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Dengan rahmat Allah SWT prosiding Seminar Nasional Zeolit VII yang dilaksanakan 
pada tanggal 17-18 Oktober 2011 dapat diselesaikan dengan baik. Seminar ini 
bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara saintis, engineer dan praktisi, baik dari 
perguruan tinggi, lembaga penelitian, instansi pemerintah dan pengusaha/industri 
serta memfasilitasi komunikasi aktif untuk berbagi visi, pengalaman, hasil penelitian 
dan pemecahan masalah dalam bidang zeolit  dan aplikasinya agar dapat memajukan 
kesejahteraan dan kedaulatan bangsa. 
 
Adapun tema utama seminar zeolit tahun 2011 ini adalah Zeolit untuk Kesejahteraan 
dan Kedaulatan Bangsa dengan beberapa sub tema yaitu: (1) Potensi Zeolit Alam 
Indonesia, (2) Revitalisasi Peranan Zeolit Alam dalam Rangka Ketahanan Pangan, (3) 
Rekayasa dan Aplikasi Zeolit di Bidang Industri dan Lingkungan. Materi yang 
didiskusikan meliputi: (a) Aplikasi zeolit di berbagai bidang (pertanian, peternakan, 
perikanan, lingkungan dan sebagainya), (b) Eksplorasi dan penambangan zeolit, (c) 
Proses pengolahan/pemisahan/pemurnian zeolit, (d) Modifikasi Zeolit, (e) Zeolit 
sebagai penukar ion, penapis molekul serta adsorben, (f) Katalisasi, sintesis dan 
karakterisasi zeolit serta aplikasi zeolit di industri, (g) Material berpori meso dan 
mikro serta material lain yang serupa dengan zeolit. 
 
Dengan selesainya proceeding ini, kami atas nama seluruh Panitia Seminar Nasional 
Zeolit VII mengucapkan terima kasih kepada penyaji makalah, penyunting, pihak 
sponsor, peserta seminar, seluruh civitas akademika, praktisi dan industri atas 
kerjasama dan partisipasinya.  
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Zinc has been loaded into microporous crystalline solids through vapor reaction 

and the formed Zn+ cation is attracted to and fixed at the negatively charged 

framework site of the porous host. It is possible for the electron on the Zn+ 

cation in the composite material to be transferred to the zeolite framework and 

to elements such as sulfur with a considerable electronegetivity. Electron 

transfer has also been observed from zeolite framework to organic molecules. 

ESR spectroscopy has unambiguously revealed the electron transfer process, 

and the resulting zeolite material shows paramagnetic behavior as unpaired 

electrons are present in the framework of the zeolite solid.  It is of interest that a 

Zn+-containing ZSM-5 material functions as a photocatalyst for the 

dehydrogenative coupling of methane to ethane and hydrogen. 

 

Figure 1. Univalent zinc cations (left) and a •S3
- radical (right) in the chabazite 

cage of SAPO-44. 
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We research on zeolite membranes and aim at molecular separation application 

etc. As inorganic porous materials, several zeolite membranes were successfully 

synthesized by using stainless-steel-net as substrate with highly permeance and 

practicality, because the substrate of the zeolite membranes has high interstitial 

quotiety, thin thickness, and high flexibility. Such as the stainless steel net 

supported zeolite NaA membrane was synthesized with “seeded growth” 

method. The NaA zeolite membrane integrated with the net was tight enough to 

separate the air with high permeace and high permselectivity of 

oxygen/nitrogen.1 And the stainless-steel-net-imbeded MFI zeolite membrane 

has been successfully synthesized by hydrothermal method. Compared with the 

conventional MFI membranes supported by other substrates, the stainless steel 

net imbedded zeolite silicalite-1 membrane has high thermal and mechanical 

stabilities, large-scale ordered, and exhibited high permeation flux and excellent 

permeation selectivity for CO2.2 
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Introduction 
 

Zeolites and related microporous materials with periodic three dimensional 
frameworks and well-defined pore-structures are important due to their wide 
applications in catalysis, ion-exchange, adsorption, chemical separation, and 
host/guest chemistry [1–3]. However, the understanding on the formation 
mechanism of zeolitic structures is still very limited due to the intrinsic 
complexity of the synthesis system and imaging the initial stage of zeolite 
formation has not previously been possible. Aluminophosphates, first reported 
in 1982 by Wilson et al. at Union Carbide [4], are a big family of crystalline open-
framework materials [5]. In this work, we reversed the crystallization formation 
process of a crystal of open framework aluminophosphates. 
 
Method 
 

The reverse temporal evolution crystallization process of a crystal of the 
open-framework aluminophosphate is described below in detail. For a given 
open-framework aluminophosphate, the unit cell was first multiplied by three 
times along x, y, and z axis in 3-D space forming a 3×3×3 super cell. All other 
guest species were deleted until just one set of crystallographically unique guest 
species was left. All distances between the unique guest atoms and the 
framework atoms (Al and P for open-framework aluminophosphates) within 
the virtual spheres were labeled and all framework atoms and attached atoms 
outside the virtual spheres were deleted, forming a core unit with specific 
configuration and hydrogen-bonded network if available. (see Scheme 1) 

 
Scheme 1 Virtual spheres centered at each unique guest atom with different 
radius. 
 
 

 

 

 



 
 

Results and Discussion 
 

One hundred and twenty-four open-framework aluminophosphates were 
analyzed with the reverse temporal evolution crystallization process. The 
distance data show that the N atoms or the O atoms of the protonated water 
molecules are closer to P than to Al atoms. This indicates that the P species have 
a stronger interaction with the guest species than Al species do at the beginning 
of the formation of the core unit. In the core units of 1-D chainlike, 2-D layered, 
and most of 3-D framework aluminophosphates, some distances between the N 
of the guest species or the O atoms of the protonated water molecules and the 
oxygen atoms of the nearby inorganic species fall into the hydrogen bond range, 
i.e. less than 3.2 Å. The strong interaction between the guest species and the 
nearby inorganic species favors the formation of low-dimensional structures, 
while the weak interaction favors the formation of three-dimensional 
structures. 

Compared to the Coulomb and van der Walls forces, the hydrogen-bond 
force is a short range interaction. The accepted maximum distance between two 
hydrogen-bonded atoms is 3.2 Å. No hydrogen-bond will be formed at a distance 
greater than 3.2 Å. For the short range atom pair of the guest and the oxygen of 
the inorganic species, the hydrogen-bond interaction will provide an extra 
attraction force to keep them together. Thus, the structural information 
included in the core units with hydrogen-bonds will provide us with the clues 
on the structure of the species formed at the beginning of the self-assembly 
process. 

Increasing the radius of the virtual sphere from 4.0 Å to 5.0 Å allows us to 
know more structural information near the crystallographically unique guest 
species with the temporal evolution, which allows us to get a ‘‘snap shot” of the 
quick and complicated formation process of the open-framework 
aluminophosphates. These ‘‘snap shots” provide us the exact structural 
information and the hydrogen-bonded network (if exist) between the guest and 
inorganic species at the very early stage of the formation process. 

In the 3-D openframework aluminophosphates, Chabazite structure can be 
directed by several different guest molecules under 
hydrothermal/solvothermal/ionothermal synthesis so far. The core unit (R = 
4.0 Å) of these six structures is very different from each other. However, these 
core units finally develop into the same structure, which indicates that these 
different guest molecules have the same templating or directing ability under 
those specific conditions. Thus, in addition to the interaction, the relative 
position of the nearby inorganic environment (i.e. the ‘‘shape” of the core unit) 
is also an important part of the templating or directing ability of the guest 
species 
 
 

 

 

 



 
 

Conclusions 
 

In summary, a reverse temporal evolution crystallization process was 
introduced for the first time to seek the structural information of the species 
formed at the very early stage of the formation process of aluminophosphates. 
The formation of a specific core unit is necessary and sufficient for the 
crystallization of the structure which the core unit is taken from. This new 
insight into the formation process of open-framework aluminophosphate is 
applicable to other crystallization systems and will guide the study on the 
formation mechanism of crystals by providing the clear target species formed at 
the beginning of the crystallization process. 
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ABSTRAK 

Penggunaan bahan agrokimia untuk meningkatkan hasil pertanian tidak dapat dihindari. Namun aplikasinya 
perlu diatur karena dapat mengandung logam berat yang  mencemari tanah dan produk pertanian, dengan 
demikian perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari aplikasi Zeolit, Dolomit, Kompos 
Serasah Daun Jagung dan Arang Sekam terhadap perbaikan kesuburan tanah Andisols yang tercemar Pb, 
serta Hasil Tanaman selada daun (Lactuca sativa L.).Penelitian dilaksanakan di rumah kaca Fakultas 
Pertanian Universitas Padjadjaran Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (700 m dpl) dari bulan 
Juni sampai dengan Agustus 2010. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola 
faktorial, terdiri atas dua faktor dan dua ulangan. Faktor pertama yaitu dosis Pb yang terdiri dari: 0, 50 , 100 
dan 150 ppm dan faktor kedua adalah jenis amelioran yang terdiri dari: kontrol, kompos serasah daun 
jagung, arang sekam, zeolit dan dolomit. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat interaksi antara dosis 
Pb dengan jenis amelioran terhadap KTK, Pb tanah, dan hasil tanaman selada daun pada Andisols 
Lembang. Pemberian berbagai dosis Pb berpengaruh terhadap Pb tanah, tetapi tidak berpengaruh terhadap 
KTK, dan hasil tanaman selada daun. Pemberian jenis amelioran berpengaruh terhadap KTK, Pb tanah, 
dan hasil tanaman selada daun. Perlakuan jenis amelioran dolomit memberikan hasil tanaman selada daun 
tertinggi yaitu 41,58 g tanaman-1. 
 
Kata Kunci : Jenis amelioran, Pb, tanaman selada daun. 

ABSTRACT 

The using of agrochemical to increased agriculture yield can’t avoid. But the  application need to controlled 
because it content heavy metal that made soil pollution and agriculture product. The research was 
conducted to know the influence ameliorants of dose Pb of cation exchange capacity, Pb in soil, Pb uptake 
and lettuce yield (Lactuca sativa L.) on Andisols Lembang. The research was carried in green house of 
Agriculture Faculty of Padjadjaran University Jatinangor, Sumedang West Java (700 m above sea level) 
from June until August 2010.      The research design used was Factorial Randomized Block Design consist 
of two factors and two repetition. The first factor was dosis Pb that comprise of 0, 50, 100, and 150 ppm and 
the second factors was the ameliorants comprise of control, compost of  refuse corn leaf, rice charcoal, 
zeolite and dolomite. The result of research showed that there were not interaction effect between 
ameliorants with dose Pb of cation exchange capacity, Pb in soil, Pb uptake and lettuce yield on Andisols 
Lembang. Level dose Pb effect of Pb in soil, but also not effect cation exchange capacity, Pb uptake and 
lettuce yield. Effect  ameliorants of cation exchange capacity, Pb in soil, Pb uptake and lettuce yield. The 
treatment ameliorant dolomite gave highest lettuce yield is 41,58 g yield-1.   

 
Keywords : kinds of ameliorant, Pb, lettuce crop. 
 
PENDAHULUAN 

Tanah sangat penting bagi usaha pertanian 
karena fungsinya sebagai       media tumbuh 
dan penyedia unsur hara bagi pertumbuhan 
tanaman. Namun penggunaan pupuk dan 
pestisida untuk meningkatkan hasil pertanian 
tidak dapat dihindari. Petani di sentra 
tanaman sayuran umumnya menggunakan 

pupuk dan pestisida yang berlebih untuk 
meningkatkan produksinya. Penggunaan 
pestisida yang sangat intensif dalam jenis, 
dosis dan intensitasnya perlu segera               
diatur penggunaannya karena sekitar 99% 
dari pestisida yang diaplikasikan ke tanaman 
berpotensi mencemari lingkungan (tanah, 
udara) dan produk pertanian (Subardja dan 
Sri Rochayati, 2010).  



 

 

Subowo dkk., (1999) mengemukaan bahwa 
adanya logam berat dalam tanah pertanian 
dapat menurunkan produktivitas dan kualitas 
hasil pertanian. Masalah logam berat ini 
bukan hanya karena tanamannya rusak atau 
mati, tetapi juga karena adanya akumulasi 
logam berat pada tanaman yang selanjutnya 
akan masuk ke siklus rantai makanan dan 
akan terakumulasi pada tingkat yang lebih 
tinggi (manusia dan hewan). Menurut Arnold 
(1990 dalam Charlena, 2004), logam berat 
adalah unsur logam yang mempunyai massa 
jenis lebih besar dari 5 g/cm³, antara lain Cd, 
Hg, Pb, Zn, dan Ni. Logam berat Pb 
merupakan salah satu unsur logam non 
essensial yang berbahaya.  
 
Peningkatan logam Pb di lahan pertanian 
dapat membahayakan kesehatan manusia 
jika ditanami tanaman selada, bayam, dan 
famili Bracicaceae yang memiliki kemampuan 
untuk menyerap dan mengakumulasi logam 
berat dalam proses pertumbuhan tanaman 
(Alloway, 1995). Salah satu lahan pertanian 
yang menjadi sentra produksi sayuran yang 
intensif menggunakan bahan agrokimia 
terdapat di wilayah Lembang, Jawa Barat. 
Tanah di wilayah ini termasuk ke dalam ordo 
Andisols. 
 
Pembenah tanah (amelioran) merupakan 
salah satu upaya untuk menanggulangi 
akumulasi logam berat Pb dalam tanah. 
Bahan pembenah tanah memiliki fungsi 
sebagai pemantap agregat tanah untuk 
mencegah erosi, kapasitas tanah menahan 
air (water holding capacity), meningkatkan 
KTK juga mampu menyuplai unsur hara 
tertentu, meskipun jumlahnya relatif kecil dan 
seringkali tidak semua unsur hara yang 
terkandung dalam bahan pembenah tanah 
dapat segera digunakan bagi tanaman 
(Dariah, 2007).  
 
Berdasarkan senyawa pembentuknya dapat 
dibedakan menjadi dua kategori yaitu 
pembenah tanah organik dan anorganik. 
Penelitian ini menggunakan bahan pembenah 
tanah organik antara lain kompos serasah 
daun jagung dan arang sekam, sedangkan 
pembenah tanah anorganik yaitu zeolit dan 
dolomit.  
 
Bahan organik berperan penting dalam 
kesuburan tanah (memperbaiki sifat fisik, 
kimia dan biologi tanah). Bahan organik yang 
digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

serasah daun jagung yang telah dikomposkan 
dan arang sekam.  
 
Pada fungsi pembenah tanah, arang sekam 
merupakan hasil pembakaran sekam padi 
agar tidak terjadi lagi proses dekomposisi dan 
tidak adanya bakteri maupun jamur serta 
mampu memperbaiki kondisi fisik sekam agar 
lebih mudah dimanfaatkan (Balai Penelitian 
Pasca Panen, 2001). Hal ini sesuai hasil 
penelitian Nurbaity dkk., (2009) yang 
menyatakan bahwa arang sekam berpotensi 
baik untuk digunakan sebagai media inokulan 
mikoriza, karena dapat mendukung 
pertumbuhan tanaman.  
 
Zeolit adalah mineral dengan senyawa 
aluminosilikat terhidrasi dari logam alkali dan 
alkali tanah. Zeolit memiliki kemampuan 
untuk menahan dan melepaskan air secara 
reversible dan menukar kation yang 
dikandungnya tanpa terjadi perubahan 
struktur. Sehubungan dengan sifat-sifat 
tersebut, zeolit mampu meningkatkan KTK 
menyerap NH4⁺ dan K⁺ sehingga dapat 
efisiensi pemupukan unsur tersebut, mampu 
mengikat logam berat Pb dan Cd untuk 
merehabilitasi lahan terpolusi (Sutono dkk., 
2000). Sifat-sifat spesifik yang dimiliki zeolit 
yaitu: (a) mampu melakukan pertukaran ion, 
(b) sebagai penyaring molekul, (c) sebagai 
katalisator dan (d) dapat mengalami dehidrasi 
(melepaskan H2O) (Putra, 2009). 
 
Hasil analisis Andisols memiliki sifat kimia 
yang kurang baik, seperti pH masam (4,96) 
sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan 
tanaman. Oleh karena itu, perlu diberikan 
perlakuan seperti pengapuran berupa pupuk 
dolomit untuk memperbaiki sifat kimia tanah 
yang akhirnya akan meningkatkan 
produktivitas tanaman. Dolomit adalah pupuk 
yang berasal dari endapan mineral sekunder 
yang banyak mengandung unsur Ca dan Mg 
dengan rumus kimia CaMg (CaCO3)2. Pupuk 
dolomit di samping menambah Ca dan Mg 
dalam tanah juga memperbaiki kemasaman 
tanah serta meningkatkan ketersediaan unsur 
Mo dan P (Anonim, 1982 dalam Sumaryo dan 
Suryono, 2000).  
 
Atas dasar latar belakang tersebut, maka 
ameliorant (organik dan anorganik) mampu 
memperbaiki kesuburan tanah, juga 
mendapatkan jenis amelioran yang memiliki 
kemampuan tertinggi dalam menurunkan 
kandungan Pb tanah dan meningkatkan hasil 
tanaman selada daun.  



 

 

BAHAN DAN METODE 
 
Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian yaitu: Andisols; amelioran (kompos 
serasah daun jagung, arang sekam, zeolit 
dan dolomit); bahan kimia untuk analisis 
tanah dan tanaman; benih selada varietas 
Grand rapid; pupuk N, P dan K, dosis Pb (50 
ppm, 100 ppm, dan 150 ppm),  
 
Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca 
Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran 
Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa 
Barat. Analisis tanah dan tanaman dilakukan 
Laboratorium Kesuburan Tanah Jurusan Ilmu 
Tanah dan Sumberdaya Lahan, sedangkan 
analisis logam berat di Pusat Penelitian 
Teknologi Mineral dan Batu Bara (PPTM),  
Bandung, penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) pola faktorial, yang terdiri dari dua 
faktor, yaitu faktor pertama adalah jenis 
amelioran (A) yang terdiri dari lima taraf faktor, 
yaitu: a0 = Tanpa pemberian amelioran 
(kontrol); a1 = 20 g polybag-1 kompos serasah 
daun jagung setara dengan 10 t ha-1 ; a2 = 20 
g polybag-1 arang sekam setara dengan 10 t 
ha-1; a3 = 2 g polybag-1 zeolit setara dengan 1 

t ha-1; a4 = 8 g polybag-1 dolomit setara 
dengan 4 t ha-1 Faktor kedua adalah dosis Pb 
yang terdiri dari empat taraf yaitu: t0 = 0 ppm 
(kontrol); t1 = 50 ppm setara dengan 0,45 g 
polybag-1; t2 = 100 ppm setara dengan 0,89 g 
polybag-1; t3 = 150 ppm setara dengan 1,35 g 
polybag-1. Pengamatan utama (diuji statistik) 
yaitua).  pH, KTK tanah; Pb tanah; Serapan 
Pb serta hasil tanaman selada daun.  
Penelitian dilakukan di beberapa 
Laboratorium yaitu: Lab Kimia UNNES, Lab 
Kimia Organik UGM, dan Kebun Coklat 
Pringapus dan Sajen-Ungaran Jawa Tengah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengamatan Utama 
 
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 
tidak terjadi interaksi antara macam 
amelioran dengan dosis Pb terhadap pH 
tanah, KTK, Pb tanah, serapan Pb, dan hasil 
tanaman Selada daun. Pada Tabel 1 dan 2, 
menggambarkan pengaruh mandiri 
pemberian macam amelioran dan dosis Pb 
terhadap pH, KTK dan Pb tanah, serapan Pb 
dan hasil tanaman selada daun. 

 
Tabel 1. Kemasaman Tanah, KTK, Pb tanah Andisols Akibat Pemberian Macam Amelioran 

dan Dosis Pb 
 

Perlakuan pH  KTK  
(cmol kg-1) 

 Pb Tanah  
(ppm) 

   Macam Amelioran (A) 
a0 = Tanpa amelioran (kontrol) 
a1 = Kompos serasah daun Jagung 
a2 = Arang sekam 
a3 = Zeolit 
a4 = Dolomit  

 
 4,9 a 
4,9 a 
4,9 a 
4,9 a 
5,2 b 

 
18,20 a 

  19,12 ab 
22,39 c 
23,65 c 

  21,45 bc 

 
0,21 a 
0,23 a 
0,27 a 
0,24 a 
0,34 b 

   Dosis Pb  (T) 
t0  = 0 ppm polibeg-1  
t1  = 50 ppm polibeg-1  
t2  = 100 ppm polibeg-1  
t3  = 150 ppm polibeg-1  

 
4,9 a 
4,9 a 
5,0 a 
5,0 a 

 
21,92 a 
20,96 a 
19,38 a 
21,59 a 

 
0,20 a 

  0,23 ab 
  0,29 bc 
0,32 c 

Keterangan: Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan 
pada taraf 5%. 

 
Kemasaman Tanah 
 
Berdasarkan Tabel 1, pengaruh mandiri 
macam amelioran memberikan pengaruh 
yang berbeda nyata pada perlakuan dolomit 
sedangkan dosis Pb tidak memberikan 
pengaruh yang nyata.  Hal ini kemungkinan 
tingginya kemampuan suatu amelioran dalam 
mendistribusikan ion H+ di dalam tanah, maka 

tingkat kemasaman tanah juga akan semakin 
meningkat (Hardjowigeno, 2007). 
 
Kapur dolomit dengan rumus kimia 
CaMg(CO3)2, memiliki kemampuan yang 
tinggi dalam meningkatkan pH tanah.  Hal ini 
karena kandungan CO3 pada dolomit yang 
memiliki kemampuan menarik H+ dari 
kompleks jerapan dan kemudian digantikan 
oleh kation dari bahan kapur, sehingga H+ 
berubah menjadi OH-. Aisyah DS et al., 2008 



 

 

juga menjelaskan bahwa selain memiliki 
kemampuan dalam meningkatkan pH, dolomit 
juga mampu menyediakan unsur hara seperti 
Ca dan Mg bagi tanaman, hal ini sesuai 
dengan reaksi sebagai berikut : CaMg(CO3)2 
 Ca++ + Mg++ 2HCO3 
 
Kapasitas Tukar Kation 
 
Pengaruh macam amelioran secara mandiri 
menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 
sebaliknya dengan berbagai dosis Pb tidak 
berbeda nyata (Tabel 1).  Perlakuan Zeolit 
merupakan penyumbang KTK tertinggi (23,65 
cmol kg-1), tetapi tidak berbeda nyata bila 
dibandingkan dengan perlakuan arang sekam 
dan dolomite.  Hal ini karena zeolit  yang 
digunakan mengandung KTK tinggi yaitu 
sebesar 140 cmol kg-1. Menurut Harjono 
(2004), zeolit mampu menyerap kation hara 
menjadi tinggi. Sejalan dengan hasil 
penelitian Nurjaya dkk., (2006) tingginya hasil 
bobot kering umbi pada perlakuan zeolit 3 t 
ha-1, karena zeolit merupakan mineral dengan 
struktur berongga yang dapat berperan dalam 
meningkatkan KTK dan bersifat slow release 
terhadap hara N serta dapat mensuplai hara 
makro seperti K+, Ca2+, dan Mg2+ dan mikro. 
Meningkatnya KTK tanah, unsur hara dalam 
bentuk kation seperti K+, Ca2+, dan Mg2+ 
menjadi lebih tersedia bagi tanaman karena 

tidak mudah tercuci. Selain itu, zeolit dapat 
menurunkan konsentrasi Pb (Yusrial dkk., 
2000) sehingga dapat digunakan untuk 
mengatasi keracunan tanaman pada tanah 
yang terkontaminasi dengan logam Pb. 
 
Timbal (Pb) Tanah 
 
Pengaruh mandiri baik macam amelioran 
maupun dosis Pb memberikan pengaruh 
yang nyata terhadap Pb tanah.  Pemberian 
macam amelioran terhadap kandungan Pb 
tanah ternyata hanya dolomit yang berbeda 
nyata dibandingkan yg lainnya. Perlakuan 
dolomite memiliki kandungan Pb tanah 
tertinggi yaitu 0,34 mg kg-1, tetapi pemberian 
dolomit ini mampu mengurangi kelarutan Pb 
dalam tanah Andisols Lembang.  Hal ini 
terjadi karena naiknya pH tanah dan muatan 
negatif pada permukaan mineral liat.  
Kenaikan pH tanah dapat mengubah ion-ion 
logam seperti Pb2+ menjadi senyawa yang 
mengendap (PbO).   
 
Perlakuan zeolit juga dapat menurunkan Pb 
total tanah.  Hal ini disebabkan Pb2+ masuk 
ke dalam rongga zeolit yang bermuatan 
negatif sehingga kelarutan Pb menurun. 
 
 
 

 
Tabel 2. Serapan Pb dan Hasil Tanaman Selada Daun Akibat Pemberian Macam Amelioran 

dan Dosis Pb 
Perlakuan Serapan Pb 

 (mg kg-1) 
 Hasil Tanaman  
(g tanaman-1) 

   Macam Amelioran (A) 
a0 = Tanpa amelioran (kontrol) 
a1 = Kompos serasah daun Jagung 
a2 = Arang sekam 
a3 = Zeolit 
a4 = Dolomit  

 
0,022 a 

  0,025 ab 
0,028 b 

  0,029 bc 
 0,033 c 

 
  8,06 a 
14,32 a 
13,68 a 
  7,87 a 
41,58 b 

   Dosis Pb  (T) 
t0  = 0 ppm polibeg-1  
t1  = 50 ppm polibeg-1  
t2  = 100 ppm polibeg-1  
t3  = 150 ppm polibeg-1  

 
0,027 a 
0,027 a 
0,027 a 
0,028 a 

 
   9,31 a 
  15,13 a 
  26,20 a 
  17,76 a 

Keterangan: Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan 
pada taraf 5%. 

 
Serapan Pb 
 
Pengaruh mandiri pada pemberian amelioran 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
serapan Pb  Perlakuan kompos serasah daun 
jagung, arang sekam, zeolit nyata 
menurunkan serapan Pb, tetapi tidak berbeda 
nyata dengan kontrol, sedangkan dolomit 

tidak berbeda nyata dengan zeolit terhadap 
serapan Pb. 
 
Mekanisme pengikatan Pb oleh zeolit 
berkaitan dengan struktur mineralnya yang 
berongga bermuatan negatif pada kisi-kisi 
permukaan, sehingga terjadi pengikatan 
secara fisik. Timbal masuk ke dalam struktur 
zeolit yang berongga bermuatan negatif pada 



 

 

kisi-kisi permukaan, sehingga Pb diikat oleh 
zeolit        dan kelarutan Pb menurun. Hal ini 
menyebabkan serapan Pb oleh tanaman 
menurun. Penambahan zeolit juga dapat 
memperbaiki agregasi tanah sehingga 
meningkatkan pori-pori udara tanah yang 
berakibat merangsang pertumbuhan akar 
tanaman. Luas permukaan akar tanaman 
menjadi bertambah yang berakibat 
meningkatnya jumlah unsur hara yang dapat 
diserap oleh tanaman (Estiaty, 2008). Hasil 
penelitian Nurjaya dkk.,(2006) menunjukkan 
bahwa pemberian zeolit 1 t ha-1 dan bahan 
organik 10 t ha-1 dapat menurunkan Pb-
tersedia tanah dari     2,71 mg Pb kg-1 (kontrol) 
menjadi masing-masing 1,92 mg Pb kg-1 dan  
1,91 mg Pb kg-1 tanaman bawang merah 
pada Inceptisols. 
 
Logam berat Pb yang terakumulasi di dalam 
jaringan tanaman melalui dua cara yaitu 
penyerapan melalui akar dan daun. Timbal 
yang diserap akar lateral akan mengalami 
pengikatan, inaktifasi, dan pengendapan. 
Penyerapan Pb melalui daun terjadi karena 
partikel Pb di udara jatuh dan mengendap di 
permukaan daun. Ukuran stomata yang lebih 
besar (panjang 10µm dan lebar 2-7µm) 
daripada ukuran partikel Pb (kurang dari 4µm) 
memungkinkan Pb masuk ke dalam jaringan 
daun melalui celah stomata, setelah Pb 
berada dalam jaringan akan terjadi 
penumpukan diantara sel jaringan pagar atau 
jaringan akar (Nurjaya dkk., 2006).  
 
Hasil Tanaman   
 
Berdasarkan   hasil uji statistik menunjukkan 
tidak terjadi interaksi antara macam 
amelioran dengan dosis Pb terhadap hasil 
tanaman.  Pengaruh mandiri dari macam 
ameliorant terhadap hasil tanaman 
menunjukkan perbedaan yang nyata, 
sedangkan dosis Pb pengaruh mandirinya 
tidak nyata. Kemungkinan pemberian dosis 
Pb sampai 150 ppm diserap masih dibawah 
ambang batas toksik  Pb oleh tanaman 
(Charlena, 2004). 
 
Pengaruh mandiri macam ameliorant 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
hasil tanaman selada daun.  Hasil tanaman 
selada daun terendah terdapat pada 
perlakuan zeolit yaitu 7,87 g, tetapi tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan kontrol, 
kompos serasah daun jagung dan arang 
sekam, masing-masing hasil selada 8,06 g, 
14,32 g dan 13,68 g.  Hal ini disebabrkan 

dosis Pb ini belum meracuni, melainkan 
bersifat katalisator enzim, karena jumlah yang 
diberikan masih sedikit, sehingga dengan 
adanya logam berat ini dapat meningkatkan 
pertumbuhan tanaman.  Tanaman 
memerlukan logam berat dalam konsentrasi 
rendah, namun dalam konsentrasi tinggi 
logam berat dapat bersifat toksik bagi 
tanaman yang tumbuh diatasnya.  Toksisitas 
logam berat pada tanaman dapat 
menurunkan tingkat pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman (Siswanto, 2009). 
 
Perlakuan dolomite memberikan hasil 
tanaman tertinggi yaitu 41,58 g  dan berbeda 
nyata dibandingkan dengan perlakuan lainnya.  
Hal ini dikarenakan unsure hara yang 
terkandung dalam dolomite seperti unsur hara 
Ca2+ dan Mg2+ lebih tersedia.  Kalsium dapat 
mengurangi bahaya keracnan Al, dan Mg 
merupakan unsur penyusun molekul klorofil 
yang paling utama, sebab tanpa klorofil 
fotosistesis tidak dapat berlangsung (Widodo, 
2005).  Dengan demikian, proses fotosintesis 
inilah yang berperan terhadap pertumbuhan 
tanaman. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 
disimpulkan, bahwa: tidak terdapat interaksi 
antara macam amelioran dengan dosis Pb 
terhadap pH, KTK, Pb tanah, serapan Pb dan 
hasil tanaman selada daun pada Andisols 
Lembang, pemberian berbagai dosis Pb 
berpengaruh terhadap Pb tanah, tetapi tidak 
berpengaruh terhadap pH, KTK, serapan Pb 
dan hasil tanaman selada daun dan emberian 
jenis amelioran berpengaruh terhadap KTK, 
Pb tanah, serapan Pb dan hasil tanaman 
selada daun dan perlakuan dolomit 
memberikan hasil tanaman selada daun 
tertinggi yaitu 41,58 g tanaman-1. 
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ABSTRAK 

Perbaikan sifat-sifat tanah dengan bahan amelioran seperti bahan humat dan zeolit sangat diperlukan untuk 
meningkatkan produksi tanaman. Pemberian zeolit yang memiliki KTK tinggi sebagai karier bahan humat 
diharapkan bahan humat dapat berada dalam tanah dalam waktu yang lebih lama. Dengan mekanisme 
tersebut diharapkan bahan humat dan zeolit dapat meningkatkan efisiensi hara tanah sehingga mampu 
meningkatkan produksi tanaman. Dalam penelitian ini, perlakuan disusun dalam Rancangan Acak 
Kelompok dengan 2 ulangan. Faktor pertama adalah bahan humat dengan konsentrasi 0 l/ha (A0), 5 l/ha 
(A5), 10 l/ha (A10), dan 15 l/ha (A15). Faktor kedua adalah zeolit dengan konsentrasi 0 kg/l (Z0), 10 kg/l 
(Z10), dan 20 kg/l (Z20). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis bahan humat dan zeolit 
yang diberikan ke dalam tanah meningkatkan tinggi dan produksi tanaman jagung. Perlakuan A10Z20 
menunjukan pertumbuhan dan produksi tanaman paling besar. Bahan humat dan zeolit juga  berpengaruh 
terhadap peningkatan yang C-organik yang cukup signifikan, P-tersedia dan N-total meskipun tidak berbeda 
nyata. Bersama zeolit bahan humat juga dapat meningkatkan nilai KTK yang cukup signifikan di dalam 
tanah. Pemberian bahan humat dan zeolit meningkatkan serapan unsur N oleh tanaman karena 
peningkatan pertumbuhan akar tanaman. 

Kata kunci: Bahan humat, unsur hara tanah, jagung, zeolit. 

ABSTRACT 

 Improvement of soil properties by application of soil ameliorant such as humic substance and 
zeolite is necessary for increasing crop production. Application of high CEC zeolite as a carrier of humic 
substance is for maintain the existence of humic substance in the soil longer. With the above mechanism, 
humic substance and zeolite can improve the properties of soil and crop production.In this research, the 
treatments were arranged in randomozed block design with two replications. The first factor is the 
concentration of humic substance 0 l/ha (A0), 5 l/ha (A5), 10 l/ha (A10), and 15 l/ha (A15). The second 
factor is a zeolite with the concentration of 0 kg/l (Z0), 10 kg/l (Z10), and 20 kg/l (Z20). Increasing doses of 
humic substance and zeolite will increase the height and production of corn, The treatment of A10Z20 
showed the highest growth and production of corn. Humic substance also affects the increase of organic 
carbon significantly,available P and total N even intangible. Together with zeolite, humic substances can 
also increase CEC of soil. Application of humic substance and zeolite increased the absorption of N  from 
the soil due to the better growth of roots. 

Keywords: Humic substance, soil nutrients, corn, zeolites.  

 

PENDAHULUAN 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 
tahun 2010 produkitivitas rata-rata tanaman 
jagung di Indonesia adalah sebanyak 4,4 
ton/Ha, padahal produktivitas optimal 
tanaman jagung adalah sebesar 8-9 ton/Ha 
(Sys et al., 1993). Hal ini dapat disebabkan 
oleh penyerapan hara yang kurang efisien. 

Penyebab utama tidak efisiennya penyerapan 
hara adalah kandungan unsur hara yang 
rendah di dalam tanah yang dapat 

disebabkan karena tingginya tingkat 
pencucian hara pada tanah, hal ini diperparah 
oleh petani yang tidak memberikan pupuk 
organik pada tanah sebagaimana mestinya 
dengan alasan harganya yang mahal, 
membutuhkan waktu yang lama, tidak 
aplikatif, dan lain-lain. Padahal dengan tidak 
menambahkan pupuk organik pada tanah 
dapat menyebabkan kerusakan tanah secara 
fisik, kimia, dan biologi. 

Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan 
bahan pembenah tanah yang murah, dan 



 

 

aplikatif seperti bahan humat. Menurut Tan 
(1993) bahan humat dapat meningkatkan 
pertumbuhan tanaman secara langsung dan 
memperbaiki sifat-sifat tanah. Selain itu 
bahan humat diduga dapat meningkatkan 
serapan N pada tanaman. Dengan pemberian 
bahan humat dengan dosis tertentu 
diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan 
tanaman dan hara tanah sehingga serapan 
hara akan lebih efektif sehingga produksi 
akan lebih optimal.   

Kelemahan dari bahan humat adalah mudah 
hilang dari tanah, maka dari itu bahan humat 
harus dicampurkan dengan zeolit. Menurut 
Suwardi (1991) zeolit merupakan mineral 
silikat berongga yang mempunyai KTK yang 
tinggi (120-180 me/100g) sehingga dapat 
meningkatkan efisiensi pemupukan. Dilihat 
dari karakteristiknya maka zeolit dapat 
dijadikan sebagai slow release fertilizers 
(SRF) sehingga bisa dijadikan sebagai carrier 
dari bahan humat agar dapat berada dalam 
tanah dalam waktu yang lebih lama. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 
pengaruh bahan humat dengan carrier zeolit 
terhadap pertumbuhan, serapan hara 
tanaman, dan kandungan hara tanah, serta 
mengetahui dosis yang paling optimum bagi 
produksi jagung. 

METODE PENELITIAN 

Percobaan lapang dilaksanakan di areal 
persawahan kecamatan Sindangbarang, kota 
Bogor pada bulan april-juli 2010, dan pada 
bulan juli-september 2011 dilakukan analisis 
hara tanah dan tanaman di laboratorium 
Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya 
Lahan. Penelitian ini menggunakan Bahan 
humat dan Zeolit sebagai perlakuan utama, 
diberikan kedalam lubang pupuk(± 5 cm dari 
lubang tanam) sesuai dosis saat 4 MST. 
Selain itu pupuk dasar yang digunakan 
adalah Urea, SP-18 dan KCl. Benih jagung 
yang ditanam pada penelitian ini adalah benih 
jagung hibrida pioneer P-21. Untuk mengatasi 
hama pada tanaman jagung digunakan decis, 
curacron, dan furadan. 

Perlakuan disusun secara faktorial 4x3. 
Perlakuan disusun dalam Rancangan Acak 
Kelompok dengan 2 ulangan. Faktor pertama 
adalah bahan humat dengan konsentrasi 0 

l/ha (A0), 5 l/ha (A5), 10 l/ha (A10), dan 15 
l/ha (A15). Faktor kedua adalah zeolit dengan 
konsentrasi 0 kg/l (Z0), 10 kg/l (Z10), dan 20 
kg/l (Z20). 

Parameter yang di ukur di penelitian ini 
adalah tinggi tanaman, bobot akar, produksi 
tanaman, hara tanah (pH, C-organik, N-total, 
P-tersedia, Ca-dd, Mg-dd, Na-dd, K-dd, dan 
KTK), dan serapan hara pada tanaman (N, P, 
K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, dan Mn). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Pemberian Bahan Humat  
dengan Carrier Zeolit terhadap Tinggi 
Tanaman Jagung 

Tinggi tanaman merupakan salah satu ukuran 
peubah tanaman yang sering diamati dalam 
suatu percobaan karena merupakan indikator 
pertumbuhan tanaman. Hal tersebut 
berdasarkan atas kenyataan bahwa tinggi 
tanaman adalah ukuran peubah pertumbuhan 
tanaman yang paling mudah dilihat, sebagai 
pengukur pertumbuhan, tinggi tanaman 
sensitif terhadap faktor lingkungan tertentu. 

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan di 5 
MST dan 6 MST. Hasil pengamatan berikut 
disajikan dalam tabel 1, dalam tabel tersebut 
dapat dilihat perlakuan dengan pemberian 10 
liter/ha bahan humat dicampur dengan zeolit 
sebanyak 20 kg/liter memiliki tinggi  tanaman 
yang paling besar jika dibandingkan dengan 
perlakuan yang lain. Saat 5 MST perlakuan 
ini memiliki tinggi 166 cm atau 21% lebih 
tinggi dibandingkan dengan tanaman yang 
tidak diberikan perlakuan bahan humat 
dengan carrier zeolit yang hanya memiliki 
tinggi 136,7 cm. Saat 6 MST perlakuan ini 
memiliki tinggi 211,5 cm atau 21% lebih tinggi 
dibandingkan dengan tanaman kontrol yang 
hanya memiliki tinggi 175,5 cm. 

Dari tabel 1 dapat dilihat pula saat 5 MST 
secara umum tinggi tanaman yang setiap 
diberi perlakuan bahan humat dengan 
pemberian carrier zeolit lebih tinggi 
dibandingkan dengan tanpa menggunakan 
bahan humat dan zeolit ini. Hanya ada 1 
perlakuan yang terlihat lebih rendah dari 
kontrol yaitu perlakuan A15Z0. Saat 6 MST 
seluruh jagung yang diberi perlakuan bahan 
humat dengan carrier zeolit ini terlihat



 

 

 

Tabel 1. Pengaruh bahan humat dengan carrier zeolit terhadap tinggi tanaman jagung 

Perlakuan Tinggi Tanaman (cm) 
Minggu ke-5 Minggu ke-6 

A0Z0 136,7 175,5 
A5Z0 143,6 188,2 

A10Z0 141,2 186,9 
A15Z0 131,9 177,4 
A0Z10 157,9 199,6 
A5Z10 149,2 194,3 
A10Z10 142,2 185,4 
A15Z10 154,8 195,4 
A0Z20 145,3 189,1 
A5Z20 154,1 196,0 
A10Z20 166,0 211,5 
A15Z20 156,1 197,2 

 

tanaman lebih tinggi dibandingkan dengan 
tanaman yang tidak diberi perlakuan ini. Dari 
tabel ini bisa dipahami bahwa bahan humat 
yang diberikan carrier zeolit memiliki 
pengaruh positif terhadap pertumbuhan 
tanaman jagung. 

Pada gambar 1a dapat dilihat bahwa 
peningkatan dosis Bahan humat yang 
diberikan sampai batas tertentu kepada 
tanaman, dalam hal ini adalah 10 liter/Ha 
dapat meningkatkan tinggi tanaman. 
Peningkatan dosis zeolit yang diberikan ke 
tanaman ternyata dapat memberikan 
pengaruh yang positif terhadap peningkatan 
tinggi tanaman. Hal ini dapat dilihat pada 
gambar 1b. 

Pengaruh Pemberian Bahan Humat 
dengan Carrier Zeolit terhadap Produksi 
Tanaman Jagung. 

Hasil pipilan biji kering tanaman merupakan 
komponen yang sangat berkaitan dengan 
produksi serta distribusi bahan kering. 
Pemipilan dilakukan dengan cara 
memisahkan biji jagung yang melekat pada 
tongkolnya, proses ini hampir sama dengan 
proses perontokan gabah yaitu memisahkan 
biji dari tempat pelekat sehingga 
memudahkan atau memperingan 
pengangkutan.  

 

 

  
 

Gambar 1. a) Pengaruh bahan humat terhadap tinggi tanaman 6 MST b) Pengaruh zeolit 
terhadap tinggi tanaman 6 MST 



 

 

Tabel 2. Produksi tanaman jagung (bobot pipilan) 

Perlakuan Produksi jagung (Ton/Ha) Kenaikan (%) 

A0Z0 3,95 100 
A5Z0 3,83 97 
A10Z0 3,98 101 
A15Z0 3,98 101 
A0Z10 4,17 106 
A5Z10 4,34 110 

A10Z10 3,63 092 
A15Z10 4,22 107 
A0Z20 3,70 94 
A5Z20 4,20 106 

A10Z20 4,69 119 
A15Z20 4,50 114 

 

Hasil pengamatan pemberian bahan humat 
dan zeolit terhadap produksi jagung dapat 
dilihat di tabel 2. Dari tabel tersebut, dapat 
dilihat produksi tanaman jagung pada 
umumnya meningkat dibandingkan dengan 
tanpa menggunakan bahan aktif bahan humat 
dan zeolit ini. Perlakuan-perlakuan yang 
memperlihatkan kenaikan produksi antara lain 
A10Z0, A15Z0, A0Z10, A5Z10, A15Z10, 
A5Z20, A10Z20, A15Z20. Perlakuan yang 
kenaikan produksinya paling maksimum yaitu 
pada perlakuan A10Z20 yaitu perlakuan 
dengan bahan humat sebesar 10 liter/Ha 
dicampurkan dengan 20 Kg/liter bahan 
humat. Produksi tertinggi dengan 
menggunakan perlakuan ini adalah sebesar 
11,72 ton/Ha. Hasil ini lebih besar 19% 
dibandingkan perlakuan A0Z0 atau perlakuan 
yang tidak menggunakan bahan humat dan 
zeolit. Walaupun sebagian besar perlakuan 
memiliki pengaruh yang positif untuk 
menaikan produksi jagung namun ada 
beberapa perlakuan yang justru karena 
pemberian perlakuan tersebut mengakibatkan 
produksi totalnya menjadi menurun jika 
dibandingkan dengan produksi total tanpa 
menggunakan perlakuan bahan humat dan 
zeolit. Perlakuan-perlakuan tersebut yaitu 
A5Z0, A10Z10, dan A0Z20. 

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa kenaikan 
nilai dari produksi dan tinggi tanaman selalu 

sama. Meskipun demikian ada dua perlakuan 
yang tidak menunjukan demikian seperti pada 
A5Z0 dan A10Z0. Nilai korelasi dari produksi 
dan tinggi tanaman adalah 0,74238, ini 
artinya antara tinggi dan produksi tanaman 
memiliki interaksi yang positif yaitu produksi 
akan meningkat seiring dengan meningkatnya 
tinggi tanaman. 

Pengaruh Bahan Humat dengan Carrier 
Zeolit terhadap Bobot Akar. 

Akar adalah organ yang memiliki peran 
sangat penting untuk kelangsungan hidup 
tanaman. Selain sebagai penyangga bagi 
tubuh tumbuhan, akar juga berperan dalam 
penyerapan unsur-unsur hara yang tersedia 
di dalam tanah, dengan demikian bobot akar 
dapat digunakan sebagai indikator serapan 
hara. Semakin besar bobot akar tanaman 
maka akan semakin tinggi kemampuan akar 
tersebut dalam menyerap unsur hara 
sehingga mengakibatkan tanaman akan 
tumbuh semakin baik dan berproduksi lebih 
optimal. 

Tanaman yang diberikan perlakuan bahan 
humat dengan carrier zeolit secara umum 
memiliki bobot akar yang lebih besar 
dibandingkan dengan tanaman yang hanya 
diberikan pupuk dasar saja atau A0Z0 kecuali 
pada perlakuan A10Z10. 



 

 

 
Gambar 2.  Interaksi antara produksi dan tinggi tanaman 6 MST 

 
Setelah didapatkan data-data tersebut 
ternyata terdapat interaksi diantara ketiga 
parameter perlakuan tersebut, terutama 
antara produksi tanaman dengan bobot akar. 
Interaksi antara 2 parameter tersebut dapat 
dilihat pada gambar 3. Baik parameter bobot 
akar maupun produksi jagung memiliki trend 
kenaikan seiring peningkatan pemberian 
dosis bahan humat dan zeolit meskipun 
terdapat sedikit perlakuan yang malah 
memberikan efek yang tidak lebih baik 
dibandingkan dengan perlakuan tanpa 
pemberian bahan humat dan zeolit seperti 
A10Z10. Pada gambar 3 juga dapat dilihat 
parameter bobot akar selalu berinteraksi 
positif dengan produksi tanaman jagung. 
Hanya ada beberapa perlakuan yang tidak 
memperlihatkan interaksi yang positif seperti 
A0Z10 dan A0Z20. Interaksi positif antara 
bobot akar dengan produksi jagung ini 
memperlihatkan bahwa semakin 
meningkatnya bobot akar maka akan semakin 
meningkatkan produksi jagung. Peningkatan 
bobot akar ini disebabkan pemberian bahan 
humat sehingga tinggi tanaman juga akan ikut 
mengalami kenaikan, hal ini bisa dilihat di 
gambar 4. 

Pengaruh Bahan humat dengan Carrier 
Zeolit terhadap Sifat Kimia Tanah 

Sifat kimia tanah biasanya dijadikan sebagai 
penanda apakah kesuburan tanah tersebut 
tinggi atau tidak. Kesuburan tanah sangat 
mempengaruhi serapan hara tanaman 
sehingga tanaman dapat tumbuh dan 
berproduksi seoptimum mungkin. Jenis tanah 

yang digunakan penelitian ini adalah tanah 
latosol. Menurut Hakim et al., (1986) tanah 
latosol mempunyai sifat fisik yang lebih baik 
tetapi memiliki Kapasitas Tukar Kation (KTK) 
yang rendah dan membutuhkan pemukukan  

yang agak sering. Keadaan ini biasanya 
memberikan respon yang baik terhadap 
pemupukan dan pengapuran.  

Dapat dilihat di tabel 5, pH tanah setelah 
diberikan bahan humat dan zeolit memiliki 
nilai yang bervariasi meskipun tidak terlalu 
jauh perbedaannya. Adapun nilai pH yang 
paling tinggi dengan perlakuan tanpa bahan 
humat dan zeolit adalah perlakuan A10Z0 
dengan nilai pH 5,6 dan A5Z0 dengan nilai 
pH 5,5. Nilai pH yang hampir sama untuk 
setiap perlakuan menandakan bahan humat 
dengan campuran zeolit tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan meskipun bahan 
humat yang diberikan memiliki nilai pH yang 
tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh 
pemberian bahan humat dengan dosis yang 
rendah dan pengenceran yang tinggi hingga 
100 kali pengenceran. 

Bahan humat dengan carrier zeolit secara 
nyata dapat meningkatkan kadar C-organik 
dalam tanah hingga dosis tertentu. 
Pemberian bahan humat dengan dosis A5, 
A10, A15 yang dicampur dengan Z10 atau 
tanpa zeolit secara nyata lebih tinggi dari 
pada tanah tanpa perlakuan bahan humat 
dan zeolit. 

 



 

 

Tabel 3. Bobot akar tanaman jagung 

Perlakuan Bobot Akar (gr) Kenaikan (%) 
A0Z0 17,4 100 
A5Z0 19,4 111 

A10Z0 19,6 113 
A15Z0 23,6 136 
A0Z10 21,2 122 
A5Z10 23,0 132 
A10Z10 17,0 98 
A15Z10 21,2 122 
A0Z20 30,0 172 
A5Z20 31,6 182 
A10Z20 32,4 186 
A15Z20 24,2 139 

 
Penurunan C-organik mulai terjadi ketika 
bahan humat dicampur dengan Z20. Nilai C-
organik yang bertambah tinggi disebabkan 
karena bahan humat ini merupakan fraksi 
terhumifikasi dari humus (Brady, 1990), 
dengan kadar karbon 41-57% (Tan, 1993) 
sehingga bahan humat mengandung C yang 
tinggi. 

Bahan humat dengan carrier zeolit tidak 
terlalu memiliki pengaruh yang nyata 

terhadap nilai N-total tanah, meskipun nilai N-
total pada perlakuan yang diberikan bahan 
humat dan zeolit secara umum memiliki nilai 
yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 
perlakuan tanpa bahan humat dan zeolit. N-
total dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 
memberikan warna hijau pada daun. Hal ini 
menyebabkan pertumbuhan tanaman juga 
memiliki tinggi tanaman yang tidak terlalu 
berbeda nyata dengan kontrol. 

 
Gambar 3.  Interaksi antara bobot akar dengan produksi tanaman jagung. 

 



 

 

 
Gambar 4. Interaksi tinggi tanaman 6 MST dengan bobot akar 

 

P-tersedia pada tanah pada umumnya tidak 
menunjukan perubahan yang nyata secara 
statistik karena penambahan bahan humat 
dan zeolit, hanya perlakuan A0Z10 saja yang 
menunjukan perubahan yang nyata. Namun 
nilai P-tersedia yang didapat setelah 
pemberian bahan humat dan zeolit memiliki 
nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
kontrol. Fosfor paling banyak diserap pada 

saat pengisian tongkol, jadi selama masa 
vegetatif, fosfor tidak diserap sebanyak 
nitrogen dan kalium. 

Kemampuan tanah dalam menjerap kation-
kation di dalam larutan tanah dikenal dengan 
istilah kapasitas tukar kation (KTK). Dalam 
konteks ini tidak ada spesifikasi jenis kation 
apa yang ditukar. Bahan humat dan zeolit 
memiliki nilai KTK yang tinggi

Tabel 4. Pengaruh bahan humat dan zeolit terhadap kandungan hara dalam tanah 
 

Perlakua
n pH 

Walkey 
and 

Black 
Kjeldahl Bray 1 NH4OAc pH 7.0 

Ca Mg K Na KTK KB 
C-

Organik N-Total P (me/100 gram) (%) 
(%) (%) (ppm) 

A0Z0 5,2ab 2,34abc 0,24a 7,28a 10,76c 1,40abc 0,20bc 0,47ab 17,04a 75,30d 

A5Z0 5,5c 2,44bc 0,25a 10,19a 9,06bc 1,13ab 0,21c 0,45ab 21,23c 52,26ab 

A10Z0 5,6d 2,51c 0,23a 21,84a 10,67c 1,54c 0,21c 0,47ab 19,91bc 64,84cd 

A15Z0 5,0a 2,44bc 0,24a 21,84a 8,85abc 1,37abc 0,16a 0,46ab 21,15c 51,43ab 

A0Z10 5,3abc 2,46c 0,25a 30,57b 8,38ab 1,33abc 0,18abc 0,46ab 18,52ab 56,49bc 

A5Z10 5,3bc 2,49c 0,24a 19,65a 7,14ab 1,31ab 0,20bc 0,47ab 20,22bc 45,13ab 

A10Z10 5,1ab 2,47c 0,25a 28,39a 7,25ab 1,29ab 0,18abc 0,43ab 18,67ab 49,04ab 

A15Z10 5,1ab 2,49c 0,25a 14,56a 7,34ab 1,22a 0,19abc 0,43ab 19,68bc 46,88ab 

A0Z20 5,2ab 2,47c 0,26a 18,93a 6,69a 1,31ab 0,20bc 0,46ab 20,22bc 42,95a 

A5Z20 5,2ab 2,34abc 0,28a 10,19a 7,42ab 1,35abc 0,21c 0,53ab 19,37abc 49,23ab 

A10Z20 5,3abc 2,26ab 0,27a 11,65a 6,69a 1,24a 0,17ab 0,58ab 20,30bc 42,61a 

A15Z20 5,2ab 2,23a 0,24a 13,10a 7,44ab 1,29ab 0,19abc 0,42a 19,83bc 38,30ab 
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda 
nyata menurut uji DMRT pada taraf α=5% 



 

 

Tabel 5. Pengaruh bahan humat dan zeolit terhadap serapan hara tanaman 
 

No. Perlakuan Hara Makro Tanaman (%) Hara Mikro Tanaman (%) 
N P K Na Ca Mg Cu Zn Mn Fe 

1 A0Z0 2,21a 0,33a 1,54ab 0,58b 1,48ab 0,31ab 0,001a 0,003a 0,025a 0,055a 
2 A5Z0 2,31a 0,40a 1,47ab 0,45ab 1,20ab 0,30b 0,002a 0,003a 0,015a 0,051a 
3 A10Z0 2,42a 0,39a 1,41ab 0,45ab 1,09a 0,29ab 0,001a 0,005ab 0,020a 0,068a 
4 A15Z0 2,49a 0,34a 1,67b 0,51ab 1,26ab 0,26a 0,001a 0,004ab 0,018a 0,074a 
5 A0Z10 2,33a 0,30a 1,22a 0,38ab 1,23ab 0,29ab 0,001a 0,004ab 0,019a 0,045a 
6 A5Z10 2,51a 0,31a 1,41ab 0,32a 1,28ab 0,29ab 0,001a 0,003a 0,019a 0,059a 
7 A10Z10 2,35a 0,30a 1,22a 0,32a 1,26ab 0,30ab 0,001a 0,003a 0,017a 0,061a 
8 A15Z10 2,50a 0,28a 1,35ab 0,45ab 1,49ab 0,36ab 0,001a 0,003a 0,021a 0,051a 
9 A0Z20 2,47a 0,33a 1,47ab 0,38ab 0,98a 0,27a 0,001a 0,004ab 0,019a 0,083a 

10 A5Z20 2,46a 0,31a 1,47ab 0,38ab 1,37ab 0,32ab 0,009b 0,003a 0,016a 0,063a 
11 A10Z20 2,43a 0,32a 1,47ab 0,45ab 0,95a 0,27a 0,001a 0,005ab 0,019a 0,072a 
12 A15Z20 2,34a 0,28a 1,22a 0,38ab 1,30ab 0,29ab 0,001a 0,004ab 0,019a 0,058a 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda 
nyata menurut uji DMRT pada taraf α=5% 

Menurut Tan (1993) bahan humat memiliki 
nilai KTK yang tinggi, hal ini disebabkan 
karena bahan humat mengandung –COOH 
(karboksil) dan –OH (fenolik), yang 
merupakan sumber muatan negatif, hal ini 
menyebabkan adanya perubahan yang nyata 
antara tanah yang diberikan perlakuan bahan 
humat dan zeolit dengan tanah yang tidak  

diberikan perlakuan tersebut. Menurut 
Suwardi (1991) zeolit merupakan mineral 
silikat berongga yang mempunyai KTK yang 
tinggi (120-180 me/100g) sehingga dapat 
meningkatkan efisiensi pemupukan. Hal ini 
dapat dilihat pada tabel 4 diatas, seluruh nilai 
KTK tanah yang diberikan bahan humat dan 
zeolit memiliki nilai yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan tanpa perlakuan 
tersebut. 

Berbeda dengan KTK, nilai KB tanah tidak 
dipengaruhi oleh pemberian bahan humat 
dan zeolit. Keadaan ini bisa dilihat di tabel 4 
dimana nilai KB tanah yang diberikan bahan 
humat dan zeolit tidak berbeda jauh dengan 
nilai KB tanah yang tidak diberikan bahan 
humat dan zeolit. Hal ini berarti tanah hanya 
menjerap kation-kation yang lain dan  sedikit 
menjerap basa-basa yang ada di dalam 
larutan seperti Ca, Mg, Na, dan K. Nilai Ca-dd 
seiring ditambahnya dosis bahan humat dan 
zeolit terlihat semakin menurun, penurunan 
nilai Ca-dd ini memiliki peran yang besar 
terhadap penurunan nilai pH tanah. Mg-dd 

dan K-dd terlihat cenderung memiliki nilai 
yang bervariasi, sedangkan pada nilai Na-dd 
tidak menunjukan perubahan yang nyata 
untuk setiap dosis perlakuan bahan humat 
dan zeolit. Ca-dd berperan dalam 
pembentukan dan peningkatan kadar protein 
dalam mitokondria. Mg-dd berperan dalam 
pengaktifan enzim-enzim pada tumbuhan, 
sedangkan K-dd memiliki peran dalam proses 
metabolisme tumbuhan. Na-dd berperan 
dalam mempengaruhi pengikatan air oleh 
tanaman dan menyebabkan tanaman tahan 
kekeringan (Leiwakabessy et al, 2003). 

Pengaruh Bahan humat dengan Carrier 
Zeolit terhadap Serapan Hara Tanaman 

Tanaman membutuhkan hara yang cukup 
untuk pertumbuhan dan berproduksi. Serapan 
hara akan berkorelasi positif dengan 
pertumbuhan dan produksi tanaman. Oleh 
karena itu serapan hara yang optimum akan 
menghasilkan pertumbuhan dan produksi 
yang optimum juga. Hal ini harus didukung 
oleh ketersediaan hara dalam tanah dan 
faktor-faktor eksternal yang baik bagi 
keberlangsungan hidup tanaman tersebut. 

Dilihat dari tabel 5 diatas, bahan humat yang 
dicampur dengan zeolit tidak berpengaruh 
nyata terhadap serapan hara tanaman baik 
hara makro tanaman dan hara mikro 
tanaman. Kadar N tanaman jagung berkisar 
antara 2,70-4,0% (Jones et.al, 1991). 



 

 

Berdasarkan literatur tersebut kadar N dalam 
tanaman di seluruh perlakuan masih memiliki 
nilai yang rendah. Rendahnya kadar N dapat 
disebabkan adanya pencucian oleh air hujan 
atau penguapan dan volatilisasi, dimana N 
adalah unsur yang sangat mobil, baik di 
dalam tanah maupun di dalam tanaman. 
Dengan demikian pupuk N selalu perlu 
ditambahkan ke tanah agar ketersediaannya 
meningkat dan pertumbuhan tanaman lebih 
baik (Robiatul,2004). Nitrogen sangat 
diperlukan untuk pembentukan atau 
pertumbuhan bagian-bagian vegetatif 
tanaman seperti daun, batang, dan akar 
(Sarief, 1985). Pengikatan N di dalam tanah 
oleh zeolit dan kandungan N dalam bahan 
humat yang diharapkan dapat membantu 
penyerapan N untuk tanaman, nyatannya 
penambahan bahan humat tidak berpengaruh 
sedikitpun secara statistik, namun seluruh 
perlakuan yang diberikan bahan humat dan 
zeolit memiliki nilai yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan kontrol, meskipun 
perbedaannya sedikit sekali. Hal ini dapat 
disebabkan karena pengenceran bahan 
humat yang tinggi dan dosis bahan humat 
dan zeolit yang mungkin masih rendah. 

Perlakuan tidak memberikan perbedaan 
nyata terhadap kadar fosfor (P). Kadar P 
tanaman jagung berkisar antara 0,25-0,5% 
(Jones et.al, 1991). Kadar P tergolong cukup 
pada seluruh perlakuan. Kadar Mg tanaman 
jagung berkisar antara 0,20-1,0% (Jones 
et.al,1991). Kadar Mg tergolong cukup pada 
seluruh perlakuan. 

Kadar K tanaman jagung berkisar antara 
1,70-3,0% (Jones et.al. 1991). Dari kisaran 
tersebut dapat dilihat seluruh perlakuan 
memiliki kadar K yang rendah. Hal ini dapat 
disebabkan karena unsur hara tanaman 
mengalami pengenceran unsur hara (dillution 
effect) oleh pertambahan biomassa. K 
berperan dalam pembentukan pati, 
mengaktifkan enzim, unsur penyusun jaringan 
tanaman, pembukaan stomata (mengatur 
pernapasan dan penguapan), proses 
fisiologis dalam tanaman, proses metabolik 
dalam sel, mempengaruhi penyerapan unsur-
unsur lain (Hardjowigeno,2007). Menurut 
Jones et.al (1991), Kadar Ca tanaman jagung 
berkisar antara 0,21-1,0% sehingga seluruh 
perlakuan dikategorikan cukup Ca.  

Dosis Optimum 

Formulasi dosis yang paling optimum dari 
serangkaian contoh tanah yang diberi 

perlakuan berbeda adalah pemberian bahan 
humat sebesar 10 liter/Ha yang dicampurkan 
dengan zeolit 20 Kg/liter. Hal ini dapat dilihat 
dari perlakuan yang memiliki produksi paling 
tinggi yaitu sebesar 19% jika dibandingkan 
dengan kontrol. 

KESIMPULAN 

Bahan humat dengan carrier zeolit  
meningkatkan pertumbuhan akar sehingga 
memungkinkan penyerapan hara yang lebih 
baik. Bahan humat dan zeolit meningkatkan 
tinggi dan produksi tanaman jagung hingga 
19% lebih tinggi dibandingkan dengan 
tanaman yang tidak diberikan bahan humat 
dan zeolit. Pemberian bahan humat dapat 
meningkatkan C-organik, P-tersedia dan N-
total. Bahan humat dan zeolit berperan dalam 
meningkatkan KTK tanah sehingga 
pemupukan menjadi lebih efisien. 
Penyerapan unsur N pada tanaman 
meningkat sedikit setelah diberikan bahan 
humat dan zeolit. 
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ABSTRAK 
Perubahan kualitas tanah sawah terutama kandungan C-organik semakin rendah mengakibatkan produksi 
padi sawah mengalami penurunan (leveling off). Pemberian bahan organik mutlak diperlukan untuk 
meningkatkan C-organik tanah. Pada penelitian ini bahan amelioran berupa bahan humat dengan carrier 
zeolit diberikan ke dalam tanah sawah sebagai upaya peningkatan bahan organik tanah. Penelitian ini terdiri 
atas dua faktor. Faktor pertama adalah bahan humat yang memiliki 4 taraf dosis yaitu A0 (0 liter/ha), A5 (5 
liter/ha), A10 (10 liter/ha), dan A15 (15 liter/ha). Faktor kedua adalah zeolit dengan 3 taraf Z0 (0 kg zeolit/ 
liter bahan humat), Z10 (10 kg zeolit/ liter bahan humat), dan Z20 (20 kg zeolit/ liter bahan humat). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa aplikasi bahan humat dengan carrier zeolit dapat meningkatkan 
pertumbuhan tanaman melalui tinggi tanaman, jumlah anakan, pertumbuhan akar dan produksi padi melalui 
bobot produksi, dan bobot seribu butir. Bahan humat dengan carrier zeolit dapat memperbaiki sifat-sifat 
kimia tanah melalui peningkatan KTK, C-organik, dan N-total. Formulasi bahan humat dengan carrier zeolit 
yang menghasilkan produksi optimum ialah perlakuan dengan dosis bahan humat 15 liter/ Ha dan carrier 
zeolit 10 kg/ liter bahan humat. 
  
Kata kunci: Bahan humat, produksi padi, sifat-sifat kimia tanah, zeolit 
 
 
ABSTRACT 
 
Degradation of paddy field especially in organic carbon content resulting in decreasing or leveling of paddy 
production. Application of organic matter is absolutely necessary to increase soil organic carbon. This 
research aimed to increase soil organic matter by application of soil ameliorant of humic substance with 
zeolite as carrier. The treatment consists of two factors. The first factor was the humic substance with 4 
doses: A0 (0 liters / ha), A5 (5 liters / ha), A10 (10 liters / ha), and A15 (15 liters / ha). The second factor 
was zeolite as carrier with 3 doses: Z0 (0 kg zeolite / liter humic matter), Z10 (10 kg zeolite / liter humic 
matter), and Z20 (20 kg zeolite / liter humic matter). The results showed that application of humic substance 
with zeolite as carrier can enhance plant growth through plant height, number of tillers, and root growth. 
Humic substance and zeolite increase rice production through the unhulled rice weights, and weight of 
thousand grains. Humic substance with zeolite as carrier can improve the chemical properties of soil 
through increasing CEC, organic carbon and N-total. The optimum production of rice was obtained by 
application of 15 liters / ha humic substance and 10 kg of zeolite / liter humic substance as carrier.  
 
Keyword: humic matter, paddy field production, chemical properties of soil, zeolite. 
 
 
PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan wilayah beriklim tropis 
dengan suhu dan curah hujan yang tinggi 
mengakibatkan terjadinya proses pelapukan 
mineral dan batuan yang intensif. Proses 
pencucian mineral dan batuan berlangsung 
sangat cepat. Proses pelapukan yang intensif 
ini melepaskan unsur-unsur yang akhirnya 
hilang tercuci, dan hanya menyisakan produk 
akhir pelapukan dan mineral-mineral tahan 
lapuk. Pada umumnya produk akhir 
pelapukan dan mineral tahan lapuk tersebut 

kurang menyumbangkan unsur hara bagi 
tanaman. Oleh karena itu unsur hara menjadi 
masalah yang lebih kritis di daerah tropis.  
 
Selain itu upaya menyediakan unsur hara 
melalui penggunaan pupuk kimia tidak dapat 
lagi meningkatkan kesuburan tanah secara 
berkelanjutan. Penggunan pupuk kimia 
secara terus menerus pada tanah-tanah 
pertanian menyebabkan tanah kurang 
responsif terhadap pemupukan. Pada lahan 
sawah berbagai program revolusi hijau yang 
telah ada tidak dapat lagi memberikan 



 

 

kontribusi peningkatan produktivitas. Produksi 
padi sawah mengalami penurunan (leveling 
off) sebagai akibat dari perubahan kualitas 
tanah tersebut. Kandungan C-organik tanah 
sawah yang sangat rendah (secara umum 
<1%) dinilai merupakan faktor utama 
penyebab rendahnya hasil padi sawah. 
Pemberian bahan organik mutlak diperlukan 
untuk menaikkan C-organik tanah. Disamping 
itu, bahan organik berfungsi sebagai 
amelioran yang dapat memperbaiki jumlah 
dan aktivitas mikroba dan sumber hara dalam 
tanah sehingga dapat meningkatkan kualitas 
tanah (Setyorini, 2005). Bahan humat 
merupakan ekstrak bahan organik yang dapt 
memperbaiki sifat-sifat tanah.Dengan 
demikian, pada penelitian ini diaplikasikan 
amelioran bahan humat dengan carrier zeolit 
sebagai upaya peningkatan bahan organik 
tanah.  
 
METODE PENELITIAN 

Analisis tanah dilakukan di Laboratorium 
Pengembangan Sumberdaya Fisik Lahan, 
Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya 
Laham, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian 
Bogor. Percobaan lapang dilakukan di lahan 
sawah  Desa Sindang Barang, Kabupaten 
Bogor dari bulan maret 2010 sampai akhir  
bulan Juli 2010.   
 

Analisa tanah yang dilakukan menggunakan 
metode ekstraksi untuk menetapkan P, K, Ca 
dan Mg. analisis C-organik tanah dengan 
metode Black and Walky, sedangkan untuk 
penetapan N dilakukan dengan 
menggunakan metode kjeldahl. 
 
Pemupukan dasar yang diberikan yaitu Urea 
150 kg/ha,  SP-36 150 kg/ha (SP-18 
300kg/ha), dan KCL 200 kg/ha. Pupuk urea 
diberikan dua kali yaitu 75  kg/ha pada 0 MST, 
pada umur 4-MST sebanyak 75 kg/ha. 
Pemupukan SP-36 dilakukan satu kali pada 
saat tanam yaitu 300 kg/ha dan KCl diberikan 
pada saat tanam sebanyak 80 kg/ha dan 
pada umur 4-MST sebanyak 120 kg/ha . 
Aplikasi bahan humat dengan carrier zeolit 
diberikan pada 4-MST dengan cara 
menyebarkan ke lahan sawah campuran 
bahan humat dengan zeolit. Perlakuan yang 
diberikan terdiri atas bahan humat dengan 4 
taraf dosis yaitu 0 liter/ha, 5 liter/ha, 10 
liter/ha, 15 liter/ha dan zeolit dengan 3 taraf 
dosis 0 kg zeolit/ liter bahan humat,10 kg 
zeolit/ liter bahan humat, 20 kg zeolit/ liter 
bahan humat sehingga menghasilkan 12 
perlakuan.  Bibit padi yang digunakan yaitu 
varietas Ciherang. Rancangan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak 
Kelompok Faktorial, dengan dua kali ulangan 
sehingga terdapat 24 satuan percobaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Pemberian Bahan Humat 
dengan Carrier Zeolit Terhadap Sifat-Sifat 
Tanah 

Tabel 1 menunjukkan bahwa penambahan 
bahan humat cenderung  meningkatkan KTK,  
Peningkatan KTK tidak nyata menurut uji 
lanjut statistik. Peningkatan terbaik KTK 
berada pada dosis bahan humat yang paling 

tinggi yaitu perlakuan 15 liter/ha bahan humat. 
Hal ini karena bahan humat mengandung –
COOH dan –OH  yang merupakan sumber 
muatan negatif. Semakin tinggi penambahan 
bahan humat, maka semakin tinggi 
kandungan gugus fungsional –COOH dan –
OH. Sebagaimana yang dikemukakan  Bama 
dkk (2003) asam humat mengandung gugus-
gugus fungsional yang

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabel 1. Pengaruh Dosis Bahan Humat dengan Carrier Zeolit terhadap Sifat-Sifat Kimia 

Tanah 
 

Perlakuan pH 

Walkey 
and 

Black 
Kjeldhal Bray 1 

NH4OAc pH 7.0 

Ca Mg K Na KTK KB 
C-

Organik N-Total P 
(me/100 gram) (%) 

(%) (%) ppm 
KONTROL 

(A0Z0) 4.50a 1.94a 0.16a 2.47a 9.95ab 3.24a 0.22ab 1.04a 23.24a 62a 

A5Z0 5.00a 1.81a 0.20a 2.22a 9.50ab 3.09a 0.25ab 1.23a 22.80a 62a 

A10Z0 5.15a 2.10a 0.15a 2.39a 9.75ab 3.08a 0.16a 1.07a 23.76a 59a 
A15Z0 5.40a 2.06a 0.23a 0.90a 9.53ab 3.00a 0.22ab 1.08a 23.88a 58a 
A0Z10 4.95a 2.08a 0.19a 1.73a 9.14a 3.01a 0.28ab 1.05a 20.99a 64a 

A5Z10 4.70a 1.91a 0.20a 1.89a 10.07ab 3.00a 0.22ab 1.17a 23.86a 61a 
A10Z10 5.00a 1.69a 0.20a 1.97a 10.02ab 2.96a 0.27ab 1.01a 23.66a 60a 

A15Z10 4.50a 2.32a 0.22a 3.37a 9.84ab 2.94a 0.39b 1.25a 25.92a 56a 
A0Z20 5.00a 1.85a 0.17a 1.32a 9.49ab 3.15a 0.24ab 1.03a 25.55a 54a 
A5Z20 5.15a 1.88a 0.15a 0.82a 10.46b 3.17a 0.17a 0.97a 21.98a 67a 

A10Z20 5.40a 1.91a 0.20a 1.65a 9.31ab 2.96a 0.18a 0.97a 23.21a 58a 
A15Z20 4.95a 1.77a 0.21a 1.56a 9.85ab 3.06a 0.21a 1.01a 23.52a 60a 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam satu kolom tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata dalam taraf 5%. 

 
dapat membentuk sumber muatan negatif, 
gugus-gugus fungsional tersebut 
berkontribusi terhadap KTK tanah. Hal ini 
karena disosiasi ion hidrogen dari gugus 
karboksil dan sebagian nya bisa dari disosiasi 
fenolik hidroksil dan terutama dari gugus 
hidroksil. Akan tetapi, peningkatan dosis 
humat yang cenderung meningkatkan KTK 
tidak selalu seiring dengan pemberian dosis 
zeolit yang meningkat. Pemberian zeolit 
hingga dosis 10 kg/liter bahan humat 
peningkatan KTK nya lebih tinggi bila 
dibandingkan zeolit 20 kg/liter bahan humat. 
Zeolit dapat meningkatkan KTK karena zeolit 
yang berbentuk framework (sangkar tiga 
dimensi ) didalamnya terdapat muatan-
muatan negatif untuk kapasitas tukar kation 
(Miles, 2006). Selain itu, bahan humat juga 
cenderung  meningkatkan C-organik tanah. 
Meskipun pengaruh perlakuan tidak konstan 
dengan peningkatan C-organik. Sebenarnya 
pemberian bahan humat yang dapat 
meningkatkan C-organik berdarakan pada 
beberapa eksperimen terdahulu yang 
menyatakan bahwa C-organik yang tinggi 
dapat disebabkan karena kandungan C-
organik yang tinggi pada asam humat itu 

sendiri ( Bama et al, 2003). Selain itu, aplikasi 
asam  humat memacu aktivitas biologi dan 
meningkatkan biomassa mikrobiologi tanah 
yang lebih besar secara bersamaan 
membuka jalan untuk meningkatkan 
kandungan C-organik (Bama et al, 2003) .  
 
Hasil penelitian juga menunjukkan perlakuan 
dengan dosis bahan humat yang semakin 
tinggi cenderung meningkatkan N-total tanah 
meskipun secara statistik tidak berbeda nyata, 
tetapi kandungan N-total tidak selalu 
meningkat dengan penambahan dosis zeolit. 
Bahan humat dengan dosis yang paling besar 
menghasilkan N-total tanah yang  lebih tinggi 
pula. Menurut Braddy (1990)  N-total tanah 
yang cenderung meningkat dengan 
peningkatan dosis bahan humat karena 
bahan humat merupakan fraksi terhumifikasi 
dari humus  yang dapat meningkatkan N. 
 
Pada Tabel 1 Kadar Kalium antar perlakuan 
ternyata berbeda nyata melalui uji lanjut 
statistik. Perlakuan yang menunjukkan 
pengaruh yang nyata ini adalah perlakuan 
dengan dosis bahan humat bahan humat 15 
liter/ha dan zeolit sebesar 10 kg/liter bahan 



 

 

humat, setelah itu ketersediaan K cenderung 
menurun kembali. Asam humat dan asam 
fulvat telah diketahui dapat membebaskan K 
karena energi kompleks yang tinggi pada 
senyawa tersebut. Selain itu fraksi bobot 
molekuler yang lebih rendah dari senyawa 
humat mampu menembus ruang intermicellar 
dari liat tipe mengembang dan mencapai 
dinding penyerapan spesifik dan bereaksi 
atau bersaing dengan K dan meningkatkan 
ketersediaannya di tanah ( Bama et al, 2003). 
 
Pada penelitian ini  pengaruh perlakuan 
terhadap kandungan P tersedia juga tidak 
menunjukkan pengaruh nyata menurut 
statistik. P tersedia dalam tanah cenderung 
naik dengan semakin besarnya dosis bahan 
humat pada dosis zeolit 10 kg/liter bahan 
humat. Hal tersebut dapat terjadi karena 
bahan humat yang memiliki gugus karboksil 
dan fenolik mampu mengikat ion-ion seperti 

Fe, Al, dan Ca dari larutan tanah sehingga 
konsentrasi ion-ion tersebut dalam larutan 
tanah berkurang dan ketersediaan P 
meningkat. Tren yang menunjukkan 
kecenderungan P tersedia naik dengan 
samakin tingginya dosis asam humat hanya 
terlihat pada zeolit 10 kg/liter , karena zeolit 
pada dosis tersebut dapat saja menjadi dosis 
yang optimum pada penelitian ini.  Hal ini juga 
berarti zeolit yang diberikan sebagai carrier 
untuk bahan humat ternyata memiliki 
pengaruh terhadap hasil. Zeolit sebagai 
katalis biasanya memiliki pengaruh secara 
tidak langsung. Zeolit dapat mengurangi 
pencucian hara seperti N, P, dan K  sehingga 
zeolit dapat memperbaiki efisiensi serapan 
hara tersebut. Zeolit dicirikan oleh 
kemampunnya menyerap dan mengeluarkan 
air serta menukarkan bagian kationnya tanpa 
merubah struktur kristalnya (Mumpton, 1997).

 
2. Pengaruh Pemberian Asam Humat 
dengan Carrier Zeolit Terhadap 
Pertumbuhan Tanaman 

Hasil penelitian menunjukkan  pengaruh 
pemberian bahan humat dengan carrier zeolit 
pada variabel pertumbuhan tanaman 
sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 
berikut. 
 
Pada tabel 2 tersebut pengaruh perlakuan 
terhadap tinggi tanaman pada saat 4-MST 
berbeda nyata. Pada pengamatan di awal 

aplikasi ini terdapat perlakuan yang 
menghasilkan tinggi tanaman berbeda nyata 
lebih rendah dari kontrol. Sedangkan pada 
saat tanaman berumur 5 dan 6- MST tinggi 
tanaman terlihat seragam antar perlakuan. 
Semua perlakuan tidak berbeda nyata. Tinggi 
tanaman peningkatannya mulai terlihat lebih 
nyata pada hasil pengamatan  5-MST hingga 
6-MST bila dibandingkan penigkatan tinggi 
tanaman dari 4-MST ke 5-MST, karena hasil 
dari pengamatan tinggi tanaman 5-MST ke 6-
MST peningkatannya lebih besar untuk 
keseluruhan perlakuan.   

 
Tabel 2. Pengaruh bahan humat dengan carrier zeolit terhadap pertumbuhan tanaman 

 

Perlakuan 
Tinggi tanaman (cm) 

Jumlah anakan 7-MST 4-MST 5-MST 6-MST 
A0Z0 61.91b 66.85a 80.22a 21.60a 
A5Z0 55.85a 64.83a 80.71a 21.80a 

A10Z0 56.88a 64.05a 79.65a 24.25a 
A15Z0 58.28ab 68.01a 80.73a 17.45a 
A0Z10 58.38ab 67.78a 80.47a 19.20a 
A5Z10 57.62ab 67.83a 82.17a 23.15a 
A10Z10 57.21ab 65.88a 83.48a 22.45a 
A15Z10 60.22ab 69.58a 81.00a 24.45a 
A0Z20 58.72ab 67.34a 80.86a 22.00a 
A5Z20 57.73ab 66.24a 79.48a 21.80a 
A10Z20 56.66a 65.68a 79.42a 23.20a 
A15Z20 58.79ab 66.10a 79.93a 23.80a 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam satu kolom tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata dalam taraf 5%. 



 

 

Sebagaimana hasil analisis tanah seperti 
pada tabel 1 di atas, nitrogen merupakan 
hara yang meningkat pada saat aplikasi asam 
humat dengan carrier zeolit. Nitrogen 
merupakan unsur hara utama sebagai 
penyusun dari semua protein dan asam 
nukleik serta penyusun protoplasma secara 
keseluruhan. Nitrogen bermanfaat untuk 
pembentukan dan pertumbuhan vegetatif 
tanaman termasuk merangsang tinggi 
tanaman dan jumlah anakan. Tinggi tanaman 
juga dapat dipicu oleh adanya kegiatan 
hormonal dari hormon pertumubuhan yang 
terkandung pada asam humat. Zeolit juga 
memiliki peranan dalam memacu 
pertumbuhan vegetatif baik tinggi tanaman 
ataupun jumlah anakan. Menurut ahmed et al 
(2010) zeolit mampu meningkatkan serapan 
hara terutama kadar K tanah dari pupuk yang 
digunakan yang dalam penelitian ini  asam 
humat dan mampu meningkatkan efisiensi 
ketersediaan nutrisi dalam tanah  serta 

mengurangi pencucian dalam tanah. Hasil 
penelitian pada gambar 1  menunjukkan 
pengaruh bahan humat dan zeolit terhadap 
jumlah anakan . Semakin tinggi dosis bahan 
humat dapat meningkatkan jumlah anakan  
meskipun peningkatannya kecil. Sedangkan 
dosis zeolit yang semakin tinggi 
menghasilkan  jumlah anakan yang semakin 
banyak. Adapun kombinasi dosis bahan 
humat dengan dosis zeolit yang memiliki 
pengaruh terbaik terhadap jumlah anakan 
ialah kombinasi bahan humat dan zeolit 
dengan dosis 15 liter/Ha bahan humat 
dengan 10 kg/liter bahan humat (tabel 2) 
ternyata semakin tinggi dosis zeolit yang 
dikombinasikan dengan dosis bahan humat 
tidak selalu berpengaruh terhadap 
peningkatan jumlah anakan, karena terdapat 
dosis optimum tertentu zeolit yang dapat 
meningkatkan hasil bila dikombinasikan 
dengan bahan humat. 

 
Jumlah anakan dipengaruhi bahan humat 
melalui kaitannya dengan peningkatan P 
tersedia akibat penambahan bahan humat. 
Kadar P tersedia yang cenderung tinggi 
dengan semakin tingginya dosis bahan humat 
pada dosis zeolit 10 kg/ liter mendukung data 
jumlah anakan ini. Jumlah anakan cenderung 
meningkat dengan semakin tingginya dosis 
bahan humat terutama pada dosis bahan 
humat dengan dosis zeolit 10 kg/liter, berarti 
dapat dinyatakan bahwa peningkatan jumlah 
anakan terbaik pada dosis tersebut karena 
jumlah P tersedia yang dibebaskan oleh 
bahan humat menjadi bentuk tersedia dalam 
tanah lebih besar. Dengan demikian 
pertumbuhan jumlah anakan lebih baik 
karena P lebih tersedia. Unsur P dibutuhkan 
tanaman padi untuk pertumbuhan tanaman 
diantaranya untuk memacu  terbentuknya 
bunga , bulir pada malai dan untuk memacu 
jumlah anakan.  
 
Selain unsur hara tersebut, pengaruh bahan 
humat terhadap tinggi tanaman dan jumlah 
anakan berkaitan dengan peran bahan humat 
dalam menyumbangkan hormon 
pertumbuhan tanaman. Hormon pertumbuhan 
tanaman tersebut seperti auksin dan giberelin. 

Pemberian auksin pada tanaman 
menginisiasi pemanjangan sel dengan cara 
mempengaruhi pelenturan dinding sel , 
auksin memacu protein tertentu yang ada di 
membran plasma sel tumbuhan untuk 
memompa ion H+ ke dinding sel. Ion H+ ini 
mengaktifkan enzim tertentu sehingga 
memutuskan beberapa ikatan silang hidrogen 
rantai molekul selulosa penyusun dinding sel. 
Sel tumbuhan kemudian memanjang akibat 
air yang masuk secara otomatis. Setelah 
pemanjangan ini, sel terus tumbuh dengan 
mensintesis kembali material dinding sel dan 
sitoplasma. Pemanjangan sel ini 
menyebabkan pemanjangan batang dan akar 
(pertumbuhan vegetatif tanaman). Kerja 
hormon auksin ini sinegis dengan hormon 
giberelin. Giberelin dapat mempercepat 
pertumbuhan, mengatur tinggi, memacu 
pertumbuhan akar, merangsang pembungaan 
tumbuhan dewasa. Hormon auksin dan 
giberelin tersebut termasuk senyawa yang 
membentuk molekul humat dan hal ini 
menjadi alas an bahwa adanya efek hormonal 
dari bahan humat. Pada struktur molekuler 
auksin terdapat gugus fungsional hidroksil 
dan karboksil yang memudahkan interaksi 
dengan prekusor humat (Tan, 2003). 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

3. Pengaruh Pemberian Bahan Humat dan 
Zeolit terhadap Produksi Padi 
Komponen-komponen pengamatan pada 
penelitian ini yang menunjukkan produksi 
tanaman padi adalah bobot seribu butir, bobot 
akar kering,dan bobot gabah kering giling 
(produksi total) yang diuji lanjut secara 
statistic dengan duncan .  

Data bobot seribu butir pada tabel 3 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata 
antar perlakuan, tetapi data tersebut 
menjelakan bahwa dengan bertambahnya 
dosis bahan humat yang diberikan 
menghasilkan bobot seribu butir yang 
semakin besar kecuali pada bahan humat 10 

liter/ha rata-rata peningkatan bobotnya tidak 
sebesar perlakuan lain. Sebagaimana pada 
grafik 2 Dosis bahan humat yang semakin 
tinggi  cenderung meningkatkan bobot seribu 
butir kecuali pada dosis bahan humat 10 
liter/ha. Sedangkan dosis zeolit yang dapat 
mempengaruhi peningkatan bobot seribu butir 
pada penelitian ini hingga dosis 10 kg/liter 
bahan humat dan turun kembali pada dosis 
15 kg/liter bahan humat. Hal ini dapat terjadi 
karena tanaman memiliki kemampuan 
maksimum merespon input dalam jumlah 
tertentu.  

Tabel 3. Pengaruh Bahan Humat dengan carrier Zeolit 
 

Perlakuan Bobot seribu butir 
(gram) Bobot Akar (gram) Produksi total 

(ton/Ha) 
A0Z0 27.50a 54.00a 3.74a 
A5Z0 35.00a 60.50ab 4.33a 
A10Z0 25.00a 68.75abc 4.73a 
A15Z0 37.50a 75.25abc 4.92a 
A0Z10 37.50a 76.75abc 4.11a 
A5Z10 35.00a 80.50abc 4.32a 

A10Z10 35.00a 96.00c 4.34a 
A15Z10 40.00a 97.50c 4.98a 
A0Z20 25.00a 72.75abc 4.36a 
A5Z20 27.50a 94.00bc 4.36a 

A10Z20 25.00a 83.50abc 4.57a 
A15Z20 30.00a 71.00abc 3.89a 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam satu kolom tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata dalam taraf 5%. 

 

Gambar 1. Pengaruh Bahan Humat terhadap Jumlah Anakan (a),                 
Pengaruh Zeolit terhadap Jumlah Anakan (b) 
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Pengaruh perlakuan terhadap bobot seribu 
butir ini karena kadar P tersedia yang 
semakin meningkat dengan pertambahan 
bahan humat. Salah satu fungsi utama fosfor 
ialah untuk memperbaiki kualitas butir 
sehingga pada saat bahan humat diberikan 
fosfor dari larutan tanah dapat dibebaskan 
sehingga ketersediaan P  dalam tanah untuk 
tanaman meningkat.  
 
Bobot akar akibat perlakuan cenderung 
meningkat. Akar semakin panjang dan 
berkembang dengan semakin tingginya 
pemberian bahan humat (tabel 3). 
Perkembangan akar yang baik memberikan 
efek yang baik bagi tanaman, karena 
tanaman lebih mampu menjangkau dan 
menyerap unsur hara dalam tanah. Hal ini 
berkaitan dengan peningkatan KTK akibat 
perlakuan (tabel 1). Bahan humat ataupun 
zeolit dapat meningkatkan KTK . Oleh sebab 
itu, tanaman semakin baik dalam menyerap 
unsur hara melalui pertukaran ion. Dengan 
demikian, hasil menunjukkan bobot akar 
kontrol berbeda nyata lebih rendah daripada 
bobot akar hasil perlakuan. Melalui uji lanjut 
Duncan 5%, perlakuan dengan dosis bahan 
humat 15 liter/ha dan zeolit 10 kg/liter 
memberikan hasil yang terbaik (tabel 3). Hasil 

tersebut berhubungan dengan meningkatnya 
P tersedia setelah perlakuan, karena fosfor 
juga berfungsi untuk perkembangan akar, 
memacu pertumbuhan bunga dan bulir pada 
malai, serta memperbaiki kualitas gabah 
(Rauf dkk, 2000). 
 
Perlakuan cenderung meningkatkan produksi 
gabah kering  (tabel 3) melalui peningkatan 
bobot seribu butir. Sebagaimana penjelasan 
di atas bahwa pemberian bahan humat dapat 
meningkatkan ketersediaan P yang salah 
satu fungsinya untuk memperbaiki kualitas 
gabah. C-organik memiliki peranan penting 
dalam menyediakan hara, besarnya bahan 
organik tanah yang merupakan sumber 
muatan negatif akan meningkatkan 
kemampuan tanah untuk menahan kation-
kation dan mempertukarkan kation tersebut 
termasuk kation hara untuk tanaman. 
Peningkatan C-organik tanah setelah 
pemberian bahan humat ini dapat 
memperbaiki ketersediaan hara bagi tanaman. 
Menurut Tan (2003) hormon pertumbuhan 
auksin dan giberelin merupakan senyawa 
pembentuk bahan humat.Berarti peningkatan 
gabah kering giling juga dapat disebabkan 
oleh adanya hormon pertumbuhan yang 
terkandung dalam bahan humat.

.  
 

  

Gambar 2. Pengaruh Bahan Humat terhadap Bobot seribu Butir (a) 
Pengaruh Zeolit terhadap Bobot Seribu Butir (b) 
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Selain itu zeolit juga dapat berperan dalam 
mempengaruhi produksi melalui perbaikan 
ketersediaan hara. Menurut Suwardi (1999), 
sifat-sifat kimia yang penting dari zeolit 
adalah kapasitas tukar kation, basa-basa 
yang dapat dipertukarkan, dan susunan kimia. 
Nilai KTK yang dimiliki zeolit merupakan 
dasar dari berbagai penggunaan zeolit pada 
berbagai bidang, termasuk untuk 
meningkatkan KTK pada tanah-tanah yang 
memiliki KTK rendah. Zeolit dengan sifat-sifat 
kimia tersebut dapat membantu 
membebaskan ion ion tanah agar dapat 
tersedia bagi tanaman. 
 
Hasil penilitian menunjukkan adanya 
hubungan antara bobot akar dengan produksi 
gabah. Gambar 3 ini, menggambarkan 
interaksi bobot akar dengan produksi padi 
melalui perlakuan yang diberikan. Terdapat 
tren yang linear pada grafik tersebut yaitu 
bobot gabah kering giling (produksi)  
cenderung meningkat seiring dengan 
peningkatan dosis bahan humat, ketika bobot 
akar meningkat maka produksinya pun 
meningkat, begitupun sebaliknya. Hasil 
tersebut artinya akar yang berkembang 
dengan baik dapat meningkatkan serapan 
hara sehingga produksi meningkat.    

 
Pada Grafik terdapat beberapa perlakuan 
yang menunjukkan penurunan. Tetapi 
penurunan tersebut tidak lebih rendah dari 
kontrol. Beberapa faktor eksternal 
mempengaruhi hasil tersebut. Perlakuan yang 
menunjukkan penurunan hasil dengan 
semakin meningkatnya dosis bahan humat ini 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan di lapang. 
Beberapa petak percobaan perlakuan 
tersebut mengalami serangan burung lebih 
besar, dan pada saat pertumbuhan 
mengalami kekeringan. Sehingga hasil padi 
tidak optimal. Sebagaimana dengan bobot 
seribu butir, perlakuan dengan 15 liter bahan 
humat dan zeolit sebesar 10 kg/liter bahan 
humat ini merupakan hasil yang terbaik pada 
bobot akar dan produksi, selain itu variabel 
bobot akar, bobot seribu butir dan bobot 
gabah kering giling menunjukkan hubungan 
yang sinergis. Keterkaitan antara ketiga 
variabel produksi tersebut menunjukkan 
bahwa  bahan humat dapat meningkatan 
produksi total atau bobot gabah kering giling 
melalui bobot seribu butir padi yang samakin 
besar. Hal tersebut karena akar dapat 
berkembang dengan baik sehingga akar 
dapat menyerap hara lebih banyak.

  
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3. Hubungan Bobot Akar dengan Produksi 
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KESIMPULAN 

Aplikasi bahan humat dengan carrier zeolit 
memperbaiki sifat-sifat kimia tanah melalui 
KTK, C-organik, dan N-total, P tersedia dan K. 
Bahan humat dengan carrier zeolit dapat 
meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui 
tinggi tanaman, jumlah anakan, pertumbuhan 
akar. Bahan humat dengan carrier zeolit 
meningkatkan produksi padi melalui bobot 
gabah kering dan bobot seribu butir. 
Peningkatan produksi disebabkan oleh 
perkembangan akar yang baik sehingga 
dapat meningkatkan  serapan hara. Formulasi 
bahan humat dengan carrier zeolit yang 
menghasilkan produksi  optimum ialah 
perlakuan dengan dosis bahan humat 15 liter/ 
Ha dengan carrier zeolit 10 kg/ liter bahan 
humat. 
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ABSTRAK 

Kajian revitalisasi pemanfaatan pembenah tanah untuk meningkatkan efisiensi pemupukan pada lahan 
sawah perlu dilakukan, sebab kegiatan intensifikasi dan estensifikasi pertanian dari program Bimas dan 
Inmas yang kurang mengindahkan kaidah pemupukan berimbang telah mengakibatkan semakin 
merosotnya kualitas lahan sawah, sehingga terjadi fenomena levelling off. Salah satu upaya alternatif 
untuk meningkatkan kualitas lahan sawah yang telah terdegradasi adalah mengaplikasikan pembenah 
tanah yang dikombinasi dengan pengelolaan bahan organik serta sistem pemupukan berimbang 
spesifik lokasi.berdasarkan uji tanah dan kebutuhan tanaman. Penelitian dilakukan di Lampung Tengah 
dengan tujuan: (1) mengetahui manfaat dan kendala penggunaan pembenah tanah di tingkat petani, (2) 
mengetahui tingkat efisiensi pemupukan di tingkat petani sebagai dampak dari penggunaan pembenah 
tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, yakni pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner terstruktur guna mengungkap karakteristik petani, 
identifikasi, dan prospek pengembangan pembenah tanah di masa depan. Hasil penelitian diperoleh 
bahwa jenis pembenah tanah yang dikenal dan digunakan adalah: Zeolit Agro 2000, ZP.30 (Zeolit yang 
diperkaya hara P) dan dolomit. Penggunaan pembenah tanah bermanfaat untuk meningkatkan produksi 
tanaman padi sekitar 10-30%.  
 
Kata kunci:  Revitalisasai pembenah tanah, Efisiensi pemupukan 

 
ABSTRACT 

 
Revitality study of soil conditioner utilization for increasing fertilizer efficiency on paddy soils must be 
done, because agriculture intensive and extensive activity of Bimas and Inmas program did not 
considered the principles of balanced fertilizer have consequences the decreasing of paddy soils quality, 
finally occurrence a levelling off phenomenon. One of alternative efforts to increase paddy soils quality 
which have degradated was applied soils conditioner combined with organic matter management along 
with specific location balanced fertilizer system based on soil testing and the nutrients need for the crop. 
The research have been conducted in Centre Lampung district with the objectives (1) to know the utilize 
and benefit of soils conditioner utilizing constraint at the farmer level, (2) to know fertilizer efficiency at 
the farmer level as the impact of soil conditioner utilizing. The research method which have been used 
was survey methods, its mean that data have been collected pass through interview with the structure 
questioner to know farmer’s characteristics, identification, and soils conditioner development prospect in 
the future. The results of this research which have been found that, the kind of soils conditioner which 
have been known and used were Zeolite Agro 2000, ZP.30 (enrichment zeolite with P nutrient) and 
dolomite. Soils conditioner utilization in both districts have benefit to increase rice crop production more 
or less 10-30%.  
 
Key words: Revitality Soils conditioner; Efficiency of fertilize. 
 
 



 

 
PENDAHULUAN 

Salah satu upaya alternatif untuk meningkatkan 
kualitas lahan yang telah mengalami 
kemerosotan adalah mengaplikasikan 
pembenah tanah yang dikombinasi dengan 
pengelolaan bahan organik serta sistem 
pemupukan berimbang spesifik lokasi 
berdasarkan hasil uji tanah dan kebutuhan 
tanaman.  

Bahan pembenah tanah dapat digolongkan 
menjadi dua yaitu bahan pembenah tanah alami 
dan sintetis. Bahan pembenah tanah alami yang 
banyak digunakan oleh petani adalah kapur 
pertanian, fosfat alam, zeolit, bahan organik 
yang mempunyai C/N rasio 7-12, blotong, sari 
kering limbah (SKL), emulsi aspal (bitumen), 
lateks atau skim lateks. Sedangkan bahan 
pembenah tanah sintetis yang sudah 
dipasarankan adalah VAMA, HPAN, SPA, 
PAAm/PAM, Poly-DADMAC, dan Hydrostock. 
Jenis-jenis pembenah tanah tersebut telah 
beredar di pasaran dan banyak digunakan 
petani, namun hingga saat ini masih sangat 
sedikit informasi yang menjelaskan sejauh mana 
pembenah tanah tersebut digunakan baik 
menyangkut jenis, dosisnya, dan pengaruhnya 
terhadap produksi pertanian. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor: 02/Pert/Hk.060/2/2006 yang dimaksud 
dengan pembenah tanah adalah bahan-bahan 
sintetis atau alami, organik atau mineral yang 
berbentuk padat atau cair yang mampu 
memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi. Di 
kalangan ahli tanah bahan pembenah tanah 
dikenal sebagai soil conditioner yang secara 
lebih spesifik diartikan sebagai bahan-bahan 
sintetis atau alami, organik atau mineral, 
berbentuk padat maupun cair yang mampu 
memperbaiki struktur tanah, dapat merubah 
kapasitas tanah menahan dan melalukan air, 
serta dapat memperbaiki kemampuan tanah 
dalam memegang hara, sehingga hara tidak 
mudah hilang, dan tanaman masih mampu 
memanfaatkannya. 

Pemberian pupuk organik maksimum yang 
diupayakan petani sebaiknya dikombinasikan 
dengan pembenah tanah zeolit karena pada 
saat harga pupuk mahal, maka takaran pupuk 
anorganik dapat dikurangi sampai 50% dari 
takaran anjuran. Meskipun takaran pupuk dapat 

dikurangi, tetapi produksi tanaman yang 
dihasilkan masih menguntungkan, sebab: 
(1) kation NH4

+ dari pupuk Urea yang dapat 
hilang melalui proses leaching dan 
volatilization dapat dicegah, kemudian 
kation NH4

+ dari pupuk organik dan 
anorganik tersebut masuk dalam rongga-
rongga dalam struktur Zeolit yang 
bermuatan negatif untuk ditahan sementara 
dan akan dilepaskan lagi untuk diserap 
tanaman, (2) sejumlah kation Al dan Fe 
tanah yang masuk dalam rongga-rongga 
ditahan dalam struktur zeolit yang 
bermuatan negatif, sehingga anion H2PO4

- 
dari pupuk SP-36 sangat sedikit atau belum 
sempat diikat Al/Fe akhirnya mudah diserap 
akar tanaman. Fenomena masuknya kation 
NH4

+ ke dalam struktur mineral zeolit 
disebabkan zeolite clinoptilolite yang 
mempunyai nisbah Si/Al 4.5-5.0 dan KTK 
secara teori sekitar 225 cmol(+) kg-1 
mempunyai selectivity (kemampuan 
menyaring) kation dalam urutan dari besar 
sampai kecil.  

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di 
atas, maka perlu dilakukan suatu kajian 
tentang sejauh mana pemanfaatan 
pembenah tanah oleh petani dan 
bagaimana pemahaman petani tentang 
manfaat pembenah tanah untuk 
memperbaiki kualitas tanah dan efisiensi 
pemupukan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah: (1) mengetahui kendala dan 
peluang penggunaan pembenah tanah di 
tingkat petani, (2) mengetahui tingkat 
efisiensi pemupukan di tingkat petani 
sebagai dampak dari penggunaan 
pembenah tanah.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di kecamatan 
Seputihraman, kabupaten Lampung 
Tengah. Responden ditetapkan berdasarkan 
3 kategori yaitu petani pengguna dan?, 
petani pernah menggunakan pembenah 
tanah. Jumlah petani responden 24 dan 27 
orang. Data primer dikumpulkan dengan 
metode survei melalui wawancara  
terstruktur baik dengan petani maupun 
dengan PPL dan distributor, masing-masing 
3 dan 2 orang. Data yang dikumpulkan dari 
petani responden meliputi:  1) informasi 
jenis pembenah tanah yang umum dikenal 



 

dan digunakan petani, 2) sumber informasi dan 
aplikasi dosisnya, 3)  prospek  dan kendala 
pembenah tanah di tingkat petani 4) tingkat 
efisiensi pemupukan di tingkat petani sebagai 
dampak dari penggunaan pembenah tanah, dan 
5) peluang pengembangan penggunaan 
pembenah tanah untuk meningkatkan 
produktivitas lahan. Pada saat dilakukan survei, 
diambil contoh jenis pembenah tanah zeolit di 
toko dan distributor untuk dianalisis di 
laboratoroim Balai Penelitian Tanah Bogor. 
Jenis analisis yang ditetapkan adalah: kapasitas 
tukar kation (KTK), kandungan unsur P2O5, K2O, 
Ca, Mg, serta pH dan kadar air. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dampak  aplikasi pembenah tanah terhadap 
produktivitas lahan  

Aplikasi zeolit tidak sama dengan pembenah 
tanah lainnya (kapur pertanian dan gypsum), 
sebab zeolit tidak mengalami break down dan 
jumlahnya masih tetap dalam tanah untuk 
meretensi unsur hara. Aplikasi zeolit berikutnya 
akan lebih memperbaiki kemampuan tanah 
untuk menahan unsur hara dan memperbaiki 
hasil. Zeolit tidak asam dan penggunaannya 
dengan pupuk dapat menyangga pH tanah, 
sehingga dapat mengurangi takaran kapur. 
Pemberian zeolit tidak hanya digunakan sebagai 
carriers hara tanaman, tetapi juga sebagai 
perangkap logam berat (Cu, Cd, Pb, Zn) 
sehingga uptake kedalam rantai makanan atau 
food chain dicegah atau berkurang (Fuji, 1974). 
Namun kualitas zeolit baru terlihat jika pada 
proses produksinya dilakukan aktifasi sampai 
suhu 300 oC (Astiana, 1993). Meskipun mutu 
Zeolit alam dapat ditingkatkan setelah melalui 
proses aktifasi, tetapi tindakan aktifasi yang 
berlebihan baik dengan cara pemanasan, 
penambahan asam atau basa akan 
mengakibatkan kemampuan pertukarannya 
menurun, sebab terjadinya kerusakan struktur 
yang dapat diidentifikasi dari hilangnya 
intensitas puncak difraksinya pada hasil 
diffraktogram (Astiana, 1993). Hal ini ditunjukkan 
setelah aktifasi pemanasan 2550 C Zeolit 
Cikalong memiliki KTK 135.06 cmol(+) kg-1, 
Bayah 121.78 cmol(+) kg-1, dan Cikembar 79.70 
cmol(+) kg-1, sedang setelah pengasaman HCl 
0.25 N, Zeolit Cikalong memiliki KTK 138.67 
cmol(+) kg-1, Bayah 115.77 cmol(+) kg-1, dan 
Cikembar 90.34 cmol(+) kg-1. Kemudian 
penambahan NaOH 0.5 mengakibatkan Zeolit 
Cikalong memiliki KTK 130.21 cmol(+) kg-1, Bayah 

119.01 cmol(+) kg-1, dan Cikembar 84.85 
cmol(+) kg-1. Sumber referensi? 

Kristal zeolit adalah paling efektif sebagai 
penukar kation. KTK Zeolit > 100 cmol(+) kg-1 
mampu menyerap air, mengadsorpsi NH4

+ 
dan K+, sehingga meningkatkan efisiensi 
penggunaan pupuk. Prihatini et al., (1987) 
melaporkan bahwa Zeolit sebagai 
pembenah tanah dengan takaran  1.000 
ppm atau  2 ton/ha dapat meningkatkan 
KTK tanah mineral masam. Masalah utama 
yang ditemukan pada tanah mineral masam 
di Indonesia adalah rendahnya kesuburan 
tanah serta tingginya kandungan Al dapat 
ditukar (Al-dd), ternyata dapat diperbaiki 
dengan pemberian Zeolit. Ada empat jenis 
Zeolit pembenah tanah yang pernah 
digunakan petani responden, yakni: Zeolit 
Agro 2000, ZP.30 (Zeolit yang diperkaya 
unsur P), Zeolit biasa, dan Dolomit. 
Pembenah tanah Zeolit Agro 2000 dan 
ZP.30 disubsidi kepada petani  awal tahun 
2007.  

Pembenah tanah baik dalam bentuk organik 
maupun mineral dapat diaplikasikan tidak 
hanya pada tanah kering, tetapi juga pada 
tanah sawah. Menurut Wade et al., (1986), 
pembenah tanah kapur pertanian tidak perlu 
diberikan apabila kejenuhan Al dalam tanah:  
40% (jagung), dan  20% (kedelai), dan  
60% (untuk padi sawah), sebab 
penggenangan sudah merupakan self-liming 
effect, kecuali jika Mg-dd < 0.5 cmol(+) kg-1 dan 
% kejenuhan Mg terhadap KTK efektif < 5% 
maka Dolomit dapat diberikan untuk tanaman 
pangan. Sedangkan Zeolit dapat digunakan 
pada tanah-tanah dengan KTK sangat rendah 
(< 0.5 cmol(+) kg-1 seperti pada tanah-tanah 
Regosol atau Inceptisols yang belum 
berkembang bertekstur pasir; Podsolik Merah 
Kuning atau Ultisols/Oxisols; dan Latosol 
Coklat atau Inceptisols/Ultisols (Simanjuntak, 
2002). Sebaliknya Zeolit tidak dianjurkan 
pemberiannya pada jenis tanah yang 
mempunyai mineral liat alofan, sebab tidak 
dapat meningkatkan KTK tanah (Suwardi, 
1997).  

Sebanyak 23.8 % petani responden pernah 
menggunakan Zeolit Agro 2000 dan ZP.30, 
sedangkan Zeolit biasa pernah digunakan 
76.2% oleh petani esponden. Jenis 
pembenah tanah Dolomit dikenal oleh petani 



 

responden  85.7 % dan 50.0% mengenal Zeolit 
biasa. Pembenah tanah Zeolit Agro 2000 dan 
ZP.30 diaplikasi oleh 23.8 % petani responden, 
sedangan Zeolit biasa  76.2% oleh pertani 
responden, serta Dolomit diaplikasi oleh petani 
responden adalah 38.1% (Gambar 1).  

Berdasarkan informasi dari petani 
responden, aplikasi Zeolit Agro 2000 + ZP.30 
menaikkan hasil GKP, hal ini disebabkan ada 

petani yang memberikan pupuk kandang 
sebanyak 5 ton/ha, sehingga produksi 
gabah kering panen (GKP) dapat mencapai 
8.5 ton/ha. Peningkatan produksi GKP 
tersebut juga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Aplikasi pembenah tanah Zeolit Agro 2000 + 

dipengaruhi oleh pemberian Zeolit Agro 2000 
+ ZP.30, sehingga efisiensi serapan hara yang 
berasal dari pupuk kandang dan pupuk 
anorganik menjadi lebih tinggi.  

Sebaliknya, aplikasi Zeolit Agro 2000 + ZP.30 
menurunkan hasil GKP, hal ini disebabkan 
pupuk SP-36 dan KCl juga dikurangi dan 
bahkan ada petani yang sama sekali tidak 
memberikan pupuk anorganik. Pupuk SP-36 
tidak diberikan dengan alasan karena ZP.30 
sudah diperkaya hara P dari pupuk P alam. 
Takaran pupuk SP-36 dan KCl juga dikurangi 
karena adanya anggapan bahwa Zeolit adalah 
sebagai pupuk, dilain pihak petani sendiri tidak 
bisa membeli pupuk karena kelangkaan pupuk 
dan atau harganya yang mahal. 

Pemberian 100 – 200 kg Zeolit Agro 2000/ha 
+ 200 – 400 kg ZP.30/ha di Seputih Raman 
tergolong rendah, disamping itu, KTK Zeolit 
Agro 2000 dan ZP.30 < 80 cmol (+) kg-1. 
Takaran Zeolit yang diberikan tergantung 

pada tingkat degradasi lahan. Pada tingkat 
degradasi ringan dapat diberikan ≤ 5 ton/ha, 
tingkat degradasi sedang antara 5-10 ton/ha 
dan untuk tingkat degradasi berat antara 10-
20 ton/ha. Efektivitas pembenah tanah dapat 
lebih ditingkatkan melalui pemberiannya di 
zone perakaran, sehingga penggunaannya 
akan lebih efisien dan lebih praktis. 

Meskipun 66 % petani responden pernah 
menggunkan mengatakan bahwa pembenah 
tanah (Zeolit dan Dolomit) berpengaruh 
terhadap peningkatan produksi GPK, tetapi 
peningkatan produksi tanaman ini disebabkan 
teknis pelaksanaan inovasi teknologi 
pembenah tanah yang dilakukan petani sudah 
benar. Sebaliknya 29% petani responden 
pernah menggunakan mengatakan bahwa 
pembenah tanah menurunkan produksi GKP, 
hal ini disebabkan teknis pelaksanaan inovasi 
teknologi pembenah tanah yang dilakukan 
petani tidak benar, misal pembenah tanah dan 
pupuk tidak dicampur rata. Peningkatan 
produksi GKP sebagai dampak penggunaan 
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pembenah tanah terutama disebabkan 
takaran pupuk anorganik yang diberikan 
sesuai dengan dosis anjuran, sebaliknya jika 
penurunan produksi GKP disebabkan takaran 
pupuk anorganik yang diberikan lebih rendah 
dari dosis anjuran. Dari hasil wawancara 
dengan petani responden yang pernah 
menggunkan pembenah tanah di  desa 
Seputihraman, Lampung Tengah dapat 
disimpulkan bahwa 5% menyatakan bahwa 
produksi tanaman tetap, 29% produksi 
tanaman menurun, dan 66% produksi 
tanaman meningkat. 

Takaran pembenah tanah yang dianjurkan 
100 kg Zeolit Agro 2000 (50 kg pada lahan 
siap tanam dan 50 kg sebagai susulan) dan 
200 kg ZP.30 (100 kg pada lahan siap tanam 
dan 100 kg sebagai susulan). Kemudian 
pupuk Urea diberikan sebanyak 200 kg/ha dan 
pupuk KCl sebanyak 50 kg/ha disesuaikan 
dengan kebiasaan dan pengalaman petani. 
Sedangkan pupuk SP-36 sama sekali tidak 
diberikan dengan alasan ZP.30 sudah 
diperkaya dengan hara P. 

Peningkatan produksi GKP di Seputih Raman 
meningkat berkisar 9.52 – 25% (0.80 – 1.60 
ton/ha) adalah disebabkan bukan hanya 
karena pengaruh pembenah tanah Zeolit Agro 
2000+ZP.30 saja, tetapi juga disebabkan oleh 
pemberian pupuk kandang, sehingga hara 
NH4

+ dari pupuk Urea dan K+ dari pupuk KCl 
terperangkap didalam struktur Zeolit dan 
secara lambat dilepaskan kembali untuk 
dimanfaatkan tanaman. Pada umumnya 
penggunaan pembenah tanah Dolomit 
cenderung meningkatkan produksi GKP dan 
tongkol jagung, hal ini disebabkan tanah 
sawah didominasi mineral 1:1 (tipe kaolinit) 
yang dicirikan antara lain: pH + 4.50 (masam), 
KTK + 5 cmol(+) kg-1 (rendah), Mg dapat 
ditukar 0.18 cmol(+) kg-1 (sangat rendah), 
kejenuhan Mg < 5% (Al-Jabri dan Ishak 
Juarsah, 2007). Kandungan Mg dapat ditukar 
0.18 cmol(+) kg-1 sangat rendah, dan jika tidak 
diberi Dolomit maka dipastikan tanaman kahat 
Mg. 

Penurunan produksi GKP di Seputih Raman 
berkisar 11. –15 % (0.60 – 0.80 ton/ha) adalah 
disebabkan pupuk SP-36 tidak diberikan 
karena ZP.30 diinformasikan sudah 
mengandung hara P. Hasil analisis di 
laboratorium memperlihatkan bahwa 

kandungan hara P dalam ZP.30 hanya 0.13% 
(artinya dalam 100 kg ZP.30 mengandung 0.13 
kg P) Hasil analisis KTK, contoh Zeolit Agro 
2000, ZP.30 dan Zeolit (produk PT Minatama) 
masing-masing adalah: 25, 64, dan 35 cmol(+) 
kg-1 (Tabel 1), namun masih di bawah kriteria 
Permentan Nomor: 02/Pert/HK.060/2/2006 
yakni ≥ 80 cmol(+) kg –1. (Tabel 1). 

Kandungan KTK contoh ZP.30 adalah 64 
cmol(+) kg-1 yang dinilai sudah cukup tinggi, 
namun masih berada dibawah kriteria 
Permentan No. 02/Pert/HK.060/2/2006.  80 
cmol(+) kg-1. Perbedaan nilai KTK Zeolit yang 
ditetapkan berdasarkan prosedur penetapan 
KTK sebagaimana yang diberlakukan untuk 
contoh tanah selalu lebih rendah dibandingkan 
dengan prosedur penetapan KTK Zeolit yang 
ditetapkan dengan prosedur SNI, hal ini 
disebabkan oleh ukuran besar butir Zeolit dan 
nisbah Zeolit terhadap larutan amonium 
asetat. Semakin halus ukuran besar butir dan 
semakin lebar nisbah Zeolit terhadap larutan 
amonium asetat maka semakin tinggi nilai 
KTK Zeolit. 

Dampak dari penggunaan pembenah tanah 
terhadap tingkat efisiensi pemupukan  

Efisiensi pemupukan sebagai dampak 
penggunaan pembenah tanah terhadap 
penggunaan pupuk Urea 86%  responden 
petani penah menggunakan menyatakan tetap 
dan 14% menyatakan berkurang dengan 
pengurangan takaran pupuk Urea sekitar 30–
50% (Gambar 2). Efisiensi pemupukan 
sebagai dampak penggunaan pembenah 
tanah terhadap penggunaan pupuk SP-36 
sebanyak 29% petani responden mantan 
pengguna menyatakan tetap dan 71% 
menyatakan berkurang, dengan pengurangan 
pupuk SP-36% sekitar 25– 100%. Efisiensi 
pemupukan sebagai dampak penggunaan 
pembenah tanah terhadap penggunaan pupuk 
KCl sebanyak 86% petani responden mantan 
pengguna menyatakan tetap dan 14% 
menyatakan berkurang, dengan pengurangan 
pupuk KCl sekitar 0–100%. Pengurangan 
pupuk SP-36 dan KCl sampai 100% adalah 
karena kelangkaan pupuk, harga pupuk 
mahal, dan pembenah tanah dipersepsi 
sebagai pengganti pupuk. Pembenah tanah 
Zeolit dapat menangkap sementara hara 
pupuk sehingga tidak hilang tercuci dan akan 
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dilepaskan kembali untuk diserap akar 
tanaman. 

Dampak pembenah tanah terhadap sifat-
sifat tanah 

Sifat-sifat tanah yang dipengaruhi zeolit antara 
lain adalah: (1) meningkatkan KTK tanah 
selama KTK zeolit diatas 100 cmol(+) kg-1, 
jumlah Zeolit yang diberikan  5 ton/ha untuk 
tanah mineral masam yang didominasi mineral 
liat 1:1, (2) meningkatkan kalium tanah, hal ini 
disebabkan kandungan K2O dalam Zeolit 
klinoptilolite sekitar 3%, sehingga pemberian 5 
ton Zeolit klinoptilolite /ha dapat 

mengkontribusi 150 kg K2O jika semua kalium 
tersedia. Tidak semua K yang berada dalam 
Zeolit dapat digunakan dengan segera oleh 
tanaman, sehingga masih perlu diberi 
tambahan pupuk K dengan takaran yang lebih 
kecil, (3) meningkatkan ketersediaan P, dari 
hasil percobaan bahwa pemberian Zeolit pada 
tanah Podsolik meningkatkn P dari 5.28 
menjadi 20.1 mg P2O5/kg (Suwardi, 1997), 
dimana mekanisme peningkatan P diduga 
karena Ca dalam Zeolit mengikat P dalam 
tanah yang semula diikat oleh Fe dan Al, dan 
karena Ca dalam Zeolit mudah dilepaskan 
dalam bentuk dapat dipertukarkan, maka P 
yang diikat Ca menjadi tersedia,

Tabel 1. Hasil analisis KTK, kandungan unsur P, K contoh Zeolit Agro 2000, ZP.30 dan 
Zeolit asal PT. Minatama Lampung di laboratorium , Balai Penelitian Tanah Bogor 

Jenis analisis Jenis Zeolit 
Zeolit Agro 2000* 
PT. Jaya Sakti 

ZP.30*  
PT. Jaya Sakti 

Zeolit**  
PT. Minatama Lampung 

KTK (cmol(+) kg-1) 25 64 35 
pH (1:5) 8.4 8.7 5.9 
P2O5 (%) 0.01 0.13 0.11 
K2O (%) 0.01 0.01 0.03 
Ca (%) 21 8 1.16 
Mg (%) 0.21 0.24 0.27 

Keterangan: * = Zeolit Agro 2000 dan ZP.30 diproduksi PT. Jaya Sakti. Jl. Raya Solo-Seragen 
KM. 12 ½ No. 88, Kebak Kramat, Karang Anyar;  ** = Zeolit yang diproduksi PT. 
Minatama di Jl. Terusan Slamet Riyadi, No. 3 Teluk Betung, Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Efisiensi pemupukan penggunaan pembenah tanah terhadap 
penggunaan pupuk anorganik 



 

. 
(4) memperbaiki sifat-sifat fisik tanah seperti 
struktur tanah dan daya pegang tanah 
terhadap air. Perbaikan sifat-sifat fisika dan 
kimia tanah ini akan meningkatkan 
keanekaragaman mikroflora dan fauna 
tanah yang penting dalam menjaga 
keseimbangan dinamis ekosistem tanah 
(Gupta, 1993) 

Perbaikan struktur tanah dan daya pegang 
tanah terhadap air karena sifat fisik zeolit 
yang berongga, sehingga pemberian Zeolit 
pada tanah bertekstur liat dapat 
memperbaiki struktur tanah, pori-pori udara 
tanah ditingkatkan, sedangkan Zeolit yang 
diberikan pada tanah berpasir dapat 
meningkatkan daya pegang tanah terhadap 
air. Pemberian Zeolit sebagai pembenah 
tanah sebaiknya diberikan dalam bentuk 
campuran antara ukuran halus dan kasar 
agar pengaruhnya dapat bertahan untuk 
beberapa tahun, sebab jika semua Zeolit 
yang diberikan 100% berukuran halus, akan 
memberikan pengaruh yang semakin baik 
akan tetapi daya tahannya lebih pendek. 

Persen kejenuhan Al dapat digunakan 
sebagai parameter untuk menetapkan 
rekomendasi pengapuran. Tanaman padi 
sawah, jagung, dan kedelai tidak harus 
diberi kapur jika persen kejenuhan Al 
tanahnya masing-masing  60%,  40%, 
dan  20%. Pembenah tanah kapur pertanian 
terdiri atas Kalsit (CaCO3) dan Dolomit 
(CO3.MgCO3) berperan untuk memperbaiki 
pertumbuhan tanaman padi selama pH 
tanah di bawah 4.25, kandungan Ca dapat 
ditukar < 400 mg Ca kg-1 atau < 20 mg 
Ca/100 g atau < 2 cmol(+) kg-1 Ca, 
kejenuhan Ca terhadap KTK < 25% 
(Melsted, 1953). Meskipun persentase 
kejenuhan Ca pada tanah yang ideal sekitar 
65%, tetapi bukan berarti takaran kapur 
yang diberikan untuk tanaman padi harus 
mencapai kejenuhan Ca pada nilai 65%, 
sebab dengan penggenangan tanah masam 
dapat meningkatkan pH tanah. Meskipun 
kebutuhan kapur (KK) dapat ditentukan 
melalui pendekatan formulasi: KK = faktor 
[(Al-dd+H-dd) – batas kritis % kejenuhan Al 
x (KTKefektif)] untuk lahan kering (Wade et 
al., 1986), tetapi tidak menutup 
kemungkinan formulasi tersebut digunakan 
untuk lahan basah. 

Pembenah tanah Dolomit (CaCO3.MgCO3) 
berperan untuk memperbaiki pertumbuhan 
tanaman padi selama pH di bawah 4.50, 
kandungan Mg dapat ditukar < 25 mg Mg 
kg-1 atau < 0.21 cmol(+) kg-1, kejenuhan Mg < 
5% .Namun suatu jenis tanaman yang 
ditanam pada suatu tanah tertentu dengan 
kandungan Mg relatif rendah mungkin saja 
tidak respons terhadap pemupukan Mg, hal 
ini disebabkan oleh karena ion H+ yang 
berasal dari akar melalui proses pertukaran 
kation sangat efektif melepaskan bentuk Mg 
tidak dapat ditukar menjadi bentuk Mg dapat 
ditukar sehingga dengan mudah diserap 
akar tanaman (Christenson dan Doll, 1973). 

Magnesium dapat ditukar sangat nyata 
berkorelasi dengan persentase kejenuhan 
Mg dan secara konsensus bahwa persentase 
kejenuhan Mg sekitar 5% dari KTK tanah 
sudah cukup untuk hasil optimum dari 
berbagai jenis tanaman. Namun untuk 
tanaman-tanaman tertentu yang memerlukan 
konsentrasi kation-kation basa yang lebih 
tinggi dimana jeraminya dijadikan pakan 
untuk pencegahan penyakit 
hypomagnesaemia dari binatang memamah 
biak, maka persentase kejenuhan Mg sekitar 
10% dari KTK adalah sangat dianjurkan 
untuk mempertahankan konsentrasi Mg 
dalam pakan ternak kering  0.2%. Zeolit 
sebagai pembenah yang diberikan ke dalam 
tanah dengan jumlah relatif banyak dapat 
memperbaiki sifat-sifat fisik, kimia, dan 
biologi tanah sehingga produksi pertanian 
dapat ditingkatkan (Pond dan Mumpton, 
1984; Townsend, 1979; Suwardi dan Goto, 
1996; Simanjutak, 2002; Suwardi, 2007). 
Sifat khas dari Zeolit sebagai mineral yang 
berstruktur tiga demensi, bermuatan negatif, 
dan memiliki pori-pori yang terisi ion-ion: K, 
Na, Ca, Mg dan molekul H2O, sehingga 
memungkinkan terjadinya pertukaran ion 
dan pelepasan air secara bolak-balik. Pupuk 
Urea dan KCl yang diberikan ke tanah yang 
sebelumnya sudah diberi zeolit, maka kation 
NH4

+-Urea dan kation K+-KCl dapat 
terperangkap sementara dalam pori-pori 
zeolit yang sewaktu-waktu dilepaskan 
secara perlahan-lahan untuk diserap 
tanaman. Zeolit mempunyai kerangka 
terbuka dengan jaringan pori-pori yang 
mempunyai permukaan bermuatan negatif 
dapat mencegah pencucian unsur hara 
NH4

+-Urea dan kation K+-KCl keluar dari 



 

daerah perakaran. Zeolit berperanan untuk 
menahan sementara unsur hara di daerah 
perakaran, sehingga pupuk Urea dan KCl 
yang diberikan lebih efisien. Jika takaran 
pupuk yang diberikan sesuai anjuran maka 
residu pupuk berakhir lebih lama dengan 
peningkatan hasil yang lebih tinggi. 

Prakoso (2006) menyatakan bahwa 
kehilangan N pupuk dalam tanah dapat 
ditekan dengan pembuatan pupuk slow 
release fertilizer (SRF) yang dibuat dari 
campuran urea dan Zeolit dengan 
perbandingan urea:Zeolit (50:50) memiliki 
nilai efisiensi yang lebih tinggi dari pupuk 
SRF dengan perbandingan urea:Zeolit 
70:30. Pupuk SRF dengan perbandingan 
urea:Zeolit 50:50 mampu menghemat 30% 
penggunaan pupuk urea. 

Peluang, manfaat dan kendala pembenah 
tanah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
penyuluh pertanian dan distributor bahwa 
peluang pengembangan penggunaan 
pembenah tanah untuk selanjutnya cukup 
baik, karena kondisi lahan-lahan pertanian 
di desa Seputihraman khusunya dan 
kabupaten Lampung Tengah umumnya 
sudah terjadi kerusakan tanah (penurunan 
tingkat kesuburan tanah yang sangat 
drastis) yang ditandai dengan fenomena 
levelling-off. Beberapa hasil penelitian yang 
pernah dilakukan oleh Balai Penelitian 
Tanah membuktikan bahwa pemberian 
zeolit (pembenah tanah) berpengaruh 
terhadap peningkatan produksi tanaman. 
Jenis, kendala, dan peluang penggunaan 
pembenah tanah disajikan pada Tabel 2. 
Hasil wawancara yang diperoleh dari petani 

responden, penyuluh pertanian lapang dan 
distributor, faktor pembatas internal 
penggunaan pembenah tanah bagi petani 
responden mantan pengguna adalah: (1) 
aplikasi sulit (66.7%), (2) tidak tahu caranya 
dan tidak ada penyuluhan (52.4%), serta (3) 
membutuhkan tenaga kerja banyak (42.9%) 
, sedangkan faktor pembatas internal 
penggunaan pembenah tanah bagi petani 
yang tidak pernah menggunakan adalah: (1) 
membutuhkan tenaga kerja banyak dan 
tidak ada bimbingan/penyuluhan (71.4%), 
(2) tidak tahu caranya (57.1%), (3) aplikasi 
sulit(50%).  

Meskipun aplikasi pembenah tanah tidak 
sulit, tetapi karena jumlah yang diberikan 
dapat mencapai 500 – 1.000 kg/ha, 
sehingga membutuhkan tambahan biaya 
untuk tenaga kerja. Kendala lainnya yaitu 
tidak adanya penyuluhan sehingga petani 
belum pernah mencoba untuk 
mengaplikasikannya. Meskipun tambahan 
tenaga kerja yang banyak diikuti dengan 
peningkatan biaya tenaga kerja, tetapi 
peningkatan biaya produksi dapat ditutup 
dengan peningkatan produksi. Respon 
petani, dampak, kendala, dan prospek 
penggunan pembenah tanah hasil 
wawancara dengan tiga penyuluh pertanian 
lapang (PPL) disajikan pada Tabel 3. 

Manfaat pembenah tanah bagi 
petani responden pernah menggunakan 
adalah 95.2% menyatakan bahwa 
pembenah tanah mengakibatkan tanah lebih 
subur, > 85.7% menyatakan pupuk tidak 
hanyut, 81% tanah tidak tererosi, 71.4% 
penggunaan pupuk berkurang, dan 66.7% 
produksi meningkat (Gambar 3). 

Tabel 2. Jenis, kendala, dan peluang penggunaan pembenah tanah hasil wawancara 
dengan dua distributor/agen di Lampung Tengah 

Jenis pembenah tanah dan 
volume distribusi  Kendala  Peluang 

ZKK jenis Clinoptilolite; 
3500 ton/tahun; Diekspor 
secara langsung ke 
Malaysia dengan harga US 
$ 70/ton, atau Rp. 650,-/kg. 

Pemasaran di dalam negeri 
untuk pembenah tanah zeolit 
pada lahan pertanian sangat 
lambat, sebab petani belum 
yakin, sehingga perlu dilakukan 
sosialisasi dari instansi terkait. 

Sangat baik, sebab 
kenyataannya lahan pertanian 
untuk komoditas padi pada 
lahan sawah dan untuk 
tanaman palawija dan 
hortikultura sudah banyak yang 
terdegradasi 



 

Zeolit Agro 2000 dan 
ZP.30; Volume distribusi 
Zeolit Agro 2000 = 7 ton 
/bulan dengan harga Rp. 
1100,-/kg; ZP.30 = 20 
ton/bulan dengan harga Rp. 
1400,-/kg. 

Belum mempunyai tenaga ahli 
untuk penyampaian materi ke 
petani; Belum dibuat juknis atau 
juklak, sehingga penyuluh 
hanya sebagai penyampaian 
informasi saja; Agen belum 
mempunyai toko, kios. 

Formulasi Zeolit Agroo 2000 
dan ZP.30 masih perlu 
diperbaiki melalui kerjasama 
dengan instansi terkait, 
sehingga uji mutu dan uji 
efektivitasnya dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Tabel 3. Respon petani, dampak, kendala, dan peluang penggunan pembenah tanah hasil  
wawancara dengan tiga penyuluh pertanian lapang (PPL) 

 
Respon petani  Dampak Kendala Peluang 
1. Petani di Kec. Seputih 

Raman (Lampung 
Tengah), pada awal 
tahun 2007 mendapat 
subsidi Zeolit Agro 
2000 dan ZP.30; 
Petani respon untuk 
mencoba 
menggunakan 
pembenah tanah 
tersebut karena gratis, 
apalagi pupuk SP-36 
sulit diperoleh di pasar; 

 

1. Pemberian Zeolit 
Agro 2000 dan 
ZP.30;di Seputih 
Raman ada yang 
meningkatkan GKP, 
dan ada juga yang 
menurunkan GKP. 
Produksi GKP turun 
karena pukuk SP-36 
takarannya dikurangi 
atau tidak diberikan 
sama sekali; 
Produksi GKP naik 
karena petani 
memberikan pupuk 
kandang; 

1. Pembenah 
tanah Zeolit 
Agro 2000 dan 
ZP.30 belum 
dijual bebas di 
pasar; 

2. Pembenah 
tanah Zeolit 
belum dijual 
bebas di pasar; 

3. Tidak ada 
juknis/juklak 
dari sponsor; 

4. Kurangnya 
penyuluhan;  

Zeolit dapat 
dikembangkan 
sebagai 
pembenah tanah, 
jika zeolit yang 
dijual untuk 
pertanian sudah 
lolos dari uji mutu 
(LUM) dan lolos uji 
efektivitas (LUE) 
dengan harga 
yang terjangkau 
petani dan mudah 
diperoleh di toko; 
. 
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       Gambar 3. Manfaat pembenah tanah bagi petani responden  

KESIMPULAN 
 

1. Dosis pembenah tanah untuk lahan 
sawah masing-masing:100 – 200 kg 
Zeolit Agro 2000/ha + 200 – 400 kg 
ZP.30/ha, 100 – 200 kg zeolit biasa, dan 
100 – 400 kg Dolomit/ha. Penggunaan 

pembenah tanah dapat  meningkatkan 
produksi padi sekitar 10-30%, dan 
meningkatkan kesuburan tanah serta 
efisiensi terhadap serapan hara.  

2. Jenis pembenah tanah yang dikenal dan 
digunakan di desa Seputihraman, 
kabupaten Lampung Tengah adalah: 



 

Zeolit Agro 2000, ZP.30 (zeolit yang 
diperkaya hara P) dan dolomit. 

3. Kendala internal penggunaan 
pembenah tanah menurut persepsi 
petani responden adalah: kurangnya 
informasi/penyuluhan, aplikasinya sulit, 
butuh tambahan tenaga kerja, 
sedangkan kendala eksternal adalah: 
harga masih mahal, tidak selalu tersedia 
di toko, ketersediaannya yang terbatas.  
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ABSTRAK 
Produksi padi di daerah kulon progo menurun sampai 20,224% selama 10 tahun tarakhir, fospor 
merupakan unsure hara esensial bagi tanaman padi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh pemberian zeolit dan pupuk SP-36 terhadap pertumbuhan dan produksi padi, 
mengetahui interaksi takaran zeloit dan pupuk SP-36 terhadap pertumbuhan dan produksi padi, dan 
mencari kombinasi takaran zeolit dan pupuk SP-36 terhadap pertumbuhan dan produksi padi. 
Rancangan percobaan  yang digunakan adalah factorial yang disusun dalam rancangan acak blok 
dengan 3 ulangan, analisa data yang digunakan adalah analisa varian dan DMRT dengan tingkat 
signifikan 5%Dari hasil penelitian didapatkan bahwa inceptisol di kulon progo memiliki P-total dan P-
tersedia rendah. Rendahnya P-tptal maupun P-tersedia tanah ini berpebngaruh terhadap seberapa 
besar hara P diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan dan produksi padi. Pemberian zeolit dan pupuk 
SP-36 berpengaru terhadap pH tanah.KPK tanah, dan P-tersedia setelah perlakuan, kadar P-jaringan 
tanaman, serapan P, pH tanah dan P-tersedia pada fase vegetative maksimum serta kedua perlakuan 
tersebut menunjukkan adanya interaksi. Interaksi takaran zeolit dan pupuk SP-36 tidak memberi 
pengaruh nyata terhadap berat basah tanaman, berat kering tanaman, dan berat gabah kering. Nilai P-
tersedia dan KPK tanah  tertinggi pada interaksi perlakuan takaran zeolit 750 kg/ha dan takaran pupuk 
SP-36 80 kg/ha, tetapi pada nilai pH justru menunjukan  nilai rendah 
 
Kata Kunci : Padi, P-tersedia , Zeolit,pupuk SP, pertumbuhan dan produksi 
 
ABSTRACT 

 
During on years in the last perode production of rice in kulon progo devreased until 20,224 % 
Apliocation of Zeolite and P fertilizer was necessaryto increase the rice production. Obyective of the 
research was to study the effecr of zeolite and SP-36 rate and it’s interaction on available P in soils and 
either growth  or production of rice. Design of experiment used in the research was factorial arranged 
in block randomized design with replications. Data of the research was analysed by analysed of 
Variace (ANOVA) and Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 5%.The results showed that either 
available or total P in the soil were low. These parameters influenced P Absorbtion, growth, and 
production of the plant. Rate of zeolite, SP-36 and it’s interaction effected significantly on pH, CEC, and 
available P of the soil after incubation but before planting. These factor also affected significantly on P 
concentration in the plant tissue, P absorbtion, PH, and available P in the soil at maximum vegetative 
phase. Interaction of ZEOLIT and SP-36 have significant effect on either fresh weight or dry weight of 
the plant and dry weight of seed. Treatment combination of  750 kg/ha of ZEOLIT and 80 kg/ha of SP-
36 gave highest available P and CEC of soil but lowest soil pH. 
 
Keywords: rice, available P, zeolit, growth, and production. 

 
PENDAHULUAN 

 
Di indonesia padi adalah tanaman pangan 
utama.  Padi sebagai sumber karbohidrat 
karena kelebihan-kelebihan sifat tanaman 
padi dibanding tanaman karbohidart 
lainnya. Disamping itu padi memiliki 
kedudukan yang tinggi dalam sosial 

ekonomi masyarakat Indonesia bahkan di 
dalam politik regional maupun internasional  
(Taslim dan Fagi, 1988). Sekitar 30 % 
(58.000.000 ha) dari lahan yang ada di 
Indonesia dipergunakan untuk kegiatan 
pertanian. Dari lahan tersebut, 13 % di 



 

 
 

antaranya merupakan lawland yang 
dipergunakan untuk usaha pertanian 
menetap tanaman padi sawah. 

Pulau jawa telah menyumbang produksi 
padi 60 persen dari produksi nasionak 
termasuk wilawah Yogyakarta. Di 
Yogyakarta sentra produksi padi adalah di 
Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul 
dan sebagian di Kabupaten Kulon Progo 
dan kabupaten Gunung kidul. Namun 
pada akhir akhir ini produksi padi 
menunjukan kejenuhan berproduksi 
(pelandaian).  Sejalan dengan 
pemantapan swasembada beras dan 
peningkatan produksi beras 
masional,penerapan teknologi 
pemupukan padi sawah sangat penting.   
Produktivitas padi berkaitan erat dengan 
pemenuhan kebutuhan hara tanaman 
padi. Salah satu hara yang memiliki peran 
besar untuk menaikkan produktivitas 
lahan adalah fosfor. Selama pertumbuhan 
dan perkembangan, tanaman padi 
membutuhkan unsur hara P. Bagi 
tanaman padi unsur fosfor dibutuhkan 
untuk pertumbuhan dan peningkatan hasil 
( Adiningsih et al, 1989). 

Kekahatan fosfor dapat menyebabkan 
penurunan produksi. Secara langsung 
akan mempengaruhi penurunan nilai 
produktivitas suatu lahan. Pemberian 
pupuk P yang berlebihan tidak akan 
meningkatkan hasil tetapi justru 
mengurangi hasil panen (Puslittanak, 
1994). 

Disisi lain pupuk P sangat bermasalah, 
karena selain efisiensi pemupukan P 
rendah. Melihat kondisi yang demikian 
maka sudah seharusnya dilakukan 
alternatif penggunaan zeolit. Zeolit 
mampu menghemat pupuk P sekitar 30% 
dari dosis yang diberikan dengan tanpa 
mengurangi produksi padi. Zeolit juga 
mampu meningkatkan kemampuan tanah 
untuk mengikat (mengawetkan) pupuk 
yang diberikan; meningkatkan nilai KPK 
tanah sekaligus kesuburan tanah. Selain 
itu zeolit mudah di aplikasikan dan 
harganya relatif murah. Sayangnya,  
pemanfaatan zeolit di Indonesia  saat ini 
masih sangat terbatas, karena 
masyarakat belum menyadari manfaatnya 
(Harjanto, 1987). Maka diperlukan 
pengkajian untuk mengetahui kombinasi 
atau takaran penggunaan pupuk P dan 
zeolit untuk tanaman padi pada lahan 

sawah tadah hujan. Informasi mengenai 
kombinasi penggunaan pupuk P dan zeolit 
masih sangat terbatas (Sutarti dan 
Rachmawati, 1994). Oleh karena itu 
dilakukan pengkajian kombinasi pemupukan 
P dan ziolit dengan takaran yang berbeda. 
Pengkajian ini diharapkan bisa menjadi 
acuan bagi para petani untuk aplikasi 
penggunaan zeolit di lapangan guna 
meningkatkan produksi tanaman. 

Makalah ini mengemukakan hasil pengkajian 
kombinasi atau takaran penggunaan pupuk 
P dan zeolit untuk tanaman padi pada lahan 
sawah tadah hujan. Dengan tujuan 
mengetahui pengaruh interaksi takaran zeolit 
dan SP-36 terhadap pertumbuhan dan 
produksi padi serta mencari kombinasi 
takaran zeolit dan SP-36 terbaik dalam hal 
ketersediaan P dalam tanah dan 
pertumbuhan padi. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kandungan P tersedia di tanah inceptisol 
tergolong rendah. maka  untuk mencukupi 
kebutuhan tanaman diperlukan  pemupukan 
P dicampur dengan zeolit agar efesiensi 
pemupukan P menngkat. Nama zeolit 
diambil dari bahasa yunani, zein = membuih 
dan litos = batu, yang berarti batu membuih. 
Nama ini sesuai dengan sifat mineral yang 
bersangkutan, yaitu akan mendidih bila 
dipanaskan dalam tabung terbuka pada 
suhu 100 C hingga 350 C. Zeolit adalah 
salah satu kelompok senyawa alumunia – 
silika hidrat yang mempunyai komposisi dan 
sifat multi struktur, juga merupakan jenis 
bahan dasar yang multi fungsi  (Anonim, 
2003 ). 

Beberapa hasil penelitian dalam aspek 
peningkatan produksi lahan menunjukkan 
bahwa pemberian zeolit atara  12 sampai 3 
ton/ha dengan di sertai pupuk dasar NPK 
rata-rata 200 kg/ha  dapat meningkatkan 
hasil produksi di banding dengan tanpa 
zeolit. Salah satu negara yang sudah lama 
menggunakan mineral zeolit di bidang 
pertanian adalah Jepang. 

Sifat mineral zeolit yang memiliki 
kemampuan menukar ion dan menyimapn 
air. Sifat penyerapan yang di miliki mineral 
zeolit menyebabkan mineral ini dapat 
digunakan untuk menangkap logam-logam 
berat seperti Cd, Cu, Pb, yang terdapat 
dalam tanah.  Seperti kita ketahui bahwa 



 

 
 

logam-logam tersebut merupakan racun 
bagi tumbuh- tumbuhan bila ikut terserap 
oleh akar  bersama air dan zat makanan 
lain. Dengan menabur batuan tuf  zeolit 
yang dicampur dengan pupuk, maka 
logam Cd, Cu, Pb, dan Zn tersebut akan 
terserap dan di tahan oleh kristal zeolit, 
sehingga tidak terserap oleh akar 
tanaman (Harjanto, 1987). 

Penggunaan zeolit di bidang pertanian 
selain menjaga kelembaban dan 
menetralkan pH tanah juga berfungsi 
sebagai pupuk. Pertanaman padi yang di 
beri zeolit yang di campur pupuk kandang 
750 kg/ha hasil padi meningkat sampai 8 
ton /ha gabah kering panen.Secara kimia 
kandungan zeolit yang utama adalah SiO2 
=62,75 % ; Al2O3 = 12,71 %; K2O=1,28 %; 
CaO= 3,39 %; Na2O =1,29 %; MnO =5,58 
%; Fe2O3 = 2,21 %; MgO = 0,85 %. 
Sedangkan nilai KPK antara 80-120 
me/100 gr, nilai KPK ini akan menentukan 
kemampuan bahan tersebut untuk 
menyimpan pupuk yang akan diberikan 
sebelum diserap tanaman.  

Secara umum fungsi zeolit aalah 
meningkatkan kadar oksigen terlarut 
dalam air irigasi lahan persawahan; 
menjaga keseimbangan pH tanah: 
mampu mengikat logam berat logm berat 
yang bersifat meracun tanaman misalnya 
Pb dan Cd; mengikat kation dan unsur 
dalam pupuk misalnya NH4

+ dari urea,  K+ 
dari KCl sehingga penyerapan pupuk 
mrnjadi efisien; ramah lingkungan karena 
menetralkan unsur yang mencemari 
lingkungan, memperbaikistruktur tanah 
karena kandungan Ca dan Na; 
meningkatkan KPK tanah, meningkatkan 
hasil tanaman padi. 

METODE  PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Pengkajian 

Penglajian ini di lakukan di lahan sawah 
tadah hujan. Pengkajian dilaksanakan 
selama empat bulan, yang di mulai dari 
bulan Desember 2006 sampai bulan April 
2007. Pengkajian  dilaksanakan pada 
lahan sawah tadah hujan, di daerah 
Panjatan, Kabupaten Kulonprogo 

Penglajian di daerah Panjatan, Kabupaten 
Kulonprogo, sedangkan ukuran petak : 
3m x 2m, dan jarak tanaman padi : 20cm 

x 20cm, Varietas padi IR 64  , dosis 
perlakuan pupuknya adalah zeolit 750 kg/ha 
, urea 200 kg/ha dan KCl 150 kg/ha. Untuk 
perlakuan  P yang digunakan adalah SP-36   
masing-msing terdiri dari 3 tingkatan yaitu: 0 
,40 kg/ha dan 80 kg/ha  dikonversikan 
menjadi 0,24 dan 48 perpetak, dan padi 
sebagai tanaman indikatornya. 

Rancangan pengkajian 

Pengkajian menggunaan racang faktorial 
yang disusun dalam rancangan acak 
kelompok, terdiri dari 2 faktor dengan 3 
ulangan. Faktor pertama adalah takaran 
zeolit, terdiri dari 0 kg/ha dan 750 kg/ha. 
Faktor kedua adalah takaran pupuk SP-36, 
terdiri dari 0,40 dan 80 kg/ha. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Sifat Kimia dan Fisika Tanah Sebelum 
Perlakuan 

Hasil analisis tanah asli (sebelum 
perlakuan),  kimia dan fisika tanah pada 
lahan sawah tadah hujan, di daerah 
Panjatan, Kabupaten Kulonprogo seperti  
dalam Tabel 1. Anlisis digunakan sebagai 
dasar untuk mengetahui kondisi tanah 
sebelum perlakukan sehingga dapat 
diusahakan pendekatan-pendekatan dengan 
keadaan yang sebenarnya berlangsung di 
lapangan.  

Tabel 1. Beberapa sifat kimia dan Fisika 
Inceptisol Panjatan, Kabupaten 
Kulonprogo sebelum perlakuan. 

Parameter Nilai Harkat 
pH 

 H2O 

 KCl  

 

7,4 

6,5 

 

Netral * 

Netral * 
KPK (me/100 
gram) 

38,42 Tinggi * 

Bahan Organik (%) 3,21 Rendah * 
C- Organik (%) 1,86 Rendah* 
P tersedia (ppm) 11,02 Rendah* 
P total (ppm) 16,10 Rendah* 
N total (%) 0,15 Rendah* 
C/N Rasio 12,14 Rendah* 
Berat jenis (BJ) 
(g/cm3) 

2,11 - 

Berat Volume 
(gr/cm3)  

0,93 - 



 

 
 

Porositas (n) (%) 55,26 Besar * 
Kadar pasir (%) 12,02 - 
Kadar debu (%) 44,70 - 
Kadar Lempung 
(%) 

43,70 - 

Tekstur Lempung debuan 
* Harkat  disesuaikan dengan PPT dalam 
Puslitanak (1998). 

a. Sifat-sifat fisika tanah. 

1) Tekstur tanah 
Kandungan fraksi lempung dan 
debunya relatif seimbang atau 
tidak jauh berbeda. 

2) Porositas tanah  
Tanah Panjatan, Kabupaten 
Kulonprogo memiliki porositas 
total yang besar yaitu 55,62 % , 
tanah ideal memiliki porositas 
total 50 %. Tanah jenis ini 
memiliki dominasi partikel halus 
sehingga akan memberikan total 
pori besar dengan pori mikro 
banyak. Tanah ini memiliki BV 
0,93 g/cm3, yang lebih kecil dari 
BV tanah pada umumnya yaitu 
1,1 -1,6 g/cm3. 
 

b. Sifat-sifat kimia tanah 

1)   pH 
Tanaman padi sawah 
menghendaki  pH aktual 6-7,5. 
Tanah  di Panjatan, Kabupaten 
Kulonprogo mempunyai pH aktual 
7,4 dan pH potensial 6,5. 

2) Kapasitas Pertukaran Kation 
(KPK)  

Nilai KPK ini termasuk rendah di 
banding bahan organik. 

3) Bahan Organik (BO) 
Tanah di Pajangan kandungan 
bahan organiknya rendah yaitu 
3,21 %. 

4) Fosfor dalam tanah  
Kandungan P tersedia rendah 
yaitu 11,02 ppm, begitu pula P 
total memiliki nilai yang rendah. 

 

 

 

2. Sifat Kimia Tanah Setelah Perlakuan 
Sebelum Tanam. 

a. pH tanah  

Tanaman padi akan tumbuh baik bila pH 6-
7,5. pH tertinggi diperoleh pada kombinasi 
zeolit 0 kg/ha dengan takaran pupuk SP-36  
0 kg/ha atau pada kontrol yaitu 7,22 (Tabel 
2). 

Tabel 2. Pengaruh Interaksi Zeolit dan  
Takaran Pupuk SP-36  Terhadap pH 

Tanah (pH H2O) 

Zeolit 

kg/ha 

Takaran pupul SP-36 kg/ha 

0 40 80 Rata-
rata 

0 7,22a 7,11 b 7,06b 7,13 
750 7,05b 6,83c 6,58d 6,82 

Rerata 7,14 6,97 6,82 (+) 
 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh 
huruf yang sama tidak 
menunjukkan beda nyata 
pada taraf segnifikan 5 %. 
Dan tanda (+) menunjukkan 
ada interaksi antara Zeolit dan 
pupuk SP-36. 

b. KPK tanah  

Diperoleh nilai KPK paling tinggi pada 
kombinasi perlakuan Zeolit 750 kg/ha dan 
takaran pupuk SP-36  80 kg/ha, yaitu 39,56 
me/100 g.  KPK tanah terendah pada pada 
kombinasi perlakuan Zeolit 0 kg/ha dan 
takaran pupuk SP-36  40 kg/ha yaitu 36,23 
me/100 g. 

Tabel 3. Pengaruh Interaksi Takaran 
Zeolit Dan Takaran Pupuk SP-36  
Terhadap KPK Tanah. 

Zeolit 

kg/ha 

Takaran pupul SP-36 kg/ha 

0 40 80 Rata-
rata 

0 36,28d 36,23d 37,25c 36,59 
750 37,72c 38,64b 39,56a 38,64 

Rata-
rata 

37,00 37,44 38,41 (+) 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh 
huruf yang sama tidak 
menunjukkan beda nyata 



 

 
 

pada taraf segnifikan 5 
%DMRT. Dan tanda (+) 
menunjukkan ada interaksi 
antara Zeolit dan pupuk 
SP-36 

c. P tersedia dalam tanah   

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa 
terjadi interaksi  antara Zeolit dan pupuk 
SP-36 serta berpengaruh nyata terhadap  
P tersedia dalam tanah.  Interaksi  paling 
baik oleh kombinasi perlakuan Zeolit 750 
kg/ha dengan takaran pupuk SP-36  80 
kg/ha dengan nilai P tersedia dalam tanah 
13,94 ppm. P tersedia dalam tanah paling 
rendah diperoleh pada perlakuan 
kombinasi perlakuan Zeolit 0 kg/ha 
dengan takaran pupuk SP-36  0  kg/ha 
atau pada kontrol yaitu 11,23 ppm seprti 
pada Tabel 4.  

Tabel 4. Pengaruh Interaksi Takaran 
Zeolit dan Takaran Pupuk SP-

36  terhadap P Tersedia 
Dalam  Tanah. 

Zeolit 

kg/ha 

Takaran pupul SP-36 kg/ha 

0 40 80 Rata-
rata 

0 11,23c 11,57d 11,79d 11,53 
750 12,11c 12,58b 13,94a 12,88 

Rata-
rata 

11,67 12,08 12,87 (+) 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti 
oleh huruf yang sama tidak 
menunjukkan beda nyata 
pada taraf segnifikan 5 
%DMRT. Dan tanda (+) 
menunjukkan ada interaksi 
antara Zeolit dan pupuk 
SP-36  

3. Sifat Agronomis Tanaman 

a.  Tinggi tanaman  

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa 
perlakuan takaran takaran pupuk SP-36  
tidak memberikan pengaruh nyata 
meningkatkan tinggi tanaman. Sedangkan 
Perlakuan zeolit berpengaruh nyata 
terhadap tinggi tanaman. Perlakuan tanpa 
zeolit, tinggi tanaman rata-rata yaitu 20,42 
cm.  Sedangkan perlakuan pemberian 
zeolit 750 kg/ha tinggi tanaman rata-rata 
mencapai 21,18 cm. Kombinasi perlakuan 

tidak menunjukkan adanya interaksi 
terhadap tinggi tanaman ( Tabel 5). 

Tabel 5. Pengaruh Interaksi Takaran 
Zeolit Dan Takaran Pupuk SP-36  

Terhadap Tinggi Tanaman 
Minggu I 

Zeolit 

kg/ha 

Takaran pupul SP-36 kg/ha 

0 40 80 Rata-
rata 

0 20,33 20,40 20,53 20,42p 
750 20,93 21,20 21,40 21,18Q 

Rata-
rata 

20,63a 20,80 

a 
20,97 

a 
(-) 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh 
huruf yang sama pada kolom 
maupun  baris yang sama tidak 
menunjukkan beda nyata pada 
taraf segnifikan 5 %DMRT. 
Dan tanda (-) menunjukkan 
tidak ada interaksi antara Zeolit 
dan pupuk SP-36 
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Gambar 1. Pengaruh Umur Tanaman 
Terhadap Tinggi Tanaman. 

Berdasarkan gambar diatas, garis 
kecenderungan yang terbentuk  untuk 
kombinasi  takaran zeolit dengan takaran 
pupuk SP-36  adalah meningktkan tiap 
pertumbuhan umur tanaman. Pada 
perlakuan takaran zeolit  750 kg/ha  dengan 
takaran pupuk SP-36  80 kg/ha  
menunjukkan tinggi tanaman paling tinggi. 
Tinggi tanaman paling rendah pada takaran 
zeolit  0 kg/ha  dengan takaran pupuk SP-36 
80 kg/ha  (kontrol).  

b. Serapan P 

Kadar P pada bagian-bagian generatif 
tanaman (biji) lebih tinggi dibandingkan 
dengan bagian-bagian tanaman yang lain. 
Semakin tua tanaman padi maka semakin 



 

 
 

tinggi dalam menyerap unsur hara P. 
Serapan hara P saat Fase vegetatif, total 
serapan tidak lebih dari 10%. Untuk nilai 
serapan P paling tinggi diperoleh pada 
kombinasi perlakuan zeolit 750 kg/ha dan 
takaran pupuk SP-36 80 kg/ha, yaitu 6,58 
%. Sedangkan nilai serapan P terendah 
diperoleh pada perlakuan zeolit 0 kg/ha 
dan takaran pupuk SP-36 0 kg/ha atau 
kontrol, yaitu 2,11%. (tabel 6) 

Tabel 6. Pengaruh Interaksi Takaran 
Zeolit dan Takaran Pupuk SP-36  

Terhadap Serapan P 

Zeolit 

kg/ha 

Takaran pupul SP-36 kg/ha 

0 40 80 Rata-
rata 

0 2,11d 2,61cd 3,01bcd 2,58 
750 3,15bcd 3,94b 6,58a 4,56 

Rata-
rata 

2,63 3,28 4,80 (+) 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti 
oleh huruf yang sama tidak 
menunjukkan beda nyata 
pada taraf segnifikan 5 
%DMRT. Dan tanda (+) 
menunjukkan tidak ada 
interaksi antara Zeolit dan 
pupuk SP-36. 

c. Berat Gabah Kering Panen                                      

Tabel 7. Pengaruh Interaksi Takaran 
Zeolit dan Takaran Pupuk SP-36  

terhadap Berat Gabah Kering Panen 

Zeolit 

kg/ha 

Takaran pupul SP-36 kg/ha 

0 40 80 Rata-
rata 

0 0,65 0,63 0,69 0,66p 
750 0,75 0,77 0,88 0,80p 

Rata-
rata 

0,70a 0,70 

a 
0,79 

a 
(-) 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti 
oleh huruf yang sama pada 
kolom maupun  baris yang 
sama tidak menunjukkan 
beda nyata pada taraf 
segnifikan 5 %DMRT. Dan 
tanda (-) menunjukkan 
tidak ada interaksi antara 
Zeolit dan pupuk SP-36. 

Berat gabah kering panen cenderung 
meningkat dengan bertambahnya takaran 
pupuk SP-36 maupun zeolit  (gambar 2) 

 

Gambar 2. Pengaruh takaran pupuk SP-36 
terhadap berat gabah kering 

4. Sifat kimia tanah fase vegetatif 
maksimum 

a. pH tanah 

Nilai pH tanah terendah diperoleh pada 
perlakuan kombinasi zeolit 750 kg/ha dan 
takaran pupuk SP-36 80 kg/ha, yaitu 6,47. 
Sedangkan nilai pH tinggi diperoleh pada 
perlakuan kombinasi zeolit 0 kg/ha dan 
takaran pupuk SP-36 0 kg/ha atau kontrol, 
yaitu7,16 (Tabel 8) 

Tabel 8. Pengaruh interaksi takaran zeolit 
dan takaran pupuk SP-36  terhadap pH 

tanah (pH H2O) 

Zeolit 

kg/ha 

Takaran pupuk SP-36 kg/ha 

0 40 80 Rata-
rata 

0 7,16a 7,10ab 6,95b 7,07 
750 7,03ab 6,77c 6,47d 6,66 

Rata-
rata 

7,09 6,94 6,71                 
(+) 

 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh 
huruf yang sama tidak 
menunjukkan beda nyata 
pada taraf segnifikan 5 
%DMRT. Dan tanda (+) 



 

 
 

menunjukkan tidak ada 
interaksi antara Zeolit dan 
pupuk SP-36. 

b. KPK tanah 

Hasil uji statistik menunjukkan bvahwa 
perlakuan takaran pupuk SP-36 
berpengaruh nyata meningkatkan nilai 
KPK tanah. Sedangkan perlakuan takaran 
zeolit tidak memberikan pengaruh yang 
nyata. Kombinasi perlakuan tidak 
berinteraksi terhadap nilai KPK tanah. 
Pengaruh nyata takaran pupuk SP-36 
tamak antara  perlakuan takaran pupuk 
SP-36 0 kg/ha terhadap takaran pupuk 
SP-36 80 kg/ha. Sedangkan antara 
perlakuan takaran pupuk SP-36 0 kg/ha 
dengan 40 kg/ha serta 40 kg/ha dengan 
80 kg/ha tidak berbeda nyata (Tabel 9) 

Tabel 9. Pengaruh Interaksi Takaran 
Zeolit dan Takaran Pupuk SP-36  

Terhadap KPK Tanah 

Zeolit 

kg/ha 

Takaran pupul SP-36 kg/ha 

0 40 80 Rata-
rata 

0 36,02 36,07 36,45 36,18a 
750 36,94 37,36 37,74 37,35a 

Rata-
rata 

36,48b 36,72 

ab 
37,09 

a 
                
(-) 

 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti 
oleh huruf yang sama 
pada kolom maupun  
baris yang sama tidak 
menunjukkan beda nyata 
pada taraf segnifikan 5 
%DMRT. Dan tanda (-) 
menunjukkan tidak ada 
interaksi antara Zeolit dan 
pupuk SP-36. 

c. P-tersedia dalam tanah 

Hasil analisis statistik menunjukkan 
bahwa terjadi interaksi antara perlakuan 
zeolit dan takaran pupuk SP-36 serta 
berpengaruh nyata terhadap P-tersedia 
dalam tanah. P-tersedia dalam tanah 
meningkat akibat penambahan takaran 
pupuk SP-36 maupun penambahan zeolit. 
Peningkatan nilai P-tersedia tersebut 
merupakan akibat gabungan dari kedua 
perlakuan yang diberikan. Interaksi paling 

baik untuk nilai P-tersedia dalam tanah 
diperoleh pada kombinasi perlakuan zeolit 
750 kg/ha dengan takaran pupuk SP-36 80 
kag/ha, yaitu  12,73 ppm. Sedangkan nilai P-
tersedia terendah diperoleh dari kombinasi 
perlakuan zeolit 0 kg/ha dan takaran pupuk 
SP-36 0 kg/ha atau pada kontrol, yaitu 11,04 
ppm. (Tabel 10) 

Tabel 10. Pengaruh interaksi takaran 
zeolit dan takaran pupuk SP-36  terhadap 

P-tersedia dalam tanah. 

Zeolit 

kg/ha 

Takaran pupuk SP-36 kg/ha 

0 40 80 Rata-
rata 

0 11,04e 11,48d 11,70d 11,41 
750 11,99c 12,46b 13,76a 12,74 

Rata-
rata 

11,51 11,97 12,73                 
(+) 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh 
huruf yang sama tidak 
menunjukkan beda nyata pada 
taraf segnifikan 5 %DMRT. 
Dan tanda (+) menunjukkan 
tidak ada interaksi antara Zeolit 
dan pupuk SP-36. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data-data yang 
diperoleh dari penelitian ini dapat 
disimpulkan sebagaiberikut: 

1.   Penambahan zeolit menunjukkan 
pengaruh yang nyata terhadap tinggi 
tanaman. 

2.   Interaksi antara zeolit dengan takaran 
pupuk SP-36 menunjukkan pengaruh 
yang nyata  terhadap: 
a. pH tanah setelah perlakuan sebelum 

tanam, dengan nilai pH terendah 
pada perlakuan kombinasi zeolit 750 
kg/ha dan pupuk SP-36 80 kg/ha. 

b. KPK tanah setelah perlakuan 
sebelum tanam, dengan kombinasi 
terbaik. 

c. P-tersedia setelah perlakuan 
sebelum tanam, dengan kombinasi 
terbaik pada perlakuan zeolit 750 
kg/ha dan pupuk SP-36 80 kg/ha. 

d. Kadar P-jaringan tanaman,  dengan 
kombinasi terbaik pada perlakuan 
zeolit 750 kg/ha dan pupuk SP-36 
80 kg/ha. 



 

 
 

e. P dengan kombinasi terbaik pada 
perlakuan zeolit 750 kg/ha dan 
pupuk SP-36 80 kg/ha. 

f. pH tanah saat fase vegetatif 
maksimum, dengan nilai pH 
terendah pada perlakuan 
kombinasi zeolit 750 kg/ha dan 
takaran pupuk Sp-36 80 kg/ha. 

g. P-tersedia saat fase maksimum, 
dengan kombinasi terbaik pada 
perlakuan zeolit 750 kg/ha dan 
pupuk Sp-36 80kg/ha. 
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ABSTRAK  

Peran zeolit sebagai pembaik tanah menyebabkan meningkatnya penggunaan zeolit dalam bidang 
pertanian, diantaranya dalam meningkatkan efektivitas pemupukan.  Padi merupakan tanaman makanan 
pokok masyarakat Indonesia.  Kebutuhan nasional akan beras yang terus meningkat  tidak tercukupi dari 
produksi nasional, sehingga pemerintah perlu melakukan impor beras. Guna memenuhi konsumsi beras 
nasional, perluasan areal ke lahan kering menyebabkan padi gogo memiliki peranan penting.  Untuk 
meningkatkan produktivitas padi gogo usaha intensifikasi diantaranya melalui peningkatan efektivitas 
pemupukan N perlu dilakukan.  Percobaan dilakukan di rumah kaca Kebun Produksi Tanaman Fakultas 
Pertanian Unwim.  Tujuan percobaan adalah untuk mengetahui pengaruh interaksi antara pemberian zeolit 
berbeda ukuran disertai dengan pemupukan N terhadap  pertumbuhan, serapan N dan hasil padi gogo 
pada Inceptisol Jatinangor.  Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola faktorial.  Dua 
faktor perlakuan percobaan yaitu aplikasi zeolit 1,5 t ha-1 berukuran 150 mesh (tepung) dan 80 mesh 
(granul) disertai pemupukan N dengan takaran 0 kg ha-1 N, 75 kg ha-1 N, 150 kg ha-1 N, 225 kg ha-1 N, dan 
300 kg ha-1 N.  Tiap perlakuan diulang tiga kali.   Hasil percobaan menunjukkan bahwa pemberian zeolit 
berbeda ukuran memberikan efek yang berbeda terhadap tinggi tanaman 85 hari setelah tanam, serapan N, 
jumlah anakan produktif per rumpun, persentase gabah isi per rumpun dan hasil gabah kering per rumpun 
jika disertai dengan pemupukan N dengan takaran berbeda.  Aplikasi zeolit granul dapat meningkatkan 
serapan N dan hasil tanaman padi per rumpun lebih tinggi (masing-masing 66,73% dan 30,67%) 
dibandingkan dengan zeolit tepung.  Aplikasi zeolit tepung akan memberikan hasil gabah kering giling per 
rumpun tertinggi (16,73 g) jika disertai dengan pemupukan N 219,49 kg ha-1, sedangkan jika zeolit granul 
yang diaplikasikan, maka hasil gabah kering giling per rumpun tertinggi (22,14 g) dicapai jika disertai 
pemupukan N 198,52 kg ha-1.   
 
Kata kunci: ukuran zeolit, takaran N, padi gogo 
 
 
ABSTRACT 
 
Role of zeolite as soil amendment leads to increase using of zeolite in agriculture, including in improving 
fertilization affectivities. Rice is the staple food crop of Indonesian society. National rice requirement is not 
fulfilled and continues to increase, so the government imports rice to achieve the national consumption.   
Expansion of the upland rice is an important thing increasing rice production.  Improving effectiveness of N 
fertilization is necessary as an effort of upland rice intensification to increase the productivity.  A glass house 
experiment was conducted at the Crop Production Garden of Agricultural Faculty Winaya Mukti University. 
The purpose of this experiment was to study the interaction effect between different sizes of zeolite is 
accompanied by N fertilizer rate on growth, N uptake and yield of upland rice in Jatinangor Inceptisol. The 
experiment used was a factorial randomized block design with two factors namely the application of zeolite 
1.5 tons ha-1 sized 150 meshes (powder) and 80 meshes (granule) along with a rate of N fertilization 0 kg 
ha-1 N, 75 kg ha-1 N, 150 kg ha-1 N, 225 kg ha-1 N, and 300 kg ha-1N.  Each treatment was repeated three 
times. The results of this experiment showed that zeolite size when it is accompanied by N fertilizer with 
different rates gave different effects on plant height 85 days after planting, N uptake, the number of 
productive tillers per clump, filled grain percentage and grain yield per clump. Granule zeolites application 
could increase N uptake and grain yield per clump higher (66.73% and 30.67% respectively) than powder 
zeolites. If powder zeolites application is accompanied by N fertilization 219.49 kg ha-1, the maximum grain 
yield per clump of rice dry milled (16.73 g) achieves. The maximum grain yield per clump of rice dry milled  
(22.14 g) will achieve if granule zeolites application is accompanied by 198.52 kg ha-1 N fertilizer. 
 
 Keywords: zeolite size, N Rate, upland rice 



 

 

PENDAHULUAN 

Padi merupakan makanan pokok lebih dari 
95% penduduk Indonesia dan telah menjadi 
sumber matapencaharian sebagian besar 
petani di pedesaan.  Karena padi merupakan 
bagian kehidupan masyarakat Indonesia, 
maka komoditas ini tidak dapat dipungkiri 
dapat turut mempengaruhi tatanan politik dan 
stabilitas nasional.  Oleh karena itu, untuk 
memenuhi kebutuhan pangan penduduk 
Indonesia yang terus bertambah, produksi 
padi terus ditingkatkan. 

Kebutuhan beras nasional per tahun 
mencapai 30 juta ton. Usaha-usaha untuk 
pengadaan produksi padi terus dilakukan 
walaupun menghadapi kendala seperti laju 
pertambahan penduduk yang terus meningkat 
dan tingkat konsumsi beras per kapita per 
tahun yang relatif tinggi (139,15 kg), dan 
terjadinya alih fungsi lahan sawah subur 
menjadi perumahan, industri, jalan tol dsb.  
Selain melalui peningkatan produktivitas, 
usaha peningkatan produksi padi juga 
dilakukan melalui perluasan areal ke lahan 
kering yang potensial untuk pertanian.  

Berdasarkan kondisi biofisik lahan, luas lahan 
yang potensial untuk pengembangan 
pertanian dari luas total daratan Indonesia 
(188,2 juta ha) adalah 94 juta ha dan 69 juta 
ha di antaranya untuk pertanian lahan kering. 
Dari luas lahan kering potensial tersebut  
setelah dikurangi untuk pemukiman, kawasan 
industri dan infra struktur, maka hanya 7,08 
juta ha lahan kering sisanya untuk 
pengembangan perluasan tanaman semusim. 
seperti padi gogo, jagung, kedelai, kacang 
tanah, dan ubi kayu. (Apriyantono,2008).  
Sebagian besar lahan kering tersebut 
tersebar di luar Pulau Jawa (Soemartono, 
1995).  
 
Sumbangan lahan kering atau padi gogo 
yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia 
masih sangat terbatas, yaitu 2,699 juta ton 
dari rata-rata produksi nasional (52,01 juta 
ton) atau hanya 5,2% produksi padi nasional. 
Hal ini erat kaitannya dengan proporsi luas 
areal padi gogo yang relatif  lebih kecil, 
dengan tingkat produktivitas padi gogo yang 
masih rendah (2,439 t ha-1) atau 43% dari 
produktivitas padi sawah (BPS, 2005). 
Rendahnya produksi padi gogo di Indonesia 
disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, 
adanya gangguan anomali iklim, penggunaan 
varietas lokal yang hasilnya rendah, teknik 

pemupukan yang belum tepat, teknik 
bercocok tanam yang kurang baik, kesuburan 
tanah rendah, serta gangguan gulma, hama 
dan penyakit yang belum terkendali.  
 
Inceptisol merupakan salah satu ordo tanah 
yang mendominasi luas lahan kering di 
Indonesia. Luas ordo tanah ini mencapai 
45.794.000 ha atau sekitar 24,3 % dari luas 
lahan kering di Indonesia (Subagyo et.,al. 
2000).  Tingkat kesuburan tanah ini sangat 
rendah sampai sedang. Reaksi tanah berkisar 
antara pH 4,5 sampai 6,5 yaitu dari masam 
sampai agak masam. Kandungan hara yang 
rendah dapat dilihat dari warna tanahnya 
yaitu dari merah, coklat sampai kekuning-
kuningan (Saifuddin Sarief, 1998).  Ordo 
tanah ini dapat digunakan untuk perluasan 
areal lahan pertanian lahan kering tetapi 
harus dengan beberapa perbaikan agar 
kesuburannya meningkat.  
 
Zeolit memiliki sifat fisika dan kimia yang unik, 
sehingga dalam dasawarsa ini zeolit oleh 
para peneliti dijadikan sebagai mineral serba 
guna. Sifat-sifat tersebut meliputi dehidrasi, 
adsorben dan penyaring molekul, katalisator 
dan penukar ion. Sifat dehidrasi (melepaskan 
molekul H2O) dari zeolit yaitu apabila 
dipanaskan umumnya struktur kerangka zeolit 
akan menyusut, tetapi kerangka dasarnya 
tidak mengalami perubahan secara nyata. 
Molekul H2O pada zeolit mempunyai posisi 
yang spesifik dan dapat dikeluarkan secara 
reversible. Sifat zeolit sebagai adsorben dan 
penyaring molekul, dimung-kinkan karena 
struktur zeolit yang berongga, sehingga zeolit 
mampu menyerap sejumlah besar molekul 
yang berukuran lebih kecil atau sesuai 
dengan ukuran rongganya. Selain itu kristal 
zeolit yang telah terhidrasi merupakan 
adsorben yang selektif dan mempunyai sifat 
efektivitas adsorpsi yang tinggi. Kemampuan 
zeolit sebagai katalis berkaitan dengan 
tersedianya pusat-pusat aktif dalam saluran 
antar zeolit, sedangkan sifat zeolit sebagai 
penukar ion karena adanya kation logam 
alkali dan alkali tanah. Kation tersebut dapat 
bergerak bebas didalam rongga dan dapat 
dipertukarkan dengan kation logam lain 
dengan jumlah yang sama. Akibat struktur 
zeolit berongga, anion atau molekul 
berukuran lebih kecil atau sama dengan 
rongga dapat masuk dan terjerap (Putra, 
2009).   
 
Melihat sifat fisika dan kimia zeolit tersebut, 
maka zeolit dapat digunakan untuk memper-



 

 

baiki sifat tanah Inceptisol yang memiliki 
kandungan liat yang tinggi tetapi tidak aktif, 
sehingga kapasitas tukar kation (KTK) dapat 
ditingkatkan. KTK pada tanah ini  kurang dari 
25 me/100g. Tanah ini juga banyak mengan-
dung oksida-oksida besi atau oksida-oksida 
Al (Abdul, 2007). 
 
Salah satu usaha untuk meningkatkan kesu-
buran tanah Inceptisol antara lain dengan 
penambahan bahan amelioran seperti zeolit. 
Penambahan zeolit diharapkan dapat me-
ningkatkan jumlah unsur N, K, Ca, Mg dan Na 
serta meningkatkan KTK tanah. Selain itu 
zeolit mengandung unsur-unsur hara makro 
dan mikro yang dapat disumbangkan ke 
dalam tanah. Penambahan zeolit dapat 
memperbaiki agregasi tanah sehingga 
meningkatkan pori-pori  tanah yang berakibat 
merangsang pertumbuhan akar tanaman. 
Luas permukaan akar tanaman menjadi 
bertambah yang berakibat meningkatnya 
jumlah unsur hara yang dapat diserap oleh 
tanaman (Estiaty, 2008). 
 
Pemupukan merupakan bagian yang sangat 
penting untuk meningkatkan produksi padi 
gogo. Berdasarkan hasil penelitian, pemu-
pukan N, P dan K yang sesuai dengan 
kebutuhan tanaman dapat meningkatkan 
hasil padi gogo. Nitrogen merupakan salah 
satu hara makro esensial yang mutlak 
diperlukan tanaman apa lagi jika kondisi  
lahan Inceptisol yang digunakan memiliki 
kandungan N tersedia yang rendah. 
 
Berdasarkan uraian tersebut dapat diru-
muskan  bagaimana efek dari aplikasi zeolit 
dan pemupukan N terhadap pertumbuhan 
serapan N dan hasil tanaman padi gogo;    
berapakan takaran optimum pemupukan N 
pada aplikasi zeolit yang berbeda ukuran. 
 
Percobaan ini dilakukan untuk mempelajari  
pengaruh interaksi antara aplikasi zeolit dan 
pemupukan N terhadap pertumbuhan, serap-
an N dan hasil tanaman padi gogo.  Varietas 
padi gogo yang digunakan adalah Situ 
Bagendit karena varietas ini memiliki 
beberapa kelebihan, antara lain tekstur 
nasinya pulen/enak, tahan terhadap penyakit 
blast, cocok ditanam di lahan kering dan 
sawah, potensi hasil di lahan kering 3-5 t ha-1 
(Burdah, et al, 2009)..  Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber 
informasi tentang aplikasi zeolit dan 
pemupukan N pada tanaman padi gogo dan 

mengenai takaran optimum pemupukan N  
pada aplikasi zeolit. 
 
  
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menggunakan metode 
eksperimen dengan melakukan percobaan di 
rumah kaca Kebun Percobaan Produksi 
Tanaman Fakultas Pertanian Universitas 
Winaya Mukti.  Tujuan percobaan adalah 
memepelajari pertumbuhan, serapan N dan 
hasil tanaman padi gogo sebagai respon dari 
aplikasi zeolit dan pemupukan N.   
 
Bahan yang digunakan pada percobaan 
antara lain, zeolit berbentuk tepung dan 
granul dari Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Teknologi Mineral dan 
Batubara, benih padi gogo varietas Situ 
Bagendit, polybag (50 cm x 40 cm), pupuk 
Urea (45% N), SP-36 (36% P2O5,) KCl (60% 
K2O), insektisida Spontan 400 WSC dan 
fungisida Dithane M-45 80 WP.  Media tanam 
tanam padi gogo menggunakan tanah 
Inceptisol yang berasal dari Jatinangor-
Sumedang.   
  
Rancangan lingkungan menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok berpola faktorial 
dengan dua faktor.  Faktor pertama adalah 
ukuran zeolit terdiri atas dua taraf : zeolit 
tepung berukuran 150 mesh (z1) dan  zeolit 
granul berukuran 80 mesh (z2).  Faktor kedua 
adalah takaran pupuk nitrogen (N), terdiri atas 
5 taraf yaitu : tanpa pemberian N (n0), 75 kg 
N ha-1 (n1), 150 kg N ha-1 (n2), 225 kg N ha-1 
(n3), dan 300 kg N ha-1 (n4).  Tiap perlakuan 
diulang tiga kali. 
 
Zeolit dengan takaran 1,5 t ha-1 (7,5 g 
polibag-1) dicampurkan dengan media tanam 
(tanah Inceptisol) secara merata. Semua 
polibag yang telah diisi media tanah dan 
zeolit disiram air hingga kapasitas lapang, 
kemudian diinkubasi selama dua minggu.  
Setelah dua minggu media diinkubasi, dua 
benih padi ditanam pada media tanam. 
Penjarangan dilakukan pada saat tanaman 
berumur 14 hari setelah tanam (hst) dengan 
menyisakan satu tanaman per polibag.  
Penyiangan dilakukan di sekitar polibag dan 
dilakukan secara mekanik yakni dengan cara 
mencabut gulma dengan tangan.  Penyi-
angan dilakukan setiap 10 hari sekali hingga 
umur 60 hari setelah tanam.  Penyiraman 
dilakukan lima hari sekali dengan cara menyi-
ram tanaman hingga kapasitas lapang.  



 

 

Pengendalian hama menggunakan Spontan 
400 WSC dengan konsentrasi 2 ml L-1  dan 
penyakit menggu-nakan fungisida Dithane M-
45 80 WP dengan dosis 2 g L-1. Penyem-
protan dengan insektisida dan fungisida 
dilakukan secara bergantian dengan interval 
2 minggu dan penyemprotan dihentikan dua 
minggu sebelum panen. 
 
Pemupukan N diberikan tiga kali yaitu 15 hst, 
30 hst dan 45 hst, masing-masing sepertiga 
dosis.  Takaran urea yang diberikan sesuai 
dengan perlakuan pemupukan N.  Pemupuk-
an SP-36 dan KCl diberikan pada saat tanam 
dengan dosis masing-masing 135 kg ha-1 dan 
60 kg ha-1.  Pupuk diberikan dengan cara 
dibenamkan ke dalam tanah di sekitar 
tanaman. Pupuk KCl dan SP-36 diberikan 
dalam lubang yang sama sedangkan untuk 
pupuk nitrogen diberikan pada lubang yang 
berbeda, jarak antara lubang tanam dengan 
lubang untuk pupuk yaitu sekitar 5 cm.  
Panen  dilakukan pada saat tanaman telah 
mencapai umur panen ketika 90 % malai 
sudah berwarna kuning (matang kuning) 
warna daun bendera dan  jerami hampir 
seluruhnya berwarna kuning.  
  
Respons tanaman akibat perlakuan diamati  
melalui tinggi tanaman, jumlah anakan 
produktif, serapan N), komponen hasil 
(persentase gabah isi, bobot 100 butir, bobot 
gabah per rumpun), dan hasil gabah kering 
giling (GKG) per rumpun.  Analisis sifat kimia 
tanah sebelum perlakuan dan analisis 
beberapa sifat kimia amelioran zeolit 
merupakan pengamatan penunjang. Data 
pertumbuhan, serapan N, komponen hasil 
dan hasil padi gogo varietas Situ Bagendit 
dianalisis Sidik Ragam dengan uji Fisher dan 
sebagai uji lanjut digunakan uji Duncan pada 
taraf nyata 5%.  Untuk mengetahui takaran 
pupuk nitrogen optimum yang memberikan 
hasil padi gogo varietas Situ Bagendit 
maksimum pada tiap ukuran zeolit, dilakukan 
dengan teknik regresi kuadratik. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanah Inceptisol yang digunakan sebagai 
media tanam berdasarkan hasil analisis tanah  
memiliki pH (H2O) 6,04 (agak masam), C 
organik 1,94% (rendah), N total 0,83% 
(sangat tinggi), C/N 2 (sangat rendah), NH4

+ 
0,29% (rendah), P2O5 (Bray II) 8,94 mg kg-1 
(sedang), K2O (HCl 25%) 20,96 mg/100g 
(sedang) dengan tekstur liat berdebu.  Secara 

umum kondisi media tanam memiliki 
kesuburan sedang dengan beberapa kendala 
seperti, kandungan N tersedia dan C organik 
yang rendah dan tekstur tanah yang kurang 
mendukung untuk pertumbuhan padi yang 
maksimal.   
Hasil analisis beberapa sifat kimia zeolit 
menunjukkan bahwa zeolit dengan ukuran 
yang berbeda memiliki KTK (kapasitas tukar 
kation) yang berbeda.  Zeolit tepung dan 
granul masing-masing memiliki KTK 52 dan 
35  me/100 g, sedangkan sifat kimia lainnya 
adalah sama, misalnya pH (H2O) 6,1, 
kandungan SiO2 65,8%, Al2O3 10,81%, K2O 
2,67%, CaO 2,77%, MgO 1,59%, Fe2O3 
1,37 % dan Na2O 0,51%.  Berdasarkan hasil 
analisis kimia media tanam, maka penam-
bahan amelioran zeolit dan pemupukan N 
pada Inceptisol asal Jatinangor tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan kandungan 
N tersedia,dan dapat mempertahankan atau 
meningkatkan ketersediaan hara dalam 
media tanam sehingga menjadi lebih efisien 
untuk dapat dimanfaatkan oleh tanaman. 
 
1. Tinggi Tanaman 
Aplikasi zeolit dan pemupukan N tidak 
memberikan efek interaksi terhadap tinggi 
tanaman kecuali pada umur 85 HST.  Tinggi 
tanaman pada aplikasi zeolit tepung dan 
granul menunjukkan pengaruh berbeda tidak 
nyata pada semua umur pengamatan kecuali 
71 HST. Tinggi tanaman pada umur 71 HST 
nyata lebih tinggi pada aplikasi zeolit granul 
dibandingkan zeolit tepung (Tabel 1.).  
Pemupukan N secara mandiri dapat mening-
katkan tinggi tanaman, dan tanaman tumbuh 
lebih tinggi pada aplikasi N (150-225) kg ha-1  

dibandingkan takaran lainnya.   
  

Tabel 1. Pengaruh Zeolit dan Pemupukan N     
Terhadap Tinggi Tanaman 

 
Perlakuan 
(kg ha-1) 

Tinggi Tanaman (cm) pada umur 
28 HST 43 HST 57 HST 71 HST 

Zeolit 1500 
z1Tepung 
(150mesh) 

z2 Granul  
(80 mesh) 

 
42,22 a 

 
42,79 a 

 
65,79 a 

 
66,50 a 

 
86,26 a 

 
87,21 a 

 
92,50 a 

 
94,51 b 

N  
n0  =    0  
n1  =  75  
n2  = 150  
n3  = 225  
N4  = 300  

 
38,28 a 
42,64 b 
44,55 c 
44,38 c 
42,68 b 

 
58,8 a 
66,5 b 
69,14 c 
69,69 c 
66,51 b 

 
77,78 a 

88,09  bc 
90,14  c 
90,29 c 
87,36 b 

 
89,82 a 
94,87 b 
96,07 bc 
96,86 c 
89,90 a 

Keterangan: Angka rata-rata pada kolom yang diikuti huruf 
yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbe- 
da tidak nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan taraf 
nyata 5%. 
 



 

 

Efek interaksi aplikasi zeolit berbeda ukuran 
dan pemupukan N terhadap tinggi tanaman 
terlihat pada umur 85 HST.  Pada taraf 
pemupukan N 150, 225 dan 300 kg ha-1, 
tinggi tanaman nyata lebih tinggi jika disertai 
aplikasi zeolit granul daripada zeolit tepung.  
Pemupukan N pada aplikasi zeolit tepung 
maupun granul dapat meningkatkan tinggi 
tanaman  sampai takaran tertentu.  Pada 
aplikasi zeolit tepung maupun granul, 
pemupukan N (75-225) kg ha-1 memberikan 
tinggi tanaman lebih tinggi dibandingkan 
tanpa diberi N ataupun takaran N yang lebih 
tinggi lagi (Tabel 2). 
 

Tabel 2. Pengaruh Pemberian Zeolit 
Berbeda   Ukuran dan Takaran N terhadap 

Tinggi Tanaman Umur 85 HST 
 

 
Perlakuan 

Tinggi tanaman umur 85 HST 
z1 

(Tepung150mesh) 
Z2 

(Granul80mesh) 
N0 

(0 kg ha-1) 

82,75 a 
A 

81,86 a 
A 

n1 

(75 kg ha-1) 
97,25 b 

A 
97,50 c 

A 
N2 

(150 kg ha-1) 
97,28 b 

A 
99,65 d 

B 
N3 

(225 kg ha-1) 

97,47 b 
A 

100,47 d 
B 

N4 

(300 kg ha-1) 
83,79 a 

A 
94,51 b 

B 
Keterangan : Angka rata-rata pada kolom yang diikuti 
huruf kecil (arah vertikal) dan huruf kapital (arah 
horizontal) yang sama berbeda tidak nyata menurut Uji 
Jarak Berganda Duncan taraf nyata 5%. 
 
2. Serapan N tanaman 

Aplikasi zeolit berbeda ukuran dan takaran 
pemupukan N memberikan efek interaksii 
terhadap serapan N tanaman.  Pada tiap taraf 
pemupukan N, serapan N lebih tinggi jika 
disertai aplikasi zeolit granul.  Efek sebaliknya 
dari dosis pemupukan N terhadap serapan N 
pada aplikasi zeolit  tepung dan granul 
terhadap serapan N menunjukkan bahwa 
semakin meningkat dosis pemupukan N 
maka serapan N tanaman akan meningkat 
pula, kecuali pada aplikasi zeolit granul diser-
tai aplikasi N dengan dosis 300 kg ha-1.  
Serapan  N tertinggi terdapat pada dosis N 
225 kg ha-1 jika disertai aplikasi zeolit granul 
1,5 t  ha-1 (Tabel 3).   
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.  Pengaruh Pemberian Zeolit 
Berbeda Ukuran dan Pemupukan N 

Terhadap Serapan N Tanaman 
 

 
Perlakuan 

Serapan N tanaman (g tan-1) 
z1 

(Tepung150mesh) 
z2 

(Granul 80mesh) 

N0 

(0 kg ha-1) 

0,05 a 
A 

0,07 a 
B 

n1 

(75 kg ha-1) 
0,07 ab 

A 
0,12 b 

B 
N2 

(150 kg ha-1) 
0,08 b 

A 
0,16 c 

B   
N3 

(225 kg ha-1) 

0,09 b 
A 

0,18 d 
B 

N4 

(300 kg ha-1) 
0,09 b 

A 
0,11 b 

B 
Keterangan : Angka rata-rata pada kolom yang diikuti huruf 
kecil (arah  vertikal) dan huruf kapital (arah horizontal) yang 
sama berbeda tidak nyata menurut Uji Jarak Berganda 
Duncan taraf nyata 5%. 
 
3. Jumlah Anakan Produktif 
 
Efek interaksi antara aplikasi zeolit berbeda 
usuran dan takaran N erhadap jumlah anakan 
produktif per rumpun tertera pada Tabel  4.  
Pada tiap taraf takaran N kecuali tanpa 
pemberian N, ukuran zeolit yang ber-beda 
memberi pengaruh berbeda terhadap jumlah 
anakan produktif per rumpun.  Aplikasi zeolit 
granul menghasilkan jumlah anakan produktif 
lebih banyak dibandingkan aplikasi dengan 
zeolit tepung.  Takaran N hingga N 225 kg ha-

1 baik pada zeolit tepung ataupun granul 
dapat meningkatkan jumlah anakan produktif 
per rumpun.  Jumlah anakan pro-duktif per 
rumpun tertinggi jika N diberikan dengan 
takaran 225 kg ha-1 disertai dengan aplikasi 
zeolit tepung granul.  

Tabel 4. Pengaruh Pemberian Zeolit 
Berbeda Ukuran  dan Pemupukan N 
terhadap Jumlah Anakan Produktif  

per Rumpun 
 

 
Perlakuan 

Jumlah anakan produktif per rumpun 
z1 

(Tepung150mesh) 
z2 

(Granul 80mesh) 

n0 

(0 kg ha-1) 

7,33 a 
A 

8,677 a 
A 

n1 

(75 kg ha-1) 
8,67 b 

A 
11,33 bc 

B 
n2 

(150 kg ha-1) 
10,00 c 

A 
11,33 bc 

B   
N3 

(225 kg ha-1) 

13,00 d 
A 

14,00 d 
B 

N4 

(300 kg ha-1) 
11,67 c 

A 
12,00 c 

B 
Keterangan : Angka rata-rata pada kolom yang diikuti 
huruf kecil (arah  vertikal) dan huruf kapital (arah 



 

 

horizontal) yang sama berbeda tidak nyata menurut Uji 
Jarak Berganda Duncan taraf nyata 5% 
4. Persentase Gabah Isi per Rumpun 

 
Hasil analaisis menunjukkan adanya efek     
interaksi antara aplikasi zeolit berbeda ukuran  
dan takaran N terhadap persentase gabah isi 
per rumpun.   Persentase gabah isi lebih 
tinggi pada aplikasi zeolit granul dibandingkan 
dengan aplikasi zeolit tepung pada tiap 
takaran N (Tabel 5).  Pemupukan N dapat 
meningkatkan persentase gabah isi per 
rumpun jika disertai aplikasi zeolit dan  
peningkatan persentase gabah isi per rumpun 
terjadi hingga aplikasi N dengan takaran 225 
kg ha-1 dan takaran tersebut merupakan 
takaran N yang memberikan persentase 
gabah isi yang lebih tinggi. Kombinasi 
perlakuan yang memiliki persentase gabah isi 
per rumpun tertinggi yaitu aplikasi zeolit 
granul disertai dengan pemupukan N 225 kg 
ha-1, walaupun perlakuan ini berbeda tidak 
nyata dengan aplikasi N 150 kg ha-1.  
 

Tabel 5.  Persentase Gabah Isi per Rumpun 
akibat aplikasi Zeolit Berbeda Ukuran dan 

Takaran N 

 
Perlakuan 

Persentase gabah isi per rumpun (%) 
z1 

(Tepung150mesh) 
Z2 

(Granul 80mesh) 

N0 

(0 kg ha-1) 

74,33 a 
A 

86,07 a 
B 

N1 

(75 kg ha-1) 
82,70 b 

A 
89,84 b 

B 
N2 

(150 kg ha-1) 
86,15 bc 

A 
92,56 bc 

B   
N3 

(225 kg ha-1) 

88,50 c 
A 

93,78 c 
B 

N4 

(300 kg ha-1) 
85,70 bc 

A 
89,75 b 

B 
Keterangan : Angka rata-rata pada kolom yang diikuti 
huruf kecil (arah  vertikal) dan huruf kapital (arah 
horizontal) yang sama berbeda tidak nyata menurut Uji 
Jarak Berganda Duncan taraf nyata 5% 

5. Bobot 100 Butir Gabah 

Pengaruh aplikasi zeolit berbeda ukuran dan 
takaran N memberikan efek interaksi berbeda 
tidak nyata terhadap bobot 100 butir gabah. 
Aplikasi zeolit berbeda ukuran memberikan 
bobot 100 butir gabah yang  berbeda tidak 
nyata (Tabel 6).  Berbeda dengan aplikasi 
zeolit, secara mandiri aplikasi takaran N yang 
berbeda akan memberikan bobot 100 butir 
gabah yang berbeda pula, dan bobot 100 
butir gabah lebih tinggi jika pemupukan N 
diberikan dengan takaran 75-225 kg ha-1 

(Tabel 6). 

  
Tabel 6.  Pengaruh Pemberian Zeolit 
Berbeda Ukuran dan Pemupukan N 

terhadap Bobot 100 Butir Gabah 
 

Perlakuan 
(kg ha-1) 

Bobot 100 butir Gabah  
(g) 

Zeolit 
z1Tepung (150mesh) 
z2 Granul (80 mesh) 

     
3,02 a 
3,06 a 

 
Takaran N  
n0  =    0  
n1  =  75  
n2  = 150  
n3  = 225  
n4  = 300  

 
2,78 a 

 3,08 bc 
3,18 c 
3,14 c 
3,02 b 

Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti huruf yang 
sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda 
tidak nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan taraf 
nyata 5% 

6. Hasil Gabah Kering Giling Per rumpun 

Aplikasi zeolit berbeda ukuran dan takaran N 
memberikan efek berbeda terhadap hasil 
gabah kering giling per rumpun tanaman padi.  
Aplikasi zeolit granul memberikan hasil gabah 
kering giling per rumpun lebih tinggi diban-
dingkan dengan aplikasi zeolit tepung.  
Aplikasi zeolit tepung maupun granul jika 
disertai dengan pemupukan N dapat mening-
katkan hasil gabah per rumpun  dan jika 
aplikasi N diberikan dengan takaran 150 dan 
225 kg ha-1 akan memberikan hasil gabah 
yang lebih tinggi dibandingkan takaran N 
lainnya (Tabel 7).  Jika N diberikan dengan 
takaran lebih tinggi dari 225 kg ha-1,  hasil 
gabah kering giling yang diperoleh lebih 
rendah atau menurun. 

Tabel 7.  Pengaruh Zeolit dan Pemupukan 
N terhadap Hasil Gabah Kering Giling per 

Rumpun 

 
Perlakuan 

Hasil Gabah Kering Giling per rumpun 
(g) 

z1 

(Tepung150mesh) 
z2 

(Granul 80mesh) 

N0 

(0 kg ha-1) 

8,27a 
A 

10,84 a 
B 

n1 

(75 kg ha-1) 
11,85 b 

A 
16,70 b 

B 
N2 

(150 kg ha-1) 
16,14 d 

A 
21,80 c 

B   
N3 

(225 kg ha-1) 

17,36 d 
A 

22,38 c 
B 

N4 

(300 kg ha-1) 
13,93 c 

A 
16,35 b 

B 
Keterangan : Angka rata-rata pada kolom yang diikuti huruf 
kecil (arah  vertikal) dan huruf kapital (arah horizontal) yang 



 

 

sama berbeda tidak nyata menurut Uji Jarak Berganda 
Duncan taraf nyata 5% 
Awal pengamatan tidak terjadi efek yang 
berbeda terhadap pertumbuhan tinggi 
tanaman akibat aplikasi zeolit berbeda ukuran 
dan takaran pemupukan N (Tabel 1), akan 
tetapi pada pengamatan selanjutnya yaitu 
umur 85 HST efek interaksi akibat kedua 
faktor tersebut terjadi (Tabel 2).   Efek 
interaksi akibat aplikasi zeolit dan pemupukan 
N terjadi pula pada serapan N (Tabel 3),  
komponen hasil, yaitu jumlah anakan 
produktif per rumpun dan persentase gabah 
isi (Tabel 4 dan Tabel 5) dan hasil gabah 
bering panen per rumpun (Tabel 6).   

Tinggi tanaman 85 HST, pada tiap ukuran 
zeolit, meningkat sejalan dengan pemupukan 
N yang meningkat akan tetapi tinggi tanaman 
kemudian menurun/lebih rendah jika N 
diberikan dengan takaran 300 kg ha-1.  Media 
tanah percobaan memiliki tekstur liat berdebu 
dengan aerasi yang buruk sehingga N akan 
mengalami kehilangan N dalam bentuk gas. 
Hal ini terbukti juga dari serapan N yang 
menurun pada pemupukan N dengan takaran 
300 kg ha-1 (Tabel 3), sehingga pertumbuhan 
tanaman pun lebih rendah dibandingkan jika 
pemupukan dengan takaran 225 kg ha-1.  
Menurut Buckman dan Brady (1982) bahwa 
pada keadaan drainase terbatas dan 
pemberian pupuk N dalam bentuk amonia 
(Urea) yang tinggi, maka akan terjadi 
kehilangan nitrogen dalam bentuk gas 10%-
15% dari N yang ditambahkan, bahkan 
persentase kehilangan N akan lebih besar 
lagi pada lahan kering.     

Serapan N yang berkurang pada aplikasi N 
tinggi (300 kg ha-1) akan menyebabkan 
jumlah anakan produktif dan persentase 
gabah isi per rumpun lebih rendah diban-
dingkan pemupukan N dengan takaran 225 
kg ha-1.  Menurut Fageria, et al. (1991) 
kekurangan N akan menyebabkan berku-
rangnya anakan pada tanaman serealia.  
Selain itu, N berperan dalam memperbesar 
butiran, dan secara tidak langsung akan 
mempengaruhi penyerapan K tanaman 
(Buckman dan Brady, 1982) dimana K 
berperan dalam translokasi hasil fotosintat ke 
bulir sehingga akan mempengaruhi terhadap 
persentase gabah isi per rumpun dan hasil 
per rumpun serta bobot 100 butir gabah.    

Aplikasi zeolit granul pada tiap takaran N 
memberikan tinggi tanaman, serapan N, 
jumlah anakan per rumpun, persentase 
gabah per rumpun dan hasil gabah per 

rumpun lebih tinggi dibandingkan zeolit 
tepung.  Hal ini disebabkan pemberian zeolit 
tepung pada media tanam akan menyebab-
kan N atau hara lainnya terperangkap dalam 
pori-pori pada struktur halus dari zeolit tepung 
sehingga sulit untuk dibebaskan dalam 
larutan tanah (tidak tersedia bagi tanaman). 
Hal yang berbeda terjadi pada zeolit granul 
dimana hara teradsorpsi dan mudah 
dipertukarkan (tersedia bagi tanaman), 
terbukti serapan N tanaman dan hasil lebih 
tinggi masing-masing meningkat 66,73% dan 
30,67%.   

Hasil analisis regresi pengaruh ukuran zeolit 
pada berbagai takaran N memperlihatkan 
pengaruh yang nyata meningkat sejalan 
dengan peningkatan takaran pupuk N. akan 
tetapi kemudian terjadi penurunan hasil pada 
takaran pupuk N yang lebih tinggi lagi.  
Pengaruh ukuran zeolit pada setiap takaran 
pupuk N terhadap hasil bobot gabah kering 
giling (GKG) per rumpun mengikuti pola 
persamaan kuadratik yang tersaji pada 
Gambar 1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa 
pada ukuran zeolit yang berbeda, pemu-
pukan hingga 150 kg ha-1 secara konsisten 
meningkatkan hasil gabah kering per rumpun.  
Selanjutnya hasil gabah kering per rumpun 
lebih tinggi dicapai pada pemupukan N 225 

Gambar 1. Kurva Pengaruh 
Takaran Nitrogen pada Aplikasi 
Zeolit Berbeda Ukuran terhadap 
Bobot Gabah Kering Giling per 

Rumpun (zeolit tepung garis merah 
dan zeolit granul garis biru) 



 

 

kg ha-1 walaupun tidak berbeda degan 
pemupukan 150 kg ha-1.  Pemupukan N lebih 
tinggi lagi (300 kg ha-1) akan memberikan 
hasil gabah kering per rumpun lebih rendah, 
baik pada zeolit granul maupun zeolit tepung. 
Jika dihubungkan dengan tanpa pemupukan 
N, maka dengan takaran N yang semakin 
meningkat hingga 225 dapat meningkatkan 
serapan N tanaman dan peningkatan ini 
disertai dengan aplikasi zeolit tepung maupun 
granul.  Keadaan ini menunjukkan bahwa 
zeolit sebagai amelioran mampu mening-
katkan ketersediaan hara yang terlihat dari 
meningkatnya serapan N tanaman, walaupun 
kemampuan dari zeolit tersebut berbeda. 
Zeolit granul memiliki kemampuan dalam 
meningkatkan penyerapan hara N lebih tinggi 
dibandingkan zeolit tepung.  Selanjutnya N 
yang diserap akan diubah menjadi asam 
amino yang berperan dalam pertumbuhan 
vegetatif dan juga terhadap komponen hasil 
tanaman. Pada Gambar 1 terlihat bahwa N 
optimum tercapai pada takaran 219,49 kg ha-

1 dan 198,52 kg ha-1 masing-masing untuk 
aplikasi zeolit tepung dan zeolit granul 
dengan hasil   gabah kering giling per rumpun 
tertinggi 16,73 g dan 22,14 g.   
 
 
KESIMPULAN 
 
1. Aplikasi zeolit berbeda ukuran memberikan 

efek yang berbeda terhadap tinggi 
tanaman 85 HST, serapan N, jumlah 
anakan produktif per rumpun, persentase 
gabah isi per rumpun dan hasil gabah 
kering per rumpun jika disertai dengan 
pemupukan N dengan takaran berbeda.   

2. Aplikasi zeolit granul dapat meningkatkan 
serapan N dan hasil tanaman padi per 
rumpun lebih tinggi (masing-masing 
66,73% dan 30,67%) dibandingkan dengan 
zeolit tepung. 

3. Aplikasi zeolit tepung akan memberikan 
hasil gabah kering giling per rumpun 
tertinggi (16,73 g) jika disertai dengan 
pemupukan N 219,49 kg ha-1, sedangkan 
jika zeolit granul yang diaplikasikan, maka 
hasil gabah kering giling per rumpun 
tertinggi (22,14 g) dicapai jika disertai 
pemupukan N 198,52 kg ha-1.   
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pemberian kombinasi dosis  pupuk anorganik NPK 
(14:14:21), pupuk Hayati dan mineral Zeolite yang telah ditentukan terhadap pertumbuhan dan produksi 
tanaman tembakau (Nicotiana tabacum L) kultivar Nani, serta untuk mengetahui tingkat efisiensi pupuk NPK 
setelah dikombinasi dengan pupuk Hayati  dan mineral Zeolit. Rancangan Percobaan yang digunakan 
adalah Rancang Acak Kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan dan diulang 4 kali. Perlakukan terdiri dari :A. 
19,2 g NPK/pohon (100 %) + 0 ml pupuk Hayati TGH + 0 g Zeolit. B = 0 g NPK + 0,38 ml pupuk Hayati TGH 
(100%) + 32 g Zeolit (100 %). C = 14,4 g NPK /pohon (75 %) + 0,38 ml pupuk Hayati TGH (100 %) + 32 g 
Zeolit. D = 14,4 g NPK /pohon (75 %) + 0,38 ml pupuk Hayati TGH (100 %)+ o gr Zeolit. E = 9,6 g 
NPK/pohon (50 %) + 0,38 ml pupuk Hayati TGH (100 %) + 32 g Zeolit. F =9,6 g NPK/pohon (50 %) + 0,38 
ml pupuk Hayati TGH (100 %) + 0 g Zeolit, dimana dosis pupuk yang digunakan adalah   NPK (14:14:21) 
Mutiara  = 300 kg.1 Ha-1, pupuk Hayati TGH = 6 ltr.1 Ha-1, mineral Zeolite = 500 kg.1 Ha-1. Hasil percobaan 
menunjukkan bahwa pemberian kombinasi pupuk dengan dosis 14,4 g NPK/pohon (75 %) + 0,38 pupuk 
Hayati TGH (100 %) + 0 gr Zeolit memberikan pengaruh yang sama baik dengan kombinasi pupuk 19,2 g 
NPK/pohon (100 %) + 0 ml pupuk Hayati TGH +  0 g Zeolit, terhadap pertumbuhan tanaman (tinggi batang, 
jumlah daun, bobot basah daun dan produksi krosok). Kombinasi pupuk dengan dosis  14,4 g NPK/pohon 
(75 %) + 0,38 ml pupuk Hayati TGH (100 %) + 0 g Zeolit dapat mengurangi penggunaan pupuk  anorganik 
NPK sebanyak 25 %.Terbukti  tanah dengan  kandungan KTK yang sedang ( > 15 me.kg-1 ) pemberian 
mineral zeolit  belum tampak pengaruhnya dalam waktu singkat. Mineral  Zeolit  yang telah diberikan pada 
tanah akan tetap stabil dalam tanah. 
 
Kata kunci : Zeolit, Pupuk NPK, Pupuk hayati, Tembakau,  Produksi. 
 
ABSTRACT 
 
The object of experiment is to study the effect of combination dosage anorganic fertilizer NPK (14:14:21), 
consentrate of biofertilizer (TGH) and dosege Zeolite mineral with certainly of growth and productivity of 
tobacco plant ( Nicotiana tabacum L) cultivar Nani and that it have decrease of NPK fertilizer dosege after 
combination with biofertilizer and Zeolite. The experiment is carried out in Randomized Block Design (RBD), 
with six treatment and four aplication.  The treatment consist of : A. = 19,2 g NPK/plant (100%) + 0 ml 
biofertilizer TGH +  0 g Zeolite.. B = 0 g NPK/plant + 0,38 ml biofertilizer TGH (100%) + 32 g Zeolite (100 
%). D = 14,4  g NPK/plant (75 %) + 0,38 ml biofertilizer TGH (100 %) + 32 g Zeolite (100 %). E = 14,4 g 
NPK/plant  (75 %) + 0,38 ml biofertilizer TGH (100 %) + 0 g Zeolite. F = 9,6 g NPK/plant (50 %) + 0,38 ml 
biofertilizer TGH (100 %) + 32 g Zeolite (100 %). G = 9,6 g NPK/plant  (50 %) + 0,38 ml biofertilizer TGH 
(100 %) + 0 g Zeolite. The dosage  Fertilizer NPK (14:14:21) Mutiara = 300 kg 1Ha-1, Biofertilizer TGH  = 6 
ltr.1 Ha-1, Zeolite Mineral = 500 kg.1 Ha-1. The result of this experiment show that combination with dosage 
of 4,4 g NPK/plant (75 %) + 0,38 ml biofertilizer + 0 g Zeolite have give the same effect with combination gift 
with dosage of  19,2 g NPK/plant (100%) + 0 ml biofertilizer + 0 g Zeolite to growth of tobacco plantation ( 
stem high, number of leaves, wet weight of  leaves, and krosok  productivity). The combination dosage of 
14,4 g/plant NPK (75 %) + 0,38 ml biofertilizer TGH (100 %) + 0 g Zeolite, it can decrese of NPK fertilizer 
about  25 %. The soil condition with medium KTK content (  > 15 me.1kg-1), aplication the zeolite mineral 
can not effected in short periode, but zeolit mineral  may be establish in the soil. 
 
Keywords  :  Zeolite, NPK fertilizer, Biofertilizer, Tobacco, Product. 



 

 

PENDAHULUAN 
 

Usaha untuk meningkatkan produktivitas 
dan kwalitas hasil panen tanaman tembakau 
antara lain dilakukan dengan pemupukan. 
Pupuk mempunyai peranan penting dan 
menentukan untuk menjamin tingkat 
produksi tembakau optimum serta 
berkesinambungan. Penemuan pupuk kimia 
(anorganik) merupakan salah satu pemicu 
terjadinya revolusi hijau (bidang pertanian). 
Namun tanpa disadari penggunaan pupuk 
kimia secara terus menerus terbukti sangat 
merugikan.  Pemakaian pupuk kimia dalam 
jangka waktu lama dapat merusak sifat fisik, 
kimia dan biologi tanah sehingga 
kemampuan tanah untuk mendukung 
ketersediaan air, hara dan kehidupan 
mikroorganisme menurun. Penurunan unsur 
hara terjadi juga oleh erosi dan proses alami 
akibat terjadinya pencucian. Proses 
pencucian sangat intensif tejadi pada 
daerah yang bercurah hujan cukup tinggi. 
Proses pemiskinan hara ini lebih diperburuk 
oleh pengolahan lahan tanpa pemupukan 
yang memadai. ( Astiana Sastiono dkk , 
1999). Seiring dengan pola manusia 
cenderung untuk kembali ke alam (back to 
nature), pemanfaatan pupuk organik 
semakin meningkat. Oleh karena itu 
pemakaian pupuk organik dan pupuk hayati 
semakin digemari oleh masyarakat petani. 
Kandungan pupuk hayati adalah 
mikroorganisme yang memiliki peranan 
positif bagi tanaman. Kelompok mikroba 
yang sering digunakan adalah mikroba – 
mikroba yang menambat N dari udara, 
mikroba yang melarutkan hara (terutama P 
dan K) dan mikroba-mikroba yang 
merangsang pertumbuhan tanaman. ( 
Isroiwordpress.com. 2008). 
Salah satu pupuk hayati yang beredar saat 
ini adalah pupuk hayati cair Tiens Golden 
Harvest (TGH). Pupuk hayati ini akan lebih 
efekif penggunaannya jika ditambahkan 
dengan pemberian zeolit sebagai pelindung 
atau pembawa dari pupuk hayati tersebut.  

 
Kondisi alami permasalahan yang dihadapi 
dalam upaya peningkatan produksi 
pertanian adalah kwalitas lahan. Kondisi 
fisik, kimia dan biologi perlu ditanggulangi 
dengan tindakan yang dapat 
memperbaikinya sehingga pertumbuhan 
tanaman menjadi lebih baik dan produksi 
dapat meningkat. Dalam penelitian ini 
perlunya suatu kajian bagaimana peran 
zeolit sebagai mineral pembenah tanah 

berpengaruh dalam kombinasi pupuk NPK 
dan pupuk hayati. 

  
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dampak mineral zeolit pada 
kondisi tanah yang relatif subur ( dicirikan 
tanah terbentuk dari bahan volkanik, sifat 
masam dan kaya bahan organik ) seperti 
yang dicoba pada penelitian ini jenis tanah 
andosol (termasuk order  inceptisols)  
diwilayah Pangalengan Kab. Bandung 
dengan ketinggian 1.200 m dpl. 
 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan 
informasi , baik perkebunan rakyat maupun 
lembaga terkait di dalam usaha 
meningkatkan produksi tanaman tembakau, 
dengan mempertahankan kesuburan tanah 
berkelanjutan (sustainable). 
 
METODE PENELITIAN 
 
Rancangan yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) faktor tunggal, enam perlakuan 
dengan empat kali ulangan sehingga 
seluruhnya ada 24 plot Percobaan. 
 

Tabel 1. Notasi Perlakuan 
  

Perlakuan 

Kombinasi pupuk hayati 
dan Zeolit 

NPK 
(g)/phn 

Pupuk 
hayati 
(ml)/phn 

Zeolit 
(g)/phn 

A 19,2 - - 
B - 0,38 32 
C 14,4 0,38 32 
D 14,4 0,38 - 
E 9,6 0,38 32 
F 9,6 0.38 - 

Keterangan :  19,2 gram NPK = 100 % NPK. 
14,4 gram NPK =   75 % NPK. 

  9,6 gram NPK =   50 % NPK. 
   
Tanah yang digunakan sebagai media 
tanam adalah tanah seluas 8 m x 14 m, 
yang sudah diolah dan dibuat guludan. Tiap 
guludan dibuat lubang tanam dengan jarak  
80 cm x 80 cm. Pada tiap lubang tanam 
diberikan pupuk kandang sebanyak 5 ton 
per Ha.  Pada plot yang diberikan perlakuan 
ZEAGRO (Zeolit) dengan dosis  0,5 ton per 
Ha. Pupuk hayati Tiens Golden Harvest 
(TGH) diberikan sebanyak 6 liter/Ha dimana 
aplikasi petama 3 hari sebelum tanam 
sabanyak 2 liter/Ha dan selanjutnya tiap 2 
minggu masing -  masimg sebanyak 1 
liter/Ha dengan konsentrasi 1%. 
(www.Tiensgoldenharvest.com. 2008).   



 

 

Pupuk NPK (14 : 14 :  21)  dosis anjuran 0.3 
ton per Ha.                                         
Lokasi  percobaan  di Kec. Pangalengan, 
Kab. Bandung dengan ketinggian 1200 m 
dpl, dengan curah hujan rata –rata per 
tahun 2.400 mm (tipe B berdasarkan 
Schmidt and Ferguson), Kelembaban udara 
60 – 70 % , suhu udara 21o C – 30 o C.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
Tinggi batang 
 
Pada umur tanaman 12 MST, perlakuan D 
memberikan pengaruh yang sama baik 
dengan perlakuan A dibandingkan dengan 
perlakuan yang lain. Hal ini kemungkinan 
terjadi karena pada perlakuan D yaitu 14,4 g 
NPK (75 %) + 0,38 ml pupuk Hayati + 0 g 
zeolit, dapat mempercepat pertumbuhan 
tinggi batang menyamai perlakuan A yang 
hanya menggunakan 19,2 g NPK ( 100 % ). 
 

 
 

Gambar 1. Diagram Tinggi Batang Rata-rata 
Umur 12 Minggu Setelah Tanam 

 
Jumlah daun 
 
Pada umur tanaman 12 MST, perlakuan D 
berpengaruh sama dengan perlakuan lain, 
kecuali lebih baik dari pelakuan B. Pada 
pengamatan ini, perlakuan B memberikan 
pengaruh yang paling sedikit dibandingkan 
dengan perlakuan lain. Hal ini kemungkinan 
terjadi karena pada perlakuan B ( 0 g N)K + 
0,38 ml pupuk hayati + 32 g zeolit ) tidak 
ditambahkan pupuk anorganik (NPK), unsur 
hara yang terkandung dalam pupuk hayati 
belum memenuhi unsur hara yang 
diperlukan oleh tanaman. 
 

        
 

 
 

Gambar 2. Diagram Jumlah Daun Rata-rata 
Umur 12 Minggu Setelah Tanam 

 
Bobot basah daun 
 
Pengamatan terhadap bobot basah daun 
dilakukan pada saat tanaman berumur 12 
MST. Perlakuan D menunjukkan perbedaan 
nyata terhadap perlakuan lain, kecuali 
memberikan pengaruh sama baik dengan 
perlakuan A. Terdapat perbedaan yang 
nyata pada perlakuan D menggunakan NPK 
dengan pengurangan dosis ditambahkan 
dengan pupuk hayati dimana pupuk hayati 
ini mengandung mikroba yang dapat 
menguraikan unsur kimia yang terikat dalam 
liat ( yang sulit diserap oleh tanaman ) 
menjadi mudah diserap oleh tanaman 
sehingga membantu dalam proses 
assimilasi. Hal ini  zeolit juga mempunyai 
peran yang sama dalam memacu 
melarutkan unsur hara P2O5 yang terikat 
diliat dan mengikat unsur N sehingga tidak 
mudah lepas keudara (efisiensi) dan bersifat 
slow release.  
 



 

 

 
 

Gambar 3. Diagram Bobot Basah Daun Rata-
rata Umur 12 Minggu Setelah Tanam 

 
Bobot  krosok  
 
Perlakuan D tidak bebeda nyata dengan 
perlakuan A dan C, kecuali lebih baik  dari 
perlakuan B. Hal ini kemungkinan terjadi 
sama halnya dengan pengamatan untuk 
bobot basah daun. 
Peran zeolit selain sebagai pelindung pupuk 
hayati juga sebagai mineral yang dapat 
mempertahankan kesuburan tanah, karena 
mempunyai KTK (Kapasitas Tukar Kation) 
yang tinggi dan bersifat porous sehingga 
mampu menyerap air (bersifat dehidrasi dan 
rehidrasi). 
 

 
 

Gambar 4. Diagram Bobot Krosok Rata-rata 
Umur  12 Minggu Setelah Tanam 

 
 
 
 
 
 

Pengamatan dilaksanakan 12 Minggu 
Setelah Tanam  (MST). 
 
Tabel 2. Data hasil pengamatan 12 MST. 

 

Kombinasi 
Perlakuan 

Tinggi 
batang 
(cm) 

Jmlh 
daun 

(helai)  

Bobot 
basah 
daun 
(g) 

Bobot 
krosok 

(g) 

A = 19,2 g 
NPK + 0 ml 
hayati + 0 g 
zeolit 

134,75 
b 17,75 b 304,63 

c 
60,08 

cd 

B = 0 g NPK 
+ 0,38ml 
hayati + 32 
g zeolit 

117,25 
a 15,75 a 216,05 

a 42,43 a 

C = 14,4 g 
NPK + 0,38 
ml hayati + 
32 g zeolit 

117,50 
a 17,25 b 268,75 

b 
56,80 

bc 

D = 14,4 g 
NPK + 0,38 
ml hayati + 0 
g zeolit 

140,73 
b 17,50 b 332,25 

c 65,88 d 

E = 9,6 g 
NPK + 0,38 
ml hayati + 
32 g zeolit 

114,00 
a 16,75 b 268,15 

b 
53,35 

bc 

F = 9,6 g 
NPK + 0,38 
ml hayati + 0 
g zeolit 

122,50 
ab 17,00 b 258,93 

b 
51,35  

b 

Keterangan :  Nilai rata – rata yang diikuti oleh huruf 
yang sama pada tiap kolom tidak 
berbeda nyata menrut Uji Jarak 
Berganda Duncan pada taraf 5 %. 

  
Pada setiap pengamatan terlihat bahwa 
kombinasi perlakuan D tanpa penambahan 
zeolit berpengaruh lebih baik daripada 
perlakuan yang lain yang menggunakan 
zeolit. Hal ini kemungkinan terjadi karena 
lahan yang digunakan adalah lahan yang 
subur, sedangkan  zeolit  merupakan 
mineral yang dapat stabil dalam tanah dan 
memelihara kondisi tanah,( proses 
metabolisme tanaman) baik fisik, kimia 
maupun biologi dalam jangka waktu yang 
lama. 
Menurut Nurhayati, AS (1997) sifat  
tanaman tembakau tumbuh lekas besar, 
sehingga dalam tanah memerlukan 
nutrisi/pupuk yang banyak. Adapun pupuk 
yang digunakan diantaranya adalah pupuk 
organik, pupuk hayati dan pupuk 
anorganik/kimia. Pupuk organik yang 
digunakan yaitu pupuk kandang, sebagai 
pupuk dasar sebelum penanaman 
tembakau. Pupuk hayati digunakan sebagai 
substitusi tehadap pemakaian pupuk 



 

 

anorganik sehingga dapat memelihara 
keseimbangan unsur biologis dalam tanah.   

 
Semua perlakuan tiap lobang tanam 
diberikan pupuk kandang 5 ton/Ha (32 
g/lobang). Kandungan C organik dalam 
tanah dapat meningkat karena zeolit mampu 
memperbaiki kondisi tanah dengan cara 
memperbaiki aerasi tanah, yang 
mengakibatkan mikroorganime aktif 
melakukan dekomposisi. (Nurhayati dkk, 
2006). Kondisi tanah terutama yang 
didominasi liat, daya dukung tanah terhadap 
kemampuan mengikat hara relatif rendah, 
hal ini dicerminkan oleh rendahnya  
Kapasitas Tukar Kation (KTK)  3 -15 me.1 
kg-1 , sehingga potensi  tanah untuk dapat  
menyediakan makanan bagi tanaman relatif 
sangat rendah. Percobaan pada tanah 
Andosol dengan KTK 49,4 me.1kg-1 

pemberian zeolit tidak meningkatkan KTK 
tanah.  (Astiana S dan Suwardi, 1999 ). 
Penggunaan zeolit untuk tujuan 
meningkatkan KTK, sebaiknya diarahkan 
pada tanah – tanah yang KTKnya  sangat 
rendah < 5 me.1 kg-1.Tanah demikian 
termasuk dalam great group Acrorthex. 
Order oxisols, jenis tanah lateritik.  (Tini 
Prihatini dkk, 1987)  

 
Selain itu pupuk organik yang diberikan 
kedalam tanah digunakan oleh bakteri 
dekomposer sebagai sumber energi untuk 
mendekomposisi bahan organik, sehingga 
dapat mengembangkan C organik dalam 
bentuk asam – asam organik seperti asam 
humat dan asam fulvat dalam tanah  
(Sanchez, 1992 ). 
Salah satu proses metabolisme tanaman 
adalah proses respirasi aktif tanaman akan 
melepas CO2  melalui akar, kemudian CO2  
akan bereaksi dengan H2O sehingga 
membentuk asam – asam organik, seperti 
asam karbonat (HCO2) dan asam bikarbonat 
(H2CO3) dalam tanah, maka  kandungan C 
organik dalam tanah meningkat seiring 
dengan proses respirasi aktif tanaman. 
(Salesbury dan Ros, 1995). 
Diharapkan pemberian zeolit pada tanaman 
tembakau , dimana semua perlakuan diberi 
pupuk kandang, maka C organik diharapkan 
meningkat sehingga pertumbuhan tanaman 
akan lebih baik. Pemakaian kompos dan 
zeolit secara terus menerus akan 
meningkatkan jumlah zeolit dalam tanah, 
karena sifatnya relatif  stabil didalam tanah 
(Suwardi, 1999). 
 

Gulma 
Jenis gulma yang tumbuh diantaranya 
adalah Calincing (Oxalis corniculata  L.) dan 
Babadotan (Ageratum conyzoides L.). 
Pengendalian gulma dilakukan secara 
manual, setiap 2 minggu sekali. 
 
Hama dan Penyakit.  
Hama yang menyerang diantaranya 
Belalang (Valanga nigricornis) dan Ulat 
daun (Spedoptera litura). Pengendalian 
dilakukan penyemprotan dengan insektisida 
Symbush 50 EC. 
Penyakit terdapat jenis penyakit busuk daun 
disebabkan bakteri Pseudomonas 
solanacearum dan hanya menyerang daun 
pasir. 
 
Analisis Tanah. 
Analisis tanah menunjukkan jenis tanah 
Andosol (order inceptisol ). Kandungan liat, 
debu, pasir masing – masing (38 %, 30 %, 
32 %) bestruktur remah. PH tanah 6,5  dan  
KTK tanah  23 me. 1 kg-1 Sedangkan hasil 
analisis mikrobiologi tanah menunjukkan 
bakteri pelarut posfat yang terkandung 
dalam tanah sebanyak 1,00 x 108 cfu/ml dan 
bakteri penambat N sebanyak 7,25 x 107 
cfu/ml.     
 
KESIMPULAN   
Berdasarkan hasil penelitian  diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
 
Kombinasi  pupuk  hayati,  NPK dan  zeolit   
dengan   dosis   yang   berbeda  
memberikan  perbedaan nyata terhadap 
tinggi batang, jumlah daun, bobot    basah 
daun dan bobot  krosok. Kombinasi 
perlakuan 14,4 g NPK + 0,38 ml Pupuk 
hayati + 0 g Zeolit  memberikan pengaruh 
yang sama baik dengan perlakuan 100 % 
NPK terhadap     tinggi batang, jumlah daun, 
bobot basah daun dan bobot krosok. 
 
Kombinasi pupuk hayati Tiens Golden 
Harvest (TGH) dapat menurunkan  dosis  
pupuk NPK  sebanyak 25 % dan 
peningkatan produksi krosok 10 %.    
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ABSTRAK 
 
Luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia terus meningkat sangat pesat dalam 10 tahun terakhir 
dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8.7% per tahun. Pada tahun 1999 luas areal kelapa sawit hanya 3.9 
juta ha meningkat menjadi 7.9 juta ha tahun 2010. Namun demikian produksi kelapa sawit Indonesia saat ini 
masih rendah sekitar 21.5 ton dari potensi produksi mencapai 40 ton/ha/tahun. Untuk meningkatkan 
produksi kelapa sawit, diperlukan berbagai usaha seperti pemberian bahan pembenah tanah agar 
memperbaiki sifat-sifat tanah dan meningkatkan ketersediaan hara. Salah satu bahan pembenah tanah 
yang dapat digunakan adalah bahan humat yang merupakan hasil ekstraksi bahan organik. Bahan humat 
umumnya diberikan dalam bentuk cair dan dalam jumlah yang kecil (beberapa liter/ha) sehingga untuk 
memudahkan pemberian di lapang dan tidak mudah hilang dari tanah diperlukan bahan carrier. Zeolit yang 
mempunyai kapasitas tukar kation (KTK) tinggi diharapkan dapat digunakan sebagai carrier bahan humat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan humat dengan carrier zeolit terhadap produksi 
kelapa sawit. Penelitian menggunakan 12 perlakuan dari kombinasi 4 dosis bahan humat  (0 liter/ha (H0), 5 
liter/ha (H1), 10 liter/ha (H2), dan 15 liter/ha (H3) dan 3 dosis zeolit sebagai carrier: 0 kg zeolit/liter bahan 
humat (Z0), 10 kg zeolit/liter bahan humat (Z1), 20 kg zeolit/liter bahan humat (Z2). Pengamatan dilakukan 
terhadap jumlah tandan dan bobot buah setiap tandan yang diukur setiap minggu selama 6 bulan. Produksi 
dihitung berdasarkan jumlah tandan dan bobot masing-masing tandan dalam satu tahun. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberian bahan humat meningkatkan produksi sawit melalui peningkatan bobot 
tandan. Pada perlakuan H2Z2, tanaman menghasilkan  bobot tandan paling besar, yaitu 977.5 kg/9 pohon 
atau setara dengan 32 ton/ha/tahun. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 30% dibandingkan dengan 
kontrol. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa dosis optimal bahan humat adalah 10 liter/ha dengan carrier 
zeolit sebanyak 20 kg zeolit per liter bahan humat.  

Kata kunci : bahan humat, produksi kelapa sawit, tandan buah segar (TBS), zeolit 

ABSTRACT 

Indonesian oil palm plantation land area increases rapidly in the last 10 years with the growth of 8.7% per 
year. In 1999, total area of oil palm plantation was only 3.9 million ha and in 2010 became 7.9 million ha. 
The average production of oil palm in Indonesia is still low around 21.5 tons/ha/year of fresh fruit bunches 
(FFB) from the potential production of 40.  Some efforts should be increase the production of oil palm such 
as application of soil amendements for improving soil properties and increasing availability of nutrients in 
order to reach higher production. One of soil amandements is humic substance obtained from extracted of 
organic matter. Humic substance manually applied in liquid form with small amount (only few liter/ha). 
Therefore, application in the field needs carrier for making easier and reducing lost in the field. Zeolite which 
has a high cation exchange capacity expected can be used as humic substance carrier. The research aims 
to determine the effect of humic substance with zeolite as carrier on oil palm production. The research used 
12 treatments from combination of 4 doses of humic substance: 0 liter/ ha (H0), 5 liter/ ha (H1), 10 liter/ ha 
(H2), 15 liter/ ha (H3), and 3 doses of zeolite as carrier. The treatments of zeolite use: 0 kg zeolite/ liter  
humic substance (Z0), 10 kg zeolite/ liter  humic substance (Z1), 20 kg zeolite/ liter  humic substance (Z2). 
The observations were number of bunches and bunches weight measured every week during 6 months of 
observation. The results showed that application of humic substance to increase the production by 
increasing weight of bunches. The highest weight of bunches was obtained at H2Z2 with the production of 
977.5 kg/ 9 trees, or equivalent as 32 tons/ha/years of fresh fruit bunches. The increasing percentage is 
16% compare with control. The optimal dose of humic substance is 10 liter/ha with 20 kg zeolite as carrier/ 
liter humic substance. 

Keywords: humic substance, oil palm production, fresh fruit bunches (FFB), zeolite.  



 

 

 

 
PENDAHULUAN 
 
Kelapa sawit (Elaeis guineesis Jaq) 
merupakan salah satu komoditas perkebunan 
unggulan di Indonesia sebagai sumber 
minyak nabati. Selain minyak, limbah kelapa 
sawit juga dapat digunakan sebagai bahan 
makanan ternak dan pupuk serta bahan 
bakar alternatif. Dalam 10 tahun terakhir luas 
areal perkebunan kelapa sawit terus 
meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 
sebesar 8,7% per tahun dari hanya seluas 
3.902 ribu ha pada 1999 meningkat menjadi 
7,9 juta ha tahun 2009. Pengembangan 
perkebunan kelapa sawit terutama diarahkan 
pada areal di luar Pulau Jawa terutama 
Sumatera dan Kalimantan. Namun demikian 
produksi kelapa sawit Indonesia saat ini 
masih rendah hanya sekitar 20 ton tandan 
buah segar (TBS)/ha/tahun. Mengingat 
potensi kelapa sawit dapat mencapai 40 ton 
TBS/ha/tahun, maka perlu dilakukan usaha-
usaha untuk meningkatkan produksi kelapa 
sawit.  
 
Salah satu bahan pembenah tanah yang 
banyak digunakan untuk meningkatkan 
produksi tanaman adalah bahan humat. 
Bahan humat umumnya diberikan dalam 
bentuk cair dan dalam jumlah yang kecil 
(beberapa liter/ha) sehingga untuk 
memudahkan pemberian di lapang diperlukan 
bahan carrier. Zeolit yang mempunyai KTK 
tinggi (120-180 meq/100g) diharapkan dapat 
digunakan sebagai carrier bahan humat. 
Zeolit memiliki sifat yang unik, diantaranya 
KTK tinggi, adsorben dan penyaring molekul, 
katalisator dan penukar ion. Penggunaan 
zeolit dalam penelitian ini diharapkan dapat 
memudahkan dalam aplikasi bahan humat 
sekaligus berfungsi sebagai carrier mengikat 
bahan humat dan melepasnya secara 
perlahan.  
 
Perbaikan kualitas tanah dengan bahan 
pembenah tanah bahan humat diharapkan 
dapat meningkatkan produksi kelapa sawit. 
Perbaikan sifat-sfat tanah diharapkan dapat 
meningkatkan penyerapan unsur hara di 
dalam tanah. Untuk itu maka perbaikan sifat-
sifat tanah dengan bahan ameliorasi 
diharapkan dapat meningkatkan produksi 
kelapa sawit. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh bahan humat 
dengan carrier zeolit terhadap produksi 
kelapa sawit.  

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian lapang dilaksanakan pada bulan 
Desember 2010 sampai Juni 2011 pada 
tanaman kelapa sawit berumur 6 tahun di 
Blok 26, Afdeling 1 PTPN VIII perkebunan 
kelapa sawit di Cimulang, Bogor. Perkebunan 
tersebut terletak di Desa Cindali, Kecamatan 
Ranca Bungur, Kabupaten Bogor.  
 
Penelitian menggunakan rancangan 
pecobaan acak kelompok dengan 12 
perlakuan dari kombinasi 4 dosis bahan 
humat  (0 liter/ha (H0), 5 liter/ha (H1), 10 
liter/ha (H2), dan 15 liter/ha (H3) dan 3 dosis 
zeolit sebagai carrier: 0 kg zeolit/liter bahan 
humat (Z0), 10 kg zeolit/liter bahan humat 
(Z1), 20 kg zeolit/liter bahan humat (Z2). 
Bahan humat berbentuk cair sesuai dengan 
perbandingan dalam perlakuan dicampurkan 
dengan zeolit dalam bentuk butir ukuran 2-5 
mm. Pemberian bahan humat dengan carrier 
zeolit dilakukan dengan cara menabur bahan 
tersebut secara merata di dalam piringan.  
 
Jumlah tanaman kelapa sawit setiap 
perlakuan ada 9 pohon sehingga jumlah total 
kelapa sawit ada 12 x 9 pohon  atau 108 
pohon. Pengamatan dilakukan terhadap 
jumlah tandan dan bobot buah setiap tandan 
yang diukur setiap minggu selama 6 bulan. 
Produksi dihitung berdasarkan jumlah tandan 
dan bobot masing-masing tandan dalam satu 
tahun. 
 
Contoh tanah yang telah diambil dikering 
udarakan, ditumbuk dan diayak 
menggunakan saringan 2 mm. Contoh daun 
dibersihkan terlebih dahulu dari kontaminan 
seperti debu dan tanah, kemudian oven pada 
suhu 600C. Contoh daun selanjutnya 
dihaluskan. Analisis laboratorium yang 
dilakukan meliputi analisis tanah dan analisis 
jaringan tanaman. Analisis sifat-sifat kimia 
tanah meliputi pH, C-organik, N-total, P 
tersedia, kandungan basa-basa dapat 
dipertukarkan dan kapasitas tukar kation 
(KTK).  

Analisis jaringan tanaman dilakukan dengan 
pengabuan basah. Prosedur pengabuan 
basah dilakukan dengan cara menimbang 0,5 
gram contoh daun yang telah digiling 
kemudian dimasukkan kedalam labu takar 50 
ml. setelah itu tambahkan asam perklorat dan 
asam borat  dengan perbandingan 2:1.  



 

 

 

Setelah itu cairan di digestion selama 90 
menit, setelah cairan diangkat kemudian 
didinginkan dan ditera dengan  
menambahkan aquades, kemudian 
pindahkan ke dalam botol. Jenis analisis yang 
dilakukan adalah N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, 
dan Mn. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengaruh Pemberian Bahan humat 
dengan Carrier Zeolit terhadap Jumlah, 
Bobot Tandan, dan Rata-rata Bobot 
Tandan 
 
Pengaruh dari pemberian bahan humat 
dengan carrier zeolit berdasarkan jumlah 
tandan yang telah dihitung disajikan pada 
Tabel 1. Bahan humat dengan carrier zeolit 
tidak meningkatkan jumlah tandan pada 
kelapa sawit.  Jumlah tandan paling rendah 
dihasilkan oleh tanaman yang diberi 
perlakuan H2Z1 dengan jumlah tandan 61 
buah, sedangkan jumlah tandan paling tinggi 
dihasilkan dari tanaman yang diberi 
perlakuan H0Z2 yaitu 100 buah. 
 
Jumlah maximum buah yang dapat 
dihasilkan sama dengan jumlah pelepah, tapi 
tidak semua pelepah menghasilkan buah. 
Hal tersebut tergantung dari faktor-faktor 
yang mempengaruhi, diantaranya nutrisi 
dalam tanah, iklim, dan menejemen 
pemeliharaan. Tanaman kelapa sawit 
menghasilkan 2 pelepah perbulan 
(Pamin,1997). Dalam setahun tanaman 
kelapa sawit mampu menghasilkan 24 
pelepah dimana tandan-tandan sawit 
tersebut dihasilkan, sehingga dapat dipanen. 
Parameter yang digunakan dalam 
menentukan kriteria matang panen adalah 
perubahan warna dan membrodolnya buah 
dari tandan. Proses perubahan warna yang 
terjadi pada tandan adalah dari hijau ke 
kehitaman kemudian berubah menjadi merah 
mengkilat atau orange (PPKS, 2006). 
 
Bobot tandan pada tanaman yang diberi 
perlakuan terlihat menunjukkan peningkatan, 
terutama pada tanaman yang diberi 
perlakuan H2. Pada perlakuan H2Z2, 
tanaman mencapai bobot tandan paling 
besar, sebesar 977,5 kg/9 pohon/6bulan 
atau setara dengan tandan buah segar 
(TBS) 33,37 ton/ha/tahun. Nilai ini 
mengalami peningkatan sebesar 16,36% 
dibandingkan dengan control. Menurut Hoffer 

dan Krants (1941), produksi erat 
hubungannya dengan keberadaan unsur 
hara yang tersedia. Kemampuan tanaman 
untuk mengabsorbsi unsur hara sangat 
ditentukan oleh faktor iklim dan faktor edafik. 
Hal yang sama juga disampaikan Geus 
(1967) yang menyatakan bahwa, produksi 
ditentukan oleh 3 faktor, yaitu potensi 
tanaman itu sendiri yang bersifat genetis, 
iklim dan tanah, dan pemupukan yang tepat. 
Sehubungan dengan itu tanaman akan 
memberikan respon yang berbeda sebagai 
akibat dari perbedaan lingkungan, walaupun 
tingkat kesuburan tanah dan potensi genetik 
yang sama. Sudah lama diketahui bahwa 
bahwa kekurangan suatu unsur hara akan 
menekan perkembangan dan pertumbuhan 
salah satu atau beberapa organ tanaman.  

 
Bahan humat adalah amelioran tanah yang 
dapat meningkatkan kemampuan tanah 
dalam mengikat unsur hara antara tanah 
dengan pupuk yang digunakan (Anonym, 
2009). Kandungan C-organik tanah setelah 
diberi perlakuan bahan humat dengan carrier 
zeolit menunjukkan hasil yang cukup tinggi 
terutama pada dosis H2Z1 dan H3Z1 yaitu 
sebesar 4.02% dan 3.02% (Wijaya, 2011). 
Kandungan C-organik pada kedua dosis tadi 
tergolong tinggi berdasarkan kriteria Pusat 
Penelitian Tanah (1983). Tingginya 
kandungan C-organik pada  contoh tanah 
yang diberi perlakuan sangat mungkin 
dipengaruhi oleh tingginya kandungan bahan 
organik yang terdapat pada senyawa bahan 
humat yang digunakan. Menurut Tan (1992), 
bahan humat mempunyai kandungan C, N, 
dan S yang lebih tinggi dari bahan asalnya. 
Dengan demikian, tingginya bahan organik 
pada tanah setelah diberi perlakuan 
diharapkan dapat mengoptimalkan 
pertumbuhan bagi tanaman karena bahan 
organik tanah mempunyai peranan penting 
yaitu sebagai sumber hara bagi tanaman dan 
sebagai sumber energi bagi aktifitas jasad 
mikro tanah (Wijaya, 2011).  
 

Walaupun zeolit yang ditambahkan sangat 
sedikit jumlahnya, penggunaan zeolit sebagai 
carrier meningkatkan bobot tandan tanaman 
kelapa sawit. Pada Tabel 1 terlihat dengan 
meningkatnya persentase tandan buah segar 
pada tanaman yang tidak diberi bahan humat 
tapi hanya zeolit saja (Rata-rata H0). Zeolit 
memiliki sifat adsorben sehingga dapat 
memegang bahan humat. Sifatnya yang 
adsorben, dimungkinkan karena struktur 



 

 

 

zeolit yang berongga, sehingga zeolit mampu 
menyerap sejumlah besar molekul yang 
berukuran lebih kecil atau sesuai dengan 
ukuran rongganya. Kation-kation yang dapat 
dipertukarkan ataupun molekul air yang 
terdapat pada zeolit tidak terikat secara kuat 
dalam kerangka karena dapat dipertukarkan 
secara mudah dengan cara pencucian 
dengan larutan yang mengandung kation lain 
(Mumpton, 1984).  

 

Berdasarkan Tabel 1, pemberian bahan 
humat dengan carrier zeolit cenderung 
meningkatkan rata-rata bobot tandan. Pola 
fluktuasi rata-rata bobot tandan tidak sama 
dengan pola fluktuasi tandan buah segar 
(Gambar 1). Rata-rata bobot tandan adalah 
nilai tandan dibagi dengan jumlah tandan. 
Perlakuan H1 dan H2 memberikan rata-rata 
bobot tandan yang sama yaitu 11,8 kg 
sedangkan perlakuan H0 menghasilkan 
tanaman dengan nilai RBT paling rendah 
yaitu 9,6 kg.  

 

Tabel 1. Pengaruh Pemberian Bahan humat dengan Carrier Zeolit terhadap Jumlah  

Tandan, Rata-rata Bobot Tandan, dan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit 

Perlakuan 
Jumlah Tandan 

(Buah/9 
pohon/6 bulan) 

Bobot Tandan 
(kg/9 pohon/6 

bulan) 

Rata-rata 
Bobot 

Tandan 
(kg) 

Potensial 
Tandan Buah 

Segar 
(ton/ha/tahun) 

Presentase 
Peningkatan 

TBS (%) 

H0Z0 75 751.0 10.0 24.6 100 
H0Z1 82 812.5 9.9 26.6 108 
H0Z2 100 897.5 9.0 29.4 120 
H1Z0 74 881.0 11.9 28.8 117 
H1Z1 71 826.5 11.6 27.0 110 
H1Z2 76 909.2 12.0 29.8 121 
H2Z0 74 914.0 12.4 29.9 122 
H2Z1 61 730.0 12.0 23.9 97 
H2Z2 89 977.5 11.0 32.0 130 
H3Z0 68 680.0 10.0 22.3 91 
H3Z1 67 764.0 11.4 25.0 102 
H3Z2 66 769.5 11.7 25.2 102 

Rata-rata H0 86 820.3 9.6 26.8 109 
Rata-rata H1 74 872.2 11.8 28.5 116 
Rata-rata H2 75 873.8 11.8 28.6 116 
Rata-rata H3 67 737.8 11.0 24.1 98 
Ket: H0: 0 liter bahan humat/ ha; H1: 5 liter/ha; H2: 10 liter/ha; H3: 15 liter/ha;  

Z0: 0 kg zeolit/liter bahan humat; Z1: 10 kg zeolit/liter bahan humat; Z2: 20 kg zeolit/liter 
bahan humat 



 

 

 

 
 

Gambar 1. Hubungan Antara Pemberian Perlakuan dengan Rata-rata Bobot 
Tandan (RBT) dan Tandan Buah Segar (TBS) 

 
Tanaman kelapa sawit adalah tanaman 
perkebunan yang sangat toleran terhadap 
kondisi lingkungan yang kurang baik. Namun, 
untuk menghasilkan pertumbuhan yang sehat 
dan jagur serta menghasilkan produksi yang 
tinggi dibutuhkan kondisi lingkungan tertentu. 
Selain berperan penting dalam tanah, bahan 
humat juga mempunyai pengaruh yang 
sangat menguntungkan terhadap 
pertumbuhan tanaman. Bahan humat dapat 
memperbaiki pertumbuhan tanaman melalui 
peranannya dalam mempercepat respirasi, 
meningkatkan permeabilitas sel, serta 
meningkatkan penyerapan air dan hara. 
Bahan humat dapat digunakan sebagai 
pupuk, bahan amelioran dan hormon 

perangsang pertumbuhan tanaman. Bahan 
humat juga berpengaruh langsung pada 
tanaman, diantaranya meningkatkan 
penyerapan air, mempercepat 
perkecambahan benih, merangsang 
pertumbuhan akar, mempercepat 
pemanjangan sel akar (Tan, 1992). Semakin 
banyak air yang tersedia, maka semakin 
cepat masa panennya serta semakin tinggi 
nilai RBT-nya. Curah hujan daerah penelitian 
adalah 2500-3500 mm/tahun, dengan 
distribusi yang merata sepanjang tahun. Hal 
inilah yang diduga menyebabkan 
meningkatnya nilai RBT pada tanaman yang 
diberi perlakuan. 

 
Pengaruh aplikasi bahan humat dengan 
karier zeolit terhadap kandungan hara  
tanaman. 
  
Hasil dari analisis jaringan tanaman pada 
kelapa sawit setelah diberi perlakuan bahan 
humat dan zeolit akan disajikan pada Tabel 2 
berikut. Rata-rata kandungan unsur hara 
pada jaringan tanaman tergolong rendah. 
Kadar nitrogen pada tanaman yang terendah 
adalah perlakuan H0Z0 yaitu sebesar 0.43% 
dan yang tertinggi adalah pada perlakuan 
H3Z1 yaitu sebesar 0.56%. Rendahnya kadar 
nitrogen pada tanaman kemungkinan 
disebabkan oleh rendahnya kadar nitrogen 
dalam tanah. Untuk kandungan fosfor 
tanaman, hampir seluruh perlakuan memiliki 

kandungan fosfor yang tergolong tinggi 
menurut kriteria  Von Uexkull (1992). 
Kandungan fosfor tertinggi ada pada 
perlakuan H3Z0 yaitu sebesar 0.27% dan 
yang terendah ada pada perlakuan H0Z0 
atau blanko yaitu sebesar 0.248%. 
kandungan fosfor yang tinggi ini kemungkinan 
disebabkan oleh tingginya  ketersediaan P 
dalam tanah. 
 
Kandungan unsur Kalium yang terukur sangat 
rendah. Kandungan kalium tertinggi ada pada 
perlakuan H0Z2 dan H1Z0 yaitu sebesar 
0.135%. Menurut kriteria kecukupan unsure 
hara kelapa sawit Von Uexkull (1992), 
kandungan kalium di bawah 0.75% tergolong 
sangat rendah. Rendahnya kadar kalium 
pada tanaman mungkin dikarenakan 
sedikitnya kandungan kalium dapat 



 

 

 

dipertukarkan yang terkandung dalam tanah, 
sehingga jumlah kalium yang diabsorpsi oleh 
tanaman juga sangat rendah.  
 
Kadar Ca dan Mg yang terukur sangat 
rendah, hal ini diluar perkiraan karena hasil 
analisis tanah menunjukkan kandungan Ca 
dan Mg yang tinggi. Meskipun kadar Ca dan 
Mg tanaman sangat rendah tetapi dari 
pengamatan di lapangan  tidak ditemukan 
adanya gejala defisiensi dari kedua unsur 
tersebut seperti terganggunya pertumbuhan 
akar dan gejala khlorosis diantara tulang-
tulang daun. Sama seperti kandungan K, Ca, 
dan Mg, kandungan unsur-unsur mikro 
seperti Fe, Mn, Cu, dan Zn dari hasil analisis 
tanaman juga tergolong sangat rendah 
menurut kriteria kecukupan hara makro dan 
mikro untuk tanaman kelapa sawit (Von 
Uexkull, 1992 ). 
 
Mekanisme kerja bahan humat dalam 
meningkatkan produktifitas tanaman 
kelapa sawit 

Tan (1992) menyatakan bahwa bahan humat 
berpengaruh langsung pada tanaman, 

diantaranya meningkatkan penyerapan air, 
mempercepat perkecambahan benih, 
merangsang pertumbuhan akar, dan 
mempercepat pemanjangan sel akar. Oleh 
karena itu jika melihat dan  membandingkan 
data produktifitas, analisis tanah, dan analisis 
tanaman, mekanisme kerja bahan humat 
dalam meningkatkan produksi tanaman 
kelapa sawit diduga terjadi melalui 
peningkatan pertumbuhan akar tanaman. 
Akar tanaman yang berkembang pesat akan 
meningkatkan penyerapan unsur hara oleh 
akar tanaman kelapa sawit. Karena data 
analisis tanah secara keseluruhan tidak 
menunjukkan adanya kecenderungan 
peningkatan kadar, sementara pada data 
hasil analisis jaringan tanaman meningkat, 
maka bahan humat dapat berfungsi 
meningkatkan penyerapan hara oleh akar 
tanaman. Sementara itu peran zeolit sebagai 
bahan yang dapat membawa bahan humat 
lebih lama berada dalam tanah. Dengan cara 
tersebut manfaat humat dalam tanah menjadi 
lebih lama.  

 
Tabel 2. Data hasil analisis jaringan tanaman. 

 

Perlakuan 
Kandungan Hara 

N P K Ca Mg Fe Mn Cu Zn 
% ………………………………..ppm………………………………. 

H0Z0 0.43 0.248 0.083 31.5 11.9 2.4 4.4 0.094 0.228 
H0Z1 0.53 0.261 0.083 26.4 10.4 1.5 4.7 0.069 0.355 
H0Z2 0.48 0.249 0.085 30.6 10.2 1.6 4.9 0.034 0.311 
H1Z0 0.53 0.258 0.106 30.1 15.7 2.4 7.5 0.051 0.261 
H1Z1 0.50 0.268 0.090 36.4 15.0 1.4 5.7 0.043 0.257 
H1Z2 0.48 0.252 0.093 27.7 11.5 3.2 4.1 0.450 0.353 
H2Z0 0.48 0.256 0.096 35.6 17.2 2.1 3.6 0.056 0.353 
H2Z1 0.49 0.249 0.090 41.6 16.9 2.8 5.6 0.039 0.158 
H2Z2 0.54 0.257 0.090 35.4 17.5 2.4 5.7 0.081 0.276 
H3Z0 0.51 0.270 0.093 35.8 11.0 2.5 3.9 0.051 0.285 
H3Z1 0.56 0.264 0.096 42.0 18.2 2.9 4.8 0.094 0.305 
H3Z2 0.49 0.251 0.090 38.5 12.4 4.7 6.8 0.201 0.286 

 
KESIMPULAN 
 
Bahan humat dapat meningkatkan 
produktifitas kelapa sawit melalui peningkatan 
bobot tandan yang dihasilkan oleh tanaman 
kelapa sawit setelah diberikan perlakuan. 
Peningkatan tandan buah segar paling tinggi 
sebesar 16%. Dosis yang paling baik adalah 
dengan pemberian bahan humat sebanyak 10  

 
 
 
liter/ha dicampur dengan 20 kg zeolit per liter 
bahan humat sebagai carrier yang mampu 
menghasilkan tandan buah segar sebesar 
33,4 ton/ha/tahun. Peningkatan produksi 
diikuti dengan peningkatan serapan hara oleh 
tanaman. 
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ABSTRACT 
 
This experimental research focused on utilizing fly ash as source material and bottom ash as partial sand 
(fine aggregates) substitution in geopolymer mortar. Both of these products of combustion were obtained 
from Sejingkat coal fired power plant in Kuching.  The effects of inclusion of bottom ash to partially 
replaced sand in geopolymer mortar on the mixture water demand and mechanical property were 
investigated with fixed flow. With 10% of sand substitution by bottom ash, the influences of the following 
quotients by mass on flow and compressive strength were studied: liquid alkaline to fly ash ratio, extra 
water to fly ash ratio, extra 12M potassium hydroxide (KOH) to fly ash ratio and the superplasticizer (SP) 
to fly ash ratio. Besides, the effect of mixing procedures on compressive strength of potassium activated 
geopolymer mortar was also being studied. Inclusion up to 50% of sand replacement by bottom ash in the 
geopolymer mixtures with 110± 5% fixed flow decreased the extra water demand of the fresh mortars. 
Further substitution beyond 50% increased the water requisite to maintain the flow within the addressed 
range. More bottom ash content has resulted in decreasing maximum sustainable compressive load per 
unit area of the mortars. Additions of liquid alkaline by mass of fly ash quotient linearly increased the flow 
of the geopolymer mortars; with duly rise in strength relative to the control sample due to boosted 
geopolymerisation process. The incorporation of extra water was more efficient than modified 
polycarboxylate superplasticizer in terms of flow improvement, with similar slight reduction in the strength 
at 7 days on account of the increased in liquid content. However, the mortar incorporated with the 
superplasticizer possessed superior compressive strength at 28 days over the mortar added with extra 
water.  Additional extra 12M KOH has been effective in improving the flow of the control sample and 
inclusion of extra KOH/FA ratio by mass up to 0.06 has increased the maximum stress the specimen 
mortars can withstand under crush loadings. Incorporation beyond the ratio led to deterioration in the 
compressive strength. Premixing of fly ash with KOH solution has complimentary effect over the normal 
mixing sequence on the compressive strength of the geopolymer mortars. 
 
Keywords:  fly ash, bottom ash, geopolymer, compressive strength, workability 
 
 
INTRODUCTION 
 
Extensive consumption of natural sources, 
massive amount production of industrial 
wastes and environmental pollution require 
new solutions for a more sustainable 
development. The use of modern day 
cement contributes to two billion tonnes of 
Carbon Dioxide (CO2) annually into the 
atmosphere, which makes it the third largest 
man‐made source of CO2. The production of 
cement is responsible to produce one ton of 
Carbon Dioxide per one ton of cement 
produced and the cement manufacturing 
industry is causative to contribution of 7% of 
global CO2 emission, which is one of the 
greenhouse gasses that causes climate 
change due to global warming. Besides, 

production of cement is energy intensive 
and is only succeeding to steel and 
aluminium production [1].  
 
Meanwhile, the growth of the coal fired 
power plant industry produces flue gases 
from hydrocarbon combustion that 
generates extensive particulate emissions 
such as fly ash and bottom ash as waste 
products. Fly ash is finer in particle size, 
flies out with flue gas whereas coarser  grain  
of  bottom  ash  falls  to  the  bottom  of  the  
boiler.  These solid waste ashes from coal 
fired boilers have previously been dumped 
into the landfill that contributes to the 
subsequent environmental contamination. 
Sejingkat Coal Fired Power Station in 
Sejingkat, Kuching with 4x50 MW produced 



 
 

 

80,000 tons of fly ash annually [2]. About 
half of the fly ash produced was transported 
to Bakun Dam construction and the 
remaining fly ash and bottom ash from the 
power station were dumped into a 81,000 
m2 area and 2.4 m deep ash pond situated 
next to the power station [2-4]. Currently 
there are two ash ponds and the first pond 
was fully filled [2]. Hence, green demands 
are raised for alternative ways to utilize the 
ashes to mitigate further environmental 
pollution by copious uncontrolled disposal of 
the coal ashes into the landfills. 
Due to fly ash’s property which has strong 
silica alumina glassy chain, it has been used 
as supplementary cementing material to 
substitute Ordinary Portland Cement (OPC). 
It has already been used as a pozzolana for 
a long time with cement due to its 
pozzolanic properties[5]. Strong alkali 
activators are used to break the sturdy silica 
alumina chain to enhance polymeric process 
of fly ash to form cementitious binder. This 
process was termed “Geopolymer” by 
Davidovits [6]. This geopolymer technology 
could reduce approximately 80% of CO2 
emission contributed by the cement and 
aggregate industry [7]. 
  
So far, there are still limited studies on the 
use of bottom ash as fine aggregates to 
partially replace sand in fly ash-based 
geopolymers. Bottom ash is widely utilised 
as an aggregate substitute in OPC concrete 
and studies had been done by researchers 
to investigate on the effect of the bottom ash 
inclusion [8-12].  Chindaprasirt et. al 
revealed the comparative study on the 
characteristic of fly ash and bottom ash-
based geopolymers in their paper [8]. 
Hardjito et. al. utilised fly ash as source 
material in their studies [13-16] and 
Sathonsaowaphak et. al. used lignite bottom 
ash as supplementary cementing material in 
their geopolymer specimen mortars [17]. 
Fung [18] has done a research on fly ash-
based geopolymer mortars with bottom ash 
as fine aggregates to partially replaced 
sand. In his research, the effect of the 
incorporation of bottom ash as partial sand 
replacement was studied without fixing the 
flow. The flow of the designed mixture 
increased and later decreased with the 
increment of bottom ash content from 0% to 
100%. Previous researches had also shown 
that some superplasticizers were inefficient 
in improving the flow [16, 17, 19] or have 

detrimental effect on the later strength of the 
OPC concrete or geopolymers [20].  
 
In this paper, we will be reporting on the 
effects of the inclusion of bottom ash and 
addition of extra alkaline solutions on fly 
ash-based geopolymer mortars with bottom 
ash as partial sand replacement. Alternative 
ways to improve flow of stiff mortars and 
effect of mixing sequence upon preparing 
the geopolymer mixtures were also being 
investigated and will be reported and 
evaluated in this paper.  
 
In general, this research is dedicated to 
contribute in the benefaction of promoting 
environmentally sound products as alkali 
activated geopolymer offers a possible 
solution to deal with by-product materials, 
extensive energy consumption, and carbon 
dioxide emissions. 
 
 
PREVIOUS RESEARCHES 
Bottom ash (BA) is a waste material 
generated from coal-fired thermal power 
plants. Bottom ash being in contrast to fly 
ash, usually has much lower pozzolanic 
property which makes it unsuitable to be 
used as a cement replacement material in 
concrete. However, as its particle 
distribution is similar to that of sand which 
makes it attractive to be used as a sand 
replacement material [21]. Also according to 
Andrade et. al. [9], bottom ash plays an 
efficient filling role to fill up voids in the 
concrete specimens. It is therefore a 
suitable material to be used as fine 
aggregates for the replacement of natural 
sand.  
 
Suwanvitaya et. al. had done researches to 
utilise Mae  Moh  bottom  ash  as  fine  
aggregate  (natural  sand replacement) to 
examine its effect on the compressive 
strength of mortar mixes. The authors 
revealed that the compressive strength of 
the mortars decreased with the increase in 
bottom ash content [22]. Previous 
experiments [11, 21] have shown that with 
fixed water-cement (W/C) value, the 
increase of sand replacement by bottom ash 
by mass increased the slump of the fresh 
concrete; whereas the free water content to 
decrease with the specimens prepared with 
fixed slump value. The authors have proved 
that with different level of substitution of 
sand by bottom ash and with fixed slump 



 
 

 

value, compressive strength of the concrete 
specimens increased with the increment of 
substitution level from 0% to 100% as an 
attribute of decreased in W/C value.  
 
Workability has been an important property 
to fresh mortars or concretes for the ease in 
handling and compacting to obtain well 
compacted hardened mass. Inclusion of 
water helps to significantly increase the flow 
of the mixes to reach the most desirably 
workable flow with the least reduction of its 
later strength [17]. As an alternative to the 
addition of water to improve the flow, 
addition of extra NaOH solution to improve 
workability was effective, with the reduced 
sodium silicate to NaOH ratio by mass and 
the increase in liquid content of the mix [17].  
 
Superplasticizer can be used as high range 
water reducers to produce flowing concrete 
without affecting the workability for 
fabrication of higher strength 
concrete.  Previous study has shown that 
Type F melamine formaldehyde SP caused 
some undesirable effects on the strength of 
the geopolymer concrete [20].  The use of 
naphthalene-based superplasticizer (NSP) 
in the geopolymer system activated by 
NaOH and sodium silicate solutions in order 
to improve workability was found to be not 
helpful [17] such that addition of water with 
similar amount is sufficient to increase the 
flow with comparable effect on the strength.  
 
 
MATERIALS AND EXPERIMENTAL 
DETAILS 
 
Materials 
The source material which is the fly ash 
being used in this experiment is low calcium 
(ASTM Class F) fly ash. It was obtained 
from Sejingkat Coal-Fired Power Station. 
The main coal used in the power station is 
predominantly supplied from the coal mine 
in Merit Pila, Kapit, Sarawak, Malaysia. 
Specific surface area and particle density of 
the fly ash are 1.51 m2/ml and 2370 kg/m3 

respectively. The chemical composition of 
the fly ash, as determined by X-Ray 
Fluorescence (XRF) analysis is shown in 
Table I. The mass ratio of SiO2 to Al2O3 of 
the fly ash used is 2.34.  
 
Bottom ash used in this experiment was 
also obtained from Sejingkat Coal-Fired 
Power Station. Relative density of the 

bottom ash is 2.23 with fineness modulus of 
0.14. The bottom ash was prepared with 
21% moisture content and river sand in 
saturated surface-dry (SSD) condition were 
used as fine aggregates in this experiment. 
Fineness modulus and relative density of 
the sand is 1.29 and 2.65 respectively. 
 
Sand and bottom ash that was pre-prepared 
prior to the experimental work were kept in 
plastic bags and sealed to prevent change 
in the moisture content. 
 

Table 1 : Chemical Composition of Fly 
Ash 

Elements % mass 
SiO2 58.0 
Al2O3 24.8 
Fe2O3 7.17 
K2O 3.14 
CaO 2.40 
MgO 1.95 
TiO2 1.05 
P2O5 0.34 
Na2O 0.30 
MnO 0.18 
SO3 0.08 
LOI 0.32 

 
To activate the fly ash, a combination of 
potassium hydroxide solution and potassium 
silicate solution were chosen as the alkaline 
activators. This is because according to 
Palomo et. al. [23], geopolymers or alkali 
activated mortar which contains only 
hydroxides revealed in a lower reaction rate 
than the mortars activated by both 
hydroxides and soluble silicates. Also 
potassium-based activator was able to 
produce a comparatively higher strength 
than the sodium-based activator [24]. 
 
 
Specimen Composition 
The detail of the mixture proportion was 
shown in Table II. 
 
 Series A: To examine the effect of the 

content of bottom ash on water 
demands and compressive strength of 
fly ash based geopolymer mortars with 
fixed flow of 110 ± 5%. The control 
sample is the mortar with 0% 
substitution of sand by bottom ash.  

 Series B: To determine the effect of the 
liquid alkaline to fly ash ratio on 
workability and compressive strength of 
fly ash based geopolymer mortars with 



 
 

 

10% sand replacement by bottom ash. 
The control sample is the mortar with 
0.325 liquid alkaline to fly ash ratio.  

 Series C, D and E: To study the 
improvement on workability with 
additions of extra water, 12 M of KOH or 
superplasticizer respectively and their 
effect on the compressive strength of 
the fly ash based geopolymer mortars 
with 10% of sand replacement by 
bottom ash. The control sample is the 

mortar with 0.429 liquid alkaline to fly 
ash ratio and with no additional liquid.  

 Series F: To determine the effect of 
mixing procedure for preparing 
geopolymer mortar. This test series has 
the same mixing proportion as well as 
curing regime with test series B which 
were prepared with normal mixing 
procedures. 

 
Table 2 :    Mass ratios of mixture of fly ash based geopolymers 

 

Series Mixing 
Sequence

Level of Sand 
Replacement by 

BA (%) 
Liquid 

Alkaline/FA ratios 
Extra 

Water/FA 
ratios 

Extra 12M 
KOH/FA 

ratios 
SP/FA 
ratios 

A N 0, 25, 50, 75, 100 0.429 0 0 0 

B N 10 0.325, 0.429, 
0.518, 0.597, 0.709 0 0 0 

C N 10 0.429 0, 0.01, 0.03, 
0.06, 0.09 0 0 

D N 10 0.429 0.03 0, 0.01, 0.03, 
0.06, 0.09 0 

E N 10 0.429 0.03 0 
0, 0.01, 

0.03, 0.06, 
0.09 

F S 10 0.325, 0.429, 
0.518, 0.597, 0.709 0 0 0 

      Note: All mixtures are prepared with KOH to potassium silicate ratio of 1.0 
 
Specimen preparation  
All the geopolymer specimens in this 
experiment were made with fine aggregates 
to sand ratio by mass of 2.75. Mixing was 
carried out in an air conditioned room with a 
temperature of 25 ± 2 ˚C to eliminate 
possible effect of temperature variation.  
Saturated surface dry (SSD) sand and 
bottom ash of 21% moisture content were 
prepared in advance and kept sealed in 
plastic bag for later use.  
 
The normal mixing (herein after being 
denoted as “N”) and casting procedures in 
making of the geopolymer mortar involved 
dry mixing of fly ash, sand and bottom ash 
in a Hobart mixer for 2 minutes. For series 
B, C, D and E, the alkaline activators (KOH 
and potassium silicate) and other liquids 
(extra water, 12 M KOH or Superplasticizer) 
were then mixed together in another mixer 
for another 2 minutes. This was then 
followed by the addition of the premixed dry 
ingredients into the liquids for combined 
mixing of 10 minutes. For series A with fixed 
flow, extra water (after each addition of 
water to mix for another 2 minutes) was 

added if  necessary after the 10 minutes 
combined mixing to adjust the flow to 110 ± 
5%.   
 
For separate mixing procedures (herein 
after being denoted as “S”) designed for 
series F, fly ash was pre-mixed with KOH for 
10 minutes to allow leaching of ions. 
Potassium silicate solution, bottom ash and 
sand were then added to the mixture and 
mixed for another 10 minutes. Further 
mixing of potassium silicate solution, bottom 
ash and sand for 10 minutes were designed 
to correspond to the time of exposure to 
sodium silicate solution for normal mixing. 
The 3 gang moulds were greased in 
advance and the mixture was then poured 
into the 50 x 50 x 50 mm specimen moulds. 
After all the specimens were cast in moulds, 
the specimens were sent to the vibrating 
table for 2 minutes to remove air voids. Final 
touch-up was done after on using a trowel to 
cut off overflowing mortar. 
  
All the moulds were then sent to the oven 
for curing at 60˚C for 24 hours. The 
specimens were taken out from the oven 



 
 

 

after 24 hours and were left standing in the 
room temperature for at least 6 hours before 
demoulding to prevent drastic change in the 
temperature difference that leads to thermal 
cracking. As a rule of thumb, the maximum 
temperature difference between the interior 
and exterior of the specimens should not 
exceed 25˚C [25] by leaving the mortar in 
the oven after 24 hours of curing to allow 
gradual cooling.   The specimens were then 
kept in the ambient temperature until the 
age of testing.  
 
Specimen Testing 
Workability test: The workability of the fresh 
concrete was measured using the flow table 
in accordance with ASTM C1437 - 07. The 
flow is expressed as a percentage of the 
original base diameter of the conical mould. 
 
Compressive strength test: ASTM C 109 
which specifies the standard procedures 
used to determine the compressive strength 
of the hydraulic cement mortars was used to 
determine the compressive strength of the 
specimens in this research. The 
compressive strength was measured by 
crushing 50 mm cubes using the Universal 
Testing Machine. The loading rate used was 
90 kN/min. The compressive strength of the 
geopolymer mortars was determined as the 
ages of 7 and 28 days and the reported 
strength was the average of 3 tests. 
 
 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
 
Workability 
Bottom Ash Content 
Mortars for series A were prepared with a 
fixed flow of 110± 5% by adding in extra 
water, when necessary.  
Figure 1 shows that the addition of bottom 
ash into the mixture increased the overall 
water content at a fixed flow of 110± 5%. 
The figure was plotted with the summation 
of total moisture content in the bottom ash 
(21%) and extra water required to reach a 
flow of 110± 5% against bottom ash content. 
On the other hand, Figure 2 was plotted with 
the total extra water required to be 
incorporated into the mixture to achieve the 
designated flow against bottom ash content. 
With 0 to 50% level of sand replacement by 
bottom ash, the mixtures were maintained 
within the flow range by reducing the 
amount of extra water. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 1 :  Extra Water Content with 

Additions of 21% Moisture Content in BA 
in Geopolymer Mortar with Varying Level 

of Sand Substitution by BA at Fixed 
Workability 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 : Effect of Bottom Ash Content 
on Extra Water Demand at Fixed 

Workability 
 
This result of flow corresponding with the 
increase in bottom ash content was akin to 
the results revealed by Fung [18]. In his 
research which the flow of the mortar was 
not fixed, the addition of bottom ash by 
percentage of sand replacement from 0 to 
100% has shown an initial increase in flow 
up to a certain percentage where further 
inclusion of the ash decreased the flow. This 
indicates that the water demand actually 
reduced with the increase of bottom ash 
content before it started to decline. This is 
also in agreement with the results revealed 
by Bai et. al. and Kou et. al. [11, 21] that 
with fixed slump or flow, the water demand 
decreases with the increment of bottom ash 
content in the designed mixture. This is due 
to the properties of bottom ash which allow it 
to behave like a water reservoir that retains 
water and later released it back into the 
mixture during mixing, therefore decreased 
the water requirements to achieve the 
required workability.   
 



 
 

 

However, the water demand ceased to 
decline after the sand replacement level of 
50% of which Figure 2 indicates a gradual 
increase of extra water in order to maintain 
the fresh mortar flow of 110 ± 5%.  The 
consensual reason behind this 
depolarization is the irregular particle shape 
and rough surface texture of bottom ash that 

contribute to high inter-particle friction which 
reduced the workability of the mixture when 
too much bottom ash was included [26, 27]. 
Higher amount of water is then necessary to 
achieve the required degree of workability.   
 
Liquid Alkaline to Fly Ash Ratio by Mass 
 between them when they flow. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 shows the effect of the liquid 
alkaline to fly ash ratio by mass on 
workability of the fresh geopolymer mortars. 
It indicates the results from test series B that 
shows a considerably linear increase in the 

flow of the fresh mortars with the increase in 
the quotient values. Mortars with liquid 
alkaline to fly ash ratio of 0.325 were very 
stiff with no flow. The workability significantly 
increased with more content of KOH and 
potassium silicate with reference to the 
control sample.  
 
Total mass of water in a designated mixture 
is inclusive of the water in the liquid alkaline 
[15]. Sathonsaowaphak et. al. [17] claimed 
that the increasing amount of liquid alkaline 
in the mixture, subsequently increased the 
water content in the reaction medium that 
provides a larger room between the particles 
and reduced the friction action between 
them when they flow. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Effect of Liquid Alkaline to Fly Ash ratio by Mass on Workability 
 
Extra Water to Fly Ash Ratio by Mass 
Figure 4 shows the effect of addition of extra 
water on the flow of fresh geopolymer 
mortars. As shown in the figure, the flow for 
control specimen which was the mortar with 
no addition of extra water was very stiff. 
Thus several tests with different amount of 
extra water by mass of fly ash incorporated 
into the mixtures were carried out with 
intention to enhance the flowability of the 
sample mortar.  
 
The addition of extra water into the design 
mixtures has considerably increased the 
flow of the fresh mortar. Incorporation of 
extra water with only 1% by the mass of fly 
ash has drastically increased the flow of the 

control specimens by 22%. Addition of extra 
water from 3% to 9% of fly ash mass 
resulted in a flow ranging from 81.5 to 
115.8% which was highly desirable. The 
incorporation of extra water has thus shown 
good indication in effectively improving the 
flow of the fresh mortars.  
 
Extra 12M KOH to Fly Ash Ratio by Mass 
As another alternative to addition of extra 
water to improve the workability of the 
mortar mixture, extra 12M of KOH was 
being added into the mixtures to study its 
efficiency in reducing the stiffness of the 
flow. Flow of the mortars increased with the 
addition of extra KOH as indicated in Figure 
4. The increment in flow however was not as 

10% of Sand replacement by BA 



 
 

 

much as the case with the inclusion of extra 
water. Incorporation of KOH increased the 
liquid content in the mixture thus resulting in 
improved flow.  

 
 

 

 
 

Figure 4: Effect of Additional Liquid to Fly Ash ratios by Mass in improving workability of 
Geopolymer Mortar 

 
Superplasticizer to Fly Ash Ratio by 
Mass 
A third generation of modified 
polycarboxylate superplasticizer suitable for 
both concrete and mortar use was 
incorporated into the mixtures for series E to 
investigate the effect of this particular type 
of superplasticizer on the flow of the fresh 
geopolymer mortars. Results plotted in 
Figure 4 revealed that the superplasticizer 
improved the workability of the mixture in 
correspondence with the increase in SP/FA 
ratio. 
 
It was claimed by Sathonsaowaphak et. al. 
[17] that the improvement in workability 
upon addition of naphthalene-based 
superplasticizer was a result of the increase 
in water content of the mixtures from the 
superplasticizer solution. Meanwhile, 
Chindaprasirt et. al. [20] had concluded that 
type F melamine formaldehyde 
superplasticizer was not effective in 
improving the workability of the fresh 
geopolymer mortars. Conversely in this test 
series, it is shown that the modified 
polycarboxylate superplasticizer was 
efficient in improving the flow of the 
geopolymer mortar with the increase in 
incorporation of superplasticizer by mass of 
fly ash up to the ratio of 0.09. 
 
 

Compressive Strength 
Bottom Ash Content 
Figure 5 reveals the decreased in 
compressive strength of mortar from 0% to 
100% of sand replacement by bottom ash 
for compressive strength on 7 and 28 days. 
With fixed flow of 110±5%, extra water was 
added into the mixture to alter the flow to 
reach the targeted workability range. As 
discussed earlier, the total water content in 
the geopolymer mixes increased with the 
increasing level of replacement by bottom 
ash. As more water is available to be dried 
out, more pores will be left behind and weak 
matrices will be formed, thus deteriorate the 
mechanical strength of the hardened 
geopolymer mortar.  Also, the decrease in 
strength was as a result of diluted alkaline 
solutions that deferred the 
geopolymerization process. 
 
Liquid Alkaline to Fly Ash Ratio by Mass 
With the results revealed in this test series, 
it can be seen that both the compressive 
strength on the 7 and 28 days of the mortar 
specimens increased with the increase of 
the liquid alkaline content by mass of fly 
ash. For the compressive strength of the 
geopolymer mortar at the age of 28 days, 
the increase was relatively more drastic than 
the 7 days’ for the liquid alkaline to fly ash 
ratio beyond 0.518 as illustrated in  
Figure 6. 

 

10% of Sand replacement by BA 



 
 

 

 
 

Figure 5 : Effect of Bottom Ash Content on Compressive Strength with Fixed Flow 
 
The increment of samples strength is 
believed to be mainly due to the increased 
in K ion and water molecules which are the 
basic ingredients for geopolymerization [28] 

that enhances the dissolution and reaction 
of the geopolymer mortars that eventually 
increases the final compressive strength. 
 

 

 
 

Figure 6: Effect of Liquid Alkaline to Fly Ash ratio by Mass on Compressive Strength 
 
Extra water to Fly Ash Ratio by Mass 
It can be seen from  
Figure 7 and  
Figure 8 that the addition of extra water by 
1% of the total mass of fly ash has 
effectively improved the compressive 
strength of the control sample. The control 
sample has comparatively dry and stiff 
mixture which had become the limiting factor 
for the strength development of the 
geopolymer mortar due to difficulty in 
compaction. Thus, with addition of extra 
water the workability of the stiff mortars 
significantly improved and the 
geopolymerization process enhanced to 
result in strength gain.  
 
However, further increment of extra water 
content beyond 1% reduced the 

compressive strength. The outcome from 
this test was in agreement with the results 
reported by Sathonsaowaphak et. al. [17]. 
The authors have claimed that the additional 
water would dilute the alkaline solutions that 
directly delayed the geopolymerization 
process. The strength gain after 7 days for 
mortars with extra water to fly ash ratio of 
0.03, 0.06 and 0.09 was minimal. However 
their compressive strength at both 7 and 28 
days remained rather constant with the 
control samples which indicate 
inconsequential drop in strength with 
additions of extra water within the specified 
range. Therefore, it can be claimed that the 
inclusion of extra water to improve the flow 
has very little effect on the compressive 
strength of the geopolymer mortar for the 
extra water to FA ratio up to 0.09.  

10% of Sand replacement by BA 



 
 

 

 
Extra 12M Potassium Hydroxide to Fly 
Ash Ratio by Mass 
As shown in  
Figure 7 and  
Figure 8, addition of extra 12M of KOH by 
1% of the mass of fly ash has effectively 
improved the compressive strength of the 
control sample. The control samples having 
a comparatively dry and stiff mixture, with 
addition of extra KOH resulted in improved 
workability and at the same time promote 
significant strength gain as an effect of 
improved geopolymerization process.  
 
The results indicate that the addition of extra 
KOH up to 6% by mass of fly ash (i.e. extra 
KOH/FA ratio of 0.06) increased the 
compressive strength of the hardened 

geopolymer mortar. Further addition of KOH 
solution beyond 6% has caused drastic drop 
in compressive strength of specimen 
especially for the strength on the 7 days as 
shown in  
Figure 7.  Higher amounts of hydroxyl ions 
facilitate the dissociation of different silicate 
and aluminate species, promoting thus 
further polymerization [29]. However, if a 
very high alkaline environment (>30 mol% 
overall Na2O content) is used, the 
connectivity of silicate anions may be 
reduced resulting thus in poor 
polymerization [30]. This may explain the 
drop in strength for both 7 and 28th day 
strength of mortars with incorporation of 
extra KOH/FA ratio more than 0.06 by mass.  
 

 

 
 

Figure 7 : Effects of Additional Liquid to Fly Ash ratios by Mass on the 7 days 
Compressive Strength of Geopolymer Mortar 

 

 
 

Figure 8: Effects of Additional Liquid to Fly Ash ratios by Mass on the 28 days 
Compressive Strength of Geopolymer Mortar 

 
Superplasticizer to Fly Ash Ratio by 
Mass 
 
Figure 7 has shown that the increased in the 
superplasticizer amount by mass has very 
little effect on the compressive strength of 
the specimens in series E at the age of 7 
days. However, for the compressive 
strength at 28 days of age ( 
Figure 8), more obvious effect of the SP can 
be noticed with the increase in strength with 

SP/FA ratio of 0.01, followed by gradual 
decrease in strength beyond this ratio. 
Sample mortars with addition of 
superplasticizer by 1% of the total mass of 
fly ash has drastic strength gain after 7 days 
whereby this strength development started 
to decrease with higher percentage of 
superplasticizer inclusion.     
 
Effect of Mixing Procedures 



 
 

 

Comparison of compressive strengths at the 
7th day of fly ash geopolymer mortars 
prepared with separate mixing (series F) 
and normal mixing (series B) are shown in  
Figure 9. Both the mortar specimens 
prepared with separate mixing and normal 
mixing procedures shares similar influence 
on the compressive strength with increasing 
maximum endurable stresses of the test 
samples under crushing load with the 
increase of the liquid alkaline to fly ash ratio.  
 
Separate mixing with leaching time of 10 
minutes has produced samples with 
relatively higher compressive strength in 

comparison with the normal mixing 
procedure as shown in  
Figure 9. The compressive strength for all 
the samples in test series F (S) is superior 
to that of series B (N). Rattanasak et. al. [31] 
has claimed that separate mixing 
procedures allowed time and condition for 
leaching of silica and alumina from fly ash 
into the NaOH solution of which in this case 
was the KOH solution.  This proves that the 
separate mixing sequence has 
complimentary effect on the compressive 
strength of the geopolymer mortars 
prepared with both potassium-based and 
sodium-based alkali activators. 

 

 
 

Figure 9: Effect of Mixing Procedures on Compressive Strength 
 
Utilization of Coal Combustion Ashes 
One of the major concerns of all coal 
combustion power plants is unutilized fly ash 
and bottom ash that imposes adverse 
impacts on the environment such as air 
pollution and groundwater contamination 
due to leaching of metals from disposed 
ashes from the landfill [32, 33]. Benefits of 
fly ash and bottom ash recycle and reuse 
result in three main advantages; firstly, the 
use of a zero-cost raw material, secondly, 
the conservation of natural resources, and 
thirdly, the elimination of waste. Use of fly 
ash to replace cement can decrease cement 
in concrete mixture and results in 
decreasing both energy and CO2 from the 
production of cement. Bottom ash can be 
used in cementless pressed blocks 
manufacturing, road construction and as 
lightweight aggregates [34-37]. The use of 
these waste materials offers both 
environmental and economical benefit. 
Besides, several structures of different 
varieties (Petronos Towers, Great Belt 
Bridge, Euro Tunnel, etc.) have already 
been built utilizing fly ash as mineral 
admixture in concrete [38]. Previous 
researches have also proved that 

geopolymers offer superior mechanical 
strength, durability and fire resistance to 
conventional OPC concrete with correct 
design mix proportion and formulation [39, 
40]. Geopolymer, with properties such as 
abundant raw resource, little CO2 emission, 
less energy consumption, low production 
cost, high early strength, fast setting make 
geopolymer find great applications in many 
fields of industry such as civil engineering, 
automotive and aerospace industries, non-
ferrous foundries and metallurgy, plastics 
industries, waste management, art and 
decoration, and retrofit of buildings [39]. 
Further research should continue on 
conducting fundamental research on 
geopolymer technology to investigate ways 
this technology be adapted in new and 
existing applications. 
 
CONCLUSION 
The increase in bottom ash content from 0% 
to 50% as partial sand replacement with 
fixed flow of 110 ± 5% has decreased the 
water demand of the geopolymer mix. 
Beyond the 50% of sand substitution by 
bottom ash, the water demand increased. 
Increased in the bottom ash content 



 
 

 

generally decreased the compressive 
strength of the mortar. The increase in the 
liquid alkaline to fly ash by mass ratio 
resulted in linear increased with the flow of 
the fresh geopolymer mortars as well as 
their compressive strength.  
 
In terms of flow improvement, the increase 
in the incorporation of extra water by mass 
of fly ash into the designed geopolymer 
mixtures has considerably increased the 
flow of the fresh mortars. The flow of the 
fresh fly ash based geopolymer blends also 
increased with the increase in the extra 12M 
KOH to fly ash ratio and the superplasticizer 
to fly ash ratio. In terms of mechanical 
property, extra water inclusion reduced the 
compressive strength of the geopolymer 
mortar. Addition of extra KOH by 1-6% of fly 
ash mass increased the compressive 
strength of the hardened specimen but 
further addition of KOH solution beyond 6% 
of fly ash mass caused drastic drop in its 
strength especially for the 7th day strength. 
The incorporation of extra water improved 
the workability of the geopolymer mortar 
more efficiently than the modified 
polycarboxylate superplasticizer with similar 
slight reduction in the compressive strength 
at the age of 7 days. However, the mortar 
incorporated with the superplasticizer 
possessed superior 28th day compressive 
strength over the mortars added with extra 
water.  
 
Separate mixing increased the compressive 
strength of the geopolymer mortar activated 
by potassium based alkali activators. It is 
concluded that the separate mixing 
sequence has complimentary effect on the 
compressive strength of the geopolymer 
mortar over the normal mixing sequence.  
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ABSTRAK 

 
Logam berat Cd 2+ dan Pb 2+ merupakan logam yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, oleh 
karena itu keberadaannya dialam harus di batasi pergerakannya agar tidak menyebar secara bebas. Untuk 
membatasi pergerakan logam tersebut dapat digunakan metode pengendapan dan  distabilkan atau 
amobilisasi. Geopolimer adalah material untuk amobilisasi logam berat tersebut terbuat dari abu layang (fly 
ash) yang diaktivasi dengan NaOH dan Na2SiO3, abu layang merupakan limbah pembakaran batu bara 
yang mudah didapat dan murah harganya. Proses amobilisasi berlangsung dalam dua mekanisme yaitu 
encapsulation dan terikat secara kimia pada geopolimer. Keberadaan logam berat dalam struktur 
geopolimer dikarakterisasi dengan FT-IR, sedangkan kristalinitas geopolimer dilihat dengan XRD dan 
secara struktur dilihat dengan SEM. Efektifitas dari proses amobilisasi logam berat ini diuji dengan proses 
leaching atau peluruhan  dalam suasana asam organik menggunakan asam asetat (CH3COOH) pada pH ± 
3 sehingga kondisinya dibuat mendekati suasana alami  tanah. Ukuran kekuatan amobilisasi dilihat jumlah 
logam berat yang terluruhkan (leaching) dari geopolimer menggunakan ICP-AES.  Semakin kuat logam 
teramobilisasi dalam geopolimer semakin sedikit yang teluruhkan. Adapun pengaruh logam berat terhadap 
sifat mekanik geopolimer yang terjadi dilihat dengan mengukur kuat tekan dari geopolimer yang dibuat.   
 
Kata Kunci : Logam berat, Geopolimer, Amobilisasi, Leaching. 

 
ABSTRACT 
 
Heavy metal Cd 2+ and Pb 2+  are highly poison to the human being , mobility this heavy metal could be 
controlled with a solidification and stabillization process. The geopolymer is one of the materials which 
normally use for heavy metal immobilization with lower cost and simpler process. Geopolymer has been 
synthesised using fly ashes  from a coal combustion power plant and activated with NaOH and Na2SiO3. 
Heavy metal immobilization at the  geopolymer get through  two kinds of mechanism i.e  encapsulation and 
chemical reaction. FT-IR will be used to analyzed Cd 2+ and Pb 2+  at the geopolymer frame work meanwhile 
XRD will be used to evaluated the crystalinity as well as the geopolymer structure will be observed  with 
SEM. Immobilization effectivity and heavy metal behaviour at geopolymer will be tested with leaching 
mechanism under an acid condition with acetic acid pH ± 3 suitable for soil natural condition. The  Cd 2+ and 
Pb 2+   in leachate solution will be determined by ICP-AES. 
 
Key Word : Heavy Metal, Geopymer, Immobilization, Leaching. 

 
 
PENDAHULUAN 
 
Abu layang adalah sisa pembakaran 
industri-industri yang menggunakan batu 
bara sebagai bahan bakarnya yang 
jumlahnya diperkirakan 800 juta ton/tahun 
seluruh dunia pada tahun 2010 (Panias 
dkk., 2007). Abu layang dikategorikan 
sebagai limbah yang mengandung Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3), karena 
mengandung logam berat seperti Fe, Mn, 
Zn dan Cr telah sehingga tidak 

diperkenankan dibuang tanpa pengolahan 
dahulu (Bankowski dkk., 2004).  

Salah satu cara yang telah diperkenalkan 
para peneliti untuk mereduksi peran bahaya 
logam berat tersebut adalah dengan 
mengkonversi abu layang ke bentuk 
geopolimer. Geopolimer adalah bahan yang 
relatif baru dalam sejarah pengembangan 
bahan dan masih tetap menarik untuk diteliti 
sifat-sifat kimia, fisika dan mekaniknya (van 
Jaarsveld dkk., 2002).  



 

 

 

Penelitian Phair dan van Deventer (2001) 
menyatakan bahwa abu layang dapat 
digunakan sebagai adsorben ion tembaga 
dan cadmium dalam larutan melalui 
mekanisme pembentukan geopolimer. Ini 
disebut dengan amobilisasi Cu dan Cd oleh 
geopolimer. Proses amobilisasi ini dapat 
melalui kombinasi dua hal, yakni dengan 
terjadinya ikatan kimia antara logam-logam 
tersebut dengan matriks geopolimer dan 
dengan meng-encapsulasi secara fisik 
kedua logam tersebut, juga dalam matriks 
geopolimer 

van Jaarsveld  dan van Deventer (1999) 
mengemukakan bahwa amobilisasi ion 
logam dalam geopolimer dipengaruhi oleh 
dua faktor, yakni ukuran dan valensi ion 
logam. Logam dengan ukuran yang lebih 
besar memiliki kecenderungan diamobilisasi 
dengan baik dalam geopolimer dan 
karenanya lebih sulit untuk dilepaskan dari 
geopolimer (memiliki leaching rate rendah). 
Ion logam seperti ini terikat dalam struktur 
geopolimer meskipun ikatan ini tidak 
mengakibatkan perubahan pada struktur 
dasar tetrahedral dari Si dan Al yang 
merupakan bagian terbesar dalam susunan 
geopolimer.  

Pada penelitian ini akan dilakukan proses 
mengamobilisasi ion logam berat Pb2+ dan 
Cd2+ dengan geopolimer dan selanjutnya 
diteruskan dengan proses leaching dari 
logam berat tersebut. Pb2+ dan Cd2+  

mempunyai valensi yang sama tetapi 
berdasarkan ukuran ion logamnya maka 
Pb2+ memiliki ukuran ion 1.2 Å sedangkan 
Cd2+ memiliki ukuran ion  0.97 Å dengan 
demikian diharapkan ion Pb2+ akan 
teramobilisasi lebih baik dan selanjutnya 
memberikan hasil leaching yang lebih kuat 
pula dibanding ion Cd2+ .  

 
METODE PENELITIAN 
 
Fly ash atau abu layang yang berasal dari 
PLTU Cilacap, Indonesia  diayak dengan 
ayakan dan dikeringkan menggunakan oven 
pada suhu 105 oC, kemudian dianalisa 
menggunakan XRF untuk mengetahui 
komposisi abu layang, XRD  untuk 
mengetahui struktur dan fase mineral abu 
layang 

Geopolimerisasi  
Pembuatan larutan alkalin dilakukan dengan 
cara melarutkan soda flake (NaOH) ke 

dalam aquades dengan berat NaOH 4 gram 
dan volume aquades sesuai dengan 
komposisi geopolimer yang akan dibuat. 
Larutan alkali didiamkan selama 24 jam 
(van Jaarsveld, 2002). Larutan NaOH 
ditambah Na-silikat sebanyak 10 gram. 
Setelah larutan alkalin dibuat, maka 
campuran abu layang diambil sebanyak 
37,525 gram dan dicampurkan ke dalam 
larutan alkalin. Kemudian campuran diaduk 
selama 5 menit sampai keadaan homogen 
hingga terbentuk pasta gel (Kusumastuti, 
2009). Sebelum diaduk ditambahkan logam 
berat sesuai dengan konsentrasi yang akan 
ditambahkan. Apabila campuran telah 
homogen, maka pasta tersebut dituang ke 
dalam cetakan plastik film silinder berukuran 
20 x 40 mm didiamkan selama 24 jam dan 
akan terbentuk padatan geopolimer. 
Geopolimer yang diperoleh diletakkan pada 
tempat tertutup dengan masa simpan 28 
hari.  
 
Leaching test. 
Setelah sample geopolimer disimpan 28 hari 
dan sudah mengalami curing, ditimbang  20 
- 25 gram dari masing-masing sampel 
diukur luas permukaan. Dilakukan proses 
leaching dengan asam asetat (CH3COOH), 
pada pH 2,88 – 3 (Yusheng, dkk., 2007),  
kemudian  diaduk dengan  stirer selama 1-
25 jam dan diasamkan  dengan 4 ml  HNO3  
pekat untuk semua sample. Larutan asam 
asetat dibuat dengan melarutkan 5,7 ml 
asam asetat glacial dalam 1000 ml 
aquademineralisasi (Fernandez-Jimenez 
dkk., 2005). Rasio antara sample dan asam 
asetat dibuat antara 1:20-25,  sample 
leachant diambil sebanyak 5 ml pada saat 1 
jam, 4 jam, 16 jam, dan 25 jam. Cairan 
disaring dengan kertas saring. hasil ini 
selanjutnya untuk analisis  dengan ICP-AES 

 
HASIL DAN DISKUSI 

 
Kuat tekan. 
Dari grafik dan tabel geopolimer 
ditambahkan logam Cd 2+ sebanyak 765 
ppm akan menghasilkan geopolimer dengan 
kuat tekan terendah sebesar 7,3 MPa nilai 
ini lebih rendah dari geopolimer standar. 
Dengan naiknya konsentrasi logam Cd 2+ 
pada geopolimer ke 2 sebesar 2300 ppm 
maka terlihat kuat tekan juga naik dengan 
nilai sebesar 10,47 MPa. Naiknya kuat 
tekan ini bisa dijelaskan semakin banyak 
jumlah logam Cd 2+ yang mengisi volume 
pori geopolimer akan terlihat dengan 



 

 

 

naiknya kuat tekan yang diberikan pada 
geopolimer.   

Sedangkan pada geopolimer 3 dengan 
penambahan logam berat Cd 2+  sebanyak 
3825 ppm menghasilkan geopolimer dengan 
kuat tekan yang terbesar diantara semua 
penambahan logam berat Cd 2+ . Hal ini 
dapat dikatakan bahwa pada penambahan 
logam berat  Cd 2+ sebesar 3835 ppm akan 
menghasilkan kuat tekan yang optimum, 
karena perbandingan volume pori yang 
terbentuk pada geopolimer dengan jumlah 
logam Cd 2+  yang terencapsulasi 
sebanding.        

Tabel 1 Kuat tekan dengan penambahan 
logam berat Cd 2+ 

  
 
Konsetrasi 

Cd 2+ 

(ppm) 

 
Pelet1         
(MPa) 

 
Pelet2         
(MPa) 

 
Pelet3        
(MPa) 

 
Rata 
–rata  
(MPa) 

0  14,41 14,57 14,15 14,28 

765  7,68 7,12 7,20 7,33 

2300 10,98        9,86 10,58 10,47 

3825 14,76 15,79 15,91 15,49 

5355  14,99 15,11 14,20 14,77 

7650  13,48 14,80 14,32 14,20 
 

Pada geopolimer ke 4 dan  ke 5 logam berat 
Cd 2+   yang ditambahkan sebanyak 5355 
ppm dan 7650 ppm memberikan hasil kuat 
tekan sebesar 14,57 MPa dan 14,20 MPa 
yang lebih rendah dibanding dengan 
penambahan logam Cd 2+ sebelumnya 
sebesar 3825 ppm. Dengan demikian 
adanya penurunan kuat tekan karena 
adanya pengaruh kelebihan logam Cd 2+  

pada sistem geopolimer, yang tidak masuk 
dalam encapsulasi akan tetapi terikat pada 
rantai polimer   (frame work)  yang 
mengakibatkan berkurangnya kekuatan 
geopolimer.  

Sedangkan menurut Lee dan van Deventer 
(2002), adanya ion NO3 

–  yang 
ditambahkan bersama pada saat 
penambahan logam berat dapat 
menghalangi atau mempengaruhi setting 
pembentukan geopolimer. Bahkan 
selanjutnya dapat mengendap sebagai 
NaNO3 seperti yang dilaporkan oleh  
Blackford., dkk (2007). Dengan demikian 
adanya kenaikan jumlah logam berat yang 

ditambahkan  akan meningkatkan  jumlah 
ion NO3 

– dalam sistem yang dapat 
mempengaruhi setting geopolimer, 
selanjutnya mengakibatkan penurunan 
kualitas geopolimer pada sifat mekanik dan 
terhadap kuat tekan.  
                
Pada sintesis geopolimer dengan 
penambahan Pb 2+ sebesar 765 ppm akan 
menghasilkan geopolimer dengan kuat 
tekan sebesar 17,73 MPa  yang tertinggi.  
Logam Pb 2+  yang ditambahkan  hampir 
semua mengisi pori-pori yang terbentuk 
pada saat sintesis geopolimer, dengan 
berkurangnya rongga udara atau pori-pori 
akan menjadikan geopolimer lebih kompak 
dan  kuat.  Pengaruh setting  ion  NO3

– tidak 
begitu besar karena jumlah yang 
ditambahkan sangat kecil. Sintesis yang ke 
2 ditambahkan logam berat  Pb 2+ sebanyak 
2300 ppm menghasilkan kuat tekan sebesar 
14,15 MPa terlihat kuat tekan mengalami 
penurunan dibanding dengan geopolimer 
standar dan geopolimer yang ke 1.  Adanya 
kelebihan ion NO3

–  yang dapat 
menghamabat proses setting mulai 
berperan. Penurunan kuat tekan juga terjadi 
pada sintesis geopolimer yang ke 3 
dibanding dengan  hasil sintesis geopolimer 
standar dan yang disintesis ke 2 
sebelumnya. Dengan penambahan logam 
berat sebanyak  3825 ppm menghasilkan 
kuat tekan sebesar 12,95 MPa. Faktor yang 
paling berpengaruh pada kondisi ini adalah 
kelebihan ion NO3

–  yang menghambat 
proses setting geopolimer yang dapat 
mengurangi kuat tekan dari geopolimer 
yang disintesis dan juga adanya ikatan 
antara Pb2+ dengan silikat membentuk 
Na3SiO5 seperti dilaporkan oleh Palomo dan 
Palacios (2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

765 ppm 

2300 ppm 

Tabel 2 Kuat tekan dengan penambahan 
logam berat Pb 2+ 

 

 
Penambahan logam berat Pb2+ sebanyak 
5355 ppm pada sintesis geopolimer yang ke 
4 menghasilkan kuat tekan sebesar 11,65 
MPa semakin rendah dibanding 
sebelumnya. Sedangkan pada sintesis 
geopolimer yang ke 5 ditambahkna semakin 
banyak logam Pb 2+ ialah 7650 ppm dan 
menghasilkan kuat tekan yang semakin 
menurun hanya 11,46 MPa nilai ini terendah 
diantara semua geopolimer yang disintesis.  

 
Gambar 1 Grafik Hubungan Antara Kuat 

Tekan Dengan Penambahan Logam Berat 
Pb 2+ dan Cd 2+ 

 

Palomo dan Palacios (2003)  
mengemukakan penambahan Pb(NO)3 

sebanyak 3,25 % akan mengakibatkan 
penurunan kuat tekan sekitar 30%. 
Sementara itu Deja (2002) menyatakan 
adanya kation  Pb 2+ akan menurunkan kuat 
tekan sebesar 10 %. Penurunan ini juga 
akibat adanya ion NO3

- yang semakin 
banyak jumlahnya dalam sistem geopolimer 

seiring dengan naiknya konsentrasi ion  Pb 
2+ yang ditambahkan, akibatnya adalah 
setting geopolimer menjadi lebih lambat 
(Lee dan van Deventerr, 2002) bahkan 
terhambat ketika terbentuk NaNO3 
(Blackford dkk., 2007). Weber dan Hunt 
(2003) meneliti keberadaan ion NO3

- ini juga 
akan mengurangi kelarutan silikat yang 
sangat penting untuk pembentukan 
geopolimer. Dengan demikian adanya 
beberapa pengaruh penambahan  Pb 2+ dan 
bertambahnya ion NO3

-  yang bekerja 
secara simultan pada saatnya akan 
menurunkan kuat tekan dari geopolimer 
mengalahkan penambahan kekuatan dari 
proses encapsulation.  
 
Dari grafik diatas maka kuat tekan 
geopolimer hasil sintesis akan mencapai 
kondisi yang optimum pada saat 
penambahan logam berat Cd 2+ sebesar 
3825 ppm, sedangkan kondisi kuat tekan 
optimum dengan penambahan logam berat 
Pb 2+   dicapai pada saat penambahan 
logam berat sebesar 765 ppm. 
 
FT IR 
Daerah 500-400 cm -1 

Pengamatan dengan FTIR pada hasil 
sintesis geopolimer yang ditambah dengan 
Pb 2+, pada 457,1 – 459,1 cm-1, 
menunjukkan adanya vibrasi tekuk ikatan 
Si-O-Si atau O-Si-O. Untuk yang ditambah 
dengan logam berat Cd 2+ menghasilkan 
puncak vibrasi pada daerah yang hampir 
sama pada daerah 457,0 – 472,6 cm -1. 
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Gambar 2. Spektrum FT- IR  geopolimer 

ditambah Pb 2+ dengan bahan abu layang 
dari PLTU Cilacap pada daerah finger 

print. 
 
Daerah 800-500 cm -1 

Puncak spektra vibrasi antara 800
dikenal dengan SBU (Secondary Building 
Unit) adalah vibrasi tetrahedral TO
atau Al ) yang terbentuk dari aluminosilikat 
dengan struktur dua atau tiga dimensi, 
selain itu juga bentuk dan jumlah cincin 
yang terjadi (Fernadez
Palomo, 2005). Semakin banyak jumlah 
cincin akan  terjadi pergeseran puncak 
kearah bilangan gelombang yang lebih kecil, 
untuk 3 unit cincin berada pada 700
1, daerah sekitar 650 cm 
cincin dan  daerah 620-600 cm 
unit cincin (Criado dkk., 2007).     Untuk 
geopolimer hasil sintesis yang ditambah 
logam Cd 2+ berada pada daerah     
cm-1 berarti struktur cincin yang terbentuk 
adalah 4 unit. Bila dibandingkan  intensitas 
spektra semua hasil sintesis geopolimer 
yang ditambah logam Cd 
logam Cd 2+ sebanyak 3825 ppm 
mempunyai puncak spektra yang paling 
tajam, semakin banyak terbentuk cincin 
aluminosilikat dibanding dengan geopolimer 
yang lain.  
 

 

3502,

9

 

IR  geopolimer 
dengan bahan abu layang 

dari PLTU Cilacap pada daerah finger 

Puncak spektra vibrasi antara 800-500 cm -1 
(Secondary Building 

adalah vibrasi tetrahedral TO4 (T = Si 
atau Al ) yang terbentuk dari aluminosilikat 
dengan struktur dua atau tiga dimensi, 
selain itu juga bentuk dan jumlah cincin 
yang terjadi (Fernadez-Jimenez dan 

5). Semakin banyak jumlah 
cincin akan  terjadi pergeseran puncak 
kearah bilangan gelombang yang lebih kecil, 
untuk 3 unit cincin berada pada 700-720 cm-

, daerah sekitar 650 cm -1 untuk 4 unit 
600 cm -1 untuk 6 

k., 2007).     Untuk 
geopolimer hasil sintesis yang ditambah 

berada pada daerah      650 
berarti struktur cincin yang terbentuk 

adalah 4 unit. Bila dibandingkan  intensitas 
spektra semua hasil sintesis geopolimer 
yang ditambah logam Cd 2+ penambahan  

sebanyak 3825 ppm 
mempunyai puncak spektra yang paling 
tajam, semakin banyak terbentuk cincin 
aluminosilikat dibanding dengan geopolimer 

Gambar 3. Spektrum FT
ditambah logam Pb 

dengan bah an abu layang dari PLTU 
Cilacap

 
Daerah 1200-800 cm -1 

Secara kusus perbedaan yang terjadi pada 
hasil spektra FTIR dari abu layang dengan 
geopolimer ditandai adanya pergeseran 
vibrasi ulur asimetris Si
pada 1000,67 cm-1 dari abu layang bergeser 
ke arah bilangan gelombang yang lebih kecil 
sekitar 950-980  cm-1 

Pergeseran ini menunjukkan adanya produk 
baru, yaitu fase gel aluminosilikat amorf 
sebagai akibat  pelarutan fasa amorf dari 
abu layang dalam larutan alkali kuat (Panias 
dkk., 2007, Lee dan van Deventer, 2002 
serta  Criado,Palomo dan van Deventer, 
2005) . Hal ini terlihat dari keseluruhan hasil 
sintesis geopolimer standar maupun yang 
ditambah logam berat  Pb
berada 939,4 - 960,6 cm
yang ditambah dengan logam berat Cd 
bergeser ke daerah  935,5 

Untuk pita vibrasi diantara 939,4 
-1 merupakan pergeseran vibrasi ulur dari 
ikatan Si-O-Si dan Si-O-
Si-O- terminal dan 1032 
berasal Si-O-Si jembatan (Criado dkk., 
2007). Dari ketiga geopolimer yang diukur, 
pada penambahan logam berat Pb 
sebesar 765 ppm memberikan puncak yang 
lebih tajam dibanding dengan standar dan  
Pb 2+ 7650 ppm. Puncak yang lebih tajam ini 
menunjukkan bahwa banyak terjadi O
jembatan (bridge) sehingga leb

1398,

4 

1647,

3 

3502,

9 

 
Spektrum FT -IR  geopolimer 

ditambah logam Pb 2+  
an abu layang dari PLTU 

Cilacap . 

 

Secara kusus perbedaan yang terjadi pada 
hasil spektra FTIR dari abu layang dengan 
geopolimer ditandai adanya pergeseran 

asimetris Si-O-Si dan Si-O-Al 
dari abu layang bergeser 

ke arah bilangan gelombang yang lebih kecil 
1 pada geopolimer. 

Pergeseran ini menunjukkan adanya produk 
baru, yaitu fase gel aluminosilikat amorf 

pelarutan fasa amorf dari 
abu layang dalam larutan alkali kuat (Panias 

, Lee dan van Deventer, 2002 
Criado,Palomo dan van Deventer, 

2005) . Hal ini terlihat dari keseluruhan hasil 
sintesis geopolimer standar maupun yang 

t  Pb2+ pergeseran 
960,6 cm-1, sementara itu 

yang ditambah dengan logam berat Cd 2+  
bergeser ke daerah  935,5 – 995,3 cm -1.                         

Untuk pita vibrasi diantara 939,4 - 960,6 cm 
merupakan pergeseran vibrasi ulur dari 

-Al yang berasal dari  
terminal dan 1032 – 1053 cm -1 yang 

Si jembatan (Criado dkk., 
2007). Dari ketiga geopolimer yang diukur, 
pada penambahan logam berat Pb 2+ 
sebesar 765 ppm memberikan puncak yang 

ding dengan standar dan  
7650 ppm. Puncak yang lebih tajam ini 

menunjukkan bahwa banyak terjadi O-Si 
jembatan (bridge) sehingga lebih banyak 



 

 

 

1049,3 

1049,3 

1395,5
1647,6

3460,4 

terjadi polimerisasi dan kuat tekan 
geopolimer ini menjadi lebih besar. 
 
Daerah 1600 – 4000  cm -1 

 

 Adapun puncak vibrasi di sekitar 1400 cm -1 
merupakan petunjuk adanya vibrasi ulur dari 
ikatan C-O-C  (Panias dkk., 2007) untuk 
geopolimer yang disintesis dengan 
penambahan Pb 2+ muncul pada daerah  
diantara 1398,4 - 1404,4 cm-1. Sementara 
itu yang geopolimer yang ditambah dengan 
Cd 2+ diamati pada daerah 1395,5 – 1404,4 
cm -1 seperti yang terlihat pada  Gambar .5   
 

 
 

Gambar 4 Spektrum FT-IR  geopolimer 
ditambah logam berat Cd 2+ dengan 
bahan abu layang dari PLTU Cilacap  

pada daerah finger print . 
               
Dari Gambar 3 adalah hasil spektra FTIR 
geopolimer hasil sintesis yang ditambah 
logam berat Pb 2+, adanya puncak pada 
daerah 3502,9 - 3527,9    cm -1  
menunjukkan adanya vibrasi ulur dari ikatan 
-O-H dari molekul (H-O-H), hal ini didukung 
dengan adanya puncak pada 1629,9 - 
1647,3  cm -1  yang menyatakan adanya 
vibrasi tekuk dari molekul air (H-O-H) yang 
terjebak dalam kerangka geopolimer ( 
Panias dkk., 2007).   Pada kedua daerah ini 
tiga geopolimer tidak menunjukkan 
pergeseran puncak, ini menunjukkan jumlah 
air yang terkandung dari tiga geopolimer 
hasil sintesis hampir sama. Dengan 
demikian adanya perbedaaan kuat tekan 
ditambah  dengan logam berat Pb 2+  

berbagai konsentrasi, semata-mata  
dipengaruhi adanya encapsulation dan 
faktor ikatan kimia bukan adanya perbedaan 
jumlah kandungan air dalam geopolimer 
yang terjadi.  Hasil sintesis geopolimer yang 
ditambah dengan Cd 2+ keberadaan molekul 
air dalam hasil sintesis geopolimer ini 
sangat kecil pengaruhnya pada sifat 
mekanik terutama kuat tekan.       

 
 

Gambar 5 Spektrum FT-IR  geopolimer 
ditambah logam berat Cd 2+ dengan 

bahan abu layang dari PLTU Cilacap . 
              
XRD 
Hal utama yang membedakan antara 
difaktrogram abu layang dan difaktogram 
geopolimer hasil sintesis  ialah adanya 
pergeseran hump (gundukan)  yang terjadi 
pada difaktogram. Pergeseran ini karena 
terbentuk fase amorf aluminosilikat yang 
baru dalam larutan alkali, pergeseran hump 
pada daerah 2θ = 20 -37° dari abu layang 
menjadi 22-41° pada geopolimer (Kakali., 
dkk 2001).  
       
Puncak yang semakin melebar dan 
intensitas pada background menandakan 
adannya struktur yang lebih tidak teratur 
atau amorf yang terlihat pada gambar 6. 
Fase kristalin dari abu layang masih terlihat 
dengan adanya puncak tajam pada hasil 
sintesis geopolimer menandakan masih 
adanya sisa reaktan yang tidak larut dan 

819,8 



 

 

 

tersisa tersisa pada geopolimer (Panias 
dkk., 2007).Mineral utama geopolimer hasil 
sintesis adalah quartz muncul pada 2θ = 
26,66° ; 2 θ = 39,51° ; 2 θ = 42, 92 dan 2θ = 
55,04 (PDF 05-0490). Adanya gibsite  dari 
sisa Al(OH)3 yang ditambahkan dan tidak 
larut semuanya akan terdeteksi pada 
puncak difraktogram 2θ = 64,00° ; 2 θ = 
28,30°; 2 θ = 57,30° dan 2 θ = 45,81° (PDF 
33-018). Sisa mullite akan memberikan 
puncak 2θ = 25,33° (PDF 25-0258), sodalite 
pada 2θ = 13,86 (PDF02-0341), magnetite 
pada 2θ = 18,86° (PDF 03-0862).                      

 

 
Gambar 6 Spektra XRD  geopolimer 

ditambah ion logam berat dengan bahan 
abu layang dari PLTU Cilacap. 

 
Distribusi unsur-unsur di dalam matriks 
geopolimer.  
Distribusi unsur-unsur di dalam matriks 
geopolimer dipelajari dengan SEM-EDS. 
SEM memberikan gambar geopolimer 
secara mikro sedangkan EDS memberikan 
informasi tentang komposisi dan sebaran 
unsur-unsur yang terkandung di dalam 
matriks tersebut. Komposisi dan sebaran 
unsur-unsur tersebut diperoleh dari hasil 

element mapping menggunakan detektor 
EDS. 
 
Unsur-unsur logam berat Cd  dan Pb  tidak 
teramati pada spektrum EDS dari matriks 
geopolimer standar sebagaimana terlihat 
pada Gambar 7. Hal ini berarti bahwa pada 
geopolimer standar, tidak terdapat kation-
kation Cd2+ atau Pb2+. Sebaliknya, 
geopolimer yang ditambah dengan kation 
Cd2+ dan Pb2+ menunjukkan adanya unsur-
unsur tersebut sebagaimana yang terlihat 
pada Gambar 7. 

 
Gambar. 7.  Hasil  SEM – EDX  

 
Leaching test. 
Geopolimer yang ditambah dengan logam 
berat Cd 2+ dengan berbagai konsentrasi 
secara umum semua mengalami 
peningkatan jumlah yang terleaching sejalan 
dengan kenaikan waktu,terlihat pada 
gambar 8.  Hasil leaching yang dilakukan 
pada  geopolimer yang ditambah logam 
berat Pb2+ memberikan hasil yang sangat 
berbeda dibanding dengan yang ditambah 



 

 

 

Cd 2+.  Bila dibandingkan hasil leaching 1 
jam sampai 25 jam, semua juga mengalami 
kenaikan tetapi kenaikan sangat kecil antara 
8-12 %  seperti terlihat pada gambar 10.14.   
Keadaan ini dapat dijelaskan leaching 
selama 1 jam sampai 25 jam terdapat 
kenaikan yang tidak signifikan karena logam 
Pb 2+ yang terleaching hanyalah logam yang 
berada pada permukaan geopolimer, proses 
leaching tidak dapat mengeluarkan logam 
berat Pb 2+ yang sudah terikat pada pori-pori 
geopolimer (ter encapsulation) dan terjadi 
saat proses sintesis geopolimer. 

 

 
Gambar 8. Grafik Hubungan Antara 

Konsentrasi Logam Berat  Cd 2+ yang 
Terleaching Terhadap Waktu. 

 
Bila dilihat dari jumlah logam berat yang 
ditambahkan dalam sintesis geopolimer,  
maka ketika dilakukan leaching juga 
mengalami peningkatan dalam jumlah 
logam yang terleaching. Ini berarti semakin 
banyak logam berat Cd 2+ yang 
ditambahkan pada geopolimer akan 
semakin banyak pula logam berat Cd 2+ 
yang terleaching seperti ditunjukkan pada 
gambar 9 Keadaan ini menunjukkan bahwa 
logam Cd 2+ yang terleaching bukan hanya 
yang ada dipermukaan geopolimer saja 
tetapi proses leaching dapat mengeluarkan 
logam berat Cd 2+ yang berada pada 
struktur geopolimer. Berdasarkan grafik 
tersebut dapat pula dikatakan bila dalam 
waktu leaching yang ditambah maka akan 
terjadi penambahan jumlah logam berat Cd 
2+ yang terleaching. Sehingga ada 
kecenderungan semakin tinggi logam yang 
ditambahkan semakin banyak pula yang 
terleaching dalam larutan asam asetat. 

 

 
Gambar 9. Grafik Hubungan Antara 
Konsentrasi Logam Berat Pb 2+ yang 

Terleaching Terhadap Waktu. 

Gambar 10. Grafik Hubungan Antara 
Konsentrasi Logam Berat  Cd 2+ yang 

Ditambahkan pada Geopolimer  dengan  
Hasil Leaching  . 
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Gambar 11. Grafik Hubungan Antara 
Konsentrasi Logam Berat  Pb 2+ yang              

Ditambahkan pada Geopolimer  dengan  
Hasil Leaching . 

 
Menurut Deja(2002) logam Pb 2+ dapat 
diamobilisasi  sampai 99,9% dengan 
geopolimer , sedangkan Zang dkk.,  (2007) 
amobilisasi logam Pb 2+ sangat efektif 
dengan geopolimer mencapai 99,5 %. Bila 
dihitung berdasarkan jumlah logam yang 
ditambahkan pada waktu sintesis maka 
diperoleh hasil amobilisasi logam Pb 2+ 
berkisar antara 99,3- 99,9 %. 
               
Diantara kedua logam berat Pb 2+ dan Cd 2+ 
yang ditambahkan pada sintesis geopolimer 
untuk di amobilisasi selanjutnya dilakukan 
leaching maka didapatkan hasil yang sangat 
berbeda. Logam berat Cd 2+ memiliki 
kecenderungan leaching yang meningkat 
dengan bertambahnya waktu, sedangkan 
Pb 2+ cenderung stabil. Hal ini dapat 
dijelaskan logam berat Pb 2+  lebih kuat 
teramobilisasi dalam geopolimer, dan 
terleaching hanya yang berada 
dipermukaan geopolimer tidak sampai pada 
bagian terencapsulation sedangkan  Cd 2+ 
kurang teramobilisasi dengan baik dalam 
geopolimer. 

 
 
KESIMPULAN 

1. Kuat tekan geopolimer yang 
ditambah logam berat Pb 2+ 
akan mencapai kondisi optimum 
pada penambahan logam berat 
sebesar 765 ppm dan Cd 2+ 
sebesar 3825 ppm. 

  
2. Geopolimer yang disintesis dari 

abu layang PLTU Cilacap dapat 

dipakai untuk amobilisasi logam 
berat Cd 2+ dan Pb 2+. 

 
3. Logam berat Pb 2+ ter 

amobilisasi lebih kuat dalam 
geopolimer dibanding dengan 
logam berat Cd 2+. 
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ABSTRAK (dalam bahasa Indonesia, font  Arial 10 bold) 

Penipisan cadangan minyak bumi dunia dan peningkatan kepedulian lingkungan hidup 
menimbulkan permintaan yang besar untuk mencari energi alternative. Salah satu produk energi alternatif 
yang ramah lingkungan adalah biofuel. Perubahan minyak sawit menjadi biofuel merupakan proses yang 
sangat menarik dan menguntungkan akan tetapi masih membutuhkan katalis yang harganya mahal serta 
selektifitas yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan katalis komposit berbasis 
zeolit dan mempelajari kondisi operasi pembuatan katalis komposit Pd-HZSM-5 alumina (CPTZA) sintetis, 
serta menentukan karakteristik katalis tersebut.  Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan katalis  Pd-
HZSM-5 dengan karakteristik luas permukaan 108-331 m2/g, dan histogram menggunakan peralatan XRD 
memberikan hasil yang spesifik. Katalis yang dihasilkan terbukti dapat digunakan  menghasilkan biofuel 
dengan metode cracking dari minyak sawit.  
 
Kata kunci: biofuel, HZSM-5,komposit, minyak sawit, zeolit. 
 
ABSTRACT  

Depletion of world oil reserves and increasing environmental problems pose a great demand to find 
alternative energy. Biofuels are one of the alternative energy products that are environmentally friendly. 
Change in the palm oil into biofuels is a very exciting and profitable but still require expensive catalyst and 
the selectivity is still low.  This study aims to develop a composite zeolite based catalyst and study the 
condition of composite manufacturing operations catalyst Pd-HZSM-5 alumina (CPTZA) synthetic, as well 
as determining the characteristic of this catalyst. Research conducted has yielded catalyst Pd-HZSM-5 with 
the characteristics of the surface 118-331 m2/g. and the histogram using XRD equipment specific result. 
The resulting catalyst is proven to produce biofules from palm oil wit cracking process 
 
 Keywords: biofuel, HZSM-5,Composiet, palm oil, zeolite. 
 
 
PENDAHULUAN 

Biofuel didefinisikan sebagai bahan bakar cair 
atau gas yang dapat dihasilkan dari 
pemanfaatan biomassa substrat dan dapat 
berfungsi sebagai (sebagian) pengganti 
bahan bakar fosil (Pimentel  et al., 2008).  
Biofuel diproduksi dari minyak tumbuhan 
alami  atau lemak dapat digunakan sebagai 
bahan bakar atau bahan penambah dalam 
kendaraan untuk mengurangi emisi 
karbondioksida. Minyak tumbuhan menarik 
perhatian karena peningkatan produksinya 
sangat baik dan ramah lingkungan (Twaiq et 
al., 2003). Minyak tumbuhan adalah  bahan 
minyak yang berasal dari sumber daya 
tanaman seperti kelapa sawit (Minyak sawit), 
minyak biji karet, minyak jarak pagar dan biji 
nyamplung. Menyadari bahwa minyak kelapa 
sawit adalah salah satu pilar ekonomi bangsa 

dan katalisator pembangunan pedesaan, 
Laboratorium Teknik Reaksi Kimia Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember  telah 
mengembangkan penelitian tentang kelapa 
sawit untuk membentuk biofuel sebagai 
pengganti solar dengan mengkonversi 
menjadi biofuel (biokerosene) melalui proses 
cracking (Dewayani dkk, 2008). Selain juga 
dikembangkan proses cracking dari minyak 
sawit menggunakan katalis ZSM-5 dan katalis 
telah diuji secara ekstensif sebagai pengganti 
solar dan bensin (Nurjannah dkk, 2009a, 
Nurjannah dkk 2009b. Nurjannnah dkk, 
2009c).  
 
Biofuel memiliki kelebihan karena dapat 
dicampurkan atau dapat langsung ditreatmen 
dengan alat produksi seperti yang dimiliki 
oleh pabrik komersial seperti kilang minyak 
milik PERTAMINA menghasilkan biopremium, 



 

 
 

biodiesel baru (non faty acid metyl Ester/ non-
FAME) dan biokerosen. Kelebihan ini 
mengakibatkan dalam penggunaannya yaitu 
tidak membutuhkan modifikasi mesin 
kendaraan dan ramah dengan lingkungan 
karena kandungan sulfur yang rendah dan 
dapat mengurangi emisi gas CO2.. Kelebihan 
lain adalah tidak membutuhkan reaktan 
tambahan seperti etanol atau metanol 
sebagai reaktan untuk memperoduksi 
biodiesel metil eseter (FAME). Selain memiliki 
kelebihan terdapat tantangan sebagai 
masalah utama dari penggunaan bahan 
bakar biofuel adalah bahwa karena katalis 
yang digunakan masih belum tersedia dalam 
jumlah yang memadai dan yield produk 
biofuelnya masih rendah sekitar 50 % 
(Nurjannah, 2009c). 
 
Beberapa jenis katalis seperti komposit dan 
katalis HZSM-5, telah diuji dan diteliti untuk 
pemakaiannya dalam proses cracking.  
katalis HZSM-5 memiliki kelebihan dalam 
memproduksi biofuel akan tetapi memiliki 
kelemahan dalam ketahanan asam, umur 
yang pendek kerena terbentuknya karbon 
yang menutupi sisi aktif katalis (Bhatia et al, 
2009). Peneliti memandang kelebihan HZSM-
5 ini dapat ditingkatkan dengan 
menyempurnakan kelemahan yang 
dimilikinya dengan memasukkan logam 
pengarah untuk meningkatkan yield, 
memodifikasinya menjadi katalis baru jenis 
komposit untuk meningkatkan ketahanan 
asam dan umur katalis. Proses pembuatan 
katalis komposit yang dihasilkan diharapkan 
dapat dipatenkan dan  dapat digunakan 
sebagai landasan proses produksi katalis 
didalam negeri untuk mengatasi kebutuhan 
biofuel. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dibagi dalam dua tahap 
penelitian yakni pembuatan komposit Pd/Zn-
HZSM5 alumina (CPZA) sintetis  serta 
menguji karakteristik katalis tersebut sebagai 
tahap I, dan dilanjutkan tahap II dengan 
pungujian katalis dalam reaktor fixed bed 
untuk proses produksi biofuel dari minyak 
sawit. 
 
Penelitian tahap I, yaitu tahap pembuatan 
katalis komposit Zn-HZSM-5 alumina (CPZA) 
Pembuatan katalis dasar HZSM5. langkah ini 
adalah proses pembuatan katalis zeolit 
sintetis yang dilakukan dengan beberapa 

tahapan yaitu preparasi katalis, karakterisasi 
katalis dan uji reaksi katalitik. Preparasi 
katalis dilakukan dengan dua tahapan yaitu 
sintesa katalis dan karakterisasi katalis yang 
terbentuk untuk mendapatkan perbandingan 
Si/Al, luas permukaan (surface area) dan 
volume pori (porosity).  
 
Tahap kedua dalah persiapan modifikasi 
katalis. Pada langkah ini dilakukan proses 
pengaktifan katalis dan melakukan 
impregnasi logam yang dikehendaki menjadi 
Pd-HZSM5. Katalis yang telah dimodifikasi 
kemudian diubah menjadi katalis komposit 
Pd-HZSM-5 alumina (CPZA) Selanjutnya 
dilakukan karakaterisasi katalis. 
 
Bahan dan Alat 
 

Bahan experimen yang digunakan untuk 
penelitian ini secara umum terbagi dalam tiga 
kelompok. Kelompok pertama adalah bahan 
pembuatan katalis  komposit Pd-HZSM5 
alumina (CPZA) secara sintetis: water glass, 
tawas/ Al2(SO4)3.18 H2O, HCl 10 M, NH4Cl 2 
M, Aquadest, gas hidrogen, Paladium 
Chlorida, Zinc sulfat, dan alumina. Kelompok 
III adalah bahan untuk Cracking yakni minyak 
sawit yang telah diolah menjadi minyak 
goreng dan gas nitrogen. Peralatan penelitian 
yang digunakan pembuatan katalis adalah 
autoklave dan furnace untuk membantuk 
katalis HZSM-5 dan katalis komposit. 
Sedangkan uji karakteristik katalius dilakukan 
dengan Brunauer Emmett Teller (BET) 
apparatus, scanning electron microscope 
(SEM). Peralatan yang digunakan pada 
proses perengkahan minyak sawit 
membantuk biofuel ini disajikan dalam 
gambar 3.1 

 
Gambar 1 Rangkaian alat proses 

perengkahan minyak nabati 
 
Prosedur Sintesa Katalis Na-Zeolit 
 
Sintesa katalis zeolit dibuat dengan 
mengadopsi metode yang digunakan oleh 
(Latourette, 1990) yaitu mencampur tiga 
larutan yaitu larutan A yang terdiri dari 
Al2(SO4)3.18H2O, H2SO4 dan H2O, larutan B 

 

Keterangan gambar : 

1.   Gas N2 

2.   Flow meter 
3.   Pemanas umpan 
4.   Katalis  
5.   Mikroreaktor 
6.   Kondensor 
7.   Air pendingin 
8.   Sampel liquid 
9.   Sampel gas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 



 

 
 

yang terdiri dari Na Silicate, H2O, dan larutan 
C terdiri dari NaOH 40%. Larutan A dicampur 
dengan larutan B menggunakan pengaduk. 
Gel yang terbentuk diharapkan mempunyai 
pH campuran 2,5. Kemudian larutan C 
ditambahkan secara pelan – pelan pada 
larutan diatas dan pH yang tercapai sekitar 9. 
Larutan homogen yang terbentuk dimasukkan 
ke reaktor seperti pada Gambar dan 
dipanaskan pada temperatur sesuai dengan 
variabel. Kristal yang terbentuk didiamkan 
selama 24 jam. Kristal yang terbentuk 
merupakan Na-Zeolit. 

 

 
 

Gambar 2. Prosedur Sintesa Na-
Zeolit 

 
Pengubahan ke H-Zeolit 
 
 Katalis Na-Zeolit diubah menjadi bentuk H-
Zeolit. H-Zeolit diperoleh dengan cara 
pertukaran ion Na-Zeolit dengan larutan 
amonium klorida 2M dengan perbandingan 
zeolit terhadap larutan ammonium klorida 
sebanyak 1:10 sebanyak tiga kali. H-Zeolit 
yang terbentuk disaring, dicuci dan 
dikeringkan pada temperatur 110 °C selama 
6 jam yang diikuti dengan kalsinasi dengan 
mengalirkan udara pada temperatur 550 °C 
selama 5 jam. Skema pengubahan katalis 
Na-Zeolit menjadi H-Zeolit ditunjukkan oleh      
Gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Prosedur pengubahan Na-zeolit 

menjadi H-zeolit dengan Pertukaran ion 
 
 Impregnasi  
 
HZSM5 di impregnasi dengan larutan yang 
mengandung logam aktif  yaitu ZnSO4.7H2O 
dan PdCl4 yaitu dengan menambahkan 
secara perlahan-lahan larutan logam ke 
HZSM-5 pada temperatur kamar. Padatan 
tersebut kemudian dikeringkan pada 
temperatur 110 oC selama 14 jam kemudian 
direduksi dengan gas hidrogen pada 
temperatur 450 oC selama 4 jam. Prosedur 
impregnasi dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 
 

Gambar 4. Diagram alir prosedur 
impregnasi 

 
Pembentukan Katalis komposit 
 
Katalis Pd/HZSM-5 yang terbentuk 
selanjutnya diubah morfologinya  dalam 
suspensi alumina. Campuran ini diaduk hinga 
satu jama pada kecepatan 30 - 150 rpm 
selanjutnya dicalcinasi pada suhu 300-500 C 
selama 2 - 5 jam.  Katalis yang terbentuk 
selanjutnya dikarakterisasi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impregnasi suhu kamar 

HZSM-5 

Logam Pd,Zn 

Reduksi 4500C, 4 jam 

Pd/Zn-HZSM-5 

Dikeringkan pada 
1100C selama 14 jam 

Na-Zeolit

NH4-Zeolit

H-Zeolit

NH4Cl 2M

Disaring, dicuci
Oven 110 °C selama 6 jam

Kalsinasi 500 °C selama 5 jam

Ion Exchange (3x)
70 °C, 30 menit



 

 
 

Karakteristik Katalis 
 
Untuk mengetahui hasil preparasi yang baik, 
maka perlu dilakukan karakterisasi katalis 
yaitu : 

 Perbandingan Si/Al dengan 
menggunakan Atomic Adsorption 
Spectrofotometri (AAS) untuk analisa 
kuantitatif unsur – unsur logam aktif 
yang terdapat dalam katalis H-zeolit. 

 Morfologi permukaan katalis Pd/Zn 
HZSM-5 dan hasilnya setelah diubah 
menjadi konposit. 

 Luas permukaan (surface area) dan 
Volume pori (porosity) dengan 
menggunakan  Bruneur Emmet Teller 
(BET) yang menggunakan adsorpsi 
nitrogen. 

 Stabilitas Thermal katalis 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian pembuatan katalis komposit 
dengan impregnasi palladium ini terbagi atas 
beberapa tahap, yaitu sintesa, karakterisasi 
katalis dan uji katalitik dari katalis  Pd/HZSM-
5 dan dilanjutkan degan pembuatan katalis 
komposit dan uji coba cracking miny sawit 
menggunakan katalis ini.  
 
Karakterisasi Katalis Pd/HZSM-5 
Analisa XRD (X-Ray Diffraction) 
 
Analisa XRD ini dilakukan untuk menganalisa 
kekristalan dari kristal HZSM5 dan Pd/HZSM-
5 yang telah disintesa. Kristalinitas dari 
HZSM5 dan Pd/HZSM-5 ini biasanya 
dinyatakan sebagai % kristalinitas dimana 
HZSM5 hasil sintesa dibandingkan dengan 
HSM-5 komersial.  Berikut ini adalah 
defraktogram dari katalis HZSM-5 dan 
Pd/HZSM-5 yang telah disintesa. 
 
Gambar 5 menunjukkan hasil analisa XRD 
dari katalis HZSM-5 sintesa. Pada gambar 
tersebut, dapat dilihat adanya puncak 
tertinggi yang terdapat pada sudut 2 sebesar 
26,61. Pada sudut 2 tersebut, tercapai 
intensitas sebesar 2042,03. Hal ini 
menunjukkan bahwa struktur dari katalis 
HZSM-5 ini telah membentuk kristal. Bentuk 
puncak yang tajam menunjukkan bahwa 
ukuran kristal sangat kecil, karena bentuk 
puncak dipengaruhi ukuran kristal. Semakin 
kecil ukuran kristal, maka puncak akan 
semakin tajam. Adanya puncak-puncak kecil 
lain menunjukkan adanya pengotor-pengotor 
lain dalam katalis HZSM-5. Hal ini disebabkan 

pada waktu pencucian kristal, masih ada 
pengotor-pengotor lain yang tidak ikut larut, 
sehingga masih menempel pada katalis 
HZSM-5.  
 
Pada Gambar 5, hasil analisa XRD dari 
katalis Pd/HZSM-5 menunjukkan adanya 
puncak tertinggi yang terdapat pada sudut 2 
sebesar 26,61. Sudut puncak ini sama 
dengan sudut puncak pada katalis HZSM-5 
seperti yang terdapat pada Gambar 5. Pada 
sudut 2 tersebut, tercapai intensitas sebesar 
2087,59. Intensitas ini lebih besar daripada 
intensitas dari puncak tertinggi pada katalis 
HZSM-5 yang sebesar 2042,03. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengaruh impregnasi 
logam palladium meningkatkan intensitas, 
karena proses kalsinasi dilakukan dua kali, 
sehingga struktur kristal yang terbentuk 
semakin murni. Hal ini dapat dilihat pada 
Gambar 5 bahwa puncak-puncak kecil lain 
semakin sedikit. 
 

  
Gambar 5 Hasil XRD dari kristal HZSM-5 
hasil sintesa penelitian dan XRD HZSM-5 

Zeolist pembanding 
 

Gambar 5 menunjukkan adanya puncak baru 
pada sudut 2 36,49. Puncak baru ini 
menunjukkan intensitas logam palladium 
yang terdapat dalam katalis Pd/HZSM-5. Hal 
ini menunjukkan bahwa impregnasi logam 
palladium ke dalam HZSM-5 telah berhasil 
dilakukan. 



 

 
 

Pada Tabel 1, dapat dilihat puncak tertinggi 
dari HZSM-5 standar dengan relative intensity 
100% adalah pada sudut 2 yaitu 23,08. 
Pada HZSM-5 hasil sintesa dan Pd/HZSM-5 
sintesa, puncak terdapat pada sudut 2 
sebesar 26,61. Puncak dari hasil XRD HZSM-
5 dan Pd/HZSM-5 sintesa ini memang tidak 
sesuai dengan karakter dari HZSM-5 standar 
yang puncaknya terletak pada sudut 2 
antara 22,5 hingga 24,4. Hal ini disebabkan 
karena pada saat proses pengkristalan di 
dalam autoclave, suhu tidak konstan, 
sehingga menyebabkan tekanan dalam 
autoclave juga tidak konstan. Tekanan yang 
tidak konstan ini yang menyebabkan proses 
pengkristalan ini menjadi kurang optimal. Dari 
hasil XRD dapat diketahui kristalinitas dari 
HZSM-5 dan Pd/HZSM-5 yang telah disintesa. 
Kristalinitas ini dapat dihitung dengan 
membandingkan relative intensity dari HZSM-
5 dan Pd/HZSM-5 ini dibandingkan dengan 
relative intensity dari HZSM-5 komersial 
(standar). Kesempurnaan kristal HZSM-5 ini 
ditunjukkan dengan karakteristik puncak pada 
sudut 2 antara 22,5 – 24,4.  

 

 
Gambar 6. Hasil XRD dari kristal Pd/HZSM-

5 hasil sintesa penelitian dan XRD 
Pd/HZSM-5 Zeolist pembanding 

 
 
 
 

 

Tabel 1 Hasil difraksi sinar X dari HZSM5 
dan Pd/HZSM-5 hasil sintesa 

 
Dari Tabel 1, diketahui bahwa kristal HZSM-5 
dan Pd/HZSM-5 yang disintesa kurang 
sempurna. Hal ini disebabkan adanya 
pergeseran puncak intensitas ke 2 26,6 
yang mungkin disebabkan proses 
pengkristalan yang kurang optimal karena 
suhu dalam autoclave tidak konstan. Selain 
itu, kemungkinan disebabkan proses 
pembentukan gel yang tidak sempurna 
karena gel tidak homogen. Berdasarkan 
pengamatan pada sintesa HZSM-5 ini, 
kesulitan lainnya adalah dalam pembentukan 
gel yang sempurna (halus dan homogen) 
sebab gel terbentuk sangat cepat, sebelum 
semua bahan reaksi habis dicampurkan, 
sehingga gel yang dihasilkan memiliki struktur 
yang kasar (campuran gel halus dan gel inti 
padat). Keadaan ini sangat berpengaruh pada 
tingkat reaktifitas gel, yaitu menurunkan 
tingkat reaktifitas gel, dan dalam tingkat 
reaksi ini terjadi kesulitan dalam proses 
penyusunan kristal. Pada Tabel 5, diketahui 
bahwa % kristalinitas dari Pd/HZSM-5 ini 
lebih kecil daripada % kristalinitas dari HZSM-
5. Adanya penurunan % kristalinitas 
disebabkan karena adanya modifikasi struktur 
dari HZSM-5, karena masuknya logam 
palladium ke dalam struktur HZSM-5. 
Analisa XRF (X-ray Fluorescence) 
 
Analisa XRF ini bertujuan untuk menganalisa 
komposisi logam-logam yang terdapat dalam 
kristal HZSM-5 dan Pd-ZSM-5. Berikut adalah 
hasil analisa XRF dari HZSM-5 dan 
Pd/HZSM-5 yang telah disintesa. 
 

Tabel 2. Hasil analisa XRF dari HZSM-5 
dan Pd HZSM-5 sintesis 

Compound HZSM-5 
Pd-HZSM-
5 

Al 1.7 8.3 
Si 95.4 58.4 
Ca 1.93 14.8 
Fe 0.779 15.6 

2 Relative Intensity (%) 2 Relative Intensity (%)
2,05 42,75 6,52 3,09
7,96 87,3 8,67 1,66
8,83 67,62 9,76 8,19
9,14 16,26 13,52 5,91
14,83 15,48 15,3 1,97
20,88 13,51 20,82 17,83
23,08 100 22,39 10,67
23,33 70,03 23,33 3,51
23,69 38,85 23,79 1,85
23,95 47,02 25,78 12,48
29,91 15,45 26,61 100

27.98 3,83

HZSM-5 standar Pd-ZSM5 hasil sintesa



 

 
 

Cu 0.11 *) 
Zn 0.06 0.1 
Pd *) 2.9 

*)No intensity 
 
Analisa BET (Brunauer Emmet Teller) 
 Analisa BET ini dilakukan untuk 
mengetahui luas permukaan dan volume pori 
dari suatu kristal atau padatan. Berikut ini 
adalah hasil analisa BET dari HZSM-5 hasil 
sintesa. 
 

Tabel 3. Hasil analisa BET dari HZSM-5 
yang telah disintesa 

Surface area (m2/g) 118-131 
Total pore volume (cc/g) 0,018 

Pore diameter (A) 38,146 
  
Dari hasil analisa BET pada Tabel 3 luas 
permukaan yang dicapai oleh HZSM-5 ini 
telah memenuhi kriteria dari katalis standar 
yang digunakan untuk perengkahan yang 

minimal berukuran 8 A
o
 dan luas permukaan 

yang dicapai dari katalis yang disintesa telah 
melebihi dari 100 m

2
/g sehingga dapat 

digunakan dalam proses perengkahan. 
 
Ukuran diameter pori yang besar ini 
menunjukkan bahwa kristal yang terbentuk 
tidak berukuran mikrospori, tetapi berukuran 
mesopori, dimana parameter ukuran 
mesopori adalah memiliki diameter pori rata-
rata sebesar 20-500 A. (Miharja, 2004) 
 
Proses impregnasi logam palladium ke dalam 
kristal HZSM-5 dapat direduksi dengan gas 
hidrogen, tetapi proses aktivasi dan reduksi 
yang sesuai merupakan hal yang sangat 
penting untuk memperoleh dispersi logam 
yang tinggi. Suhu dan waktu kalsinasi dengan 
nitrogen sebelum proses reduksi merupakan 
faktor kunci yang mempengaruhi dispersi 
logam palladium dalam kristal  Pd/HZSM-5. 
(Bahtia, 1990). 
 
Dalam sintesa Pd/HZSM-5 ini, dilakukan 
penelitian terhadap suhu dan waktu kalsinasi 
sehingga diperoleh suhu dan waktu kalsinasi 
yang sesuai untuk impregnasi logam 
palladium ke dalam kristal HZSM-5. Pada 
penelitian ini, dilakukan kalsinasi pada 
berbagai suhu kalsinasi dan waktu kalsinasi. 
Variabel suhu kalsinasi yang digunakan 
adalah 500, 600, 700, dan 800 C. Variabel 
waktu kalsinasi yang digunakan adalah 3; 4,5; 
dan 6 jam.  

    
Uji Katalitik Katalis Pd/HZSM-5 
 
Uji katalitik ini dilakukan untuk mengetahui 
kinerja katalis Pd/HZSM-5 yang telah 
disintesa. Hal ini meliputi produk yang 
dihasilkan dari reaksi katalitik. Katalis 
Pd/HZSM-5 ini digunakan untuk reaksi 
perengkahan minyak sawit, di mana dalam 
reaksi ini terjadi proses pemutusan rantai C-C 
dengan berat molekul yang tinggi menjadi 
rantai karbon dengan berat molekul lebih 
rendah. Dari hasil perengkahan minyak sawit 
ini diharapkan terbentuknya biogasoline. Jika 
di dalam produk hasil perengkahan katalitik 
dengan Pd/HZSM-5 ini ada gasoline, maka 
dapat dikatakan bahwa katalis Pd/HZSM-5 ini 
sesuai untuk reaksi perengkahan minyak 
sawit. 
 
Proses perengkahan ini dilakukan sebanyak 2 
kali dengan umpan yang berbeda, yaitu 
minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) dan 
minyak goreng turunan dari minyak sawit. 
Berikut ini adalah gambar dari produk hasil 
perengkahan minyak sawit mentah dan 
minyak goreng. 
 
Secara visual, produk perengkahan dari 
minyak sawit ini lebih mendekati gasoline 
komersial dari Pertamina dibanding dengan 
produk perengkahan minyak goreng. Dalam 
produk perengkahan minyak goreng, 
kemungkinan warna coklat ini berasal dari 
uap minyak goreng yang tak bereaksi, 
sehingga membuat produk menjadi kuning 
kecoklatan. Sedangkan produk dari minyak 
sawit berwarna kuning jernih ini telah sesuai 
dengan literatur yang menyatakan bahwa 
warna gasoline adalah kuning. 
 
Untuk mengetahui kandungan bio-gasoline di 
dalam produk perengkahan ini, dilakukan 
analisa Gas Chromatography (GC). Pada 
analisa Gas Chromatography ini digunakan 
waktu tambat (retention time) dari gasoline 
komersial sebagai acuan jenis fraksi yang 
didapat dari penelitian yang telah dilakukan, 
dengan cara membandingkan hasil analisa 
GC dari gasoline komersial Pertamina 
dengan produk hasil perengkahan minyak  
sawit dan minyak goreng.  



 

 
 

 
 

Gambar 8 Hasil analisa GC untuk produk 
hasil perengkahan minyak sawit. 

 
Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa 

banyak peak muncul pada retention time 40-
50 menit. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat fraksi seperti solar di dalam produk 
perengkahan minyak sawit. Sedangkan pada  
 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, 
diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai 
berikut : 

1. Hasil analisa XRD HZSM-5 sintesa 
menunjukkan adanya puncak pada 
sudut 2 sebesar 26,61 dengan % 
kristalinitas sebesar 8,12% dan hasil 
XRD Pd/HZSM-5 sintesa 
menunjukkan adanya puncak pada 
sudut 2 sebesar 26,61 dengan % 
kristalinitas sebesar 6,26%. 

2. Hasil XRF dari HZSM-5 menunjukkan 
perbandingan Si/Al dalam katalis 
HZSM-5 sebesar 45,9. Hal ini 
menunjukkan bahwa kristal HZSM-5 
yang terbentuk telah sesuai dengan 
karakteristik perbandingan Si/Al 
dalam HZSM-5 standar. 

3. Hasil analisa BET untuk katalis 
HZSM-5 menunjukkan luas 
permukaan katalis sebelum 
impregnasi adalah 118,09 m2/g, total 
volume pori sebesar 0,018 cc/g, dan 
diameter pori sebesar 38,146 A. 
Ukuran pori ini menunjukkan bahwa 
kristal yang terbentuk termasuk jenis 
mesopori. 

4. Katalis Pd/HZSM-5 sintesa dapat 
digunakan untuk perengkahan 
minyak sawit dan penggunaan katalis 
ini dalam perengkahan minyak sawit 
mengarahkan produk ke fraksi solar 
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ABSTRAK 
 
Aktivitas katalis H-ZSM-5 mesopori dengan kristalinitas yang bervariasi telah dipelajari pada reaksi 
esterifikasi asam lemak stearin kelapa sawit. ZSM-5 mesopori telah disintesis dengan menggunakan 
metode nanoprekursor ZSM-5 dan templat cetiltrimetilamonium bromida dengan variasi waktu kristalisasi. 
Padatan dikarakterisasi dengan menggunakan teknik difraksi sinar-X, spektroskopi inframerah, adsorpsi 
nitrogen dan keasaman permukaan dengan adsorpsi piridin. Hasil esterifikasi menunjukkan bahwa konversi 
asam lemak berhubungan dengan jumlah dan jenis asam yang terdapat pada sampel ZSM-5 mesopori.  
 
Kata kunci: ZSM-5 mesopori, esterifikasi, asam lemak stearin kelapa sawit, keasaman permukaan, 
adsorpsi nitrogen.  
 
ABSTRACT 
 
Catalytic activity of H-ZSM-5 mesoporous with various of crystallinity has been studied in the esterification 
reaction of palm oil stearin fatty acids. Mesoporous ZSM-5 have been synthesized by using the method 
nanoprecursor ZSM-5 and the cetiltrimetilamonium bromide as a template with various of crystallization time. 
Solids were characterized by using X-ray diffraction, infrared spectroscopy, nitrogen adsorption and surface 
acidity by pyridine adsorption techniques. The results showed that the conversion of esterification of fatty 
acids related to the amount and type of acid found in samples of mesoporous ZSM-5. 
 
Key words: mesoporous ZSM-5, esterification, palm stearin fatty acid, surface acidity, nitrogen adsorption. 

 
 
 
PENDAHULUAN 

Zeolit adalah padatan kristalin mikropori 
dengan struktur yang telah ditetapkan dengan 
baik (Chung dkk, 2008) . Material mikropori ini 
telah secara ekstensif digunakan dalam 
reaksi  yang melibatkan katalis asam karena 
keberadaan struktur porinya yang unik dan 
keasaman intinsiknya yang kuat. Akan tetapi, 
ukuran pori yang kecil dari kebanyakan 
material mikropori ini menghalangi 
aplikasinya dalam reaksi katalitik yang 
melibatkan molekul besar (Liu, 2009) . 
Sejak awal tahun 1990-an, material mesopori 
telah menarik banyak perhatian karena 
potensinya dalam mengkonversi molekul-
molekul besar. Akan tetapi, praktek 
aplikasinya masih terbatas karena keasaman 
dan kestabilan panasnya yang relatif rendah 
disebabkan karakter amorf dari dinding-
dinding pori (Liu, 2009) .  

ZSM-5  merupakan salah satu jenis zeolit 
yang pertama kali dibuat oleh divisi katalis 
Mobil Oil Corporation pada tahun 1972 
(Puppe,1999) . Material ini memiliki diameter 
pori kisaran 5 angstrom dan perbandingan 
Si/Al selalu diatas 5 sehingga disebut ZSM-5 
(Kokotailo, 1980). ZSM-5 mesopori digunakan 
untuk memecahkan keterbatasan difusi 
molekul dan pengubahan molekul yang besar 
(Wang dkk, 2009) . Goncalves dkk (2008) 
telah berhasil mensintesis ZSM-5 mesopori 
menggunakan bibit gel dalam kation surfaktan 
CTABr. Sintesis material mesopori 
bergantung pada kondisi-kondisi tertentu, 
seperti perbandingan molar Si/Al, jenis 
surfaktan yang digunakan sebagai template, 
perbandingan molar surfaktan/silika, waktu 
aging, suhu dan komposisi sumber bahan (Hu 
dkk, 2001; Liu dkk, 2001, Frunz dkk, 2006) .  
Akhir-akhir ini diketahui bahwa ZSM-5 
merupakan katalis asam terbaik untuk 



 

 
 

reaksi esterif ikasi asam asetat dengan 
benzil alkohol karena menghasilkan 
selektivitas yang tinggi dan tidak 
menghasilkan produk samping lain yang 
tidak diinginkan (Kirumakki dkk, 2004) . 
Keasaman katalis sangat berpengaruh pada 
reaksi esterifikasi. Keasaman pada katalis 
yang tinggi dapat meningkatkan konversi 
produk. Chung dkk (2008) melaporkan reaksi 
esterifikasi minyak goreng sisa (jelantah) 
dengan metanol menggunakan variasi katalis 
zeolit, yaitu ZSM-5 (MFI) , mordenite (MOR) , 
faujasite (FAU) , beta (BEA) dan silikalit. 
Semakin meningkatnya kekuatan asam pada 
zeolit, menghasilkan konversi ALB (Asam 
Lemak Bebas) yang semakin tinggi. Konversi 
ALB yang dihasilkan adalah MOR 80% > MFI 
77% > HFAU 55% > HBEA 50% > silikalit 
38%. 
 
Pada penelitian sebelumnya yang telah 
dilakukan Khalifah (2010) dan Auruma 
(2010) , pada reaksi esterifikasi minyak 
jelantah menggunakan katalis ZSM-5 
mesopori dengan variasi rasio Si/Al dan 
variasi waktu aging didapatkan konversi ALB 
sekitar  93 % untuk ZSM-5 dengan rasio Si/Al 
= 20 dan waktu aging 24 jam. ZSM-5 dengan 
rasio Si/Al = 20 ini menghasilkan konversi 
paling tinggi karena memiliki jumlah asam 
Brønsted paling banyak. Sedangkan pada 
penelitian Handayani (2010) yang 
mereaksikan ALB dari minyak jelantah 
dengan katalis ZSM-5 mesopori yang 
disintesis dengan metode sintesis prekursor 
zeolit nanokluster, menghasilkan konversi 
ALB sebesar 95,44 %. 
Reaksi esterifikasi menggunakan reaktan 
minyak jelantah pada penelitian sebelumnya 
melibatkan prosen ALB yang kecil yaitu 0,5 %. 
Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti 
menggunakan reaktan Asam Lemak Stearin 
Kelapa Sawit (ALSKS) yang memiliki prosen 
ALB yang besar yaitu 43 % untuk mengetahui 
aktivitas katalitik pada katalis ZSM-5 
mesopori yang disintesis dengan metode 
prekursor zeolit nanokluster.  
 
METODE PENELITIAN 
Alat dan Bahan 
Alat 
 
Peralatan yang digunakan pada penelitian ini 
adalah peralatan – peralatan gelas, 
seperangkap peralatan refluks untuk reaksi 
esterifikasi, pengaduk magnetik (stirer), oven 
listrik, neraca analitik untuk penimbangan 
sampel, sentrifuge untuk memisahkan filtrat 

dengan endapan, dan Furnace tubular untuk 
proses kalsinasi. Difraksi sinar – X (XRD 
JOEL JDX-3530 X-ray Diffractometer) untuk 
pengujian fase kristal dan kristalinitas 
padatan, spektroskopi inframerah untuk 
menunjukkan terbentuknya ZSM-5 mesopori, 
adsorpsi N2 untuk mengetahui luas 
permukaan sampel, serta adsorpsi piridin 
untuk menganalisis sisi asamnya. 
 
Bahan 
 
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian 
ini adalah tetraetilorto silikat (TEOS ) (99%, 
Merck) sebagai sumber silika, 
tetrapropilammonium hidroksida (TPAOH) (40% 
dalam air,  Merck) sebagai templat, natrium 
aluminat (NaAlO2) sebagai sumber 
alumunium dengan kadar Al2O3  = 50 – 56 %, 
setiltrimetilammonium bromida (CTABr) (99%, 
AppliChem) sebagai pengarah struktur meso,  
aquades, dan Asam Lemak Stearin Kelapa 
Sawit (ALSKS) yang diperoleh dari PT. 
Wilmar Nabati, sebagai reaktan untuk reaksi 
esterifikasi. 
 
Sintesis ZSM-5 Mesopori  
ZSM-5 mesopori disintesis dengan 
menggunakan metode yang dilakukan oleh 
Eimer dkk (2008) dalam sintesis TS-1 
mesopori. Natrium aluminat (NaAlO2) 
ditimbang sebanyak ± 2,0 gram kemudian 
dilarutkan dalam larutan TEOS sebanyak 
45,0 mL dan diaduk selama 30 menit. Larutan 
yang terbentuk ditambahkan larutan TPAOH 
yang terdiri dari 20,1 mL TPAOH dan 40 mL 
aquades. Campuran diaduk selama 15 jam. 
Selanjutnya campuran yang terbentuk 
didiamkan dengan suhu 80°C selama 12 jam. 
Setelah didiamkan, ditambahkan CTABr 
sebanyak 19,1 gram dan diaduk sampai 
tercampur sempurna dengan waktu kurang 
lebih 30 menit. Selanjutnya campuran 
didiamkan selama 3 jam dan disentrifuge. 
Padatan hasil sentrifuge kemudian dicuci 
dengan aquades sampai pH-nya netral. 
Kristal dikeringkan pada 60oC selama 24 jam. 
Selanjutnya kristal dikalsinasi pada suhu 
550oC selama  1 jam dengan dialiri N2 dan 
dilanjutkan dengan kalsinasi tanpa N2 selama 
6 jam. ZSM-5 mesopori yang terbentuk 
disebut sebagai sampel (a). 
 
Langkah-langkah di atas diulangi dengan 
waktu hidrotermal yang berbeda. Waktu 24 
jam untuk mendapatkan sampel (b) dan 48 
jam untuk sampel (c). Beberapa sampel yang 
telah dihasilkan ini kemudian dilakukan 



 

 
 

pertukaran ion dengan larutan ammonium 
asetat untuk mendapatkan sampel katalis 
yang bersifat asam. Pertukaran ion dilakukan 
dengan metode refluks dengan kondisi reaksi 
menggunakan suhu 60º C, waktu reaksi 3 jam, 
dan kecepatan pengadukan 300 rpm. 
 
Karakterisasi Padatan 
Difraksi Sinar-X 
 
Padatan yang dihasilkan dikarakterisasi 
menggunakan teknik difraksi sinar-X (XDR 
JEOL JDX-3530 X-ray Diffractometer) 
menggunakan radiasi CuKα pada panjang 
gelombang λ = 1,541 Å, tegangan 40 kV, dan 
arus 30 mA dengan rentang sudut 2θ = 5-50°. 
 
Spektroskopi Inframerah 
 
Padatan yang dihasilkan dikarakterisasi 
dengan spektroskopi inframerah (SHIMADZU) 
untuk mengetahui ikatan yang terbentuk pada 
bilangan gelombang 1400 cm-1 sampai 400 
cm-1. 
 
Adsorpsi/desorpsi Nitrogen 
 
Isoterm adsorption nitrogen diamati dengan 
menggunakan suatu instrumen 
Quantachrome Corporation (Nova-1200). Hal 
yang perlu dilakukan sebelum analisis ini 
adalah sampel (masing-masing sebanyak 
0.05 gram) divakum selama 2 jam pada 
150°C. Selanjutnya gas N 2  dialirkan dan 
diadsorp pada temperatur sangat rendah (77 
K) dalam tekanan vakum. Luas permukaan 
material yang dianalisa (sampel) diukur dari 
jumlah molekul yang terdeposit (teradsorp) di 
monolayer. Luas permukaan spesifik (SBET) 
dihitung dengan persamaan BET . 
 
Adsorpsi Piridin 
 
Analisis keasaman permukaan dilakukan 
dengan menggunakan adsorpsi piridin pada 
sampel dengan variasi waktu hidrotermal 12, 
24 dan 48 jam. Sampel sebanyak ± 12 mg 
diletakkan pada pemegang sampel, dan 
dimasukkan ke dalam sel kaca yang terbuat 
dari pirex. Selanjutnya, sel kaca dipanaskan 
pada suhu 400 oC selama 4 jam. Jenis situs 
asam Brønsted ditentukan menggunakan 
molekul piridin sebagai basa. Piridin diadsorb 
pada suhu ruang selama satu jam, dilanjutkan 
dengan desorpsi pada 150 oC selama tiga 
jam. Spektra inframerah direkam pada suhu 
kamar pada daerah 1700–1400 cm−1.  

Jumlah sisi asam Brønsted dan Lewis 
dihitung berdasarkan persamaan yang telah 
diperkenalkan oleh Emeis (1993) 
 
Uji Aktivitas Katalitik 
Reaksi Esterifikasi 
 
Reaksi Esterifikasi dilakukan menggunakan 
labu alas bulat 50 mL yang dilengkapi dengan 
pengaduk dan refluks kondenser untuk 
menghindari penguapan alkohol. Pengaduk 
magnet digunakan untuk mengontrol laju 
gerakan campuran reaksi. Untuk 
mengeliminasi efek transfer massa eksternal, 
kecepatan pengadukan harus konstan yaitu 
300 rpm. Reaktor leher tiga diletakkan diatas 
penangas minyak suhu konstan yang 
dilengkapi dengan pengontrol suhu.  
 
Asam Lemak Stearin Kelapa Sawit (ALSKS) 
ditambahkan ke dalam metanol dalam gelas 
reaktor dengan komposisi molar 1:30, 
kemudian ditambahkan 0,2 gram katalis. 
Campuran dipanaskan pada suhu 60 oC 
selama 15, 30, dan 60 menit.  

 
Penentuan Konversi ALB (Asam Lemak 
Bebas)  
 
Titrasi asam basa yang digunakan mengikuti 
standart AOCS (Amarican Oil Chemistry 
Society). Sebanyak 1 gram sampel minyak 
dipanaskan pada suhu 250oC selama 1 menit. 
Kemudian ditambahkan isopropanol 25 mL 
yang sudah dinetralkan dengan NaOH 0,05 N. 
Isopropanol yang sudah netral ditambahkan 5 
tetes indikator pp. Selanjutnya, dititrasi 
dengan NaOH 0,05 N. 
 
Prosen konversi ALB ditentukan dari 
selisih %ALBawal dengan %ALBakhir  
menggunakan persamaan: 

 
% ALB = VNaOH x NNaOH x Mrmetil ester      
                      gram sampel 
 
% Konversi = % ALBawal - % ALBakhir  x 100%     
                             % ALBawal 

 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sintesis ZSM-5 Mesopori 
 
Sintesis ZSM-5 mesopori dilakukan 
menggunakan metode prekursor zeolit 
nanokluster (Eimer, 2008). Sintesis dilakukan 
dengan mencampurkan natrium aluminat 



 

 
 

(NaAlO2) sebagai sumber Al dengan tetraetil 
ortosilikat sebagai sumber Si. Pencampuran 
ini menggunakan perbandingan rasio Si/Al = 
20. Campuran diaduk dengan menggunakan 
magnetik stirrer dengan kecepatan konstan 
selama 30 menit. Selanjutnya campuran yang 
terbentuk ditambah dengan larutan TPAOH 
yang terdiri dari TPAOH dan aquades, yang 
berfungsi sebagai templat organik pertama 
yang membentuk struktur MFI dengan ukuran 
pori mikro. Campuran ini membentuk dua 
fase yaitu fasa organik untuk TPAOH dan 
fase air untuk campuran NaAlO2  dengan 
TEOS. Campuran ketiga bahan ini diaduk 
dengan menggunakan pengaduk magnetik 
selama 15 jam dan kemudian didiamkan pada 
suhu 80°C selama 12, 24, dan 48 jam.  
 
Proses pendiaman dalam oven selama 12, 
24,dan 48  jam ini merupakan proses 
hidrotermal. Proses hidrotermal ini melibatkan 
air dan panas, dimana campuran dipanaskan 
pada temperatur relatif tinggi dalam wadah 
tertutup. Keadaan tersebut dimaksudkan agar 
terjadi keseimbangan antara uap air dan 
larutan. Wadah yang tertutup menjadikan uap 
air tidak akan keluar, sehingga tidak ada 
bagian dari larutan yang hilang dan komposisi 
larutan prekursor tetap terjaga. Pada proses 
hidrotermal, terjadi reaksi kondensasi yang 
memungkinkan adanya pembentukan ikatan 
baru Si, Al-O-Si, Al (T-O-T) (Cundy dan Cox., 
2005). Menurut Eimer dkk (2008), pada 
kondisi ini terbentuk juga zeolit nanoklaster 
yang digunakan sebagai prekursor. Reaksi 
yang terjadi adalah 

      NaAlO2(s)  + H2O(l)  �Al(OH)4(aq) + NaOH(aq) 
     (C2H5O)4Si(l) + 4 H2O(l)�Si (OH)4(aq) + 4 

C2H5OH(aq) 
     Si(OH)4(aq) + Al(OH)4(aq) � (OH)3Si-O-

Al(OH)3(aq) + H2O(l) 

 
Setelah proses pendiaman selama 12, 24,dan 
48  jam ini, larutan suspensi yang terbentuk 
ditambah setiltrimetilammonium bromida 
(CTABr) sebagai agen pengarah meso yang 
menghasilkan katalis dengan kestabilan asam 
dan hidrotermal yang baik.  Campuran diaduk 
selama 30 menit dan kemudian didiamkan 
selama 3 jam, dipisahkan antara filtrat dan 
padatan, diukur pH-nya lalu dicuci sampai pH 
netral. Pemisahan filtrat dengan padatan  
disini tidak menggunakan kertas saring biasa 
karena serbuk zeolit berukuran lebih kecil 
daripada pori kertas saring, jika digunakan 
teknik penyaringan biasa, padatan yang 
dihasilkan akan lolos. Oleh karena itu, 

pemisahan filtrat dengan padatan dilakukan 
menggunakan sentrifuge. Proses pencucian 
sampai pH netral juga dilakukan untuk 
menghilangkan TPAOH yang masih tersisa. 
pH yang terukur sebelum pencucian yaitu 12.  
Padatan putih yang diperoleh dari proses 
pemisahan,   selanjutnya di oven pada suhu 
60°C selama 24 jam. Setelah dikeringkan, 
kemudian padatan putih tersebut dikalsinasi 
pada suhu 550°C selama satu jam dengan 
dialiri N2 dilanjutkan 6 jam tanpa dialiri N2. 
Kalsinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menghilangkan templat-templat organik dan 
untuk pembentukan struktur Si-O-Al supaya 
semakin kuat sehingga terbentuk ZSM-5 
mesopori. Pengaliran N2 pada 1 jam pertama 
juga dilakukan untuk memperkuat ikatan Si-
O-Al karena ikatan yang terbentuk 
sebelumnya masih rapuh (Campbell, 2006). 
 
Sampel katalis yang telah dihasilkan ini 
kemudian dinamakan katalis (a). Katalis (a) 
masih mengandung kation Na+. Oleh karena 
katalis yang ingin dihasilkan dalam sintesis ini 
yaitu katalis asam (dalam bentuk H-a) ,maka 
perlu dilakukan pertukaran ion untuk 
mengganti ion Na pada katalis (a)  menjadi 
ion H (H-a). Pertukaran ion dilakukan dengan 
mereaksikan katalis katalis (a) dengan larutan 
CH3COONH4 menggunakan metode refluks 
selama 3 jam pada suhu 60ºC (Liu dkk,2009). 
Semua prosedur yang telah dilakukan 
sebelumnya, diulangi untuk waktu hidrotermal 
24 dan 48 jam, sehingga dihasilkan katalis H-
b dan H-c. 

 
Reaksi yang terjadi yaitu : 
 
Na+[a]-(s) + CH3COONH4(aq)� NH4

+[a]-(s) + 
CH3COONa(aq)  

 
Campuran yang dihasilkan kemudian 
dipisahkan dan padatan yang diperoleh 
selanjutnya dioven pada suhu 100ºC selama 
24 jam sampai padatan benar-benar kering. 
Setelah itu padatan dikalsinasi pada suhu 
550ºC selama 10 jam untuk mendekomposisi 
NH3 sehingga diperoleh katalis H-a. Reaksi 
pelepasan NH3 dan pembentukan H-a dapat 
dilihat seperti dibawah ini : 
 

NH4
+[a]- (s)  � H+[a]- (s) +  NH3 (g) 

 
Sampel katalis H-a yang telah diperoleh ini 
kemudian dikarakterisasi dengan difraksi 
sinar–X (XRD) untuk mengetahui tingkat 
kekristalan, spektroskopi inframerah untuk 
mengetahui gugus-gugus fungsi, adsorpsi N2 



 

 
 

untuk mengetahui luas permukaan dan 
diameter pori katalis serta adsorpsi piridin 
untuk mengetahui sifat asamnya. Katalis H-a 
ini kemudian diuji aktivitas katalitiknya pada 
reaksi esterifikasi Asam Lemak Stearin 
Kelapa Sawit (ALSKS). 
 
Karakterisasi padatan 
Spektroskopi inframerah 
 
Teknik spektroskopi inframerah digunakan 
untuk menentukan ikatan antar atom dan 
mengetahui gugus fungsi pada sampel 
sehingga dapat membantu memberikan 
informasi dalam memperkirakan struktur 
molekul. Pada umumnya muncul pita di 1000 
– 1200 cm-1 dan 450 cm-1 yang menunjukkan 
secara berurutan struktur internal tetrahedral 
tak sensitif yang mengalami vibrasi regangan 
asimetris dan vibrasi tekuk. Pita pada 795 
cm-1 dapat diartikan sebagai struktur internal 
tetrahedral sensitif yang mengalami vibrasi 
regangan simetris. Puncak pada sekitar 960 
cm-1 menunjukkan gugus silanol terminal 
pada dinding permukaan mesopori. Pita yang 
sangat spesifik berada pada sekitar 550 cm-1 
yang menunjukkan unit cincin 5 dalam 
struktur pentasil zeolit seperti ZSM-5. Hasil 
ini serupa dengan yang telah dilaporkan oleh 
Goncalves dkk (2008) untuk sampel ZSM-5 
mesopori. 
 
Gambar 1 menunjukkan spektra inframerah 
sampel yang disintesis dengan variasi waktu 
hidrotermal (a) 12 jam,(b) 24 jam,dan (c) 48 
jam. Pada bilangan gelombang sekitar 550 
cm-1, terlihat bahwa sampel (c) memiliki 
puncak paling tajam, sampel (b) memiliki 
puncak kecil dan sampel (a) puncaknya 
terlihat sangat lemah. Puncak pada bilangan 
gelombang sekitar 550 cm-1 ini menunjukkan 
terbentuknya unit cincin 5 dalam struktur 
pentasil zeolit seperti ZSM-5. Jadi, puncak 
disekitar 550 cm-1 ini merupakan puncak yang 
penting karena menunjukkan karakteristik 
ZSM-5. Selain puncak disekitar 550 cm-1 ada 
puncak lain yang menunjukkan karakteristik 
ZSM-5, yaitu puncak pada sekitar 1226 cm-1. 
Puncak disekitar 1226 cm-1 ini menunjukkan 
karakteristik ZSM-5 yang memiliki struktur 
MFI. Puncak pada daerah sekitar 550 cm-1 
dan 1226 cm-1 semakin tajam seiring dengan 
bertambahnya waktu hidrotermal. Ini 
mengindikasikan bahwa karakteristik ZSM-5 
semakin kuat. Kirsschhock dkk (1999) telah 
menjelaskan bahwa intensitas puncak pada 
bilangan gelombang sekitar 550 cm-1 akan 

bertambah dengan meningkatnya kristalinitas 
ZSM-5.  
 
Puncak-puncak lain yang menunjukkan 
terbentuknya ZSM-5 yaitu  puncak disekitar 
1100 cm-1 dan 450 cm-1. Puncak-puncak 
dibilangan gelombang tersebut menunjukkan 
secara berurutan struktur internal tetrahedral 
tak sensitif Si-O-Si yang mengalami vibrasi 
regangan asimetris dan vibrasi tekuk ikatan 
T-O. 
 
Selain puncak di 550, 1226, 1100, dan 450 
cm-1, terdapat juga puncak disekitar 795 cm-1 
yang menunjukkan struktur internal 
tetrahedral tak sensitif yang mengalami 
vibrasi regangan simetris. Puncak lain yang 
merupakan puncak sensitif yaitu puncak 
pada bilangan gelombang sekitar 960 cm-1. 
Puncak pada daerah ini mengindikasikan 
adanya gugus silanol pada dinding mesopori 
sebagaimana dilaporkan oleh Goncalves dkk 
(2008). Semakin lama waktu hidrotermal, 
maka puncak didaerah sekitar 960 cm-1 yang 
dihasilkan semakin kecil. 
 

 
Gambar 1. Spektra Inframerah sampel 

katalis variasi waktu hidrotermal (a) 12 jam, 
(b) 24 jam, dan (c) 48 jam. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tabel 1. Bilangan gelombang (cm -1) yang 
menunjukkan karakteristik sampel katalis 
 
Sam
pel 

Regangan 
TO4 

Tek
uk 

T-O 

Si
-
O
H 

Struk
tur 

Pent
asil 

Struk
tur 

MFI Asime
tris 

Sime
tris 

a 1088 796 463 97
2 

545 - 

b 1088 796 463 96
9 

545 - 

c 1108 796 451 - 548 1227 

 
Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan 
bahwa ada puncak-puncak yang semula pada 
waktu hidrotermal 12 jam belum terbentuk, 
namun pada waktu hidrotermal 24 dan 48 jam 
sudah terbentuk (puncak pada bilangan 
gelombang sekitar 550 cm-1). Begitu pula 
puncak pada sekitar 1226 cm-1 yang awalnya 
pada waktu hidrotermal 12 dan 24 jam belum 
terbentuk, pada waktu hidrotermal 48 jam 
sudah terbentuk. Puncak-puncak yang 
dihasilkan oleh spektra inframerah pada 
bilangan gelombang 450, 550, 795, 1100, dan 
1226 cm-1 mengalami kenaikan intensitas 
seiring dengan bertambahnya waktu 
hidrotermal. Namun puncak pada sekitar 960 
cm-1 mengalami penurunan intensitas seiring 
dengan bertambahnya waktu hidrotermal. 
 
 
Difraksi Sinar-X 
 
Difraksi sinar-X digunakan untuk mengetahui 
fase  dan struktur kristal, serta kristalinitas. 
Pada penelitian ini dipelajari hubungan 
pertumbuhan kristal dengan lama waktu 
hidrotermal dengan menggunakan variasi 
waktu hidrotermal 12, 24, dan 48 jam.  
 
ZSM-5 (Gambar 2) menunjukkan karakteristik 
puncak-puncak difraksi di 2θ = 7,9º, 8,8º,  
23,1º,  23,9º, dan 24,4º yang merupakan pola 
difraksi kristal dengan struktur MFI. Struktur 
MFI didapatkan karena menggunakan 
pengarah struktur TPAOH. Penggunaan 
templat  TPA+ memberikan pengaruh pada 
pembentukan ikatan Si, Ti-O-Si, Ti  dan juga 
memberikan suasana basa yang membantu 
melarutkan silika (Zhu dkk, 2009).   
  

 
Gambar 2  Difraksi sinar-X sampel katalis 
dengan variasi waktu hidrotermal (a) 12 

jam, (b) 24 jam, dan (c) 48 jam 
 
Pada sampel katalis yang telah disintesis 
dengan waktu hidrotermal (a) 12 jam, (b) 24 
jam, dan (c) 48 jam ini mengindikasikan 
bahwa sampel (a) memiliki struktur masih 
amorf karena  hanya menunjukkan gundukan 
disekitar 2θ = 15 – 30 dan tidak menunjukkan 
puncak – puncak karakteristik. Ini 
mengindikasikan bahwa ZSM-5 belum 
terbentuk karena waktu hidrotermalnya yang 
terlalu singkat. Sementara itu untuk sampel (b) 
sudah menunjukkan puncak di 2θ = 23,1º; 
7,89º ; dan 8,8º , walaupun intensitasnya kecil. 
Intensitas puncak yang kecil ini menunjukkan 
bahwa struktur ZSM-5 sudah terbentuk 
meskipun dengan kristalinitas yang rendah. 
Sampel (c) sudah menunjukkan karakteristik 
puncak-puncak utama dengan intensitas yang 
tinggi. Ini menunjukkan bahwa kristal ZSM-5 
sudah terbentuk dengan baik. 
 
Gambar 2 menunjukkan bahwa semakin lama 
waktu hidrotermal, maka intensitas yang 
dihasilkan semakin tinggi karena jumlah inti 
zeolit yang dihasilkan semakin banyak. Ini 
mengindikasikan bahwa ZSM-5 yang 
dihasilkan semakin kristalin Hasil ini serupa 
dengan penelitian yang telah dilaporkan oleh 
Goncalvez dkk (2008). 
 
Adsorpsi N 2 

 
Adsorpsi nitrogen yaitu fisisorpsi suatu gas 
inert seperti nitrogen atau argon yang 
melibatkan adsorpsi secara fisis. Adsorpsi 
nitrogen yang dilakukan pada penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui luas permukaan 
dan ukuran pori sampel katalis. Luas 
permukaan diukur dengan menghitung jumlah 
molekul yang menempel pada lapisan tunggal. 
Perhitungan luas permukaan ini 



 

 
 

menggunakan model perhitungan BET 
(Brunauer, Emmet, dan Teller)  dengan 
asumsi bahwa gas membentuk jumlah 
lapisan yang tak terbatas di atas suatu 
permukaan (Adamson,1990). Berdasarkan 
perhitungan dengan menggunakan model 
BET, diperoleh data luas permukaan sampel 
katalis. Sementara perhitungan untuk ukuran 
pori digunakan model perhitungan BJH 
(Barret, Joiner, Halenda ). Berdasarkan 
perhitungan dengan model BJH, diperoleh 
data diameter pori dari sampel katalis. 
 

Tabel 2  Luas permukaan dan diameter 
pori sampel katalis berdasar data 

Adsorpsi N 2 

 

Sampel 
Katalis 

Luas 
permukaan 

(m2/g) 

Diameter 
pori (nm) 

Katalis a 401 3,4 

Katalis b 367 3,8 

Katalis c 261 4,2 

 
Data pada Tabel 2  menunjukkan bahwa  
katalis (a) yang disintesis dengan waktu 
hidrotermal 12 jam memiliki luas permukaan 
paling besar dibanding dengan katalis (b) 
yang disintesis dengan waktu hidrotermal 24 
jam dan katalis (c) yang disintesis dengan 
waktu hidrotermal 48 jam. Data tersebut juga 
secara langsung menyatakan bahwa semakin 
lama waktu hidrotermal, maka semakin kecil 
luas permukaan. Hal ini disebabkan semakin 
lama waktu hidrotermal, semakin tinggi 
kristalinitas dari sampel katalis.  Hal ini sesuai 
dengan penelitian Goncalves dkk (2008) yang 
menyatakan bahwa kenaikan kristalinitas 
sampel, menurunkan luas permukaan. 
 
Selain data luas permukaan, dari analisa 
adsorpsi N2 diperoleh juga data ukuran pori 
dari sampel katalis. Setelah  dihitung 
menggunakan model perhitungan BJH, 
diperoleh data bahwa diameter pori rata-rata 
dari katalis (a) 3,4 nm, katalis (b) 3,8 nm, dan 
katalis (c) 4,2 nm.. Ukuran pori ini 
menunjukkan bahwa sampel katalis yang 
telah disintesis tergolong dalam material 
mesopori karena menurut Beck dkk (1992), 
material dikatakan mesopori jika memiliki 
diameter pori 2-50 nm. 
 
Uji Keasaman 
Uji keasaman dilakukan untuk mengetahui 
jumlah sisi asam Lewis dan Brønsted pada 
katalis yang telah disintesis pada penelitian 

ini. Penentuan jumlah sisi asam Lewis dan 
Brønsted dilakukan dengan menggunakan 
adsorpsi piridin dan dianalisis menggunakan 
teknik spektroskopi inframerah.  Sisi asam 
Brønsted dan Lewis dapat dibedakan secara 
berurutan dengan pita dari ion piridinium pada 
1545 cm-1 dan ikatan koordinasi piridin pada 
1455 cm-1. Pita pada 1490 cm-1 biasanya 
dihubungkan dengan adsorpsi piridin pada 
kedua sisi asam Brønsted dan Lewis (Kumar 
dkk, 2002). 
 
Pada proses adsorpsi piridin, sampel 
dievakuasi pada suhu 400ºC selama 4 jam. 
Tahapan berikutnya adalah proses adsorpsi 
piridin pada suhu kamar dilanjutkan proses 
desorpsi pada suhu 150ºC selama 3 jam 
untuk menghilangkan piridin yang terikat 
secara fisis sehingga hanya diperoleh piridin 
yang terikat secara kimia. Proses ini 
dilakukan dalam tabung yang tertutup dan 
dialiri dengan gas nitrogen. Selanjutnya 
padatan dikarakterisasi menggunakan 
spektroskopi inframerah untuk mengetahui 
jumlah piridin yang teradsorpsi. 
 
Dari data spektroskopi inframerah daerah 
piridin pada Gambar 3, terlihat puncak  pada 
panjang gelombang  1446 cm-1 untuk semua 
sampel. Puncak pada bilangan gelombang ini 
menunjukkan vibrasi regangan gugus fungsi 
C-C pada ikatan koordinasi piridin dengan 
katalis yang mengindikasikan adanya sisi 
asam Lewis pada katalis ( TopsØe dkk, 1981). 
Ikatan piridin dengan katalis dapat 
digambarkan sebagai berikut : 

    
 
Puncak lain  juga muncul pada bilangan 
gelombang 1546 cm-1 . Puncak ini 
menunjukkan vibrasi regangan C-C dari ion 
piridinium yang mengindikasikan adanya sisi 
asam Brønsted pada katalis. Ion piridinium ini 
terbentuk karena proton H+ dari gugus 
hidroksil yang terikat pada permukaan katalis 
didonorkan pada molekul piridin (TopsØe dkk, 
1981). Ikatan piridin dengan katalis dapat 
digambarkan sebagai berikut : 

 



 

 
 

                  

 
Selain itu muncul puncak pada bilangan 
gelombang sekitar 1493 cm-1. Puncak ini 
tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
sisi asam Lewis atau Brønsted karena ikatan 
hidrogen antara molekul piridin dengan sisi 
asam permukaan katalis yang terdeteksi pada 
puncak ini, interaksinya lemah (Parry, 1963). 
 

 
Gambar 3. Spektra inframerah sampel 
katalis dengan variasi waktu hidrotermal 
(a) 12 jam, (b) 24 jam, dan (c) 48 jam ,yang 
dianalisa keasamannya dengan adsorpsi 
piridin. 
 
Tabel 3. Jumlah asam Brønsted dan Lewis 

pada sampel 
 

Samp
el 

Luas 
Lewis  
(m2/g

) 

Luas 
Brøn
sted 
(m2/g

) 

Jumlah 
Asam 
Lewis 

(L) 
(mmol/g

) 

Jumla
h 

Asam 
Brønst
ed (B) 
(mmol/

g) 

Total 
Asam 
( L + 
B ) 

(mmol/
g) 

Katalis 
H-a 

2,949 1,025 0,095 0,025 0,120 

Katalis 
H-a 

1,881 0,482 0,062 0,012 0,074 

Katalis 
H-c 

0,524 0,087 0,017 0,002 0,019 

 
Gambar 3 menunjukkan bahwa semakin lama 
waktu hidrotermal, intensitas ketiga puncak 
semakin berkurang. Berdasarkan data pada 

Tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah sisi asam 
Lewis dan Brønsted pada sampel katalis juga 
berkurang dari sampel H-a, H-b, dan H-c. 
Sampel katalis H-a yang disintesis dengan 
waktu hidrotermal 12 jam memiliki jumlah sisi 
asam Lewis dan Brønsted paling banyak. 
Sementara sampel katlis H-c yang disintesis 
dengan waktu hidrotermal 48 jam memiliki 
jumlah sisi asam Lewis dan Brønsted  paling 
sedikit. Jumlah sisi asam pada permukaan 
masing-masing katalis dapat dilihat pada 
Tabel 3, yang dihitung berdasarkan 
persamaan yang telah diperkenalkan oleh 
Emeis (1993). 
 
Apabila dihubungkan dengan luas 
permukaannya, sifat keasaman memiliki nilai 
yang sebanding dengan luas permukaannya 
(Gambar 4). Jadi, semakin besar luas 
permukaan katalis, maka semakin banyak sisi 
asamnya. Oleh karena itu, katalis H-a yang 
memiliki luas permukaan paling  besat 
dibanding katalis H-b dan H-c (Tabel 2), 
memiliki keasaman yang paling besar. Hal ini 
sesuai dengan hasil yang dilaporkan oleh 
Ramesh dkk (2002). Berdasarkan penelitian 
Ozbay dkk (2008) dinyatakan juga bahwa 
semakin lama waktu yang diperlukan untuk 
pertumbuhan inti zeolit, maka sisi 
keasamannya berkurang. Oleh karena itu, 
sampel katalis yang disintesis dengan waktu 
hidrotermal paling lama yaitu 48 jam (katalis 
H-c), akan memiliki jumlah sisi asam yang 
paling sedikit. 
 

 
 

Gambar 4. Grafik hubungan luas 
permukaan dengan total asam pada 

sampel katalis H-a, H-b, dan H-c 
 
Uji aktivitas katalitik 
 
Uji aktivitas katalitik disini dilakukan pada 
reaksi esterifikasi asam lemak stearin kelapa 
sawit (ALSKS) dengan metanol. Asam lemak 
stearin kelapa sawit ini mengandung asam 



 

 
 

palmitat dan stearat dalam jumlah tinggi 
sehingga menyebabkan stearin kelapa sawit 
ini berbentuk padat pada suhu kamar. Reaksi 
esterifikasi mengkonversi asam lemak bebas 
yang terkandung di dalam trigliserida menjadi 
metil ester.  
 
Dalam reaksi ini digunakan katalis asam H-a, 
H-b, dan H-c yang secara berurutan telah 
disintesis sebelumnya dengan variasi waktu 
hidrotermal 12, 24, dan 48 jam.  Jumlah asam 
lemak bebas yang telah bereaksi membentuk 
metil ester akan dihitung sebagai persen 
konversi yang digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar aktivitas dari katalis yang 
telah digunakan. Selain menggunakan katalis 
dengan variasi waktu hidrotermal, pada reaksi 
ini juga digunakan variasi waktu reaksi untuk 
mengetahui kondisi reaksi yang dapat 
menghasilkan konversi lebih besar. 
 
Reaksi esterifikasi ALSKS dengan metanol 
dilakukan dalam labu bundar yang dilengkapi 
dengan pemanas, seperangkat alat refluks 
dan termometer untuk mengamati suhu. 
Peralatan refluks dengan kondensor dalam 
percobaan ini digunakan untuk menghindari 
penguapan dari metanol agar metanol yang 
digunakan  bereaksi dengan reaktan ALSKS. 
Berikut contoh reaksi esterifikasi asam 
palmitat (merupakan kandungan tertinggi 
dalam ALSKS) dengan metanol : 
 

CH3(CH2)14COOH + CH3OH
CH3(CH2)14COOCH3 +  H2O 

Asam palmitat + metanol metil 
palmitat + air 

 
Mekanisme reaksinya ketika dikatalisis 
dengan katalis H-a, H-b, dan H-c  yaitu H + 

dari katalis akan berfungsi sebagai donor 
proton yang menyebabkan autoprotolisis 
asam karboksilat (Iglesia dkk, 2007) 
sehingga melepaskan molekul air dan 
atom C pada karboksilat menjadi positif. 
Setelah protonasi atau aktivasi gugus 
karbonil, mekanisme dilanjutkan dengan 
reaksi adisi CH3OH pada gugus aktif karbonil, 
deprotonasi ion oxonium, kemudian 
pelepasan katalis H+, sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 5. 
 
Aktivitas katalis kemudian dapat diketahui 
dari perubahan jumlah ALSKS sebelum 
direaksikan dan setelah direaksikan 
menggunakan katalis. Menurut Chung (2008) 
aktivitas katalis dalam reaksi esterifikasi ini 
dipengaruhi beberapa hal antara lain  

keasaman katalis dan ukuran diameter pori 
katalis.  
 
Pengaruh variasi katalis pada reaksi 
esterifikasi ALSKS dengan metanol ini 
ditunjukkan dengan penggunaan katalis H-a, 
H-b, dan H-c untuk waktu reaksi 60 menit. 
Variasi katalis yang digunakan didasarkan 
pada waktu hidrotermal sintesis katalis yang 
dihubungkan juga dengan jumlah asam 
Brønsted dan Lewisnya. 
 
Gambar 6 menunjukkan bahwa konversi ALB 
pada katalis H-a memiliki nilai paling kecil jika 
dibandingkan dengan katalis H-b dan H-c. Ini 
disebabkan karena katalis H-a merupakan 
katalis yang disintesis dengan waktu 
hidrotermal 12 jam dimana berdasarkan hasil 
difraksi sinar-X, katalis ini tidak menunjukkan 
fase kristal ZSM-5. Meskipun berdasarkan 
hasil uji keasaman, jumlah sisi asam katalis 
H-a ini memiliki nilai yang paling besar namun 
konversinya lebih kecil dibanding dengan 
katalis H-b dan H-c karena waktu sintesis 
katalis H-a yang terlalu pendek sehingga 
menyebabkan kristal ZSM-5 belum terbentuk. 
 

 
Gambar 5. Mekanisme reaksi katalisis H-a, 
H-b, dan H-c pada esterifikasi asam lemak 

stearin kelapa sawit dengan metanol 
 
Sebagaimana dikatakan Kumar (2002) 
kekuatan asam suatu katalis berkurang 
karena berkurangnya kristalinitas dan 
kemurnian fase dari ZSM-5. Berdasarkan 
Gambar 6 dapat dilihat bahwa jumlah asam 
pada penelitian ini tidak mempengaruhi % 
konversi tetapi kekuatan asam yang 
dihubungkan dengan kristalinitas katalis yang 
mempengaruhi reaksi ini.  
 
Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa rasio 
L/B mempengaruhi % konversi ALB. 
Penelitian menggunakan rasio L/B ini telah 
dilakukan oleh Chou dkk (2006) dimana 
semakin besar rasio L/B, semakin tinggi % 



 

konversi ALB pada menit ke
dihubungkan dengan data luas permukaan, 
katalis H-b dengan luas permukaan 367 m
menghasilkan konversi paling tinggi pada 
menit ke-15 & 30. Sehingga dari Tabel 
dapat disimpulkan bahwa bukan hanya total 
asam yang mempengaruhi % konversi ALB, 
namun juga rasio L/B dan juga luas 
permukaan. Jumlah asam yang paling banyak 
dan luas permukaan yang paling tinggi pada 
katalis H-a tidak mampu menghasilkan 
konversi yang tinggi karena ternyata rasio
dari katalis ini paling kecil. Sementara katalis 
H-b dengan jumlah asam, rasio L/B, dan luas 
permukaan tertinggi kedua, mampu 
menghasilkan konversi paling besar dengan 
waktu reaksi paling singkat. Kemudian katalis 
H-c dengan total asam dan luas permuk
paling kecil mampu menghasilkan konversi 
yang besar karena ternyata rasio L/B katalis 
ini paling tinggi namun waktu reaksinya lebih 
lama yaitu 60 menit. 
 

Gambar 6. Grafik antara % konversi ALB 
dengan jumlah Asam Brønsted & Asam 

Lewis pada t (waktu reaksi) 60
katalis H-a, H- b, dan H

 
Tabel 4. Tabel hubungan antar Total asam 
(L+B), rasio L/B dengan Luas permukaan 
dan %Konversi ALB pada sampel katalis 
H-a, H-b, dan H-c 
 

Sampel L + 
B L/B 

Luas 
Permu

kaan 
(m2/g)

Katalis 
H-a 

0,120 3,8 401 

Katalis 
H-b 

0,074 5,1 367 

Katalis 
H-c 

0,019 8,5 261 

 

konversi ALB pada menit ke-60. Namun jika 
dihubungkan dengan data luas permukaan, 

b dengan luas permukaan 367 m2/g 
menghasilkan konversi paling tinggi pada 

15 & 30. Sehingga dari Tabel 3 
bukan hanya total 

asam yang mempengaruhi % konversi ALB, 
namun juga rasio L/B dan juga luas 
permukaan. Jumlah asam yang paling banyak 
dan luas permukaan yang paling tinggi pada 

a tidak mampu menghasilkan 
konversi yang tinggi karena ternyata rasio L/B 
dari katalis ini paling kecil. Sementara katalis 

b dengan jumlah asam, rasio L/B, dan luas 
permukaan tertinggi kedua, mampu 
menghasilkan konversi paling besar dengan 
waktu reaksi paling singkat. Kemudian katalis 

c dengan total asam dan luas permukaan 
paling kecil mampu menghasilkan konversi 
yang besar karena ternyata rasio L/B katalis 
ini paling tinggi namun waktu reaksinya lebih 

 

Grafik antara % konversi ALB 
dengan jumlah Asam Brønsted & Asam 

reaksi) 60  menit untuk 
b, dan H -c 

Tabel hubungan antar Total asam 
(L+B), rasio L/B dengan Luas permukaan 
dan %Konversi ALB pada sampel katalis 

Luas 
Permu-

kaan 
/g) 

% Konversi 
ALB ,  
Menit 

15  30  60  

 
79,
87 

85,
26 

80,
54 

 
84,
39 

88,
83 

85,
55 

 
84,
20 

85,
28 

85,
65 

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa konversi 
yang dihasilkan katalis H
mengalami  kenaikan namun kemudian turun 
drastis. Sementara katalis H
menghasilkan konversi yang naik sedikit dan 
tidak turun. Hal ini menunjukkan bahwa 
stabilitas katalis H-c paling baik karena katalis 
ini memiliki kristalinitas yang tinggi. 
 
Katalis H-a dan H-b mencapai hasil yang 
optimum di menit ke-30, sementara katalis H
c mencapai hasil optimum pada menit ke
Hal ini disebabkan karena katalis 
memiliki luas permukaann yang tinggi 
sehingga molekul reaktan lebih mudah 
mencapai sisi aktif katalis, namun katalis ini 
memiliki kestabilan yang kurang baik karena 
sifat kristalinitasnya yang rendah sehingga 
menyebabkan konversinya turun pada 
ke-60. Sementara katalis 
dengan waktu hidrotermal paling lama, 
memiliki kristalinitas yang tinggi
memiliki kestabilan yang baik sehingga dapat 
menghasilkan konversi yang terus meningkat 
namun ia tidak dapat langsung m
konversi yang besar karena luas 
permukaannya yang kecil

Gambar 7.  Grafik antara % konversi ALB 
dengan waktu reaksi pada katalis H

dan H-
 
Berdasarkan Gambar 6 dan 
disimpulkan bahwa katalis H
katalis yang paling baik untuk reaksi ini 
karena katalis H-b memiliki 
luas permukaan yang cukup tinggi
ukuran pori meso, serta sifat asam yang baik, 
sehingga dapat menghasilkan konversi yang 
besar dan efektif bereaksi pada menit ke
Sementara katalis H-c memiliki konversi yang 
besar juga karena memiliki kristalinitas paling 
tinggi  namun waktu reaksinya lebih lama 
karena luas permukaannya yang kecil 
menyebabkan distribusi molekul reaktan lebih 
lama. Sedangkan katalis H
konversi paling kecil karena fase krital ZSM
5nya yang tidak terbentuk
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7 dapat dilihat bahwa konversi 
yang dihasilkan katalis H-a dan H-b 
mengalami  kenaikan namun kemudian turun 
drastis. Sementara katalis H-c dapat 
menghasilkan konversi yang naik sedikit dan 
tidak turun. Hal ini menunjukkan bahwa 

g baik karena katalis 
ini memiliki kristalinitas yang tinggi.  

b mencapai hasil yang 
30, sementara katalis H-

c mencapai hasil optimum pada menit ke-60. 
Hal ini disebabkan karena katalis H-a dan H-b 
memiliki luas permukaann yang tinggi 
sehingga molekul reaktan lebih mudah 
mencapai sisi aktif katalis, namun katalis ini 
memiliki kestabilan yang kurang baik karena 
sifat kristalinitasnya yang rendah sehingga 
menyebabkan konversinya turun pada menit 

60. Sementara katalis H-c yang disintesis 
dengan waktu hidrotermal paling lama, 
memiliki kristalinitas yang tinggi yang berarti 
memiliki kestabilan yang baik sehingga dapat 
menghasilkan konversi yang terus meningkat 
namun ia tidak dapat langsung menghasilkan 
konversi yang besar karena luas 
permukaannya yang kecil.  

 
Gambar 7.  Grafik antara % konversi ALB 

dengan waktu reaksi pada katalis H -a, H-b, 
-c 

Berdasarkan Gambar 6 dan 7 dapat 
disimpulkan bahwa katalis H-b merupakan 
katalis yang paling baik untuk reaksi ini 

b memiliki sifat kristal ZSM-5, 
yang cukup tinggi, dan  

sifat asam yang baik, 
sehingga dapat menghasilkan konversi yang 
besar dan efektif bereaksi pada menit ke-30. 

c memiliki konversi yang 
besar juga karena memiliki kristalinitas paling 
tinggi  namun waktu reaksinya lebih lama 

ermukaannya yang kecil  
molekul reaktan lebih 

lama. Sedangkan katalis H-a menghasilkan 
konversi paling kecil karena fase krital ZSM-

terbentuk sehingga ia 

60

reaksi (menit )

H-a

H-b

H-c



 

 
 

memiliki sifat yang kurang baik untuk reaksi 
ini. 

 
KESIMPULAN 

ZSM-5 mesopori yang telah disintesis dengan 
menggunakan variasi waktu hidrotermal 12, 
24 dan 48 jam dengan menggunakan 
prekursor nanoklaster dan templat surfaktan 
CTABr menunjukkan karakteristik 
kekristalinitas ZSM-5 yang meningkat namun 
fase mesopori yang menurun sejalan dengan 
lama waktu hidrotermal. Keasaman dan luas 
permukaan katalis juga berkurang dengan 
semakin lama waktu hidrotermal. Pada uji 
aktivitas katalitik dengan reaksi esterifikasi 
asam lemak bebas (ALB), konversi ALB 
paling besar dihasilkan oleh katalis yang 
disintesis dengan waktu hidrotermal 24 jam 
yaitu sebesar 88,83% dalam waktu 30 menit. 
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ABSTRAK 

Perengkahan minyak goreng jelantah menjadi biodiesel menggunakan katalis zeolit telah dilakukan. Zeolit 
alam tipe mordenit terlebih dahulu dimodifikasi dengan memperhatikan keasaman zeolit dan rasio Si/Al 
yang berkaitan dengan aktivitas katalitik dan kestabilan termal material katalis. Tahapan modifikasi zeolit 
meliputi proses demineralisasi dengan EDTA diikuti leaching dengan asam nitrat. Kemudian dilanjutkan 
reaksi dengan garam-garam amonium, yaitu amonium klorida, amonium nitrat dan amonium fluorida. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja katalis zeolit yang diaktivasi pada reaksi katalisis 
perengkahan minyak jelantah. Reaksi perengkahan yang menggunakan jenis-jenis katalis tersebut 
dilakukan pada kondisi reaksi yang sama yaitu pada suhu 340 – 3600C dengan metode Batch, dengan rasio 
O/C (oil/catalyst) tetap yaitu empat. Analisis GC-MS menunjukkan bahwa produk perengkahan yang 
menggunakan ketiga jenis katalis zeolit didominasi oleh senyawa hidrokarbon rantai C9 sampai C15 yang 
merupakan komponen diesel, namun masih ditemukan produk hidrokarbon fraksi ringan dengan waktu 
retensi kecil. Karakteristik produk adalah berupa cairan berwarna kuning muda yang bening, bau 
menyengat dengan indeks bias (320C) 1,429-1,435; viskositas kinematik (400C) 1,90 cSt  dan densitas 
(320C) 0,76-0,77. Karakteristik ini mendekati kualitas SNI diesel, dimana karakteristik produk terbaik 
diperoleh dari reaksi yang menggunakan katalis zeolit teraktivasi amonium klorida. 
 
Kata kunci: biodiesel, minyak goreng jelantah, perengkahan katalisis, zeolit  
 
ABSTRACT  
 
Cracking used cooking oil into biodiesel using the zeolite catalysts has been carried out. First, natural zeolite 
was modified with respect to the acidity of zeolite and the ratio of Si/Al are related to catalytic activity and 
thermal stability of catalyst material. Stages of zeolite modification included the demineralization with EDTA 
followed by leaching with nitric acid. Then, followed by the reaction with ammonium salts, namely 
ammonium chloride, ammonium nitrate and ammonium fluoride. The purpose of this study was to determine 
the performance of activated zeolite catalysts in catalytic cracking of used cooking oil. Cracking reaction 
conducted in the same reaction conditions at a temperature of 340 - 3600C in Batch method, with the ratio of 
O/C (oil/ catalyst) remains at four. GC-MS analysis indicates that the products using all three types of zeolite 
catalysts was dominated by C9 to C15 hydrocarbon compounds which is a component of diesel but still 
found the fraction of light hydrocarbon products with a small retention time.Characteristics of the products 
were a pale yellow liquid and strong scent with a refractive index (320C) 1.429 to 1.435; kinematic viscosity 
(400C) 1.90 cSt and density (320C) 0.76 to 0.77. This characteristics are close to ISO quality diesel, which 
the best characteristics of products obtained from reactions using zeolite catalyst activated by ammonium 
chloride. 
 
Keywords: biodiesel, catalytic cracking, used cooking oil, zeolite. 
 
PENDAHULUAN 

Biodiesel dapat diperoleh dari berbagai 
jenis bahan baku nabati, termasuk 
diantaranya adalah minyak kelapa sawit 
(CPO). Indonesia mampu menghasilkan 
CPO sebesar 11 juta ton/tahun pada 
tahun 2007 dari luas lahan perkebunan 
sekitar 3,7 juta hektar. Produksi minyak 

kelapa sawit sebagian besar untuk memenuhi 
kebutuhan minyak goreng.  Pada tahun 2008, 
konsumsi minyak goreng di Indonesia sekitar 5 
juta kL/tahun. Jika  penggunaan minyak goreng 
tercapai 80%, maka potensi minyak jelantah 
dapat mencapai 1 juta kL. Ini merupakan angka 
yang cukup besar untuk berkontribusi dalam 
pemenuhan akan biodiesel tahun 2025 sebesar 



 

 

20% dari total kebutuhan minyak solar 
nasional. (Maharani, 2009). 
 
Biodiesel dapat dihasilkan dari minyak 
goreng dengan cara transesterifikasi 
dengan menggunakan zeolit yang telah 
diaktifkan dengan asam sulfat sebagai 
katalis (Djaeni dkk., 2009). Produksi 
biodiesel dari minyak goreng jelantah 
dengan proses transesterifikasi, efek 
kualitas minyak jelantah terhadap mutu 
biodiesel dengan standar SNI serta biaya 
produksi juga telah diteliti (Maharani, 
2009). Sintesis biodiesel melalui reaksi 
transesterifikasi dari minyak goreng 
jelantah kurang efektif karena 
menghasilkan garam metilester sebagai 
sabun dan juga gliserol, ini dapat 
menimbulkan endapan pada mesin diesel 
dan juga akan menyumbangkan residu 
karbon yang dapat melebihi angka batas 
dari standar solar SNI. Biodiesel dari hasil 
transesterifikasi mudah dan dapat 
dilakukan pada suhu ruang, akan tetapi 
memiliki ignition point yang rendah jika 
dibandingkan dengan solar sendiri. 
 
Buchori  dan Widayat (2009) membuat 
minyak biodiesel dari minyak goreng 
bekas dengan proses catalytic cracking. 
Biodiesel mampu dihasilkan dari minyak 
goreng bekas melalui proses 
perengkahan katalis zeolit alam yang 
diaktifkan dengan asam sulfat. Hasil 
biodiesel yang diperoleh mendekati 
karakteristik spesifikasi solar.   
 
Proses catalytic cracking merupakan 
salah satu proses pembuatan biodiesel  
melalui hidrogenasi pada suhu tinggi. 
Proses hidrogenasi dipengarui oleh 
kondisi optimum yang dicapai dan jenis 
katalis heterogen asam, demikian halnya 
dengan keselektifan dalam perengkahan 
reaktan juga akan dipengaruhi oleh 
matrik/penyokong katalis. Perengkahan 
berkatalis asam terjadi melalui ion 
karbonium oleh asam Bronsted. Sisi aktif 
katalis umumnya jembatan atom oksigen 
(Tatsumi, 2004). Pengembangan katalis 
heterogen  untuk perengkahan 

hidrokarbon masih terus dikembangkan guna 
memperoleh selektif katalis (shape selective 
catalyst, SSC) untuk mengkatalisis hidrokarbon 
tertentu, diantaranya selektif untuk perengkahan 
hidrokarbon rantai ringan dan berat serta 
konversi trigliserida dari minyak goreng jelantah 
dengan kadar hidrokarbon siklik dan aromatik 
yang rendah (Vonghia, 1995).  
 
Zeolit merupakan kristal aluminosilikat dengan 
rumus struktur Mx/n(AlO2)x(SiO2)y, dimana n 
adalah valensi kation M, x+y jumlah total dari 
tetrahedral per unit cell, dan y/x adalah rasio 
atom Si/Al yang bervariasi mulai dari minimum 1 
hingga tak terbatas.  Zeolit merupakan material 
yang memiliki lattice yang besar dan oksigen 
sebagai pembawa muatan negatif. Silika 
alumina terasosiasi dengan muatan positif pada 
struktur antar lapis, seperti ion natrium. 
 
Zeolit secara umum digunakan sebagai katalis 
dalam berbagai reaksi-reaksi katalisis asam. 
Zeolit memiliki aktivitas katalis asam 
hidrokarbon yang tinggi dibandingkan dengan 
silika/alumina untuk beberapa reaksi. Zeolit 
dapat dikembangkan untuk memperoleh 
aktivitas katalitik asam yang tinggi, dimana rasio  
SiO2/Al2O3 > 10. Zeolit dengan pori-porinya dan 
struktur yang unik mampu mentransfer panas 
dan mampu menjadi katalis yang bersifat 
selektif melalui pori-pori terhadap beberapa 
ukuran molekul tertentu saja (Tatsuo, 1979).  
 
Sintesis zeolit dikembangkan pada tahun 
1960an untuk proses FCC (fluid catalytic 
cracking) yaitu reaksi perengkahan berkatalis. 
Reaksi ini terjadi melalui senyawa antara ion 
karbonium sehingga dikatalisis oleh asam 
Bronsted. Keasaman zeolit dipengaruhi oleh 
jumlah ion Na+ yang terdapat dalam struktur 
zeolit. Sehingga untuk memperoleh katalis 
asam padat yang aktivitasnya tinggi, maka ion 
Na+ harus disingkirkan dari struktur zeolit 
(Tatsumi, 2004). Pemindahan ion Na+ dari zeolit 
umumnya melalui tahap kombinasi dari proses 
pertukaran kation dengan kalsinasi. Pertukaran 
ion dengan ion amonium hanya dapat 
memindahkan sekitar 70% ion Na+. Sehingga 
pada saat kalsinasi, atom Na yang tidak 
tertukarkan akan terdistribusi pada permukaan 
zeolit, kemudian secara simultan, reaksi solid-



 

 

state akan terjadi yang selanjutnya 
mengakibatkan runtuhnya kerangka 
alumina. Fenomena ini menghasilkan 
stabilisasi struktur zeolit (Tatsumi, 2004). 

 
Selain fokus dalam sisi aktif katalitik zeolit, 
faktor lain yang tidak kalah penting adalah 
kestabilan material. Secara alami, zeolit 
yang kadar silikanya rendah memiliki 
kestabilan yang rendah pada suhu dan 
asam, sehingga dikembangkan metode-
metode yang dapat meningkatkan rasio 
Si/Al.  
 
Pengembangan katalis heterogen  untuk 
perengkahan hidrokarbon masih terus 
dikembangkan guna memperoleh katalis 
selektif (shape selective catalyst) untuk 
mengkatalisis hidrokarbon tertentu, 
diantaranya selektif untuk perengkahan 
hidrokarbon rantai ringan dan berat serta 
konversi trigliserida dari minyak goreng 
jelantah dengan kadar hidrokarbon siklik 
dan aromatik yang rendah (Vonghia, 
1995). 
 
Pada penelitian ini dilakukan reaksi 
perengkahan minyak jelantah yang 
menggunakan katalis zeolit yang 
dimodifikasi. Modifikasi zeolit alam yang 
meliputi tahapan demineralisasi, leaching 
yang dilanjutkan dengan pertukaran ion 
logam pada zeolit dengan ion amonium 
dari garam amonium yang berbeda. Pada 
penelitian sebelumnya telah dianalisis 
karakteristik zeolit berdasarkan keasaman 
permukaan serta  rasio SiO2/Al2O3, 
kemudian diprediksi bahwa aktivitas 
katalitik zeolit yang diaktivasi dengan 
amonium klorida adalah yang terbaik 
dibandingkan dengan amonium nitrat dan 
amonium fluorida (Silalahi, dkk., 2011). 
Pada penelitian ini kinerja jenis-jenis 
katalis tersebut terhadap reaksi 
perengkahan ditentukan melalui 
karakterisasi dan identifikasi produk.  
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan 
bertempat di laboratorium Kimia Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Tanjungpura Pontianak. Analisis 
kandungan silika dan alumina menggunakan 
peralatan X Ray Fluoroscence (XRF) dan 
analisis kristalinitas menggunakan peralatan X-
Ray Difraction (XRD) di Lab. PSG Bandung 
serta analisis identitas senyawa produk 
perengkahan menggunakan Gas 
Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 
di Laboratorium Kesehatan Daerah Jakarta. 
  
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain botol semprot, neraca analitik, oven, 
pH universal, seperangkat alat gelas standar, 
seperangkat alat refluks, tanur, Viskometer, X-
Ray Difraction (XRD), X-Ray Fluoroscence 
(XRF). 
  
Bahan-bahan yang diperlukan pada penelitian 
ini adalah akuades, NH4F 1 M, NH4Cl 1 M, 
NH4NO3 1 M, HNO3 8M, minyak jelantah, 
Na2EDTA, NaOH, zeolit alam asal Bandung 
Selatan-Jawa Barat. 
 
Metode penelitian yang dilakukan terdiri dari 
beberapa tahap, yaitu preparasi zeolit, pelindian 
(leaching) zeolit dengan EDTA dan HNO3 
kemudian dilanjutkan dengan reaksi dengan 
garam-garam amonium yakni amonium klorida, 
amonium fluorida dan amonium nitrat. 
Karakteristik komposisi senyawa dan struktur 
kristal zeolit dianalisis dengan XRF dan XRD 
(Silalahi, dkk., 2011).  
 
Minyak goreng bekas bersama dengan zeolit 
yang telah diaktivasi selanjutnya dipanaskan 
pada temperatur 350°C-360 0C dalam labu 
pemanas. Uap minyak goreng bekas yang telah 
direngkahkan oleh zeolit kemudian didinginkan, 
sehingga uap tersebut terkondensasi. Reaksi 
dihentikan ketika minyak dalam labu pemanas 
sudah habis atau sudah tidak mengeluarkan 
uap cair. Cairan hasil kondensasi kemudian 
ditampung untuk dianalisis senyawa kimianya 
dan dikarakterisasi. Karakterisasi meliputi 
densitas, indeks bias dan viskositas kinematik. 
Metode penentuan viskositas kinematik 
mengikuti ASTM D445. Sedangkan analisis 
komponen senyawa produk menggunakan 
Analysis Gas Chromathograph Mass 
Spectrofotometry. 
 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk perengkahan yang menggunakan ketiga 
jenis katalis diperoleh sekitar 23,5%-30% 
dimana produk terbanyak dihasilkan melalui 



 

 

katalis Z-NH4Cl pada 30% diikuti oleh Z-
NH4NO3 dan Z-NH4F. Karakteristik produk 
meliputi indeks bias, kerapatan (densitas), 
dan viskositas kinematik terdapat pada 
Tabel 1.  

Tabel 1.  Karakteristik produk 
perengkahan minyak jelantah yang 

dibandingkan dengan karakteristik solar 
standar 

Karakteristik 
Solar 

Standar  

Produk Perengkahan 

Z-NH4Cl Z-NH4NO3 
Z-

NH4F 
Indeks Bias 1,3–1,45 1,431 1,429 1,435 
Densitas 
(g/mL, 40oC) 

0,82–0,87 0,77 0,76 0,76 

Viskositas 
(cSt, 40oC) 

1,9-4,0 1,9 1,9 1,9 

 
Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 
karakteristik produk perengkahan yang 
menggunakan ketiga jenis katalis 
mendekati nilai standar ASTM D975 untuk 
bahan bakar solar standar. Nilai 
karakteristik densitas berada di bawah 
nilai SNI. 
 
Produk perengkahan yang dihasilkan 
memiliki warna kuning bening dan bau 
yang tajam. Tiap-tiap produk perengkahan 
kemudian dilakukan uji pembakaran. Uji 

pembakaran dilakukan dengan membandingkan 
nyala api yang dihasilkan produk perengkahan 
minyak jelantah dengan nyala api yang 
dihasilkan oleh solar. Hasil uji pembakaran 
menunjukkan bahwa hasil pembakaran produk 
perengkahan pada masing-masing produk 
menghasilkan sedikit asap dibandingkan nyala 
api yang dihasilkan solar. Walaupun nyala api 
tiap produk berbeda, namun secara tampak fisik 
hasil dari uji pembakaran ini hampir sama. 
Pembakaran solar menghasilkan asap yang 
lebih banyak dan berwarna hitam, hal ini dapat 
sebagai petunjuk bahwa produk perengkahan 
minyak jelantah menghasilkan pembakaran 
yang sempurna dan emisi gas yang dihasilkan 
lebih kecil dibandingkan dengan emisi gas yang 
dihasilkan oleh solar. 
 
Analisa GC-MS dilakukan untuk 
mengidentifikasi senyawa dari produk 
perengkahan minyak jelantah. Kromatogram 
GC-MS produk terdapat  pada Gambar 1  
sedangkan tabulasi waktu retensi, luas puncak 
dan similarity index dari beberapa senyawa 
dominan produk ditunjukkan pada Tabel 2. 

 
 
 

A 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.  Kromatogram GC produk perengkahan minyak jelantah Z-NH4Cl (A), Z-NH4NO3 

(B), Z-NH4F (C) 
 



 

 

Tabel 2. Data luas area kromatogram GC terbesar produk perengkahan minyak jelantah 
menggunakan katalis Zeolit-NH4Cl 

 

Puncak tR 
(Menit) 

Luas 
Area 
(%) 

Berat 
Molekul 

Rumus 
Molekul 

Nama 
Senyawa SI 

22 2,07 5,01 128 C9H20 Nonana 87 
44 21,45 5,55 184 C13H28 Tridekana 91 
47 28,44 6,37 196 C14H28 1-Tetradekena 98 
49 28,80 6,70 197 C14H29 Tetradekana 97 
65 31,26 14,87 212 C15H32 Pentadekana 95 

 
Tabel 3. Data luas area kromatogram GC terbesar produk perengkahan minyak jelantah 

menggunakan katalis Zeolit-NH4NO3 
 

Puncak tR (Menit) Luas Area 
(%) 

Berat 
Molekul 

Rumus 
Molekul Nama Senyawa SI 

69 28,77 4,52 184 C13H28 Tridekana 94 
61 21,46 4,64 240 C17H36 Heptadekana 87 
68 28,44 5,11 196 C14H28 1-Tetradekena 97 
29 2,07 5,98 128 C9H20 Nonana 91 
84 31,23 11,46 212 C15H32 Pentadekana 95 

 
 

Tabel 4. Data luas area kromatogram GC terbesar produk perengkahan minyak jelantah 
menggunakan katalis Zeolit-NH4F 

 

Puncak tR 
(Menit) 

Luas Area 
(%) 

Berat 
Molekul 

Rumus 
Molekul Nama Senyawa SI 

64 28,42 4,71 196 C14H28 1-Tetradekena 97 
16 1,26 4,82 100 C7H16 Heptana 78 
25 2,08 7,35 128 C9H20 Nonana 91 
65 28,81 8,24 197 C14H29 Tetradekana 94 
78 31,21 11,49 212 C15H32 Pentadekana 95 
 

Gambar 1 menunjukkan bahwa kromatogram 
dari ketiga produk memiliki pola yang sama 
dengan puncak serapan yang banyak dan 
puncak serapan berada pada waktu retensi 
hingga sekitar 35.  
 
Luas puncak terbesar berada pada waktu 
retensi 31,26 untuk  produk dari ZNH4Cl; 
31,23 dari  ZNH4NO3 dan 31,21 dari ZNH4F. 
Berdasarkan analisis MS yang terlihat pada 
similarity index (SI), diketahui bahwa 
senyawa yang memiliki luas puncak terbesar 
pada ketiga produk adalah pentadekana 
(C15H32). Dari ketiga produk tersebut diketahui 
pula bahwa produk yang mengandung 
pentadekana terbesar adalah dari katalis  
ZNH4Cl.  
 
Selanjutnya pada ketiga produk diperoleh 
juga senyawa-senyawa hidrokarbon  C14H29 
(Tetradekana) dan C13H28(Tridekana) yang 
merupakan komponen penyusun bahan bakar 
solar (C10 - C20) (Indartono, 2005). Hal ini 

menjelaskan bahwa reaksi perengkahan yang 
terjadi berhasil memutuskan molekul rantai 
panjang pada minyak jelantah menjadi rantai 
yang lebih pendek. 
 
Berdasarkan kromatogram GC juga dapat 
diketahui bahwa produk-produk mengandung 
senyawa-senyawa dengan waktu retensi 
yang kecil yakni lebih kecil dari 4, dimana 
berdasarkan analisis MS, diketahui bahwa 
komponen tersebut adalah hidrokarbon rantai 
pendek, seperti nonana, oktana, heptana 
dengan luas puncak relatif kecil. Data ini 
sejalan dengan karakteristik densitas produk 
yang relatif kecil dan masih berada di bawah 
nilai standar.   
 
Luas puncak kromatogram GC-MS 
menunjukkan konsentrasi relatif senyawa 
terhadap cuplikan yang teruapkan dalam 
pengoperasian GC-MS. Identifikasi senyawa 
dilakukan dengan membandingkan pola 
fragmentasi spektra massa dengan pola 



 

 

fragmentasi senyawa reference. Senyawa 
yang dipilih adalah senyawa hasil 
penelusuran pustaka yang memiliki SI 
(Similarity Index) lebih besar sama dengan 90 
dan mempertimbangkan kesesuaian senyawa 
tersebut dengan komposisi serta sifat sampel 
asal. Sehingga hasil senyawa yang 

kemungkinan sifatnya tidak sesuai dengan 
sampel asal dapat diabaikan. 
 
Spektra massa dari puncak ke-65 pada waktu 
retensi (tR) 31,26 menit ditunjukkan pada 
Gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Spektra Massa puncak dengan waktu retensi (tR) 31,26 menit 
 

Gambar 2 menunjukkan bahwa senyawa 
yang teridentifikasi merupakan rantai alkil 
lurus. Terdapat fragmentasi pada m/z = 43 
yang merupakan limpahan ion propil yang 
berasal dari pemecahan pada ujung rantai 
alkil. Adanya fragmentasi pada m/z = 57 
merupakan puncak serapan oleh adanya ion 
[CnH2n-1]

+, dan pecahan deret ion [CnH2n-1]
+ 

yang muncul pada m/z = 43, 57, 71, 85, 99, 
113, 127, 141, 155, 169,183. Puncak pada 
m/z = 212 merupakan puncak yang memiliki 
serapan ion [CH2CH3]

+, disamping itu puncak 
ini merupakan puncak untuk ion molekul 
pentadekana (C15H32). Pada puncak  dengan 
tR 31,26 menit ini memiliki persentase luas 
area puncak relatif sebesar 14,87% dan 
diperoleh spektra massa pada Gambar 2. 
Berdasarkan penelusuran pola fragmentas,i 
puncak ke-65 memiliki indeks kemiripan 95 
dengan spektra massa dari senyawa 
pentadekana (C15H32). Metode yang sama 
dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa.  

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 
disimpulkan bahwa perengkahan minyak 
jelantah menggunakan katalis zeolit 
menghasilkan senyawa hidrokarbon yang 
didominasi oleh senyawa pentadekana. 
Berdasarkan karakteristik katalis serta 
identifikasi dan karakterisasi produk 
perengkahan maka dapat diketahui bahwa 
katalis terbaik dalam perengkahan minyak 
jelantah adalah zeolit yang diaktivasi oleh 
amonium klorida. 
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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan sintesis dan karakterisasi katalis CuO/TS-1. Mula-mula TS-1 disintesis dengan proses 
hidrotemal, dilanjutkan proses impregnasi TS-1 dengan prekursor Cu(NO)2.3H2O menghasilkan katalis 
CuO/TS-1. Katalis TS-1 dan CuO/TS-1 hasil sintesis dikarakterisasi dengan menggunakan XRD, FTIR, 
adsorpsi piridin, dan adsorpsi-desorpsi N2 untuk mengetahui luas permukaannya. Hasil karakterisasi 
dengan difraksi sinar-X dan FTIR menunjukkan bahwa kedua katalis hasil sintesis merupakan katalis 
berstruktur orthorombik dengan tipe MFI. Adanya CuO pada TS-1 dapat meningkatkan jumlah sisi asam 
Lewis pada katalis. Hasil analisa BET menunjukkan luas permukaan katalis yang semakin menurun dengan 
naiknya loading CuO.  
 
Kata Kunci: TS-1, CuO/TS-1, keasaman 
 

 
ABSTRACT 

 
Syntesis and caracterization of CuO/TS-1 was investigated. TS-1 was initially synthesized by hydrothermal 
process, followed by impregnation of Cu(NO)2.3H2O precursor on TS-1 to produce CuO/TS-1 catalysts. The 
resulting catalysts were characterized by use of XRD, FTIR, pyridine adsorption and N2 adsorption-
desorption techniques. The results from XRD and FTIR showed that both of TS-1 and CuO/TS-1 catalysts 
have an orthorombic structure with MFI type. A present of CuO on TS-1 have increased the amount of 
Lewis acid sites of the catalysts.  The results of BET analysis showed the surface area of zeolite is 
generally diminishing with increasing CuO loading.  

  
Keywords: TS-1, CuO / TS 1, acidity 
 
 
PENDAHULUAN 

 

Titanium silikalit (TS-1) dengan rumus 
umum Si96-xTixO192 merupakan penyaring 
molekuler  berpori mikro dengan struktur 
MFI. Sebagaimana zeolit ZSM-5, struktur 
MFI memiliki dua saluran yang mengandung 
sepuluh atom oksigen, dengan ukuran [100]: 
0,51 x 0,55 nm dan [010]: 0,53 x 0,56 nm 
(Baerlocher dkk, 2001). 

Titanium silikalit dapat mengkatalisis 
oksidasi berbagai senyawa organik seperti 
epoksidasi alkena, oksidasi aromatik, 

hidroksilasi fenol, hidroksilasi benzena 
dengan H2O2 sebagai oksidan (Corma, 
2002).  Kemampuan TS-1 dalam  
mengkatalisis berbagai senyawa aromatik 
disebabkan karena TS-1 mempunyai sisi 
aktif Ti4+ tetrahedral dan terisolasi satu 
sama lain yang menyebabkan peningkatan 
aktivitas dan selektivitasnya. 

Aktivitas katalitik TS-1 dalam reaksi 
hidroksilasi benzena sangat dipengaruhi 
oleh jumlah loading Ti dalam kerangka MFI. 



 

 

Peningkatan konsentrasi titanium dapat 
meningkatkan aktivitas katalitik TS-1 
(Thangaraj dkk, 1991). Namun demikian, 
terdapat ketentuan bahwa jumlah titanium 
yang terinkorporasi dalam kerangka TS-1 
tidak boleh lebih dari 3 % (Gamba dkk, 
2009). Semakin tinggi konsentrasi titanium  
maka semakin banyak TiO2 berada di luar 
kerangka (extra framework). Ion Ti(IV) 
dalam TS-1 yang berada pada luar 
kerangka berada dalam bentuk anatase, 
dan bersifat amorf. Keberadaan TiO2 di luar 
kerangka ini mampu mendekomposisi H2O2 
menjadi air dan oksigen (Armaroli dkk, 
2001) yang mengakibatkan interaksi 
molekul reaktan dengan situs Ti4+ dalam 
kerangka TS-1 terhalangi  (Khouw dkk, 
1994), akibatnya aktivitas katalitiknya 
menurun. 

Penurunan aktivitas katalitik TS-1 dapat 
tingkatkan dengan mengubah sifat 
hidrofobiknya menjadi hidrofilik melalui 
penambahan oksida logam yang bersifat 
asam. Peningkatan laju reaksi katalitik TS-1 
pada produksi  fenol telah dikembangkan 
dengan menambahkan oksida logam. 
Oksida  logam mempunyai sifat yang dapat 
meningkatkan sisi keasaman katalis 
pendukung. Oksida logam yang bersifat 
asam dapat ditemukan pada oksida logam 
dari unsur transisi. Oksida logam juga 
merupakan katalis heterogen yang 
mempunyai aktivitas dan selektivitas yang 
rendah dalam memilih produks yang 
diinginkan dalam reaksi hidroksilasi 
senyawa aromatik.( Sun dkk, 2000). Salah 
satu oksida logam yang digunakan untuk 
peningkatan aktivitas katalitik beberapa 
katalis aktif dan  non aktif adalah tembaga 
oksida. 

Tembaga sebagai katalis digunakan secara 
luas karena mempunyai aktivitas dan 
selektivitas yang tinggi untuk reaksi oksidasi 
reduksi. Tembaga tersupport  dapat 
digunakan sebagai katalis untuk beberapa 
variasi diantaranya: hidroksilasi fenol 
menjadi hidrokuinon dan kateqol, bahkan 
untuk hidroksilasi benzena menjadi fenol. 
Oksida tembaga CuO merupakan katalis 
aktif meskipun mempunyai aktivitas reaksi 
yang rendah pada hidroksilasi benzena. 
Sebagai katalis  tunggal  CuO bulk terlihat 
menghasilkan konversi fenol secara relatif 
rendah yaitu 9,8 % (Tang dkk 2006). Namun 
oksida logam CuO yang dikombinasikan 
dengan katalis aktif dapat meningkatkan 

aktivitas dan selektivitas yang tinggi 
terhadap reaksi hidroksilasi benzena. 
Sedangkan untuk katalis non aktif seperti 
MCM-48 (Lou dan Liu, 2005) dan MCM-41 
(Pharida dkk, 2007), Cu2+ bertindak sebagai 
sisi aktif yang berperan mendekomposisi 
H2O2 menjadi radikal bebas ·OH dan ·O2H 
(Pharida dkk, 2007).  

Pada paper ini akan dipelajari prosedur, 
karakterisasi dan pengaruh loading Cu 
terhadap karakteristik TS-1.  

 

METODOLOGI 

Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain botol ampul, gelas beker 250 
mL, Coldplate magnetic stirrer, tabung 
reaksi, pipet tetes, gelas ukur, batang 
pengaduk, oven, neraca analitis, 
termometer, reaktor autoklaf stainless steel, 
dan instrumen X-Ray Diffraction Phillips 
Expert, FTIR Shimadzu 8400S, 
Quantachrome Instruments untuk adsorpsi 
N2, adsorpsi piridin. 

Bahan 

Bahan-bahan yang diperlukan untuk 
penelitian adalah tetraetil ortosilikat (TEOS, 
Merck, 99 %), tetrabutil ortotitanat (TBOT, 
Merck, 98 %), tetrapropilamonium 
hidroksida (TPAOH, Merck, 40 % dalam air), 
2-propanol, aquades, piridin (Merck, 
≥99,5%), dan tembaga nitrat trihidrat (Merk). 

Prosedur Kerja 

TS-1 disintesis menurut prosedur yang 
didapat dari patent (Tarramasso, dkk, 1983) 
dengan mengganti TEOT sebagai sumber 
titanium dengan Tetrabutil ortotitanat 
(TBOT). Gel untuk membuat TS-1 (1% mol 
titanium), dilakukan dengan mencampurkan 
tetraetil ortosilikat, TEOS (66,86 g, Merck, 
98%) yang mengandung 0,3145 mol silika 
dengan tetrabutil ortotitanat, TBOT (1,1 g, 
Merck, 98%) yang  mengandung 0,0032 mol 
titanium dalam 2-propanol (10 mL). 
Campuran diaduk selama 30 menit pada 
suhu ruang, kemudian didinginkan sampai 
temperatur 0°C. Tetrapropilamonium 
hidroksida, TPAOH (Merck, 40% TPAOH 
dalam air), yang digunakan sebagai templat, 



 

 

juga didinginkan sampai temperatur 0°C. 
Setelah beberapa menit, 60 g TPAOH yang 
mengandung 0,1287 mol TPAOH 
ditambahkan perlahan-lahan pada 
campuran TEOS dan TBOT. Laju 
penambahan ditingkatkan setelah 
penambahan 10 mL larutan TPAOH. Ketika 
penambahan selesai, campuran dipanaskan 
pada temperatur antara 80-90°C selama 4 
jam. Air destilasi ditambahkan untuk 
menaikkan volume campuran hingga 127 
mL. Campuran dimasukkan dalam 300 mL 
reaktor dan dipanaskan pada temperatur 
175°C dalam keadaan diam selama 4 hari. 
Setelah proses pendinginan, zat 
disentrifugasi dan dicuci dengan air destilasi 
sampai pH =7 (netral). Padatan yang 
diperoleh, dikeringkan pada temperatur 
100°C selama satu malam. 

Katalis CuO/TS-1 disiapkan berdasarkan 
prosedur (Pharida KM, 2007) dengan 
prosentase 0; 1; 2; 4; 8 % berat disiapkan 
dengan metode impregnasi, yaitu dengan 
memasukkan padatan titanium silikalit (TS-
1) ke dalam larutan Cu(NO3)2.3H2O yang 
diperoleh dengan melarutkan padatan 
tembaga nitrat kedalam air destilasi. 
Campuran TS-1 dan Cu-nitrat diaduk 
dengan magnetik stirer pada suhu kamar 
selama 3 jam, kemudian campuran 
diuapkan untuk menghilangkan kadar 
airnya. Padatan yang diperoleh kemudian 
dikeringkan pada suhu ± 100oC selama 24 
jam dan dikalsinasi dengan suhu  550oC 
selama 5 jam sebagaimana kalsinasi untuk 
TS-1. Karakterisasi TS-1 dan CuO/TS-1 
dilakukan dengan menggunakan XRD, 
FTIR, dan adsorpsi Piridin untuk 
mengetahui sifat keasaman katalis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisasi XRD digunakan untuk mencari 
informasi mengenai derajat kemurnian, 
kristalinitas dan kisi kristal (Kwayke-Awuah, 
2008). Puncak-puncak difraksi sinar-X 
direkam menggunakan PW Philips 
menggunakan filter Ni sumber sinar Cu Kα 
dengan range 2θ = 5 – 50o. Pola difraksi 
sinar-X untuk TS-1,  dan CuO/TS-1dapat 
dilihat pada Gambar 1. 

Pola difraksi sinar-X dari TS-1,  CuO/TS-1 
dan ZSM-5 sebagai pembanding 
mempunyai pola difraksi yang serupa. Pola 

difraksi TS-1 hasil sintesis  pada Gambar 1 
mempunyai puncak yang tinggi pada 2θ = 
7,92; 8,82; 23,09; 23,29; 23,68; dan 23,92. 
Puncak-puncak ini sesuai dengan hasil yang 
dipublikasikan oleh  International Zeolite 
Association (Treacy dan Higgins, 2001) 
untuk pola difraksi ZSM-5 dengan tipe 
struktur MFI dan bentuk simetri orthorombik. 
Kesesuaian puncak-puncak karakteristik 
tersebut mengindikasikan bahwa katalis TS-
1 hasil sintesis termasuk dalam tipe struktur 
MFI. Pada TS-1 juga mempunyai puncak 
difraksi tunggal pada 2θ =  23,09; 23,29; 
23,68; dan  23,92  yang merupakan puncak 
khas bentuk simetri orthorombik dari TS-1, 
yang  disebabkan karena titanium telah 
berada dalam kerangka struktur TS-1 (Li 
dkk, 2002). Sebagai sisi aktif katalis, 
titanium yang terkoordinasi secara 
tetrahedral dalam kerangka TS-1 berada  
dalam keadaan terisolasi dengan matriks [–
Si-O-Ti-(OSi)3], dan tidak berada dalam 
keadaan matriks Ti-O-Ti (Drago dkk, 1998).  
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Gambar 1. Difraktogram sinar-X CuO, TS-1, ZSM-5, 1%CuO/TS-1,     2%CuO/TS-1, 4% 
CuO/TS-1 dan 8% CuO/TS-1. 

 

Puncak difraksi CuO kristalin hasil kalsinasi 
prekursor Cu(NO3)2.H2O pada suhu 550oC 
selama 5 jam  terdapat pada 2θ = 35,4 dan 
38,6  (gambar 1). Sedangkan pola difraksi 
sinar- X dari CuO/TS-1 pada Gambar 1 
menunjukkan pola difraksi gabungan 
diantara CuO dan TS-1. Puncak difraksi 
CuO kristalin ditunjukkan oleh puncak 
difraksi pada 2θ = 35,4 dan 38,6o  mulai 

terlihat pada penambahan CuO 1 %. Hal ini 
menunjukkan bahwa tembaga oksida telah 
menutupi seluruh permukaan TS-1. Adanya 
CuO yang terimpreg pada TS-1 
mengakibatkan berkurangnya kristalinitas 
TS-1, hal ini terlihat dari menurunnya 
intensitas puncak difragtogram pada 
2θ=23,09 (Tabel 1). Puncak karakteristik 
TS-1 secara signifikan turun seiring dengan 



 

 

naiknya jumlah loading CuO, dan diikuti 
puncak karakteristik CuO pada 2θ = 35,4 
dan 38,6 yang semakin tinggi. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Pharida dkk (2007) yang menyatakan 
bahwa kritalinitas puncak MCM-41 menurun 
dengan meningkatnya kandungan tembaga 

oksida, puncak-puncak tembaga oksida juga 
terlihat semakin tinggi dengan 
meningkatnya jumlah loading Cu pada 
MCM-41 yang ditunjukkan pada daerah 2θ = 
35 dan 38o. 

 

 

Tabel 1.     Kristalinitas sampel TS-1, ZSM-5, dan XCuO/TS-1 (X =  1, 2, 4 dan 8% ) 

Kode Sampel Intensitas pada 
sekitar 2θ = 23.092o, 

Cps 

Kristalinitas 

(%) 

Fase 

TS-1  

1% CuO/TS-1  

2% CuO/TS-1  

4% CuO/TS-1  

8% CuO/TS-1  

1414 

1406 

1362 

1274 

1218 

100 

99,43 

96,32 

90,10 

86,14 

MFI 

MFI 

MFI 

MFI 

MFI 

 

Spektroskopi  FTIR digunakan untuk 
mengidentifikasi struktur material 
berdasarkan gugus fungsinya. Spektra 
inframerah TS-1, dan XCuO/TS-1 yang 
mempunyai pita absorbsi serupa pada 
daerah  bilangan gelombang  1230, 1100, 
800, 550 dan 450 cm-1 ditunjukkan oleh 
Gambar 2. Pita absorpsi utama terdapat 

pada bilangan gelombang sekitar 1100 cm-1 
dengan bahu sekitar 1230 cm-1 yang 
merupakan vibrasi dari regangan asimetri Si 
– O – Si, sedangkan daerah 800 cm-1 

merupakan vibrasi regangan/tekuk simetri 
dari jembatan Si - O – Si. Pita absorpsi 
sekitar 552 dan 457 cm-1merupakan vibrasi 
dari rocking Si – O – Si (Capel dkk, 2003).  
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Gambar 2. Spektra Inframerah CuO, ZSM-5, TS-1 dan XCuO/TS-1 

 

Pita serapan  pada 970  cm-1  merupakan  
karakteristik TS-1, yang mengindikasikan 
adanya atom titanium dalam struktur TS-1 
(Bengoa dkk, 1998). Pita absorbsi pada 
daerah bilangan gelombang sekitar 970 cm-1 
merupakan mode vibrasi regang dari gugus 
Si-O- dari unit [SiO4] yang terikat pada atom 
Ti dengan koordinasi tetrahedral dalam 
kerangka TS-1 (Li dkk 2001), sedangkan 
menurut Bocutti dkk (1989), Thangaraj dkk 

(1991), dan Bengoa dkk (1998), pita 
absorbsi pada daerah bilangan gelombang 
sekitar 970 cm-1 merupakan  mode vibrasi 
regang asimetri dari jembatan Si-O-Ti.  

Uji keasaman  katalis dilakukan dengan 
adsorpsi piridin. Jumlah piridin yang 
teradsorpsi dalam katalis akan diamati 
dengan spektroskopi inframerah pada 
bilangan gelombang 1400-1600 cm-1.  



 

 

Adanya sisi asam  BrÖnsted pada katalis, 
ditunjukkan oleh serapan gelombang 
inframerah pada bilangan gelombang 1540-
1545 cm-1, sedangkan sisi asam Lewis  dari 
katalis ditunjukkan oleh adanya serapan 
pada bilangan gelombang 1440-1452  cm-1. 
Pita absorpsi pada 1490 cm-1 disebabkan 
karena adanya sisi asam Lewis dan 
Brønsted yang terkoordinasi pada piridin 
(Platon dan Thomson, 2003).  

Spektrum  FTIR-piridin dari TS-1 dan 
XCuO/TS-1 yang ditunjukkan oleh Gambar 
3 memperlihatkan pita absorpsi yang hanya 
terjadi pada bilangan gelombang di sekitar 
1446 cm-1 dan 1490 cm-1. Pita serapan pada 
1446-1450 cm-1 menunjukkan adanya sisi 
asam Lewis, sedangkan pita serapan sekitar 
1490 cm-1 merupakan jumlah gabungan 
antara sisi asam Lewis dan sisi asam 
Brønsted. TS-1 tidak memberikan pita 
serapan pada daerah bilangan gelombang 
1540 cm-1 karena TS-1 hanya mempunyai 
sisi asam Lewis dan tidak mempunyai sisi 
asam Brønsted. Pernyataan yang sama 
juga dikemukakan oleh Nur dkk (2004) yang 
menyebutkan bahwa puncak FTIR-piridin 
untuk TS-1 dan SO4/TS-1 hanya muncul 

pada sisi asam Lewis. Menurut Nur dkk, 
(2004) dan Zhuang dkk, (2004) sisi asam 
Lewis pada   TS-1 ini muncul karena adanya 
atom titanium yang terkoordinasi secara 
tetrahedral dalam struktur kisi TS-1. 

Penambahan tembaga oksida (CuO) pada 
permukaan TS-1 tidak menyebabkan 
munculnya asam Brønsted  pada TS-1 
tetapi meningkatkan sisi asam Lewis. Hal ini 
terlihat pada absorbansi  sisi asam Lewis 
yang terus meningkat seriring dengan 
peningkatan jumlah loading CuO pada TS-
1(Gambar 3). Tidak munculnya sisi asam 
Brønsted pada TS-1 disebabkan karena 
tembaga oksida hanya mempunyai sisi 
asam lewis sesuai dengan  data dari  Akta 
kristalografi Shannon dan Prewitt, (1969) 
dalam Busca dkk, (1996)  yang menyatakan 
tembaga oksida merupakan salah satu 
oksida logam yang hanya mempuyai sisi 
asam Lewis lemah dari beberapa oksida 
logam seperti MgO,  CaO,  SrO,  BaO, CoO,  
NiO,  CuO,  ZnO, dan  Cu2O. Akibatnya 
dengan adanya CuO yang terimpregnasi 
pada TS-1 menyebabkan penambahan sisi 
asam lewis pada TS-1 seiring dengan 
kenaikan jumlah CuO yang ditambahkan. 
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Gambar 3. Spektra inframerah adsorpsi piridin untuk sampel ZSM-5, TS-1 dan  
XCuO/TS-1 (X =  1, 2, 4 dan 8). 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan diatas dapat 
disimpulkan bahwa semua katalis hasil 
sintesis mempunyai karakteristik yang sama 
dengan TS-1 yang memiliki struktur 
orthorombik dengan tipe MFI. Adanya CuO 
pada TS-1 dapat meningkatkan jumlah sisi 
asam Lewis pada katalis. Penambahan 
oksida CuO  pada TS-1 mengakibatkan 

terbentuknya agregasi CuO pada 
permukaan TS-1. 
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ABSTRAK  
Pemanfaatan zeolit dalam bidang nuklir, berdasarkan pada peluang adanya potensi dari sifat zeolit sebagai 
penukar kation, penyerap dan penyaring ion/molekul yang ditimbulkan oleh karena struktur fisik dan 
geometri partikelnya. Zeolit pada bidang nuklir, digunakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan, seperti 
pada proses pemurnian air, pengolahan limbah, penyaringan gas buang juga dalam reprosesing atau 
proses enkapsulasi elemen bahan nuklir  untuk mengungkung atau mengisolasi radionuklida tertentu (Cs, 
Sr dll). Natural zeolit banyak digunakan untuk keperluan tersebut, khususnya mengatasi bahaya radioaktif 
pada lingkungan yang mungkin tercemar oleh unsur radioaktif, termasuk pencemaran dari adanya 
kecelakaan reaktor nuklir.  Berbagai penelitian telah dilakukan untuk peningkatan efektifitas kegunaannya 
zeolit alam, diantaranya meliputi aspek selektifitas, kapasitas sebagai penukar ion, dan efektivitas nya 
dalam proses yang digunakan di industri (khususnya nuklir) yaitu untuk penyiapan sumber isotop radioaktif. 
Peningkatan karakter/sifat zeolit dilakukan dengan cara memodifikasi strukturnya atau membangun zeolit 
buatan yang dapat memenuhi keperluan penggunaannya secara lebih efektif. Hasil dari proses reprosesing 
bahan nuklir maupun penanganan limbah nuklir, adapula pemanfaatan isotop-isotop yang berguna bagi 
keperluan hidup manusia. BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) telah melakukan penelitian dan berhasil 
mengisolasi isotop radioaktif 137Cs) dari bahan bakar nuklir (uranium oksida) yang telah diradiasi yang 
kemudian dapat dijadikan sumber radioaktif yang akan berguna untuk kepentingan lainnya a.l. untuk 
pembuatan standard isotop radioaktif; radiofarmasi, geological logging dll. 
 
Kata kunci :  zeolit alam, zeolit buatan, modifikasi zeolit, isolasi isotop, adsorpsi, keselektifan, kapasitas 

tukar kation, kapasitas tukar anion. 
 
 
ABSTRACT 
In practical uses of zeolite in nuclear field particularly is based on zeolite’s characters due to physical 
structures and geometry of particles that makes it very good absorbent, ions exchanger and molecular 
siever. The used of zeolites in nuclear field is to diminish pollutant in the environment or environmental 
remediation such as in water purification, waste treatment and wasted gases filtration, also in fuel 
encapsulation process or nuclear fuel elements reprocessing to fix or to isolate certain radionuclides(Cs, Sr 
etc.). Natural Zeolites are widely used in the mentioned purposes, particularly to prevent radioactive 
nuclides fall out and its hazard into the environments that may be caused by nuclear reactor failures. Some 
of natural zeolites usages had been researched to improve its effectiveness that includes some aspects of 
selectivity, capability as ion-exchanger and effectiveness in the process applied in the industry (esp. nuclear 
industry) e.g. in radioisotopes source preparation. However, the zeolites characters/properties improvement 
could be done by materials structures modification or by formation of synthetic zeolites that could have 
better characters to fulfill its applications effectively. On the other hand, the products from the nuclear fuel 
reprocessing system as well as from the radioactive waste treatment, there could have beneficial 
radionuclide products that might be useful for human needs and welfares. BATAN (National Nuclear Energy 
Agency of Indonesia) has carried out the research of 137Cs isolation from the irradiated spent fuel (uranium 
oxides) solution that may be used for other needs such as for radioactive isotope standard source, 
radiopharmaceutical, geological logging  need etc. 
 
Key Words :  Natural Zeolites, Synthetic Zeolite, Modified Zeolites, Isotopes Isolation, Adsorptions, 

Selectivity, Cation Exchange Capacity, Anion Exchange Capacity. 
 
PENDAHULUAN 

Pada reaktor nuklir, Elemen Bakar Nuklir 
(ebn) yang mengandung bahan fisil ataupun 
fertil (U, Th atau Pu) direaksikan dengan 
netron sehingga timbul netron baru, isotop-
isotop hasil belah (hasil fisi) yang 
memancarkan berbagai jenis sinar-α, βdan 

γ yang radioaktif dalam waktu luruh tertentu 
baik dengan waktu pendek, sedang dan 
panjang, serta sejumlah energi yang dapat 
digunakan sebagai sumber energy listrik. 
Secara umum reaksi fisi dan reaksi fertil 
yang terjadi mengikuti persamaan reaksi 
sebagai berikut: 



 

 

Tabel-1.  Contoh isotop hasil fisi dengan waktu paruh pan jang.

 
Reaksi Fisil :  
235U + n →  FP (FP = hasil fisi seperti: 
144Ba dll)  +  2n  +  Energi (E)
 235U + n →  ν  n + FP + E,dan:
  233U + n →  ν  n + FP + E 
  239Pu + n →  ν  n + FP + E 
Reaksi Fertil : 
238U + n →→→ 239Pu  (berpeluang lanjut
dengan reaksi fisil) 
232Th + n →→→ 233U (berpeluang lanjut 
dengan reaksi fisil) 
  
Produk fisi bervariasi jenis dan kuantitasnya 
tergantung pada proses reaksi yang terjadi
dan jenis bahan bakarnya, secara umum 
yang paling tinggi terletak pada masa atom 
sekitar 90-140 seperti ditampilkan pada 
gambar-1 dan table-1.1,2. 

 

Gambar- 1.  Korelasi masa atom hasil fisi 
terhadap yield hasil fisi (%) 

untuk isotop U-235, Pu- 239
(dalam siklus bahan bakar Th).

 
Yield hasil fisi yaitu bagian dari sejumlah 
atom isotop tertentu yang dihasilkan dari 
 

Isotop  t½ ,  
tahun 

Yield, 
%  

Rad.Aktif 

 155Eu  4.76 0,0803 
85Kr  10.76 0,2180 

113mCd  14.1 0,0008 
90Sr  28,9 4,505 

137Cs  30,23 6,337 
121mSn  43,9 0,00005 
151Sm  90 0,5314 

1.  Contoh isotop hasil fisi dengan waktu paruh pan jang.

fisi seperti: 90Kr + 
(E), atau:  
dan: 

  

berpeluang lanjut 

berpeluang lanjut 

Produk fisi bervariasi jenis dan kuantitasnya 
tergantung pada proses reaksi yang terjadi 
dan jenis bahan bakarnya, secara umum 
yang paling tinggi terletak pada masa atom 

seperti ditampilkan pada 

 
1.  Korelasi masa atom hasil fisi 

hasil fisi (%) netron termal 
239, dan U-233 

(dalam siklus bahan bakar Th).  

hasil fisi yaitu bagian dari sejumlah 
atom isotop tertentu yang dihasilkan dari  

 
reaksi fisi per atom fisil induknya (satuannya 
%). Hasil fisi dengan waktu paruh 
dan panjang menarik 
industri nuklir (tabel-1)
isotop pemancar- α( 
aktinida seperti : 237Np, 
244Cm dsb.), pemancar

pemancar- γ yang paling 
diantaranya adalah 137Cs
dapat digunakan sebagai sumber 
untuk keperluan medis dan industri.
isotop hasil fisi tersebut dapat berbahaya 
jika tersebar ke lingkungan, misalnya 
dikarenakan adanya perlakuan reprosesing 
yang tidak ramah lingkungan atau 
kecelakaan reaktor nuklir. Selama proses 
reaktor nuklir beroperasi, hasil fisi tersebut 
tidak dapat terlepas dari elemen bakarnya, 
namun keamanan dan keselamatan dalam 
pengoperasiannya senantiasa 
dengan penyaring (HEPA= 
Particulates Air filter) yang mengandung 
silver-zeolites serta berbagai 
zeolites untuk fiksasi
berbentuk gas seperti 
dsb.4,5,6,7. 

Zeolite merupakan mineral mikropori 
aluminosilikat yang terbentuk dari 
polimerisasi tetrahedral oksida silikat dan 
alumina yang membentuk kristal 
dimensi. Di dalamnya terdapat  
rongga (cavity dan channel
teratur dengan ukuran 
tertentu, diisi oleh sejumlah molekul air serta 
kation-kation alkali dan atau alkali tanah
yang dapat berfungsi sebagai penukar 
kation. Secara umum  
dirumuskan sebagai :  

 
Mn+

x/n [(AlO2)x (SiO
 

E-
Rad.Aktif 

keV  

Jenis 
Rad.Akt:  Isotop t½ ,  

tahun 
Yield, 

%  

Rad.Aktif 

252 βγ 99Tc  211 6,1385 

687 βγ 126Sn  230 0,1084 

316 β 79Se  327 0,0447 

2826 β 93Zr  1530 5,4575 

1176 βγ 135Cs  2300 6,9110 

390 βγ 107Pd  6500 1,2499 

77 β 129I  15700 0,8410 

1.  Contoh isotop hasil fisi dengan waktu paruh pan jang. 2,3 

reaksi fisi per atom fisil induknya (satuannya 
dengan waktu paruh sedang 

menarik perhatian dalam 
), terutama isotop-
( umumnya isotop 

Np, 238Pu, 241Am, 242-

), pemancar- β(a.l.90Sr dll.) dan 

yang paling menarik 
Cs, 90Sr dan 131I yang 

dapat digunakan sebagai sumber radiasi 
untuk keperluan medis dan industri. Isotop-

tersebut dapat berbahaya 
sebar ke lingkungan, misalnya 

adanya perlakuan reprosesing 
yang tidak ramah lingkungan atau 
kecelakaan reaktor nuklir. Selama proses 

uklir beroperasi, hasil fisi tersebut 
tidak dapat terlepas dari elemen bakarnya, 
namun keamanan dan keselamatan dalam 

senantiasa dilengkapi 
dengan penyaring (HEPA= High Effisiency 

) yang mengandung 
rta berbagai exchanged 
fiksasi hasil fisi yang 

berbentuk gas seperti iodine, gas mulia 

merupakan mineral mikropori 
aluminosilikat yang terbentuk dari 
polimerisasi tetrahedral oksida silikat dan 
alumina yang membentuk kristal tiga 

Di dalamnya terdapat  rongga-
channel ) yang tersusun 

teratur dengan ukuran celah atau pori 
sejumlah molekul air serta 

alkali dan atau alkali tanah, 
yang dapat berfungsi sebagai penukar 

 stuktur zeolit dapat 

(SiO2)y] z.H2O  

E-
Rad.Aktif 

keV  

Jenis 
Rad.Akt:  

294 β 

4050 βγ 

151 β 

91 βγ 

269 β 

33 β 

194 βγ 



 

 

M  adalah kation bermuatan n 
x  = jumlah  molekul tetrahedral aluminium-
oksida dalam satu unit struktur zeolit 
y = jumlah  molekul tetrahedral silika-oksida 
dalam satu unit struktur zeolit. 
z = jumlah  molekul air dalam satu unit 
struktur zeolit 

Sebagai contoh (gambar-2) adalah 
kerangka struktur zeolit alam : Clinoptilolite  
(CLI) yaitu salah satu jenis zeolit alam yang 
terdapat di Indonesia, mempunyai struktur 
tiga dimensi  6 tetra hedral-[AlO2]

- dan 30-
tetra hedral [SiO2], sehingga untuk struktur 
yang normal akan mempunyai 6-kation yang 
bermuatan (1+) atau dalam hal ini diisi oleh 
6 ion Na+. Kation tersebut dapat berlokasi di 
dalam rongga-rongga (cavity/channel) dan 
dapat ditukar (bergantung dari keselektifan/ 
ukuran rongga/ukuran dan muatan jenis 
ionnya) dengan kation lain setara dengan 
jumlah mol.eqivalen dari tetrahedral-Al. 
Secara teoritis, kapasitas tukar kation (KTK) 
CLI tidak lebih dari 6 meq/mol CLI atau 
2,203 meq/g atau menurut istilah satuan 
dalam pertanahan  adalah 220,3 meq/100 g, 
namun pada laboratorium nuklir digunakan 
KTK dalam satuan meq/g. Keselektifan 
tukar kation CLI terhadap kation Cs > Rb > 
K > NH4 > Ba > Sr > Na > Ca > Fe > Al > 
Mg > Li.13 Hal tersebut menunjukkan bahwa 
CLI yang berukuran pori  < 2 nm lebih suka 
terhadap kation yang berukuran relatif besar 
(jari-jari atom Cs =167 pm, Cs-terhidarsi ≈ 
329 pm), yang bila digunakan pada 
pemurnian air-tercemar, akan lebih 
bermanfaat untuk menghilangkan ion 
cesium, kalium (jari-jari 133pm, K-terhidrasi 
≈ 331 pm) dan amonium (jari-jari 148pm, 
NH4-terhidrasi ≈ 331 pm). 
                                      

 
S10R (I), diameter Poros  = 10,685 Å ≈ 
1,068 nm 
 
S8R (II), diameter Poros = 8,193 Å≈ 0,819 

nm  
Gambar-2 :  Kerangka struktur 

Clinoptilolite, dalam ruang 3D hasil 
program Crystal Maker  8 

Rumus kerangka : 
Na
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O 

Rongga-rongga atau pori tersebut 
juga berfungsi sebagai penyerap dan 
penyaring molekul tergantung pada karakter 
molekul dan struktur mineral dan molekul 
komplemen-nya, sedangkan jenis, ukuran 
dan sifat kation dalam struktur tersebut 
berfungsi sebagai penukar ion. Sifat-sifat 
zeolite tersebut dapat digunakan untuk 
tujuan perbaikan lingkungan atau mengatasi 
adanya pencemaran lingkungan yang 
dikarenakan oleh gas-gas berbahaya9-11, 
logam-logam berat,12,13 terutama ketika 
adanya bahan radioaktif dari pelepasan 
radionuklida atau hasil pelarutan 
(reprocessing) dan pengujian bahan bakar 
nuklir maupun dari kecelakaan reaktor 
nuklir.14-18.  

 
Dalam industri nuklir, sistim 

pendinginan elemen bakar nuklir di dalam 
reaktor disuplai dari pendingin primer dan 
sekunder yang harus memenuhi syarat 
tertentu yang sangat minim kandungan 
ionnya pada pH. 6-7, terutama pada 
pendingin sekunder dapat digunakan mixed 
bed kolom yang mengandung H-Zeolit, 
selain itu pada proses pengolahan limbah 
nuklir atau proses pengisolasian/ 
pengungkungan isotop radioaktif zeolit 
tertentu digunakan untuk menghilangkan 
isotop radioaktif dari air buangan/limbah 
radioaktif dan mengurangi pencemaran 
radioaktif ke lingkungan.19-22 Natural zeolit 
banyak digunakan untuk maksud tersebut, 
khususnya mengatasi bahaya radioaktif 
pada lingkungan yang tercemar karena 
kecelakaan reaktor nuklir (di TriMile Island-
1979-USA, Chernobyl-1986-di Rusia dan 
Fukushima-1911-Japan).15-18,23 .  

Implikasi dari kecelakaan nuklir 
dapat diatasi serendah mungkin dan 
paparan unsur-unsur kimia yang berbahaya 
juga dapat dikurangi dengan menggunakan 
zeolit alam, sehingga zeolit kini sedang 
dikembangkan potensinya untuk kesehatan 
tetapi dalam bentuk  micronized zeolite.24 
Dewasa ini, sedang dikembangkan 
heulandite, clinoptilolite and chabazite untuk 
aplikasi biokimia dan biomedis.25 

Berdasarkan pada sifat struktur 
zeolit yang berfungsi sebagai penyerap, 
penukar kation dan penyaring molekul, 
dapat digunakan sebagai bahan media 
untuk pengungkung isotop radioaktif secara 
selektif sehingga dapat menghasilkan 
sumber radioaktif yang berguna untuk 
keperluan industri dll. Dalam hal ini, isotop 
pemancar- γ  monoenergetik seperti 137Cs  



 

 

Tabel-2.  Sifat fisik penting dari beberapa jenis z eolit pilihan*. 
 

Catatan: 
* Modifikasi dari  acuan pustaka no. 35 dan 36; Void volume ditentukan dari kandungan  
   molekul air. 
† Dihitung dari rumus kerangka/struktur sel unit. 

 
bermanfaat sebagai sumber 

radioaktif  untuk mengukur densitas tanah 
dan pencarian sumber mineral pada 
kegiatan geological logging.26,27. 

Kelemahan penggunaan zeolit alam 
pada umumnya adalah karena bentuk 
struktur yang tetap (alami), sehingga untuk 
pemakaian yang lebih selektif, harus 
dilakukan modifikasi. Pemodifikasian 
struktur maupun pembuatan struktur sejenis 
zeolite, dimaksudkan untuk 
pemanfaatannya yang lebih efektif untuk 
mengisolasi bahan nuklir  (U, Pu, Th) 
maupun hasil fisinya seperti Cs, Sr. 

Sejumlah penelitian telah dilakukan dengan 
membuat zeolite buatan atau material baru 
berjenis zeolit atau yang dikenal dengan 
zeotipe untuk menyerap ion uranium28-31 

juga untuk thorium.32 Pemodifikasian zeolite 
alam yang berfungsi sebagai penukar kation 
diubah menjadi mampu sebagai penukar 
anion dengan penambahan gugus  fosfat 
tetrahedral ke dalam struktur zeolitnya 
sehingga gugus zeolite tidak hanya 
bermuatan negative yang dapat menarik 
kation namun juga bermuatan positif yang 
dapat menarik anion. Hal ini sangat 
bermanfaat untuk menyerapi uranium yang 
larutannya berbentuk kompleks anion (F-, 
Cl-, NO3

- dan SO4
2-).33  .Namun dari segi 

ekonomis, upaya pemodifikasian tersebut 
harus dikaji lebih lanjut, karena terkadang 
pemodifikasian material bisa jadi tidak 
ekonomis bila dibandingkan dengan 
pembuatan material baru.  

Aspek yang terpenting pada 
applikasi  zeolit alam maupun zeolit buatan 
atau bahkan modified zeolit  dalam industri 
nuklir adalah selektifitas dan kapasitas tukar 
kation (KTK) yang bergantung pada jumlah 
atom-mol tetrahedral AlO2

-, atau selektifitas 
dan kapasitas tukar anion (KTA, untuk 
penggunaan modified zeolit) yang 
bergantung pada jumlah atom-mol 
tetrahedral XO2

+ (X= atom penerima 
elektron seperti P, As atau Sb). Aspek-
aspek lain yang terkait dengan sifat fisik 
material yaitu ukuran pori, volume 
kekosongan rongga (void volume) dan luas 
permukaan partikel juga tidak dapat 
diabaikan, dan ketahanan atau kestabilan 
terhadap panas serta radiasi perlu dipahami 
pada setiap jenis zeolit/zeotipe yang akan 
digunakan untuk maksud tertentu. Khusus 
penggunaannya dalam industri nuklir, aspek 
ketahanan terhadap radiasi merupakan 
faktor yang harus diketahui secara benar, 
umumnya zeolite/zeotipe masih tahan 
terhadap dosis radiasi- γ hingga 10MGy 
(1Gy = 1J.kg-1).34  

Zeolite Representative unit-cell 
formula 

Void 
volume, 

% 

Channel 
dimensions, Å  

Thermal 
stability 
(relative) 

CEC, 
meq/g † 

Analcime Na10(Al16Si32O96)·16H2O  18 2.6 High 4.54  

Chabazite (Na2,Ca)6(Al12Si24O72)·40H2O  47 3.7  ×  4.2  High 3.84  

Clinoptilolite (Na3K3)(Al6Si30O72)·24H2O  34 3.9  ×  5.4  High 2.16  

Erionite (Na2,Ca)3.5K2)(Al9Si27O72)·27H2O  35 3.6  ×  5.2  High 3.12  

Faujasite (Na58)(Al58Si134O384)·240H2O  47 7.4 High 3.39  

Mordenite (Na8)(Al8Si40O96)·24H2O  28 2.9  ×  5.7  High 2.29  

   6.7  ×  7.0    
Phillipsite (NaK)5(Al5Si11O32)·20H2O  31 4.2  ×  4.4  Medium 3.31  

   2.8  ×  4.8    

   
3.3  

  
Linde A  (Na12)(Al12Si12O48)·27H2O  47 4.2 High 5.48  

Linde X  (Na86)(Al86Si106O384)·264H2O  50 7.4 High 4.73 



 

 

 Sifat-sifat fisik dari beberapa zeolit 
alam ditunjukkan pada table-2.13  Sifat sifat 
tersebut dapat dipertimbangkan pada 
applikasinya dalam industry nuklir, terutama 
dalam pemilihan jenis zeolit secara tepat 
dan efektif.  
 CEC atau Cation Exchange 
Capacity (KTK) berdasarkan rumus unit sel 
zeolit : Mn+

x/n (Alx Siy O(2x+2y) ). z H2O adalah 
setara dengan jumlah mol. ekivalen atom Al  
dalam satuan berat unit sel kerangka 
zeolit.35 KTK itu dikenal dengan KTK-
hitungan, dengan satuan meq.g-1, 
sedangkan KTK-effektif, diperoleh dari hasil 
proses pertukaran kation dalam zeolit 
dengan ion NH4

+ secara effektif mengikuti 
cara standar perhitungan KTK.37   
  Data produksi zeolit alam di dunia 
pada saat ini mencapai l.k. 3juta ton, 
produsen terbesar pada tahun 2010 adalah 
China (2 juta ton), Korea selatan (210 ribu 
ton), Jepang (150 ribu ton) Jordan (140 ribu 
ton), Turki (100 ribu ton), Slovakia (85 ribu 
ton), USA (59ribu ton), Indonesia 500ribu 
ton dan 1000-2000 ton diproduksi dari 
berbagai Negara lainnya seperti Argentina, 
German, Slovakia dsb.38,39. Berdasarkan 
survey geologi dari USA, pada beberapa 
Negara di dunia, zeolit yang dipasarkan 
mungkin hanya sedikit mengandung zeolit, 
kebanyakan sebagai hasil galian tuff 
(volcanic tuff), berupa mineral alumina yang 
silika tinggi yang jika bercampur dengan 
kalsium hidroksida akan menghasilkan 
pozzolant cement. Bahan tersebut 
umumnya digunakan untuk  campuran 
semen dan bahan pembenah tanah.39 

Dalam keperluan nuklir, sangat perlu 
kualitas zeolit yang murni jika digunakan 
untuk penyiapan bahan isotop dan terkait 
dengan kesehatan. Pada proses 
penanganan limbah nuklir dapat dijadikan 
peluang untuk pemanfaatan isotop-isotop 
yang berguna bagi keperluan hidup 
manusia. BATAN telah melakukan 
penelitian dan berhasil mengisolasi isotop 
radioaktif (terutama Cs) dari bahan bakar-U 
yang telah diradiasi40-43 yang kemudian 
dapat dijadikan sumber radioaktif yang 
berguna untuk kepentingan lainnya (a,l, 
untuk pembuatan standard isotop radioaktif; 
radiofarmasi, geological logging dll.). 
     
METODE PENELITIAN 
 Penelitian applikasi zeolit dalam 
bidang nuklir yang telah dilakukan di 
Indonesia baru terhadap zeolit alam 
diantaranya dari Lampung yang disuplai 

oleh PT Minatama-Lampung, serta dari 
Bayah dan Tasik yang disuplai oleh PT 
Transindo Utama-Bandung. Zeolit buatan 
yaitu zeolit-L disupplai dari USA, dan zeotip 
(SAPO atau Silika Aluminium Phosphat) 
dibuat sendiri dari campuran bahan 
aluminium isopropoksida, larutan silika, 
asam fosfat dan TEAOH (tetraetil 
ammonium hidroksida 40%) sebagai 
template, sedangkan untuk pereaksi 
pengujian karakteristik digunakan larutan 
radioaktif Cs, Sr dan uranium serta larutan 
pelat elemen bakar nuklir tipe oksida. 
 Peralatan yang digunakan 
diantaranya autoklaf dan furnace dengan 
temperature terkontrol, serta spectrometer 
induksi pasma dan spectrometer- α/γ. 
Pengerjaan laboratorium meliputi :   
1. Pengambilan isotop Cs oleh zeolit dari 

lampung yang telah dijadikan  
monokationik-zeolite (Z)  dalam bentuk 
NH4, H dan Na-Z: 
100 g zeolit direfluk pada temperature 
50°C dengan larutan ammonium asetat 
jenuh selama 4jam dan berulang hingga 
3 kali perlakuan sehingga zeolit 
berbentuk NH4-Z, kemudian dicuci dan 
dikeringkan pada 60°C, bila dipanaskan 
di furnace pada temperature 600°C, 
zeolite akan menjadi bentuk H-Z, 
selanjutnya dibuat bentuk Na-Z dengan 
proses penukaran dengan larutan NaCl 
jenuh pada temperatur kamar selama 
12 jam. Larutan 137Cs dalam CsCl 0,1 M 
digunakan untuk proses penukaran 
kation dengan cara batch (pengocokan 
selama 8 jam) terhadap masing-masing 
zeolit tersebut, Cs-uptake dapat 
diketahui dari sisa larutan di atas zeolite 
yang dianalisis dengan alat 
spectrometer -γ. 

2. Pengujian keselektifan zeolit/zeotip : 
Fraksi mol.ekivalen larutan kation M 
yang ditukar (yaitu NH4

+)-di dalam zeolit 
dan fraksi kation penukarnya-misalkan 
A (yaitu Sr2+, Cs+ dan UO2

2+) dalam 
larutan dibuat variable dari 0 s/d 1, 
kemudian setelah dilakukan proses 
pertukaran ion, fraksi mol kation 
penukar A di dalam zeolit [A]z dan fraksi 
mol kation A sisa di dalam larutannya 
[A]lar diamati dengan cara analisis, 
sehingga dapat dibuat kurva isoterm 
penukar kation yaitu korelasi antara 
absis[A]z terhadap ordinat [A]lar. 
Keselektifan zeolite/zeotipe terhadap 
kation A dapat dihitung pada 



 

 

kesetimbangan dimana fraksi [A]lar 
=0,5.  

3. Preparasi zeolit buatan dan modifikasi 
struktur zeolit: 
Zeolit buatan tipe chabazit (zeolit-L) 
dibuat dari aluminium isopropoksida, 
silica dengan template TEAOH pada 
proses autogenous-hydrothermal 300°C 
selama , sedangkan zeotip Silika 
Aluminium Phosphat (SAPO) dibuat dari 
aluminium isopropoksida, larutan silika, 
asam fosfat dan TEAOH pada 
temperature 200-300°C selama 133 
jam. Pada modifikasi struktur zeolit alam 
(Lampung, Bayah dan ) menjadi zeolite 
yang dapat berfungsi sebagai penukar 
anion, dilakukan dengan cara 
mensubsitusikan tetra hedral PO2

+ 
dengan penambahan Amonium 
Dihidrogen fosfat (ADHP) 1:1, lalu 
diproses autogenous tertutup di dalam 
bejana logam yang autogenous tertutup 
di dalam furnace 235°C selama 24 jam. 
Campuran dituangkan ke dalam tempat 
berisi air panas, Kristal yang terbentuk 
dicuci dan dikeringkan pada 
temperature 110°C. Uji terhadap 
penukaran anion khlorida, fluoride, nitrat 
dan sulfat dari larutan garam natrium, 
dilakukan dengan cara batch exchange 
selama 5 hari, konsentrasi anion 
sebelum dan sesudah proses 
pertukaran dianalisis dengan alat 
khromatografi ion, sehingga kapasitas 
tukar anion dapat dihitung.  

4. Penyiapan sumber isotop 137 Cs dari 
limbah larutan elemen bahan nuklir: 
Larutan elemen bakar reaktor riset tipe 
oksida pasca irradiasi yang telah berada 
selama 14 tahun di laboratorium 
radiometalurgi, merupakan limbah 
transuranium yang belum diproses, 
mengandung isotop-137Cs karena waktu 
paruh peluruhannya panjang (30 tahun). 
Isotop Cs dipisahkan dari atom aktinida 
serta atom fisi lainnya dengan cara 
ekstraksi dan pengendapan sebagai 
CsClO4 dalam carrier-Cs 0,01 M, 
kemudian endapan dilarutkan dalam air 
panas dan dicampurkan secara batch-
exchange dengan zeolit sebagai 
penukar-ion dan bahan penyerap yang 
tahan terhadap asam maupun radiasi, 
sehingga 137Cs akan terisolasi di dalam 
zeolit. 
 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Pengambilan isotop Cs  oleh zeolit 
dari lampung yang telah dijadikan  
monokationik-zeolite (Z)  dalam bentuk NH4, 
H dan Na-Z. 
Zeolit mempunyai berbagai struktur dengan 
karakteristik yang sangat spesifik 
bergantung dari proses pembentukkannya. 
Di alam terdapat lebih dari 150 jenis zeolit, 
namun yang terdapat di jalur Jawa dan 
Sumatra pada umumnya terdiri dari 
clinoptilolite dan mordenit dengan 
perbandingan yang bervariasi tergantung 
lokasi keberadaannya. Kedua jenis zeolit itu 
selektif terhadap kation Cs dan Sr (sebagai 
hasil fisi yang terkandung dalam larutan 
pasca-irradiasi elemen bakar nuklir atau  
ebn maupun sebagai limbah nuklir dari hasil 
reprosesing ebn). 
 Zeolit dari lampung mengandung 
clinoptilolite dan mordenit. KTK awal zeolit, 
yaitu zeolit yang sudah dipisahkan dari tufa, 
silikat dan mineral lainnya , serta hasil 
pengambilan Cs oleh zeolite dan 
monokation zeolite, ditunjukkan pada tabel-
3. 

Tabel-3. Kapasitas tukar kation zeolit dan 
monokation zeolit dan pengambilan Cs 

Jenis 
Zeolit 

KTK, 
meq/g  

Tukar 
Effektif, 

% 

Cs-
uptake , 
meq/g  

Zeolit 
Lampung, 

M-Z 

1,36 ± 
0,06 60,99 

1,21 ± 
0,04 

NH4-Z 
2,01 ± 
0,10 

87,77 
1,71 ± 
0,08 

H-Z 
1,88 ± 
0,08 

82,10 
1,69 ± 
0,03 

Na-Z 
1,69 ± 
0,05 

73,80 
1,80 ± 
0,06 

   
 Zeolit alam dari Lampung yang 

mengandung mordenit [Na8(Al8Si40O96)·24H2O] 

dan clinoptilolit [Na3K3(Al6Si30O72)·24H2O] 
dalam perbandingan yang sama, namun 
secara efektif KTKnya adalah 1,36 meq/g, 
sedangkan secara perhitungan yang murni 
berdasarkan rumusnya adalah mordenit = 
2,29 meq/g , clinoptilolit =2,20/g, sehingga 
tukar efektifnya secara keseluruhan lebih 
kurang lebih kurang sekitar 70%. Adapun 
setelah dimodifikasi menjadi monokationik-
zeolit, KTKnya lebih besar, dengan kata lain 
proses tukar kationnya lebih efektif demikian 
juga pengambilan ion Cs (Cs-uptake) lebih 
besar daripada zeolit alam aslinya dari 
lampung. Dalam bentuk Na-zeolit, 



 

 

nampaknya diperlukan untuk pengambilan 
ion dan isotop Cs secara lebih efektif. 
Informasi ini berguna untuk penggunaan 
zeolit sebagai bahan isolasi Cs dari limbah 
radioaktif. 

 
2. Pengujian keselektifan zeolit/zeotip 

dan penukaran ion: 
 Keselektifan zeolite/zeotipe 
terhadap suatu kation misalkan kation A, 
dapat diketahui dari kesetimbangan proses 
penukaran kationnya atau Kc. Nilai Kc 
dihitung pada fraksi konsentrasi kation [A]z 
=0,5. Jika hasil perhitungan faktor 
keselektifan dari kation A adalah 1, maka 
pada proses penukaran ion berada dalam 
kesetimbangan, seperti ditunjukkan pada 
gambar ilustrasi dan persamaan berikut: 
M-Z + AX  ⇋  A-Z  + MX  atau   m An+

lar + n 
Mm+

Z   ⇋  m An+
Z +  n Mm+

lar 

 bilamana M dan A adalah kation bermuatan 
m dan n, yang saling bertukar dalam zeolit 
Z, lar adalah kondisi kation dalam larutan 
pada proses kesetimbangan. 
Keselektifan penukaran ion :  

�� �
��

� . 	
��


�
��
� . 	�


 

Dari hubungan fraksi konsentrasi A dalam 
zeolit [A]z  dan fraksi konsentrasi A dalam 
larutan, [A]lar, yang ditunjukkan pada 
gambar-3, dapat diketahui nilai Kc atau 
setara dengan faktor pemisahan, �, pada 
[A]z = 0,5 yaitu: perbandingan luas yang 
diarsir-1(di atas kurva) berbanding dengan 
luas yang diarsir-2 (di bawah kurva). jika nilai 

α = ����� ������������

������� ����������
 tinggi, maka keselektifan 

zeolit terhadap kation penukar juga tinggi 
atau bagus.  
  
 
 
 
 
 
                    
 
  
 

Gambar-3. Ilustrasi kurva isotherm 
penukaran ion A ke dalam zeolite-Z 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar-4. Kurva isotherm penukaran ion Sr, 
Cs dan U ke dalam beberapa jenis  zeolite 

 
 

Tabel-4. Keselektifan zeolit/zeotip  
 

Jenis 
Zeolit/Zeotip 
KTK,meq/g 

Keselektifan terhadap ion -ion 
berikut pada [A] lar =0,5 

Cs+, 

329pm 
Sr2+, 

412pm 
UO2

2+, 

393pm 

Mordenit/ 1,90 3,69 1,15 1,06 

Chabazit / 
2,60 

3,99 1,26 1,09 

Zeolon / 2,02 3,66 1,20 1,07 

Zeolit-L / 2,49 3,43 0,66 0,28 

SAPO-34 / 
1,77 

- - 6,7 

SAPO-5 / - - - 13,3 

 
Beberapa data yang telah diteliti pada zeolit 
alam serta zeolit buatan terhadap ion 
uranium dan hasil fisi Cs maupun Sr 
ditunjukkan pada gambar-4 dan tabel-4. 
Dari kurva dan data keselektifan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa zeolit alam pada 
umumnya, juga zeolit-L (zeolit buatan), tidak 
efektif digunakan untuk isolasi uranium 

[A]z 

0                0,5              1.0 

1,0 

 

           

0,5           

 

 

   

[A]lar 

 
1 

2 



 

 

dalam larutan bahan nuklir atau limbah 
nuklir, namun struktur chabazit, mordenit 
dan clinoptilolit13,16,19 baik digunakan untuk 
penyerapan Cs. 
 Penukaran kation Cs, Sr, Bad an Ce 
pada zeolit alam dari Lampung yang telah 
dibuat homogen monokationik bentuk K-Z 
dan bentuk Na-Z telah diteliti pula 
keselektifannya. Hasilnya menunjukkan 
bahwa keselektifan zeolit lampung baik 
bentuk monokation Na-Z maupun K-Z 
terhadap ion Cs lebih tinggi daripada 
terhadap ion Ba atau Sr dan Ce, seperti 
yang ditunjukkan pada tabel-5. Adanya 
sedikit penurunan keselektifan pada 
pertukaran Na�Cs, Sr, Ba dan Ce serta 
penaikan nilai keselektifan pada pertukaran 
K�Cs, Sr, dalam sistim campuran kation 
matrik (Cs, Sr, Ba dan Ce) tersebut 
kemungkinan disebabkan oleh adanya 
persaingan proses kesetimbangan pada 
lokasi kation dalam stukturnya. Namun 
penurunan dan penaikan tersebut tidak 
signifikan terjadi dalam sistim pertukaran 
Na� Cs maupun pada sistim K � Cs. 
 

Tabel-5. Keselektifan zeolit dari 
Lampung-monokationik terhadap ion-ion 

matrik hasil fisi uranium 42 

 

Jenis monokationik-
zeolit dari Lampung ���� 

kation penukar 

Nilai faktor 
keselektifan pada 

[A]=0,5 

Kation penukar, A:  

Cs Sr Ba Ce 

Na �A 
1,4
4 

1,2
2 

1,2
2 

1,1
1 

K � A 
1,2
0 

1,0
4 

1,1
0 

1,0 

Na�campuran(Cs,Sr,Ba,
Ce) 

1,4
0 

1,0
4 

1,1
2 

1,0 

(Na+K)�(Cs,Sr,Ba,Ce) 
1,2
2 

1,0
8 

1,1
0 

1,0 

 
3. Preparasi zeolit buatan dan 

modifikasi struktur zeolit. 
Zeolit buatan yang telah diuji meliputi 

zeolon, zeolit-L dan SAPO. Struktur zeolon 
menyerupai mordenit, sedangkan struktur 
zeolit-L merupakan kolom dengan struktur 
LTL, dan SAPO-34 menyerupai chabazit.44 

Preparasi zeolit dimaksudkan untuk 
meningkatkan karakter zeolit pada 
penggunaannya dalam bidang nuklir. Zeolit 
alam, seperti mordenit dan chabazit, baik 
digunakan untuk isolasi ion cesium, namun 
tidak untuk ion aktinida khususnya uranium 

yang digunakan sebagai bahan bakar 
reaktor nuklir. Oleh sebab itu disiapkan 
Zeolon dan Zeolit-L, namun ternyata zeolit 
tersebut hanya baik untuk penyerapan ion 
caesium, namun tidak untuk uranium (lihat 
table-4). Ion uranium di dalam larutan dapat 
membentuk komplek anion [UO2(NO3)6]

4- 
dalam kondisi asam berlebih, hal ini akan 
menjadi faktor penting pada proses 
penyerapan dan/atau proses penukaran ion 
uranium dari larutan elemen bakar nuklir. 
Zeotip buatan yaitu siliko aluminium fosfat 
(SAPO-34, yang berstruktur tipe chabazit) 
dibentuk dari sumber tetrahedral masing-
masing penyusunnya yaitu silikat, aluminat 
dan fosfat, dengan template TEAOH. Dalam 
komposisi dan kondisi berbeda dihasilkan 
juga SAPO lain, diantaranya SAPO-5 dan 
SAPO-40. Modifikasi struktur diamati 
terhadap penambahan unit tetrahedral dari 
sumber fosfat (ADHP) ke dalam zeolit alam 
sehingga dihasilkan kristal Alumino Siliko 
Phosphate (ASP)-yang dapat berfungsi 
sebagai penukar anion. Hasil dari modifikasi 
struktur zeolit alam yang telah dicoba yaitu 
dari Lampung dan dari Bayah (Banten) 
dengan masing-masing rendemannya 
adalah 60,7% dan 60,2%. Hasil pengujian 
tukar kation dan anionnya ditunjukkan pada 
tabel-6.  

 
Tabel-6. Kapasitas tukar anion dan kation 

zeolit/zeotip 
 

Jenis 
Zeolit/Ze

otip 

Kapasitas tukar anion dari ASP 
dan kation dari SAPO, (meq/g) 

UO2
2+ 

UO2
2+/ 

+500p
pm F- 

F- Cl- NO
3

- 
SO
4

2- 

Chabazit 1,01 1,13 - - - - 

Zeolit-L 1,24 1,18 - - - - 

SAPO-34 1,95 2,08 - - - - 

SAPO-40 1,30 1,31 - - - - 

ASP-
Lampung 

1:1 
- - 

13,
21 

7,6
9 

3,4
1 

3,2
6 

ASP-
Lampung 

1:3 
1,09 1,26 

14,
14 

9,8
9 

3,4
3 

3,7
2 

ASP-
Bayah 

1:1 
- - 

11,
45 

7,4
2 

3,1
1 

4,2
3 

ASP-
Bayah 

1:3 
- - 

10,
02 

6,8
6 

3,7
4 

3,2
8 



 

 

 
4. Penyiapan sumber isotop  137Cs dari 

limbah larutan elemen bahan nuklir 
Tujuan dari penelitian ini adalah 

memisahkan isotop Cs dari campuran 
isotop-isotop unsur lain yang terdapat dalam 
larutan elemen bakar pasca-iradiasi untuk 
kegunaan sumber radiasi- γ di dalam 
industri.  

Hasil pengambilan/uptake isotop 137Cs 
oleh zeolit alam dari Lampung menunjukkan 
efektifitas rerata 86,4% dalam orde 
keaktifan awal 137Cs hasil fisi (setelah 
diencerkan) sekitar 11 cps/ml larutan ebn. 
Adapun larutan pelat ebn yang  berukuran 3 
x 3 mm yang digunakan sebagai sampel 
dan dilarutkan dalam 25 ml asam nitrat, 
mengandung 440 µCi 137Cs atau sekitar 20 

µCi/ml, atau 1MBq/ml yang tidak dapat 
dideteksi cacahannya dengan spectrometer-
 γ juga paparan radiasinya sangat tinggi 
yaitu melebihi dari 50mSv/sampel, sehingga 
penanganannya dilakukan dalam bilik timbal 
(lihat gambar-5) dan perlu pengenceran 
100.000 kali agar dapat diukur aktifitasnya. 
Penggunaan zeolit alam dari Lampung, 
Bayah dan dari Tasik, telah dilakukan 
melalui modifikasi dalam bentuk NH4-
Zeolite, hasilnya (tabel-7) memberikan 
peluang pada keberhasilan peningkatan 
isolasi 137Cs lebih lanjut, walaupun 
nampaknya zeolit dari Lampung lebih baik 
untuk mengisolasi Cs, namun ketiga jenis 
zeolit tersebut tidak signifikan berbeda.
 Waktu paruh 134Cs = 2 tahun;   
137Cs = 30 tahun, sehingga penyiapan 137Cs 
dapat dilakukan setelah larutan ebn meluruh 
lebih dari 20 tahun untuk mengurangi 
kontaminasi dari 134Cs. Isotop Cs bisa 
dipisahkan dari campuran ion-ion hasil fisi 
lainnya (seperti Ba2+, Sr2+, maupun Ce4+) 
dengan cara ekstraksi, dan diendapkan 
sebagai CsClO4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel-7. Pengambilan Cs dengan zeolit 
alam-ammonium monokationik  

Jenis monokationik-
zeolit  

Penyerapan 137Cs  
oleh Amonium-

Zeolit 
meq/g-
zeolit 

KBq/g  
atau =  
mCi/g 

A. Bayah 
NH4-ZA 
� Cs-
ZA 

1,43 
34,6 = 
1,04 

B. Lampung 
NH4-ZB 
� Cs-
ZB 

1,45 
35,1 = 
1.06 

C. Tasik 
NH4-ZC 
� Cs-
ZC 

1,40 
33,8 = 
1,01 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gambar-7. Gambaran penanganan isolasi   

Cs dengan zeolit dalam bilik timbale 
 

Hasil isolasi tersebut akan dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan sumber- γ 
dalam industri untuk keperluan antara lain 
dalam bidang geofisika, ataupun iradiator 
gamma. Ketika kita sudah mampu 
menghasilkan bahan sumber- γ yang 
memenuhi kualifikasi standar mutu, 
selanjutnya penelitian perlu dikembangkan 
ke arah perancangan pengemasan sesuai 
dengan persyaratan keselamatan radiasi. 
Hal ini akan menambah devisa negara, 
mengingat pembelian sumber- γ 137Cs yang 
secara rutin digunakan oleh industri 
pertambangan.  PTRecsaLOG Geoprima 
masih harus impor dari luar negeri dengan 
harga yang sangat mahal (lebih dari Rp. 25 
juta/50mCi).26,27 Oleh karena itu, penelitian 



 

 

ini akan memberi peluang bagi BATAN 
untuk bermitra dengan industri yang 
membutuhkan sumber- γ atau gamma 
source capsule-137Cs. 

Hal lain yang perlu dipertimbangkan 
adalah penggunaannya zeolit dalam 
industry nuklir secara efektif,  karena 
keselektifan zeolit terhadap kation hasil fisi 
(Cs dan Sr) relatif lebih bagus daripada 
terhadap kation Uranil. 
 
KESIMPULAN 

Zeolit alam yang dimodifikasi 
menjadi monokationik-homogen-zeolit lebih 
efektif menjadi penukar kation monokationik. 
Zeolite alam dari Lampung (PT Minatama), 
Bayah dan Tasik (PT. Transindo Utama) 
berpotensi untuk digunakan sebagai bahan 
isolasi ion Cs-radioaktif, terutama berguna 
untuk menyerap atau mengisolasi isotop-Cs 
dari hasil fisi elemen bakar nuklir atau 
sisa/limbah sediaan larutan ebn-pasca 
iradiasi, Zeolit lampung berpeluang lebih 
bagus untuk isolasi isotop Cs dari larutan 
hasil fisi elemen bakar nuklir. 

Untuk kegunaan isolasi ion actinida, 
diantaranya ion uranium serta hasil fisi lain 
dalam rangka reprosesing bahan nuklir dan 
penyiapan bahan sumber radioaktif, zeolit 
sangat bermanfaat digunakan sebagai 
media penyerap yang selektif, namun 
penggunaan zeolit alam tidak dapat 
langsung diaplikasikan. Zeolit buatan dan 
zeolit alam yang dimodifikasi dapat 
memenuhi kebutuhan pengguna dan 
keperluan dalam industri. 
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ABSTRAK  

Di Indonesia penggunaan bahan bakar terus meningkat. Menurut data statistik pertambahan bahan bakar 
mengalami kenaikan 9,9 %  tahun. Berdasarkan kenyataan itu perlu diupayakan pengolahan sumber daya 
alam lain yang dapat menghasilkan bahan bakar minyak, salah satu sumber daya alam itu adalah aspal 
alam. Preparasi katalis dilakukan dengan proses pertukaran ion. Logam yang diembankan adalah Ni dan 
Pd dengan perbandingan  3 : 1, logam total yang diembankan 1%, 5 % dan 10 % b/b . Kandungan logam 
dianalisis  dengan NAA,  Karakter katalis diukur keasaman  dan Luas permukaan spesifiknya.Hidrorengkah 
dilakukan dengan sistem reaktor semi batch, dengan kondisi operasi temperatur 400 oC, P = 10 atm,            
t = 4 jam , laju alir gas 140 ml/menit dan rasio katalis /umpan 1/4. Umpan aspalten merupakan fraksi tak 
larut pentana larut benzena dari aspal Buton. Produk hidrorengkah dianalisis berupa H2S , fraksi gas dan 
kokas serta  fraksi cair (CHH) yang dianalisis dengan GC dan GC-MS. Hasil yang diperoleh menunjukkan  
kandungan logam total yang terembankan memberikan karakter yang berbeda. Dari karakterisasi dan 
aktivitas katalis mengindikasikan bahwa semakin besar kandungan logam total keasamannya bertambah , 
luas permukaan dan  konversi hidrorengkahnya semakin menurun. Luas permukaan  tertinggi =       
496,5196 m2/gr dan konversi total = 47,61 %  serta aktivitas kokasnya yang rendah (0,66 %)  diperoleh 
pada katalis Ni3-Pd1 (1%) /Z-Y. Hidrorengkah dengan katalis ini  menghasilkan  hidrokarbon fraksi  C5 – C15. 
Distribusi tertinggi  pada  hidrocarbon fraksi C7 – C12, dan C13 – C15  .  

Kata  kunci:  katalis, hidrorengkah, Aspalten  

ABSTRACT  

The oil fuel consumption in Indonesia increased inclimed. Escalation fuel has increased in statistical data in 
the amount of 9.9 %/year. Be based on this fact must be effort oil fuel production escalated for counter 
balance oil fuel from natural resource. One of their natural resource is for natural asphalt. The catalyst was 
prepared by ion exchange method, metal loaded were Ni and Pd with ratio 3 : 1. The total metal loaded 
were 1 %, 5%, 10 wt %. The characterization of catalyst  determination of acidity and specific surface area . 
Total metal loaded was determined using NAA. The hydrocracking was carried out in reactor system semi 
batch, operation condition at T= 400 0C ,t =  4 h , pressure was 10 atm, gas flow rate  140 ml/minute and 
catalyst/feed ratio 1/4. The asphaltene was a pentane insoluble-benzene soluble  fraction of Butonian 
asphalt. The hydrocracking products, i.e: H2S, gas fraction and coke and liquid fraction was analyzed by GC 
and GC-MS. The results of catalysts indicated that the variations of total metal contain given the different 
characters. The increased of total metal contained show that the specific surface area were decreased as 
well as hydrocracking conversion. The highest specific surface area (496.52 m2/g) and conversion (47.61 %) 
has the lowest coke formation (0.66 %) obtained by Ni3-Pd1(1%)/Zeolit-Y catalyst. The hydrocracking liquid 
product contains C5-C15 hydrocarbon fraction, Highest distribution on C7-C12 and C13 – C15  fraction.  

Keywords:   Catalyst,  Hydrocracking, Asphaltene  

PENDAHULUAN 

Produksi minyak dan gas cair dunia diprediksikan 
akan mengalami penurunan mulai tahun 2010, 

dampaknya adalah munculnya krisis energi dunia 
yang mulai dirasakan semenjak akhir tahun 80 an. 
Kondisi ini mendorong Negara-negara di dunia 
untuk melakukan efisiensi dan eksplorasi serta 



 

 

diversifikasi bahan bakar minyak (Wiyarno, 2009). 
Di Indonesia  penggunaan bahan bakar terus 
meningkat. Menurut data statistik pertambahan 
bahan bakar mengalami kenaikan 9,9 % tahun. 
Berdasarkan kenyataan itu perlu di upayakan 
pengolahan sumberdaya alam lain yang dapat 
menghasilkan bahan bakar minyak.  

Salah satu sumberdaya alam Indonesia yang 
sangat penting adalah minyak bumi. Hasil 
pengolahan minyak bumi  terdiri dari fraksi berat 
dan fraksi ringan. Salah satu fraksi berat minyak 
bumi yang belum diolah adalah aspal, hingga saat 
ini fraksi tersebut sebagian besar aspal masih 
dimanfaatkan sebagai perekat pada kontruksi 
jalan, untuk melapisi saluran pipa sebagai bahan 
pelindung dan lainnya (Harjono, 2001). Selain 
aspal dari fraksi berat minyak bumi juga terdapat 
aspal alam. Salah satu kekayaan alam Indonesia 
yang bernilai namum belum diolah secara 
maksimal adalah aspal Buton. Selama ini aspal 
buton dimanfaatkan untuk pengerasan / pelapis 
permukaan sebagai pengganti aspal minyak, 
sebagai block asbuton untuk trotoar. Menurut 
Munifah (2003), aspalten aspal alam Buton 
mengandung senyawa  hidrokarbon parafinik dan 
beberapa senyawa dengan kandungan unsur lain 
seperti N dan S (sulphur). Berdasarkan penelitian 
ini aspal buton mempuyai potensi untuk di rengkah 
menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil yang dapat 
digunakan sebagai sumber bahan bakar 
alternative bila cadangan minyak sudah habis. 
Dalam industri minyak bumi hidrorengkah 
digunakan untuk mengkonversi fraksi berat seperti 
residu oli,  nafta, aspal menjadi gasoline dan fraksi 
ringan yang lebih menguntungkan. Karena 
pentingnya proses tersebut pemilihan katalis yang 
tepat dalam hidrorengkah menjadi sangat penting 
untuk mendapatkan efisiensi proses dan aktivitas 
katalis yang tinggi. Kerja proses katalitik 
dipengaruhi oleh karakter katalis, sehingga 
penguasaan karakter dan teknologi katalis 
merupakan hal yang penting (Triyono, 2011). 

Salah satu upaya peningkatan katalis yaitu dengan 
pengembanan logam pada zeolit-Y. Karena zeolit 
ini mempunyai banyak situs aktif yang terdistribusi 
secara seragam pada seluruh  bagiannya. Pusat 
aktifnya adalah gugus hidroksi yang bersifat sedikit 
asam yang tergabung dalam atom alumunium 
dalam bentuk tetrahedral. Modifikasi zeolit 
digunakan untuk meningkatkan karakternya 
terutama aktivitas katalitiknya. Sebagai katalis 
salah satu sifat penting dalam proses adalah 
jumlah situs asam totalnya (keasamannya). 
Keasaman zeolit dapat ditngkatkan dengan cara 
pengembanan logam-logam transisi yang memilki 
orbtal d belum  terisi penuh . Logam-logam ini 
secara langsung dapat berfungsi sebagai katalis 
tanpa diembankan terlebih dahulu pada 
pengemban, tetapi memiliki kelemahan 
diantarannya luas permukaan yang relatif kecil  
dan selama proses katalitik dapat terjadi 
penggumpalan. Pengembanan logam-logam 
tersebut pada zeolit akan mendistribusikannya 
secara merata pada permukaan pengemban, 

sehingga menambah luas permukaan spesifik 
sistem katalis secara keseluruhan (Trisunaryanti, 
2009). Jenis logam yang biasanya diembankan 
secara luas pada industri minyak bumi adalah     
Ni-Mo dan Ni-Pd pada pengemban γ-alumina atau 
zeolit sintetis (Trisunaryanti, dkk., 2002).   
Beberapa penelitian yang melibatkan proses 
katalitik menggunakan katalis logam/pengemban 
antara lain Nomura dkk. (1999) meneliti aktivitas 
katalis Pd-Ni/Z-Y pada proses hidrorengkah 
minyak ringan dari campuran minyak mentah Arab. 
Dalam penelitian ini Nomura menggunakan katalis 
Pd-Ni/Zeolit-Y pada temperatur 350 – 400 oC untuk 
mengetahui reaktivitas aspalten. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa katalis Pd-Ni/Zeolit-Y sangat 
aktif dalam reaksi perengkahan hidro-desulfurusasi 
campuran minyak mentah ringan dan medium 
tersebut. Utami (2002) mempelajari pengaruh 
pengembanan logam Pd-Ni/Zeolit-Y dan             
Ni-Pd/Zeolit-Y dengan proses impregnasi untuk 
hidrorengkah aspalten turunan aspal Buton.  
Trisunaryanti dkk. (2002)  mempelajari pengaruh 
rasio Ni/Pd terhadap karakter dan aktivitasnya 
pada hidrorengkah aspalten turunan aspal Buton. 
Dari beberapa proses pengembanan logam pada 
padatan yang telah dilakukan, Shwarz (1995) 
mengungkapkan bahwa metode pertukaran ion 
adalah metode pengembanan yang lebih baik dan   
menguntungkan. Di lain pihak preparasi katalis 
logam Ni dan Pd yang diembankan ke zeolit-Y 
dengan variasi kandungan logam total secara Ion 
Exchange (pertukaran ion) belum pernah diteliti. 

 
Dalam tulisan ini akan dikaji pengaruh kandungan 
logam total dalam katalis Ni3-Pd1/Zeolit-Y terhadap 
fraksi bahan bakar yang dihasilkan dari 
hidrorengkah aspalten  turunan dari aspal Buton. 
Sebagai umpan untuk uji aktivitas katalis 
digunakan fraksi aspalten (PI-BS) yang tidak larut 
pentana dan larut benzena aspal Buton dengan 
tujuan untuk meningkatkan manfaat aspal alam 
sebagai sumber energi / bahan bakar minyak, 
mengingat cadangan minyak dunia yang makin 
menipis dan kebutuhan bahan bakar minyak 
semakin meningkat, sehingga perlu diupayakan 
pengolahan aspal alam menjadi sumber energi 
(bahan bakar minyak). 
 
METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan   
Alat-alat:  

Alat-alat gelas, Saringan ukuran 100 mesh model 
RX-86, Pemanas dan Pengaduk magnetik, 
Timbangan Digital Mettler AE163, Oven pengering 
(Precision Model 17) Kertas saring whatman 42, 
Seperangkat alat refluk, Corong buncher, Oven 
Vacum (Yamamto Scientifis, LTD), Termometer, 
Desikator, Reaktor kalsinasi dan oksidasi-reduksi 
terdiri dari tanur listrik dari stainless steel, panjang 
tempat sampel 50 cm dan diameter 2,5 cm, 
Seperangkat reaktor uji aktivitas katalis yang terdiri 
1) Autoclave engineering LTD, diameter autoclave 



  

 

7 cm dan tinggi 20 cm dengan diameter tempat 
sampel bagian dalam 5 cm dan tinggi 5,2 cm.  
2) Reaktor perengkahan dari baja dengan 
diameter luar 2,5 cm, diameter  dalam 1,6 
cm,tinggi 2,6 cm dan selongsong reaktor dari baja 
tinggi 50 cm diameter luar 6 cm dan diameter 
dalam 3 cm.  
Surface Area Analyzer NOVA 1000,  
Analisis Aktivasi Neutron (AAN) Triga mark II, di 
P3TM BATAN, Kromatografi gas (GC) Perkin 
Elmer Auto System dengan kolom HP5 
kromatografi gas spektramassa (GC-MS) 
SHIMADZU QP-5000 dengan Kolom CP Sic 5 CB. 
 
Bahan-bahan: 
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian: 
Na–Zeolit Y (Tosoh, Jepang), Ni(NO3)26H2O, 
PdCl2, piridin, air bebas mineral dari  Lab Biokimia 
PAU UGM, Gas N2, H2 dan O2 dari PT Samatour, 
NH4Cl, larutan AgOH, larutan piridin, Glass wool, 
aspal alam Kabungka Buton Sulawesi, C5H12                 
(n-Pentana), C6H12(Benzena), Kalium Iodida, 
Na2S2O3, C7H16(Heptana), C12H24 (dodekana), zat-
zat yang digunakan  adalah p.a. dari E Merck. 
 
Prosedur Penelitian  
Preparasi H/Zeolit-Y 
Dua puluh gram Na/Zeolit-Y direndam dengan 400 
ml NH4Cl 0,1  M kemudian diaduk dan dipanaskan 
pada suhu 90 oC, selama 2 minggu (rata-rata 8 
jam/hari). Selanjutnya zeolit disaring dan dicuci 
hingga filtrat bebas dari Cl. Zeolit dikeringkan 
untuk menghilangkan air pada temperatur 130 oC 
selama 4 jam. Zeolit kering yang didapatkan 
dikalsinasi pada suhu 400 oC selama 4 jam, dari 
proses ini didapatkan H/Zeolit-Y. 
 
Preparasi Katalis Ni3-Pd1/Zeolit-Y 
Ni3-Pd1/ Zeolit-Y dibuat dengan melakukan 
pertukaran ion Ni dan Pd pada H/Zeolit-Y yang 
telah dipreparasi. Ni3-Pd1/Zeolit-Y dibuat dengan 
perbandingan logam Ni : Pd = 3 : 1, dibuat variasi 
konsentrasi logam total terhadap pengemban  
yaitu 1%, 5% dan 10 %. Mula-mula dicampur     
4,5 ml 25% larutan NH3 dengan 3,5 ml air bebas 
mineral, ditambahkan PdCl2 X g (1 % maka X= 
0,05 g, 5 % X= 0,25 g, 10 % X= 0,5 g) direfluks 
pada T = 40 oC sampai diperoleh larutan tidak 
berwarna, kemudian ditambahkan H/Zeolit-Y 12 g, 
ditambahkan air bebas mineral 130 ml, selanjutnya 
direfluks pada T = 40 oC selama 24 jam, kemudian 
disaring dan dicuci hingga filtrat pH-nya netral 
(filtrat bebas dari Cl-), selanjutnya dikeringkan 
dalam oven pada T = 105 – 110 oC selama 8 jam, 
didapat sampel Pd1-NH3/Zeolit-Y kering. Setelah 
itu dilakukan proses pertukaran ion dengan logam 
Ni terhadap Pd1-NH3/Zeolit-Y. Mula-mula Pd1-
NH3/Zeolit-Y dicampur dengan  Ni(NO3)2.6 H2O y g 
(1 % maka y = 0,45 g, 5 %     y= 2,23 g,  10%         
y = 4,46 g), ditambahkan 200 ml air bebas miniral, 
kemudian direfluk pada T= 90 oC selama 24 jam, 
selanjutnya disaring dan di cuci hingga filtrat pH 
nya netral kemudian dikeringkan dalam oven pada 
T = 105 – 110 oC selama 8 jam maka diperoleh 
sampel Ni3-Pd1/Zeolit-Y. 

Aktivasi katalis  
Sampel Ni3-Pd1/Zeolit-Y yang diperoleh dikalsinasi 
dalam tanur pada T = 450 oC selama 4 jam 
dengan gas N2 dengan kecepatan alir 50 ml/menit, 
setelah katalis dingin kemudian dioksidasi pada T 
= 400 oC selama 1 jam dengan gas O2 dengan 
kecepatan alir 30 ml/menit, didiamkan semalam 
kemudian di reduksi pada T= 400 oC selama 1 jam 
dengan gas H2 dengan kecepatan alir 30 ml /menit 
sehingga diperoleh katalis Ni3-Pd1/Zeolit-Y. Hasil 
modifikasi variasi kandungan logam total terhadap 
pengemban sebesar 1 %, 5 % dan 10 %  berturut-
turut menghasilkan katalis Ni3-Pd1(1%)/Zeolit-Y,  
Ni3-Pd1(4,6%)/Zeolit-Y dan Ni3-Pd1(5,2%)/Zeolit-Y. 
 
Karakterisasi katalis 
Karakterisasi katalis meliputi pengukuran 
kandungan Ni, Pd dengan alat Analisis Aktivasi 
Netron (AAN), Keasaman katalis dengan metode 
gravimetri dengan uap piridin. Ditimbang krus 
porselin dengan teliti lalu diisi dengan sampel 0,20 
gram kemudian dimasukkan ke dalam oven dan 
dipanaskan pada temperatur 130 oC selama 2 jam, 
sampel bersama krus dimasukkan dalam desikator 
hingga dingin lalu ditimbang. Krus beserta  katalis 
dimasukkan dalam desikator, kemudian desikator 
divakumkan dengan pompa vakum sampai vakum, 
selanjutnya gas piridin dialirkan selama 24 jam. 
Sampel katalis dikeluarkan dan diangin-anginkan 
selama 2 jam agar basa yang tidak teradsorpsi 
menguap di udara terbuka. Krus dan sampel yang 
telah menyerap piridin kemudian ditimbang. Berat 
basa piridin yang teradsorpsi pada permukaan 
sampel katalis dihitung. Pengukuran luas 
permukaan, dengan Surface Area Analyzer  
NOVA-1000,  
 
Preparasi umpan aspalten dari aspal Buton 
Pembuatan umpan:  
Umpan aspal dibuat dari aspal mentah Buton yang 
diambil dari Kabungka Buton. Pembuatan umpan 
ini dilakukan dengan cara ekstraksi soklet. 
Bongkahan aspal terlebih dahulu dipecah dan 
dihaluskan, diayak dengan ayakan 80 mesh, 
dilanjutkan dengan ayakan 100 mesh. Serbuk 
aspal ditimbang     140 g dan dibungkus dengan 
kertas saring, selanjutnya dimasukkan ke dalam 
soklet. Ekstraksi ini dilakukan dalam dua tahap 
yaitu: tahap pertama diekstraksi dengan     n-
pentana hingga fraksi aspal yang larut dalam 
pentana habis. Aspal yang tidak larut dalam 
pentana kemudian diekstraksi dengan benzena 
hingga aspal yang larut dalam benzena habis. 
Untuk memisahkan fraksi aspalten (PI-BS) dari 
benzena, campuran dievaporasi pada temperatur 
titik didih benzen menggunakan evaporator buchi. 
Fraksi aspalten (PI-BS) ini digunakan sebagai 
umpan pada hidrorengkah. 
 
Uji Aktivitas Katalis 
Untuk menentukan aktivitas katalis, dilakukan 
hidrorengkah fraksi aspalten PI-BS dengan sistem 
reaktor semi batch. Aspalten sebanyak 8 g 
dimasukkan ke dalam autoclave, katalis sebanyak 
2 g dimasukkan ke dalam reaktor. Selanjutnya 



 

 

pemanas dihidupkan untuk menguapkan aspal 
dalam autoclave dan suhu katalis dalam reaktor 
sesuai yang diinginkan. Setelah suhu tercapai lalu 
mengalirkan gas H2 ke dalam reaktor demikian 
juga gas N2 ke dalam autoclave untuk mengalirkan 
uap aspal ke dalam reaktor sampai tekanan 
diinginkan. Cairan hasil hidrorengkah yang 
dihasilkan dicatat bila perengkahan selesai. Gas 
yang terbentuk ditampung dengan air, gas 
dilewatkan terlebih dahulu ke dalam larutan iodine 
(1 M, 20 ml) untuk mengambil H2S yang terbentuk. 
Setelah reaktor dan autoclave dingin kemudian 
dibuka untuk menimbang berat arang aspal (residu) 
dan berat kokas pada katalis.  
Adapun kondisi operasi perengkahan sebagai 
berikut: 
Temperatur autoclave= 200 – 400 oC, temperatur 
reaktor= 400 oC, tekanan Gas N2 dan H2 masing-
masing 10 atm, aliran gas= 140 ml/menit, Waktu 
perengkahan = 4 jam.Cairan hasil hidrorengkah 
dianalisis secara kuantitatif dengan kromatografi 
gas (GC) dengan menggunakan spiking dengan 
senyawa standar heptana  (C7H16) dan dodekana 
(C12H26), luas masing-masing puncak dihitung. 
Analisis kualitatif dengan kromatografi gas 
spektromassa (GC-MS). 
Konversi total dari hidrorengkah dihitung sebagai 
berikut: 
 
Konversi (%b/b) =100 – (kokas + residu) % b/b 
Produksi hidrorengkah berupa fraksi cair dan fraksi 
gas (hidro karbon C1-C4 dan CO2) gas H2S, gas-
gas selain H2S dihitung sebagai berikut: 
Gas (C1-C4 dan CO2) =  [100 – (kokas + H2S + 
CHH + residu)] % b/b 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini telah dilakukan preparasi dan 
karakterisasi katalis logam bimetal yang 
diembankan dalam rongga zeolit sintesis. Logam 
yang diembankan adalah Pd dan Ni dengan 
perbandingan 1: 3 . Preparasi dilakukan dengan 
metode ion exchange garam Pd ke dalam rongga 
zeolit-Y sehingga diperoleh katalis Pd1/zeolit-Y. 
Selanjutnya ke dalam katalis Pd1/zeolit-Y di 
lakukan ion exchange kembali dengan garam Ni 
untuk memperoleh katalis bimetal Ni3-Pd1/zeolit-Y. 
Untuk Setiap jenis katalis dilakukan variasi berat 
logam total yang diembankan 1%, 5 % dan 10 %. 
Untuk mengetahui kualitas bahan-bahan tersebut 
sebagai katalis dilakukan analisis kandungan 
logam yang terembankan, keasaman dan  Luas 
permukaan spesifik katalis. Aktivitas katalis 
dilakukan untuk hidrorengkah aspalten Buton.  

 

Kandungan Logam dalam katalis  

Penentuan kandungan logam dalam katalis 
berguna untuk mengetahui pengaruh kandungan 
logam total yang terembankan dalam katalis 
terhadap karakter katalis dan kinerja katalis 
meliputi aktivitas pada hidrorengkah aspalten. 

Data kandungan logam total masing-masing 
katalis disajikan pada tabel 1. 
 

Tabel 1. Hasil analisis kandungan logam 
Pd dan Ni dalam katalis 

Katalis Kandungan 
Logam (% b) 

Kandungan 
Logam 

Total (% b) Pd Ni 
Ni3-Pd1(1%)/ZY 0,25 0,79 1,04 
Ni3-Pd1(5%)/ZY 1,26 3,35 4,61 
Ni3-Pd1(10%)/ZY 2,49 2,72  5,20 

 
Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa persentase 
kandungan logam total dalam katalis ada yang 
mengalami kenaikan, juga penurunan. Secara 
teoritis perbandingan kandungan logam Ni : Pd 
adalah 3 : 1, pada konsentrasi kandungan logam 
total 1 %, kandungan logam total yang 
terembankan lebih dari 1 % dari berat pengemban 
karena kemungkinan sampel kurang homogen 
pada waktu analisis sehingga bagian yang 
teranalisis adalah bagian yang kandungan 
logamnya tinggi dan memberikan laju cacah 
sampel yang besar, akibatnya kadar logam/unsur 
yang terdeteksi besar terutama kandungan logam 
Ni. Untuk perbandingan logam yang diembankan 
pada katalis Ni3-Pd1(1%)/Zeolit-Y perbandingan  
Ni : Pd adalah   3 : 1 dalam katalis ini mendekati 
sesuai dengan teoritisnya yaitu 3 : 1.  Pada katalis 
Ni3-Pd1(5%)/Zeolit-Y logam total yang teremban 
kan  hanya 4,6 %, demikian juga pada logam total 
10% yang terembankan hanya 5,2 %, kandungan 
logamnya lebih kecil dari teoritis, Hal ini dapat 
terjadi karena pada saat refluk logam Pd yang 
lebih dulu diembankan mempunyai ukuran ion 
Pd2+ yang lebih besar dibandingkan dengan 
ukuran ion Ni2+ yang berada dalam satu golongan 
grup VIII pada unsur transisi dalam sistem periodik 
unsur-unsur, sehingga palladium menutup pori 
sebagai akibatnya tidak semua nikel dapat 
terembankan. Hal ini terlihat semakin besar logam 
Pd yang terembankan maka Ni yang masuk 
semakin berkurang. Untuk pembahasan 
selanjutnya katalis yang digunakan adalah katalis 
dengan logam yang terembankan, dengan 
demikian katalis yang didapat adalah katalis      
Ni3-Pd1(1 %)/Zeolit-Y, Ni3-Pd1(4,6 %)/Zeolit-Y dan 
Ni3-Pd1(5,2 %)/Zeolit-Y.  
 
Hubungan antara kandungan logam total terhadap  
karakter katalis.  
 
Karakter katalis yang dibahas disini meliputi  
keasaman dan pengukuran luas permukaan 
spesifik katalis. Pengukuran dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh pengembanan palladium 
dan nikel pada zeolit-Y terhadap  keasaman dan 
luas permukaan spesifik . Pengukuran ini 
dilakukan karena  keasaman dan luas permukaan 
spesifik sampel secara tidak langsung akan 
mempengaruhi kemampuan adsorbsi sampel 
terhadap reaktan pada proses hidrorengkah. 
Menurut Augustine  (1996) dengan bertambahnya 
adsorbsi pada permukaan katalis, maka 



  

 

kemungkinan terbentuknya produk yang 
dinyatakan sebagai konversi total suatu katalis 
akan meningkat. Pengaruh  kandungan logam 
terhadap  karakter katalis disajikan dalam tabel 2 . 
 

Tabel 2.  Hasil analisis Keasaman dan  
luas permukaan spesifik 

Katalis Keasaman  
mmol/g 

Luas 

Permukaan 

Spesifik 

(m2/g) 

H/Zeolit-Y 0,02 475,94 

Ni3-Pd1(1%)/Zeolit-Y 0,19 496,52 

Ni3-Pd1(4,6%)/Zeolit-Y 0,27 467,00 

Ni3-Pd1(5,2%)/Zeolit-Y 0,26 443,22 

 
Dari tabel 2 menunjukkan bahwa keasaman me- 
ningkat dengan semakin besar kandungan 
logamnya kecuali pada katalis                             
Ni3-Pd1(5,2%)/Zeolit-Y, keasaman mengalami 
penurunan namun masih lebih besar bila 
dibandingkan dengan H/Zeolit-Y. peningkatan                    
kesaman terjadi karena logam-logam yang 
terembankan pada pengemban akan memberikan 
situs asam. Jumlah situs asam ini akan 
mempengaruhi jumlah uap piridin yang teradsorb 
pada permukaan katalis. Untuk logam yang 
terembankan lebih banyak menyebabkan 
penurunan keasaman. Hal ini mungkin disebabkan  
jumlah logam yang sedikit  logam Ni-Pd dapat 
terdispersi dengan merata, namun jika jumlahnya 
banyak maka logam ini akan membentuk 
agrerat/gumpalan yang dapat menutup situs asam 
atau menutup pori-pori zeolit.  

Kandungan logam total dalam pengemban 
mempengaruhi luas permukaan. Pada kandungan 
logam total 1% luas permukaan spesifik 
mengalami kenaikan, bila dibandingkan dengan 
katalis H/Zeolit. Kenaikan sifat fisik katalis ini 
disebabkan oleh masuknya logam-logam ke dalam 
pori zeolit-Y. Masuknya logam ke dalam 
pengemban bersifat menambah situs aktif, proses 
pertukaran ion menghasilkan distribusi kation 
terkoordinasi pada pori zeolit. Untuk kandungan 
logam total 4,6 % dan 5,2 %, luas permukaan, 
mengalami penurunan. Fenomena ini 
kemungkinan terjadi karena penutupan saluran 
pori zeolit oleh logam sehingga terjadi 
penumpukan logam pada pori pengemban 
disamping itu  juga logam tidak terdistribusi secara 
merata, hal ini menyebabkan luas permukaan 
yang terukur menjadi kecil.  
 
Uji aktivitas katalis 
Katalis yang dibuat uji aktivitasnya digunakan 
untuk merengkah aspal PI-BS. Dari data uji 
aktivitas akan didapat jumlah produk yang 
terbentuk yaitu cairan hasil hidrorengkah (CHH), 
kokas, gas dan residu.  Produk gas diperkirakan 
terdiri dari H2S, H2, CO2 dan hidrokarbon C1-C4. 
Secara teoritis pembentukan produk dalam bentuk 
CHH, kokas dan gas dipengaruhi oleh karakter 
katalis. Hal ini karena karakter katalis akan 
menentukan mekanisme pembentukan produk. 
Aktivitas katalis juga ditentukan oleh pembentukan 
kokas. Suatu katalis akan memiliki aktivitas yang 
tinggi tidak hanya apabila banyak dihasilkan 
produk dalam bentuk CHH, tetapi juga apabila 
kokas yang terbentuk dalam jumlah sedikit. Hasil 
hidrorengkah disajikan dalam tabel 3. 

 
Tabel 3.  Distribusi Produk Hidrorengkah Aspalten  ( % b/b) 

No Katalis Cairan (%) Kokas 
(%) 

Residu 
(%) 

H2S 
(%) 

Gas 
(%) 

1 Perengkahan termal  11,08 0,00 52,39 1,21 35,32 
2 H/Zeolit-Y 22,97 0,79 52,48 1,33 22,44 
3 Ni3-Pd1(1%)/Zeolit-Y 18,00 0,66 51,73 2,17 27,44 
4 Ni3-Pd1(4,6%)/Zeolit-Y 9,12 0,76 56,68 2,06 31,38 
5 Ni3-Pd1(5,2%)/Zeolit-Y 9,73 0,85 57,41 1,98 30,03 

 
 
 
Dari Tabel  3 menunjukkan bahwa semakin besar 
kandungan logam, maka cairan hasil hidrorengkah 
dan desulfurusasi yang di dapat semakin 
berkurang.  

Konversi Produk hidrorengkah Aspalten 

Hasil perhitungan konversi produk hidrorengkah 
aspalten disajikan dalam Gambar 1. Dari gambar 
ini tampak bahwa konversi fraksi asphalten dari 
aspal Buton yang paling tinggi adalah pada katalis 
dengan kandungan logam total 1 %. 
Pengembanan logam-logam pada H/Zeolit-Y 
diharapkan dapat menaikkan konversi 
hidrorengkah fraksi aspalten, karena logam-logam 
tersebut akan memberikan situs aktif pada 

permukaan pengemban. Pada kenyataannya 
dengan bertambahnya kandungan logam justru 
konversi menjadi berkurang. Fenomena ini 
kemungkinan disebabkan terjadinya pengurangan 
luas permukaan sisi aktif katalis yang disebabkan 
terjadinya penutupan saluran pori oleh logam 
sehingga terjadi penumpukan logam pada pori 
pengemban, sebagai akibatnya reaksi yang terjadi 
di permukaan padatan berkurang. 
 

 

Analisis Cairan Hasil Hidrorengkah (CHH) 

 



 

 

 
Gambar 1. Grafik hubungan kandungan 

logam total terhadap konversi 

Pada hidrorengkah aspal PIBS, diharapkan 
mampu menghasilkan fraksi yang ringan dalam 
jumlah besar sehingga dapat meningkatkan nilai 
jual aspalten yang direngkah. Dalam Penelitian ini 
yang dikehendaki adalah fraksi gasolin (C7-C12) 
dan bahan bakar diesel (C13-C20). 

 

CHH yang didapat dari penelitian ini dianalisis  
dengan kromatografi gas untuk mengetahui 
kuantitas  kandungan senyawa hidrokarbon yang 
direngkah dan distribusinya. Kandungan CHH 
dihitung dengan menghitung persen luas masing-
masing puncak setelah dilakukan spiking masing-
masing puncak dengan senyawa standar C7H16 
(Heptana) dan C12H26 (Dodekana). Untuk  
mengetahui kandungan CHH secara kualitatif 
dilakukan dengan analisisi GC-MS. Berdasarkan 
karakterisasi masing-masing katalis,maka katalis 
yang digunakan untuk analisis adalah                
Ni3-Pd1(1%)/Z-Y. Hasil analisis CHH  dengan  
kromatografi  CHH mengandung senyawa C5 – C15  
Analisis dengan GC-MS mengandung senyawa 
hidrokarbon heptana (C7H16) hingga senyawa 
pentan dodekana (C15H22). Senyawa hidrokarbon 
dalam CHH dikelompokkan menjadi 3 fraksi yaitu 
fraksi [C5 – C6],  Fraksi gasoline [C7 – C12]  dan 
bahan bakar diesel [C7 – C12]  yang distribusinya 
ditunjukkan pada gambar 2.  
 

 
Gambar 2. Grafik distribusi senyawa 

hidrokarbon dalam CHH 

Dari gambar 2 tersebut tampak bahwa fraksi yang 
banyak dalam CHH dengan katalis adalah fraksi 
gasolin (C7-C12), Katalis Ni3-Pd1(1 %)/Zeolit-Y 
mengandung fraksi gasoline dan diesel yg lebih 
banyak dibandingkan dengan katalis                  

Ni3-Pd1(4,6%)/Zeolit-Y, dimana fraksi gasolinenya 
lebih sedikit, juga Ni3-Pd1(5,2%)/Zeolit-Y fraksi 
gasolinnya banyak namun fraksi dieselnya sedikit 
sekali. Yang diharapkan dari perengkahan ini 
adalah fraksi gasoline dan diesel yang merupakan 
bahan bakar yang banyak digunakan masyarakat.   
Fenomena ini terjadi karena pada katalis            
Ni3-Pd1(1 %) /Zeolit-Y  merupakan pengemban 
dengan bentuk dan ukuran pori yang sesuai 
sehingga dapat teradsorbi dan berinteraksi  lebih 
lanjut. 
 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 

1. Kandungan logam total dalam katalis 
memberikan karakter yang berbeda pada 
masing-masing katalis. Pengembanan logam 
kedalam zeolit-Y akan menaikkan keasaman.  

2. Semakin besar kandungan logam total maka 
luas permukaan semakin menurun demikian 
konversi hidrorengkahnya terhadap aspalten. 
Luas permukaan tertinggi  496,5196 m2 
dengan konversi total 47,61 % diperoleh  pada 
katalis Ni3-Pd1 (1 %) /Zeolit-Y. 

3. Cairan hasil hidrorengkah mengandung senya 
wa hidrokarbon C5 – C15. Distribusi tertinggi 
hidrokarbon  fraksi C7 – C12 dan fraksi  C13– C15 

didapatkan pada katalis Ni3-Pd1 (1 %) /Zeolit-Y. 
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ABSTRAK  

Katalis AlCl3 merupakan katalis homogen yang memiliki sifat asam Lewis yang kuat. Katalis ini biasanya 
digunakan untuk reaksi Friedel-Crafts, dan juga dikombinasikan dengan ko-katalis asam Brønsted seperti 
HCl untuk reaksi transalkilasi dan isomerisasi. Tetapi penggunaan AlCl3 sebagai katalis memberikan 
beberapa masalah, yaitu toksisitas, berbahaya dalam penanganannya, dan susah mengisolasi produk. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan heterogenisasi katalis AlCl3 sehingga didapatkan suatu katalis heterogen yang 
memiliki aktivitas dan selektivitas yang tinggi. Proses ini dapat dilakukan dengan melakukan impregnasi 
AlCl3 pada katalis aluminosilikat mesopori. Ukuran pori aluminosilikat dibuat menjadi meso sehingga 
terjadinya pemblokiran pori akibat penambahan AlCl3 dapat diminimalkan. Aluminosilikat mesopori 
disintesis menggunakan template CTABr. Impregnasi AlCl3 dilakukan dengan metode impregnasi basah 
menggunakan etanol sebagai pelarutnya dan variasi jumlah AlCl3 yang diimpregnasikan pada padatan 
aluminosilikat mesopori yaitu 5, 10, dan 15%. Padatan AlCl3/aluminosilikat mesopori hasil sintesis 
dikarakterisasi dengan menggunakan teknik difraksi sinar-X (XRD), spektroskopi Fourier Transform Infrared 
(FTIR) untuk mengetahui struktur katalis, dan adsorpsi piridin untuk mengetahui keasaman katalis. 
 
Kata kunci: Katalis Heterogen, Impregnasi, AlCl3, Aluminosilikat Mesopori 
 
ABSTRACT  
 
AlCl3 is a homogeneous catalyst has a strong Lewis acid properties. The catalyst is usually used for Friedel-
Crafts reaction, and used as a Lewis acid in combination with a Brønsted co-catalyst such as HCl in the 
transalkylation and isomerization reactions. These catalysts pose considerable problems such as toxicity, 
potential danger in handling, disposal problems due to large amount of acidic effluents, and difficulties in 
product isolation. Therefore, heterogenization of homogeneous catalysts (AlCl3) is important to get a 
heterogeneous catalyst having high activity and selectivity. This process can be done by impregnation of 
AlCl3 on mesoporous aluminosilicate. The pore size of aluminosilicate was mesosize so the occurrence of 
pore blocking due to the addition of AlCl3 can be minimized. Mesoporous aluminosilicate has been 
synthesized using a template CTABr. AlCl3/aluminosilicate has been prepared by wet impregnation method 
using ethanol as a solvent and variations in the amount of AlCl3 added on aluminosilicate i.e. 5, 10, and 15 
wt%. The synthesized AlCl3/aluminosilicate were characterized using X-ray diffraction (XRD), Fourier 
Transform Infrared spectroscopy (FTIR) techniques to know the structure of the catalyst, and pyridine 
adsorption to determine the acidity of the catalyst.  
 
 Keywords: Heterogeneous Catalysts, Impregnation, AlCl3, Mesoporous Aluminosilicate 
 
 
PENDAHULUAN 

Katalis AlCl3 tergolong katalis homogen. 
Katalis homogen memiliki aktivitas dan 
selektivitasnya yang tinggi dibandingkan 
katalis heterogen. Namun, saat ini katalis 
heterogen lebih banyak digunakan dalam 
dunia industri karena memiliki kelebihan 
seperti tidak perlu melakukan pemisahan, 
katalis bisa diregenerasi dengan mudah, dan 
bisa dilakukan dengan sistem reaksi yang 

terus-menerus (continuous reaction), 
sedangkan pada katalis homogen 
memerlukan pemisahan lebih lanjut (Nur, 
2006).  
 
Heterogenisasi katalis homogen dapat 
menghasilkan suatu katalis heterogen yang 
memiliki aktivitas dan selektivitas yang tinggi. 
Proses ini dapat dilakukan dengan melapisi 
katalis homogen pada permukaan padatan 
(impregnasi), enkapsulasi, dan immobilisasi 



 

 

(Choplin & Quignard, 1998). Katalis AlCl3 
dilaporkan berhasil diimpregnasikan pada 
MCM-41 (Hu et al, 2001) dan zeolit NaX 
(Sridevi et al, 2001). Penambahan 15% (b/b) 
AlCl3 pada katalis MCM-41 memberikan 
konversi benzena paling besar jika 
dibandingkan dengan penambahan 2,5; 3; 10; 
dan 20% (Sridevi et al, 2001). Impregnasi 
AlCl3 pada MCM-41 memberikan waktu 
reaksi yang lebih cepat dan konversi benzil 
klorida yang lebih besar dibandingkan dengan 
impregnasi ZnCl2, FeCl3, NiCl2, dan CuCl2 
pada katalis MCM-41(Hu et al, 2001). Pada 
penelitian ini pendukung yang akan 
digunakan untuk impregnasi AlCl3 adalah 
aluminosilikat mesopori. 
 
Aluminosilikat mesopori memiliki luas 
permukaan yang tinggi dan struktur pori yang 
baik sehingga dapat digunakan pada proses 
pemisahan dan katalisis, khususnya untuk 
reaksi dengan molekul besar (Li et al, 2006). 
Secara umum aluminosilikat mesopori 
memiliki dinding pori yang amorf. Beberapa 
contoh material aluminosilikat mesopori 
adalah MSU-S yang disintesis dari bibit zeolit 
(Triantafyllidis et al, 2007), MCM-41 (Li et al, 
2006), SBA-15 yang secara 2 dimensi 
berbentuk heksagonal (Li et al, 2010). 
Dengan adanya luas permukaan yang tinggi 
dan ukuran pori yang lebih besar, diharapkan 
katalis AlCl3 dapat terdispersi secara 
sempurna walaupun pada jumlah yang 
banyak dan tidak terjadi efek pemblokiran pori. 
 

METODE PENELITIAN 

Sintesis Katalis Aluminosilikat Mesopori  

Sintesis katalis aluminosilikat mesopori 
menggunakan gabungan metode yang 
dilakukan oleh Goncalves et al (2008) dan 
Eimer et al (2008). Natrium aluminat 
dilarutkan dalam larutan TEOS kemudian 
diaduk selama 30 menit. Larutan yang 
terbentuk ditambahkan larutan TPAOH yang 
terdiri TPAOH dan aquades, sehingga 
campuran yang diperoleh mempunyai 
perbandingan mol 1 SiO2: 0,05 Al2O3: 0,2 
TPAOH: 38 H2O. Campuran diaduk selama 
15 jam. Selanjutnya campuran yang terbentuk 
didiamkan dengan suhu 80°C selama 24 jam. 
Setelah didiamkan ditambahkan CTAB rasio 
molar SiO2/CTAB = 3,85 dan diaduk sampai 
tercampur sempurna dengan waktu kurang 
lebih 30 menit. Selanjutnya campuran 
didiamkan selama 3 jam dan disaring. 

Padatan hasil penyaringan kemudian dicuci 
dengan aquades sampai pHnya netral. Kristal 
tersebut dioven pada 60ºC selama 24 jam. 
Selanjutnya kristal dikalsinasi pada suhu 
550ºC selama 1 jam dengan dialiri N2 dan 
dilanjutkan dengan kalsinasi tanpa N2 selama 
6 jam sehingga terbentuk aluminosilikat 
mesopori. 

Aluminosilikat mesopori yang telah dibuat, 
dilakukan tukar ion dengan amonium asetat 
(>98 %, Merck) 0.5 N.  Amonium asetat 7,708 
gram dilarutkan ke dalam aquadest 100 ml, 
kemudian ditambahkan 10 gram 
aluminosilikat mesopori kedalam campuran. 
Campuran yang terbentuk di refluk pada suhu 
60ºC selama 3 jam. Padatan dalam larutan 
kemudian disaring, dikeringkan pada suhu 
100 ºC dan dikalsinasi pada suhu 550ºC 
selama  1 jam dengan dialiri N2 dan 
dilanjutkan dengan kalsinasi tanpa N2 selama 
6 jam, sehingga diperoleh sampel 
aluminosilikat mesopori yang disebut sebagai 
AM. 

Sintesis AlCl 3/Aluminosilikat Mesopori 
(AlCl 3/AM) 

Heterogenisasi katalis AlCl3 dapat dilakukan 
dengan impregnasi AlCl3 pada padatan 
aluminosilikat mesopori. Impregnasi AlCl3 

mengacu pada penelitian Sridevi et al (2001). 
Padatan AM direfluks dengan AlCl3 dalam 5 
mL etanol selama 4 pada suhu 78ºC jam. 
Selanjutnya, larutan dievaporasi untuk 
menghilangkan alkoholnya. Partikel katalis 
yang telah diimpregnasi AlCl3 dikeringkan 
pada suhu 100ºC selama 6 jam dan 
dikalsinasi pada suhu 350 ºC selama  6 jam. 
Jumlah AlCl3 yang diimpregkan pada AM 
divariasi 5; 10; dan 15% (b/b) sehingga 
dihasilkan 5% AlCl3/AM, 10% AlCl3/AM, dan 
15% AlCl3/AM.  

Karakterisasi Katalis 

Katalis AM, 5% AlCl3/AM, 10% AlCl3/AM, dan 
15% AlCl3/AM dikarakterisasi dengan 
menggunakan teknik difraksi sinar-X (XRD) 
untuk identifikasi fase kristal dan kekristalan 
katalis dengan radiasi Cu Kα (λ = 1.5405 Å) 
pada 40 kV dan 30 mA, 2θ 1,5–40º dengan 
kecepatan scan 0,02 º/detik. 

Spektrum inframerah direkam menggunakan 
spektrofotometer Fourier Transform Infrared 
(FTIR), dengan pemisahan spektrum 2 cm−1, 



 

 

pada suhu 20 ºC dengan metoda pelet KBr. 
Spektrum direkam pada daerah 1400–400 
cm−1.   

Adsorpsi piridin-FTIR bertujuan untuk analisis 
keasaman permukaan. Sebanyak 15 mg 
sampel yang telah ditekan dengan tekanan 
sekitar 2,5 ton diletakkan pada tempat sampel. 
Selanjutnya, sampel dipanaskan pada 
temperatur 400ºC selama 4 jam. Jenis situs 
asam Lewis dan Brønsted ditentukan 
menggunakan molekul piridin sebagai basa. 
Piridin diadsorb pada temperatur ruang 
selama satu jam, dilanjutkan dengan desorpsi 
pada 150 ºC selama tiga jam. Spektra 
inframerah direkam pada temperatur kamar 
pada daerah bilangan gelombang 1700–1400 
cm−1. Jumlah sisi asam Lewis atau Brønsted 
dihitung berdasarkan persamaan yang telah 
diperkenalkan oleh Emeis (1993) sebagai 
berikut : 

310
wk

lB
(mmol/g) asam sisiJumlah −×

×
×=  

Keterangan :  
B = Area asam Brønsted (B) atau Lewis 
(L) (cm-1) 
w = Massa sampel (gram) 
l = Luas disk sampel (cm2) 
k = Koefisien keasaman (asam Lewis = 
1,42 cm.mmol-1, asam Brønsted = 1,88 
cm.mmol-1) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Difraksi Sinar-X (XRD) 

Teknik difraksi sinar-x digunakan untuk 
identifikasi fasa pada sampel aluminosilikat 
mesopori yang telah disintesis. Gambar 1 
menunjukkan hasil difraktogram aluminosilikat 
mesopori sebelum terimpregnasi AlCl3 dan 
setelah terimpregnasi AlCl3 dengan beberapa 
variasi jumlahnya. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Hasil difraktogram dari AM (a), 5% 
AlCl 3/AM (b), 10% AlCl 3/AM (c), dan 15% 
AlCl 3/AM (d) 

Pola difraksi pada Gambar 1 memperlihatkan 
adanya puncak lebar pada 2θ antara 21-25 
untuk semua sampel. Puncak tersebut mirip 
dengan puncak dari silica amorf (Xia & 
Mokaya, 2006), sehingga dapat dikatakan 
bahwa semua material yang disintesis 
merupakan material yang sebagian besar 
amorf. 

Sedangkan pada sampel yang diimpregnasi 5 
dan 10% dengan AlCl3, terdapat puncak baru 
yaitu pada 2θ = 31. Puncak tersebut 
merupakan puncak AlCl3 (Lee et al, 2011) 
Tetapi pada impregnasi 15% tidak terdapat 
puncak tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan 
pada jumlah yang banyak, AlCl3 yang 
diimpregnasikan akan bergabung dengan 
kerangka pendukungnya yaitu aluminosilikat 
mesopori. 

Spektroskopi Inframerah (FTIR) 

Spektra Inframerah dari sampel ditunjukkan 
pada Gambar 2. Pita absorpsi sekitar 1090 
cm-1, 790 cm-1 dan 450 cm-1 menunjukkan 
adanya ikatan internal dalam tetrahedral SiO4 

(atau AlO4), dimana puncak ini tidak sensitif 
terhadap perubahan struktur. Tabel 1 
menunjukkan bilangan gelombang dari 
spectra FTIR untuk semua sampel. Data 
pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 
impregnasi AlCl3 pada aluminosilikat 
mesopori menyebabkan pergeseran bilangan 
gelombang pada daerah sekitar 1090 cm-1. 
Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara 
aluminosilikat  mesopori dan AlCl3 yang 
diimpregnasikan sehingga menyebabkan 
meningkatnya ikatan  Si-O-Al yang terbentuk.  
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Gambar 2 Spektra FTIR dari AM (a), 5% 
AlCl 3/AM (b), 10% AlCl 3/AM (c), dan 15% 
AlCl 3/AM (d)  

Tabel 1 Bilangan gelombang dari spektra 
FTIR sampel (cm -1)  

 

Selain itu, penambahan AlCl3 pada padatan 
aluminosilikat menyebabkan timbulnya 
puncak pada 900 cm-1. Puncak ini 
menunjukkan adanya vibrasi antara Si-O-Al 
dari aluminosilikat dan AlCl3 (Moghaddam et 
al, 2009).  Gambar 3 menunjukkan grafik 
hubungan antara rasio luas area pada daerah 
bilangan gelombang 900 dan 450 cm-1 
terhadap jumlah AlCl3 yang diimpregnasikan. 
Dari grafik tersebut terlihat bahwa rasio luas 
area tersebut meningkat dengan 
meningkatnya jumlah AlCl3, hal ini 
menunjukkan AlCl3 yang berinteraksi pada 
kerangka aluminosilikat mesopori semakin 
banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Grafik hubungan rasio luas area 
pada 900 dan 450 cm -1 terhadap jumlah 
AlCl 3 yang diimpregnasikan 

Uji Keasaman 

Gambar 4 menunjukkan hasil uji keasaman 
untuk semua sampel. Dari gambar tersebut 
terlihat bahwa semua sampel memiliki dua 
jenis sisi asam yaitu asam Lewis dan 
Brønsted yang ditunjukkan dengan adanya 
puncak pada bilangan gelombang 1445 cm-1, 

dan  1545 cm-1. Sedangkan hasil perhitungan 
jumlah sisi asam disajikan pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar 4 Spektra FTIR adsorpsi piridin 
dari aluminosilikat (a), 5% AlCl 3/AM (b), 10% 
AlCl 3/AM (c), dan 15% AlCl 3/AM (d)  

Dari Tabel 2 terlihat hubungan antara jumlah 
impregnasi AlCl3 dengan keasamannya. 
Penambahan AlCl3 secara relatif akan 
meningkatkan jumlah sisi asam Lewis. Pada 
impregnasi AlCl3 sebesar 5%, jumlah sisi 
asam Lewisnya paling rendah, tetapi hal ini 
diimbangi dengan adanya sisi asam Brønsted 
yang tinggi. 

 

 

 

Sampel 
Regangan TO4 Tekuk T-O 

Asimetrik  Simetrik 
AM 1080.17 794.7 466.79 

5% 
AlCl3/AM 1087.89 798.56 466.79 

10% 
AlCl3/AM 1087.89 794.7 466.79 

15% 
AlCl3/AM 1087.89 794.7 466.79 
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Tabel 2  Hasil perhitungan jumlah sisi asam 
Brønsted dan Lewis (mmol/g) 

Sampel 

Keasaman, mmol/g Total Sisi 
Asam, 
mmol/g 

Brønsted 
(B) 

Lewis 
(L) 

AM 0.017 0.027 0.044 

5% 
AlCl3/AM 0.027 0.025 0.052 

10% 
AlCl3/AM 0.014 0.038 0.051 

15% 
AlCl3/AM 0.023 0.053 0.076 

 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh 
Moghaddam et al (2003) struktur AlCl3 
berpendukung SiO2 adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

Gambar 5 Struktur yang diusulkan untuk 
AlCl 3 berpendukung SiO 2 (Moghaddam et 
al, 2003) 

Impregnasi AlCl3 dapat membentuk dua jenis 
sisi asam yaitu asam Lewis dan Brønsted 
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. 
Pada impregnasi AlCl3 5%, sisi asam 
Brønsted yang lebih banyak terbentuk, 
berbeda dengan  impregnasi 10 dan 15%, 
yang lebih banyak terbentuk sisi asam Lewis. 
Secara keseluruhan, adanya penambahan 
AlCl3 pada aluminosilikat mesopori akan 
meningkatkan jumlah total sisi asamnya. 
 

KESIMPULAN 

Katalis AlCl3/aluminosilikat mesopori dengan 
variasi jumlah 5, 10, dan 15% b/b, telah 
berhasil disintesis. Hasil karakterisasi FTIR 
menunjukkan bahwa impregnasi AlCl3 akan 
menyebabkan pergeseran pada bilangan 
gelombang 1090 cm-1 dan munculnya pita 
absorpsi baru pada 900 cm-1 yang 
menunjukkan adanya interaksi antara AlCl3 
dan aluminosilikat mesopori. Sedangkan hasil 
karakterisasi XRD menunjukkan bahwa 

semua sampel yang disintesis memilki fasa 
amorf yang banyak. Pada uji keasaman, 
impregnasi AlCl3 relatif akan meningkatkan 
jumlah sisi asam Lewis dan total asamnya. 
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ABSTRAK 

Perkembangan penggunaan zeolit alam dalam bidang industri sudah diketahui luas oleh pelbagai 
lapisan masyarakat. Mulai dari penggunaanya sebagai bahan penyaring, adsorben, katalis, 
penukar ion dan bahan pengisi kertas. Struktur khas zeolit yang berongga-rongga 
menjadikannya pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai adsorben dan bahan penyaring. 
Semakin besar ukuran rongga atau semakin banyak volume rongga maka semakin besar luas 
permukaan yang berarti semakin besar pula daya saringnya. Begitu pentingnya peranan luas 
permukaan tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan penentuan luas permukaan optimum 
menggunakan Quantachrome AsiQ. Penentuan luas permukaan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu suhu degassing, waktu degassing dan ukuran sampel. Suhu degassing yang 
digunakan yaitu 300 oC. Variasi lama waktu degassing 1 jam, 2 jam dan otomatis (sistem kontrol 
tekanan). Variasi ukuran sampel 30 mesh, 60 mesh dan 120 mesh. Luas permukaan optimum 
diperoleh pada zeolit ukuran 120 mesh dengan suhu degassing 300 oC pada kondisi vakum dan 
menggunakan sistem otomatis (kontrol tekanan pemanasan). Luas permukaan optimum 
diperoleh pada zeolit alam 120 mesh degassing sistem otomatis sebesar 206,821 m2/g. 
Sedangkan pengukuran luas permukaan optimum pada zeolit alam berukuran 30 mesh diperoleh 
dari proses degassing sistem otomatis bukan dari degassing sistem waktu sebesar 203,899 
m2/g. 

Kata kunci: zeolit alam, luas permukaan, degassing 

ABSTRACT 

Development of the use of natural zeolites in industry were well known by various levels of 
society. Starting from its use as a molecular sieve, adsorbents, catalysts, ion exchange and 
paper fillers. The typical structure of a hollow-cavity zeolite making the right choice to be used as 
adsorbent and molecular sieve. Larger cavity size or cavity volume make this surface area get 
bigger in which means the better its sieves. Because of that important roles of surface area so 
this study performed the determination of the optimum surface area using a Quantachrome AsiQ. 
Determination of surface area affected by several factors: the temperature of degassing, 
degassing time and sample size. Degassing temperature used is 300 oC. Degassing time has 
variated on 1 hour, 2 hours and automatic (pressure control system). Variations in sample size of 
30 mesh, 60 mesh and 120 mesh. Optimum surface area obtained on the zeolite 120 with mesh 
degassing temperature 300 oC under vacuum and using an automated system (pressure control 
heating). Optimum surface area obtained at natural zeolite 120 mesh automated system 
degassing of 206.821 m2/g. Otherwise, the optimum surface area on natural zeolite 30 mesh is 
obtained from the automated system degassing not from the time for 203.899 m2/g. 

Keywords: Natural zeolite, surface area, degassing 



 

 

PENDAHULUAN 

Penggunaan zeolit alam untuk industri 
sudah dimulai sejak tahun 1970-an 
berselang dua abad setelah diperkenalkan 
oleh ahli mineralogi bernama F.A.F. 
Cronstedt (Lee et al, 1994). Zeolit alam 
telah diketemukan di berbagai belahan 
dunia seperti Jepang, America, Italia, 
Yunani, Afrika Selatan, Bulgaria, Ukraina, 
Korea (Korkuna, 2006) dan Indonesia 
(Ginting, 2007). Mengingat Indonesia 
merupakan negara kepulauan yang memiliki 
banyak gunung berapi, zeolit alam pun 
tersebar di beberapa daerah di pulau 
Sumatra dan Jawa. Daerah-daerah 
penghasil zeolit alam diantaranya Lampung, 
Bayah, Cibinong, Bogor, Sukabumi, dan 
Tasikmalaya (Ginting, 2007); Ponorogo 
(Poerwadio dan Masduqi, 2004) dan Blitar.  

Zeolit alam dapat dibedakan menjadi dua 
kelompok yaitu zeolit yang terdapat di 
antara celah-celah batuan atau di antara 
lapisan batuan, biasanya terdiri dari 
beberapa jenis mineral zeolit bersama-sama 
dengan mineral lainnya seperti kalsit, 
kwarsa, renit, klorit, flourit, mineral sulfida, 
dan lain-lain. Kelompok zeolit yang kedua 
yaitu zeolit yang berupa batuan, 
berdasarkan laporan yang ditulis oleh 
Szostak, 1989 dari setidaknya 20 jenis 
mineral zeolit hanya sembilan jenis yang 
banyak ditemui yaitu Analcime, Chabazite, 
Clinoptilolite, Erionite, Heulandite, Ferrierite, 
Laumontite, Phillipsite dan Mordenite. 
Karena zeolit alam dapat tersusun dan 
terbentuk sesuai dengan keadaan alam 
pada masing-masing daerah, sehingga 
zeolit yang ditemukan di satu daerah 
berbeda sifat dan karakter dengan daerah 
lain.  

Zeolit alam ini telah digunakan secara luas 
sebagai adsorben (Rakhmatullah dkk, 2007; 
Susetyaningsih dkk, 2009; Vina, 2009), 
katalis (Setiadi, 2000), penukar ion 
(Fatimah, 2000) dan bahan penyaring. 
Sedangkan yang masih dalam tahap 
penelitian lanjut adalah penggunaan zeolit 
alam sebagai bahan pengisi kertas (Aini, 
2007). Banyaknya manfaat zeolit alam 

tersebut tidak lepas dari sifat fisiknya yang 
memiliki karakteristik rongga dan partikulat 
penyusun spesifik. Apabila ditinjau dari 
rumus kimia mineral zeolit:  

M2x/nSi1-xAlxO2.yH2O  

M adalah logam alkali yang merupakan 
kation mudah tertukar (exchangeable 
cation) seperti Na, K, Li, Ag, H, Ca, Ba,dsb. 
Maka terlihat jelas bahwa zeolit merupakan 
pilihan yang tepat sebagai penukar ion. 
Ikatan ion Al-Si-O merupakan pembentuk 
struktur kristal, sedangkan jumlah molekull 
air menunjukkan jumlah pori-pori atau 
volume ruang hampa yang akan terbentuk 
bila unit sel kristal zeolit tersebut 
dipanaskan (Ginting, 2007). 

Jumlah pori dan volume pori inilah yang 
menjadi sorotan para peneliti untuk 
mengkaji lebih lanjut manfaat zeolit sebagaii 
adsorben dan bahan penyaring. Jumlah pori 
dan volume pori tersebut berkaitan erat 
dengan luas permukaan spesifik suatu 
materi. Dimana semakin luas permukaan 
zeolit maka semakin tinggi kapasitas serap 
dan atau kapasitas saringnya.  

Proses physisorption (adsorpsi secara 
fisika) adalah pilihan yang tepat untuk 
menentukan luas permukaan suatu material 
terutama zeolit alam ini. Physisorption 
terjadi pada suhu rendah yang melibatkan 
gaya Van Der Waals dan ikatan hidrogen 
(ikatannya lemah). Gas adsorbat yang biasa 
digunakan adalah gas-gas inert seperti 
Nitrogen, Argon dan Kripton (Atmaja, 2000). 
Sedangkan materi substrat yang diukur bisa 
bermacam-macam mulai dari materi berpori 
hingga materi non-pori (solid).  

Preparasi sampel perlu dilakukan terlebih 
dahulu sebelum pengukuran luas 
permukaan. Hal ini bertujuan untuk 
membersihkan permukaan sampel dari uap 
air dan volatil matter yang dapat 
mengganggu pengukuran luas permukaan. 
Oleh karena itu, proses preparasi ini sering 
disebut dengan degassing atau outgassing. 
Degassing dipengaruhi beberapa faktor 
yaitu ketahanan sampel terhadap panas, 



 

 

suhu dan lama waktu yang digunakan. 
Semakin tinggi suhu degassing (tidak 
merusak sampel) berarti semakin sedikit 
waktu yang diperlukan untuk menghilangkan 
gas-gas. Untuk mengetahui pengaruh 
degassing tersebut terhadap pengukuran 
luas permukaan sampel maka dilakukanlah 
penelitian singkat ini. Sampel yang 
digunakan yaitu zeolit alam dari Blitar . 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

PERALATAN DAN BAHAN 

Peralatan yang digunakan pada penelitian 
ini yaitu satu unit peralatan Quantachrome 
(AUTOSORB iQ), timbangan analitik Mettler 
Toledo XS205 dan ayakan 30, 60 serta 120 
mesh. Sedangkan bahan yang digunakan 
adalah zeolit alam dari Blitar. 

PROSEDUR KERJA 

Batuan zeolit alam digerus dan diayak 
menggunakan satu unit molekuler sieve 
shaker dan satu set molekuler sieve sampaii 
berukuran 30 mesh, 60 mesh dan 120 
mesh. Masing-masing zeolit tersebut 
disimpan dan diberi label untuk selanjutnya 
dianalisis luas permukaan. Preparasii 
sampel yang bertujuan untuk membersihkan 
atau menghilangkan gas-gas (degassing) 
pada permukaan sampel dilakukan dengan 
cara sebagai berikut, Sampel zeolit 
ditimbang sebanyak 0,1 – 0,5 gram 
menggunakan timbangan analitik XS205. 
kemudian dimasukkan ke dalam sampel sel 
kosong yang sudah ditimbang sebelumnya. 
Proses degassing dilakukan pada suhu 300 
oC di bawah kondisi vakum dengan variasi 
lama degassing 1 jam, 2 jam dan sistem 
otomatis. Sistem otomatis ini merupakan 
keunggulan alat Quantachrome 
(AUTOSORB IQ) dimana digunakan kontrol 
tekanan pemanasan. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis luas permukaan telah dilakukan 
pada zeolit alam berukuran 120 mesh, 60 
mesh dan 30 mesh. Analisis ini diawali 
dengan menghilangkan gas-gas (degassing) 
pada suhu 300 oC di bawah keadaan vakum 
dengan variasi lama degassing 1 jam, 2 jam 
dan sistem otomatis. 

Pada sistem otomatis, parameter 
keberhasilan proses degassing tidak lagi 
bergantung pada lama waktu namun pada 
kontrol tekanan pemanasan. Kontrol 
tekanan pemanasan ini ideal untuk sampel 
sensitif dan sampel bubuk (ukuran partikel 
sangat kecil). Prosedur ini mengontrol laju 
pemanasan sebagai fungsi tekanan gas 
yang terbentuk dari pori-pori material 
selama proses degassing dibawah kondisi 
vakum. Ketika batas tekanan P2 (0,05-0,075 
torr) berlebih maka material mengalami 
desorpsi dari permukaan sampel sehingga 
suhu degas tidak dapat naik lagi (konstan) 
sampai tekanannya turun sesuai dengan 
batas yang telah ditentukan, pada titik ini 
sistem akan melanjutkan tahapan 
pemanasan (Quantachrome Manual Book, 
2009). Seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 1 berikut. 

 

Gambar 1. Fungsi tekanan dan suhu 
terhadap waktu. 

Kontrol tekanan pemanasan cocok untuk 
mencegah perubahan struktur pada material 
mikropori dimana pada laju pemanasan 
yang tinggi dapat merusak struktur yang 
rapuh ketika melepaskan uap yang terjebak. 
Dan juga kontrol ini aman untuk mencegah 



 

 

hilangnya serbuk halus pada sampell 
berukuran kecil (karena kondisi vakum). 
Tampilan menu degassing dengan sistem 

kontrol pemanasan pada alat dapat dilihat 
pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Tampilan menu degassing dengan sistem kontrol pemanasan.

Metode Brunauer-Emmett-Teller (BET) 
merupakan prosedur yang paling banyak 
digunakan untuk menentukan luas 
permukaan material padatan. Persamaan 
BET yang digunakan yaitu: 

 

Dimana, W adalah berat gas adsorbed pada 
tekanan relatif, P/P0 dan Wm adalah berat 
adsorbate pada permukaan monolayer yang 
terlapisi. C merupakan konstanta yang 
terkait dengan energi adsorpsi pada lapisan 
pertama yang teradsorpsi dan nilai ini 
mengindikasikan interaksi adsorben/ 
adsorbate. Berdasarkan metode ini, luas 
permukaan dapat ditentukan dengan 
Multipoint BET (MBET) dan Single Point 
BET (SBET). Persamaan BET dari 

beberapa poin tekanan relatif (P/P0 = 0,1-
0,3) yang digunakan untuk adsorpsi 
menghasilkan garis lurus antara 1/[W(P0/P)–
1] vs. P/P0. Sedangkan untuk pengukuran 
luas permukaan secara rutin, sering 
digunakan metode SBET (Quantachrome 
Manual Book, 2009). 

Hasil pengukuran luas permukaan pada 
zeolit alam 120 mesh, 60 mesh dan 30 
mesh dengan degassing sistem otomatis 
bertutur-turut yaitu 206,821 m2/g,  175,784 
m2/g, dan 203,899 m2/g. Luas permukaan 
terbesar diperoleh pada sampel dengan 
ukuran terkecil (120 mesh). Hal ini 
menunjukkan bahwa ukuran sampel 
berpengaruh pada pengukuran luas 
permukaan. Semakin kecil ukuran sampel 
akan semakin memudahkan proses 
pelepasan material pengganggu 



 

 

mengunakan pemanasan. Hanya sebagai 
pembanding, nilai SBET yang diperoleh 
tidaklah jauh berbeda dengan MBET yaitu 
untuk zeolit alam ukuran 120 mesh, 60 
mesh dan 30 mesh, berturut-turut sebesar 
209,7908 m2/g, 178,3697 m2/g dan 
206,5144 m2/g. 

Sedangkan pengukuran luas permukaan 
pada zeolit alam 30 mesh dengan variasi 
lama degassing 1 jam, 2 jam dan sistem 
otomatis berturut yaitu 196,345 m2/g, 
195,729 m2/g dan 203,899 m2/g. Luas 
permukaan terbesar diperoleh pada sampel 
dengan degassing sistem otomatis. 
Berdasarkan hal tersebut nampak bahwa  
pengukuran luas permukaan lebih baik 
dilakukan dengan degassing sistem 
otomatis. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah luas 
permukaan optimum diperoleh pada zeolit 
ukuran 120 mesh dengan suhu degassing 
300 oC pada kondisi vakum dan 
menggunakan sistem otomatis (kontrol 
tekanan gas). Luas permukaan yang 
diperoleh sebesar 206,821 m2/g. 
Sedangkan pengukuran luas permukaan 
optimum pada zeolit alam berukuran 30 
mesh diperoleh dari proses degassing 
sistem otomatis bukan dari degassing 
sistem waktu. Luas permukaan yang 
diperoleh sebesar 203,899 m2/g. 
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ABSTRAK 
 
Kabupaten Trenggalek Jawa Timur memiliki sedikitnya delapanbelas jenis bahan tambang, satu di 
antaranya yang potensial ialah zeolit yang ditemukan tersebar di Kecamatan Pule, Tugu, dan Durenan. 
Sebagian deposit zeolit yang penyebarannya cukup luas  terdapat di lereng Gunung Lanang Kecamatan 
Pule. Berdasarkan klasifikasi SNI 1 3-4726-1998 zeolit di wilayah ini termasuk zeolit studi prakelayakan 
dengan estimasi deposit 1.390.458,10  m3. Prasarana perhubungan menuju diketemukannya depost zeolit 
berupa jalan kabupaten dan jalan desa sudah tersedia. Penambangan dapat dilakukan secara alat-alat 
sederhana dan padat karya, atau secara semi mekanis. Rencana produksi yang diusulkan ialah 2.000 
ton/bulan. 
 
Kata kunci : deposit zeolit, potensial, studi prakelayakan, penambangan.   

ABSTRACT 
 
Kabupaten Trenggalek  has at least of 18 mineral deposit, one of them is zeolite  that distributed at 
Kecamatan Pule, Tugu dan Durenan. Zeolite is  wide spread distributed at slopes of Gunung Lanang hill of  
Pule, Refer to SNI 13-4726-1998 classification, zeolite at Trenggalek is of pre feasibility study resources 
with deposite estimated of  1.390.458,10 m3. The exsisting infrastructure of transportation are local road 
that able to support the development of mining and marketing of zeolite. Mining method proposed are 
traditional ones with simple equipment and labor intensive, or semi-mechanical ones. Production plan 
targeted are 2000 ton/mount.  
 
Keywords: zeolite deposit, potential, prefeasilibility study resources, mining.  

 

PENDAHULUAN 

 
Kabupaten Trenggalek  Propinsi Jawa Timur 
dengan luas daerah 126.140 Ha, sekitar dua 
per tiga luas wilayahnya  berupa 
pegunungan. Secara adminstratif 
Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 
kecamatan, yaitu  Panggul, Munjungan, 
Watulimo, Kampak, Dongko,  Pule, 
Karangan, Gandusari, Durenan, Pogalan, 
Trenggalek, Tugu, Bendungan  dan Suruh. 
Potensi mineral industri di Kabupaten 
Trenggalek cukup beragam, tercatat 
sedikitnya delapan belas jenis mineral yang 
prospektif. Salah satu yang sudah dikaji 
sampai tahap pra studi kelayakan ialah 
zeolit, yang ditemukan tersebar di 
Kecamatan Pule, Tugu, dan Durenan.  

 
Zeolit yang penyebarannya cukup luas ialah 
yang terdapat di lereng Gunung Lanang 

Kecamatan Pule. Berdasarkan klasifikasi 
SNI 13-4726-1998 zeolit di wilayah ini 
termasuk zeolit studi prakelayakan dengan 
estimasi deposit 1.390.458,10 m3. Metode 
penambangan dapat dilakukan secara padat 
karya, atau secara semi mekanis.  Rencana 
produksi yang diusulkan ialah 2.000 
ton/bulan. Permasalahan dalam 
penambangan ialah karena penambangan 
harus dilakukan secara selektif untuk 
mengambil zeolit di antara batuan lempung. 
Sedangkan permasalahan dalam 
pemasaran salah satunya ialah jarak angkut 
yang cukup jauh dari Surabaya. 

 
 
TAHAP EKSPLORASI 

 
Untuk mengetahui potensi deposit zeolit di 
Trenggalek, telah dilakukan eksplorasi yang 
sebelumnya didahului dengan penyelidikan 



 

 

 

awal (prospeksi) untuk mengetahui jenis 
dan penyebaran berbagai bahan galian di 
kabupaten tersebut.Hasil Penyelidikan awal 
mengindikasikan sedikitnya terdapat 18 
(delapan belas) jenis bahan tambang yaitu 
Andesit/Diorite (batuan beku), Pasir, Kalsit, 
Batugamping, Feldspar, Tanah liat/lempung, 
Kaolin, Bentonit, Zeolit, Batu 
tufa/Sandstone, Piropilit, Pasir laut, Bijih 
Emas, Bijih Timbal, Bijih Besi, Bijih Mangan, 
Batubara dan marmer.   

 
Pada Eksplorasi pendahuluan selain 
pengambilan perconto pada singkapan 
endapan bahan galian, juga menelusuri 
penyebaran endapan dengan berpatokan 
pada endapan yang tersingkap di suatu 
tempat, kemudian ditelusuri kemungkinan 
tersingkap ditempat lain (yang tidak terlalu 
jauh, berkisar 100 s/d 500 m). Untuk 
mengetahui apakah kedua singkapan 
tersebut ada hubungan nya atau tidak, dan 
apabila dari pengamatan lapangan 
ketebalan overburden tidak terlalu tebal ( < 
4 m), dilakukan pembuatan sumur uji (test 
pitting) atau dilakukan pemboran tangan 
(hand augering). Pembuatan sumur uji dan 
bor tangan ini sekaligus bertujuan untuk 
mengambil perconto zeolit untuk diuji sifat 
dan kualitasnya di laboratorium. 

 

HASIL PENELITIAN 

Penyebaran Zeolit 
Penyebaran zeolit di Dusun Ledok Desa 
Tanggaran Kecamatan Pule cukup merata 
berwarna hijau, kecoklatan sampai 
kebiruan. Litologi di sekitar  lokasi terdiri dari 
batupasir tufaan, batulanau, dan 
batulempung vulkanik. Tebal lapisan yang 
mengandung zeolit diperkirakan lebih dari  
10 m. Pelamparan lapisan ini cukup luas, 
hingga ke daerah di Selatan Gunung 
Lanang. Endapan zeolit berada di dusun 
Ledok ini berada di lereng Gunung Lanang, 
dengan koordinat 49 - 559217 E dan 
9.106.789 N pada ketinggian lokasi 
pengambilan contoh  870 m  dpl. 

 
Secara global, endapan zeolit menyebar 
dari puncak Gunung Lanang sampai ke 
tebing sungai kecil yang berada di kaki 
bukit. Warna mulai dari putih ke kuningan 
sampai kehijauan. Pada daerah puncak 
gunung umumnya zeolit berwarna putih 
kekuningan sedangkan pada bagian bawah 
berwarna kehijauan. 

 
Jumlah cadangan 
Endapan zeolit berada pada satu bukit yang 
dimiliki oleh beberapa warga setempat, 
memiliki cadangan cukup banyak untuk 
suatu umur usaha yang bersifat ekonomi.  

Pengujian kualitas dengan metode AAS 
menunjukkan kandungan Al2O3 
262828,287 (ppm); CaO 12356,39; MgO 
2474, 90; Fe 48744,42; Na2O 91595,62; 
K2O 38864,72; SiO2 509683,75.Hasil 
penaksiran cadangan zeolit yang berada di 
lahan milik penduduk yang nantinya 
direncanakan untuk ditambang sejumlah   
1.390.458,10  m3. Tabel 1 memperlihat sifat 
fisik dan mekanik zeolit. 

Lokasi ini berada pada suatu daerah yang 
sarana jalan, ketenaga kerjaan dan air 
memadai untuk dikembangkan/diusahakan, 
dibanding endapan zeolit yang terdapat di 
Kecamatan Tugu dan di Kecamatan 
Durenan (jumlah pelamparannya kecil). 

Menurut SNI 13-4726-1998 Tentang 
Klasifikasi endapan (zeolit) menurut nilai 
keekonomian dan geologi, endapan zeolit di 
Gunung Lanang masuk ke kategori 
Sumberdaya zeolit Pra-Kelayakan dan 
dapat dipergunakan sebagai dasar untuk 
disusun Studi Pra-Kelayakan (lihat Tabel 2). 

 

RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI 
ZEOLIT DI TRENGGALEK 
 
Rencana Produksi dan Umur Tambang 
Pada beberapa bagian di perbukitan 
Gunung Lanang  telah tampak adanya 
kegiatan penambangan zeolit yang 
dilakukan oleh masyarakat setempat secara 
tambang terbuka dan secara non mekanis. 
Berdasar informasi penduduk, pada  tahun 
2006 telah dikirim 2 truk untuk uji coba 
bahan pupuk, dan memang baik cocok 
untuk bahan pupuk Sehingga peluang pasar 
ada, saat ini terdapat pasar di Surabaya 
yang mau menerima bubuk zeolit – 48 mesh 
sebanyak 2.000 ton/bulan.  Angka inilah 
yang menjadi dasar perencanaan 
pengembangan pengusahaan zeolit di 
Trenggalek Kesampaian daerah cukup baik 
; Trenggalek – Pule – Desa Tanggaran jalan 
kelas IIIB dilanjutkan dengan jalan milik 
Kehutanan + 3 km kemudian ke lokasi 
endapan di perbukitan G. Lanang jalan 
Makadam sejauh ± 1 km. 



 

 

 

 
Setelah dikoreksi dengan persen kehilangan 
sewaktu penambangan zeolit dan sewaktu 
penggilingan di pabrik, dan setelah 
dikonversi dengan bobot isi 1,6 ton/m3 serta 
hari kerja, maka tambang harus menggali 
zeolit sebanyak 1.250 m3/bulan atau 50 
m3/hari. Perhitungan umur tambang dapat 
diperoleh dari 1.390.458,10 m3 : 1.250 
m3/bulan =   1.112,36 bulan, atau  93 tahun 
lebih. 

 
Penyebaran endapan zeolit, pada wilayah 
Dinas Kehutanan (Hutan Pinus dan Damar) 
yang terdapat di Gunung Lanang; sebagian 
lagi zeolit tersebar pada tanah hak milik 
penduduk (berada pada sisi selatan daerah 
kaki bukit Gunung Lanang), dan yang akan 
dirancang penambangannya adalah zeolit 
yang berada di tanah hak milik penduduk 
setempat. 

 
Garis besar rencana penambangan : 

1) Sasaran produksi zeolit untuk 
memenuhi peluang pasar adalah 
2.000 ton/bulan, dengan produk 
akhir  berupa bubuk zeolit ukuran – 
40 mesh 

2) Desa Tanggaran yang berada 
didalam wilayah Kecamatan Pule 
merupakan desa yang 
penduduknya masuk dalam kategori 
pra sejahtera, ini dapat dilihat dari 
jumlah ternak (ukuran kekayaan 
masyarakat desa) di Kecamatan 
Pule paling sedikit dibanding 
dengan Kecamatan lain. Umumnya 
mata pencaharian penduduk 
(dengan kepadatan penduduk 434 
orang/km2 ) adalah penggarap 
lahan/ladang dan penyadap getah 
pohon Damar pada lokasi hutan 
Damar yang berjarak sekitar 1 - 3 
km dari desa Tanggaran. 

3) Kegiatan penambangan zeolit oleh 
penduduk setempat (bila ada 
pesanan), dilakukan secara 
sederhana, yaitu dengan 
menggunakan linggis dan sekop 
dan mampu mengisi penuh truk 
kapasitas 8-10 ton (4-6 m3 zeolit) 
oleh 2 orang dengan bekerja dari 
jam 07.00 pagi s/d 12.00 siang. 
(Jadi kemampuan gali dan muat = 3 
m3/orang). 
 

Dari  pertimbangan tersebut, untuk 
menambang endapan  zeolit diterapkan 

sistem tambang terbuka dengan metode 
semi mekanis : 

- penggalian endapan zeolit 
sepenuhnya menggunakan tenaga 
manusia 

- pengangkutan hasil galian zeolit ke 
tempat penimbunan di lokasi pabrik 
peremuk menggunakan truk 

- penyiapan/pengeringan bongkah 
zeolit sebelum masuk ke mesin 
peremuk menggunakan tenaga 
manusia 

- peremukan bongkah zeolit dan 
pengepakan ke kantong 
menggunakan mesin. 

Adapun diagram alir urutan dari 
penambangan zeolit sampai dengan produk 
akhir seperti terlihat pada Gambar 3. 

Arah Penambangan 
Agar dapat diketahui arah dan 
kuantitas/volume kegiatan kerja 
pertambangan, maka ditentukan terlebih 
dahulu sasaran produksinya. Parameter 
yang digunakan untuk membuat desain 
penambangan didasari hasil studi geoteknik, 
di samping juga didasarkan pada sasaran 
produksi tambang zeolit. Lereng 
keseluruhan (overall slope) didesain 
menurut grafik geoteknik yang dibuat 
dengan faktor keamanan 1,9 – 2,2. Sasaran 
Produksi tambang zeolit adalah 2.000 
ton/bulan dalam bentuk bubuk berukuran – 
48 mesh siap di pasarkan. 

Apabila kehilangan material zeolit di pabrik 
penggilingan dan di tambang = 20,0 % 
maka tambang harus menggali zeolit = 
2.000 ton/bulan : (100 – 20,0 %) = 2.500 
ton/bulan. Berat jenis zeolit insitu = 2 ton/m3 
, Jadi volume endapan zeolit yang harus 
digali atau ditambang per bulan adalah = 
2.500 ton/bulan: 2 ton/m3 = 1.250 m3 insitu 

/bulan. Apabila 1 bulan bekerja 25 hari, 
maka produksi penggalian zeolit per hari = 
1.250 m3/bulan: 25 hari= 50 m3/hari. 

 
Setelah ditentukan sasaran produksi per 
hari, langkah berikutnya adalah menentukan 
geometri jenjang zeolit. Karena besarnya 
penggalian = 50 m3/hari , direncanakan 
penggaliannya menggunakan tenaga 
manusia, namun pengangkutan ke pabrik 
penggilingan menggunakan truk dan 
pengecilan ukuran bongkah zeolit 
menggunakan mesin penggiling (hammer 
mill). Maka Usaha Pertambangan Zeolit 



 

 

 

adalah secara Metode Semi Mekanis 
dengan penjelasaan sbb :  

1) Karena penggalian menggunakan tenaga 
manusia, maka dengan pertimbangan 
keselamatan kerja dibuat tinggi jenjang  
2 m. Geometri Jenjang awal didasarkan 
sasaran produksi untuk enam hari kerja 
(lihat Gambar 4) : 
- Tinggi jenjang 2 m dengan lebar 

jenjang kerja 10 m (radius putar 
truk) 

- Panjang jenjang (penyediaan 6 hari 
kerja) = 300 m3 : (2 m x 10 m) = 15 
m. 

- Kemiringan jenjang  : 85o 
2) Kemajuan jenjang per hari (didasarkan 
pada produksi harian) 
    - Produksi 50 m3/hari 
    - Luas permuka gali jenjang = 2 x 15 m2 = 
30 m2 
    - Kemajuan penggalian jenjang = 50 
m3/hari : 30 m2 = 1,65 m/hari (dibulatkan =  
2 m/hari) 
3)  Jumlah tenaga kerja penggalian dan 
pemuatan ke truk. 
 Selama ini kemampuan gali muat zeolit 

per orang kerja dari jam 07.00 – 12.00 
adalah 3 m3 bongkah zeolit/orang. 
Apabila diorganisir betul dan jam kerja 
dari jam 07.00 s/d jam 15.00 (istirahat 1 
jam), maka kemampuan gali muat zeolit 
= 5 m3/orang. Sasaran produksi 
penggalian zeolit = 50 m3/hari. Jumlah 
tenaga gali muat zeolit/hari = 50 m3/hari 
: 5 m3/hari orang = 10 orang. 

4)  Jumlah jenjang yang aktif digali (working 
bench) 
 Untuk memenuhi keselamatan kerja, 

jarak penggalian antara orang ke satu 
dengan orang lain adalah 3 m, karena 
yang bekerja 10 orang, maka panjang 
jenjang kerja 10 x  3 m = 30 m. 

 Rancangan panjang jenjang kerja 
perjenjang adalah 15 m (lihat Gambar 
4.4), sehingga jumlah yang aktif digali 
adalah 30 m : 15 m/jenjang = 2 jenjang. 

5)  Jumlah truk yang dibutuhkan  
 Truk yang dipergunakan untuk memuat 

bongkah zeolit dari Tambang kemudian 
diangkut ke tempat 
penimbunan/pengeringan di lokasi pabrik 
peremuk, adalah truk kapasitas 4 ton 
atau berisi 3 m3 zeolit/truk. Jarak dari 
tambang ke tempat penimbunan + 1.000 
m. Waktu yang diperlukan untuk mengisi 
bak truk dengan bongkah zeolit di 
tambang kemudian mengangkut ke 
tempat penimbunan terus menurunkan 

muatan truk (dengan tenaga manusia) 
kemudian kembali lagi ke tambang 
diperkirakan 1 jam/truk. Satu hari 
diangkut = 50 m3zeolit/hari , satu hari 
kerja 7 jam (jam 07.00-15.00 dengan 
istirahat 1 jam).  Produksi angkut truk = 3 
m3 zeolit/jam truk x 7 jam/hari  = 21 m3 
zeolit/truk hari.Jumlah truk yang 
dibutuhkan  = 50 m3/hari : 21 m3/truk hari  
= 2,4  (= 2 truk) 

6)  Jumlah tenaga kerja menurunkan 
muatan bongkah zeolit  
 Setelah sampai di tempat penimbunan 

di lokasi pabrik, truk menurunkan 
muatan bongkah zeolit dengan tenaga 
kerja manusia. Kemampuan 
menurunkan muatan = 10 m3/orang hari. 
Muatan yang akan diturunkan dari truk 
adalah 50 m3 bongkah zeolit/hari. 
Kebutuhan tenaga kerja untuk 
menurunkan muatan bongkah zeolit = 
50 m3/hari : 10 m3/orang hari = 5 
orang/hari  

 
 
Metode dan tata cara penambangan  
Tahap kegiatan penambangan dilakukan 
dengan beberapa tahap yaitu: 
1) Tahap pembuatan jalan tambang beserta 

paritan : Pembuatan jalan tambang 
diperlukan untuk menghubungkan antar 
lokasi penggalian zeolit dengan lokasi 
pabrik peremukan/penggilingan zeolit, 
lokasi kantor dan juga dengan jalan 
utama dalam pendistribusian kemasan 
bubuk zeolit – 40 mesh. Pembuatan 
dilakukan dengan menggunakan 
peralatan seperti ; back hoe (sewa), dan 
alat –alat manual lainnya. Lebar jalan 
yang diperlukan disesuaikan dengan 
peralatan yang digunakan dalam 
kegiatan penambangan. Pembuatan 
jalan dilakukan dengan membuat jalan 
pada lereng selatan G. Lanang secara 
zig – zag, dengan kemiringan (Grade) 
disesuaikan dengan kemampuan truk 
yang akan digunakan. Ukuran parit 
disesuaikan dengan luas daerah 
tangkapan hujan dan curah hujan di 
Kecamatan Pule. 

2) Tahap Penggalian :  Kegiatan 
penggalian untuk pengupasan tanah 
pucuk yang memiliki ketebalan antara 
10-30 cm dilakukan secara sederhana, 
begitu juga penggalian endapan zeolit 
dilakukan dengan peralatan sederhana, 
yaitu : Cangkul, Linggis, Sekop, pikulan, 
pengki dll.  Adapun jumlah lapisan tanah  



 

 

 

pucuk yang digali/dikupas: [50 m3 
zeolit/hari : 2 m(tinggi jenjang) ] x 0,2 m 
(tebal tanah pucuk rata-2) x 6 hari 
/minggu = 30 m3 tanah pucuk/minggu  =  
1.500 m3  tanah pucuk/tahun.  

3) Pemuatan dan pengangkutan :  Setelah 
zeolit digali dengan tenaga manusia 
dengan ukuran bongkah 30 cm x 20 cm x 
10 cm kemudian pekerjaan selanjutnya 
adalah pemuatan (loading) dan 
pengangkutan (hauling) dengan truk ke 
lokasi pabrik peremukan/ penggilingan.  

 Karena dalam penggalian zeolit 
dilakukan secara manual maka alat-alat 
yang dipergunakan adalah linggis, 
cangkul, sekop, pikulan, keranjang 
bambu.  

Rancangan pasca tambang 
Bentuk akhir pasca penambangan,  
topografi berubah menjadi miring berjenjang 
dengan kemiringan antara 10 % sampai 
dengan 20 % atau  +  10o. Posisi antai akhir 
jenjang direncanakan pada ketinggian 5 
(lima) meter di atas dasar sungai, sehingga 
tidak akan mengganggu aliran air sungai 
saat hujan atau banjir. Topografi yang 
miring berjenjang ini secara kontinyu 
(mengiktui kemajuan penggalian) setelah 
tahun ke-2 pelaksanaan penggalian, ditutup 
kembali dengan tanah pucuk dengan 
ketebalan ± 0,3 m (sesuai ketebalan 
semula), pada front penggalian yang telah 
habis digali zeolitnya. Dengan demikian, 
pada pasca tambang sebagian besar lahan 
bekas penambangan telah tertutup kembali 
dengan tanah pucuk, untuk dimanfaatkan 
oleh masyarakat.  

Lokasi timbunan tanah pucuk direncanakan 
berada di sebelah  barat laut dari wilayah 
penambangan zeolit.  Luas  lahan untuk 
penimbunan + 1 ha, dengan rencana tinggi 
penimbunan 2 m. Sehingga mampu 
menampung tanah  pucuk sebanyak 4.500 
m3. Tanah pucuk yang dikupas adalah 1.500 
m3/tahun, dan pada awal tahun ke 2 (dua) 
atau ke 3 (tiga) setelah penambangan zeolit 
habis pada front 2 (dua), tanah pucuk yang 
berada di lokasi timbunan tanah pucuk digali 
kembali untuk dikembalikan ke lokasi 
tambang zeolit yang front sudah habis 
ditambang, untuk dilakukan revegetasi.   
Begitu seterusnya dilakukan sampai dengan 
umur tambang yaitu pada tahun ke 93. 
Tinggi timbunan tanah pucuk dibuat 2 m, 
alasannya : 
- Keselamatan kerja orang (tinggi orang 

rata-rata 1,6 m), apabila longsor atau 

ada orang tergelincir  tidak 
membahayakan keselamatan orang. 

- Untuk menjaga keberadaan tanah pucuk, 
selama tanah pucuk dikumpulkan akan 
ditanamai tanaman ladang (kacang, 
kedelai, ketela dll). Dengan tinggi 2 m, 
memudahkan orang untuk naik turun 
melakukan aktifitas cocok tanam/panen. 

- Dengan tinggi timbunan 2 m, 
kemungkinan tererosi oleh air hujan 
diminimalkan. 

Luas lokasi timbunan tanah penutup yang 
disediakan per tahun adalah = 1.500 m3 
/tahun : 2 m = 750 m2. Maka lebar lokasi 
timbunan = 25 m. Panjang lokasi timbunan 
30 m.  Namun untuk alasan keselamatan 
kerja tambang dan keleluasaan gerak truk, 
luas lahan yang diperuntukan lokasi 
timbunan adalah sekitar 100 m x 100 m atau 
+ 1 ha.  

 

KESIMPULAN 
 

1. Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 
memiliki sedikitnya delapanbelas jenis 
bahan tambang, satu di antaranya yang 
potensial ialah zeolit yang ditemukan 
tersebar di Kecamatan Pule, Tugu, dan 
Durenan. Sebagian deposit zeolit yang 
penyebarannya cukup luas  terdapat di 
lereng Gunung Lanang Kecamatan Pule. 
Pengujian kualitas dengan metode AAS 
menunjukkan kandungan Al2O3 
262828,287 (ppm); CaO 12356,39; MgO 
2474, 90; Fe 48744,42; Na2O 91595,62; 
K2O 38864,72; SiO2 509683,75. 
Berdasarkan klasifikasi SNI 1 3-4726-
1998 zeolit di wilayah ini termasuk zeolit 
studi prakelayakan dengan estimasi 
deposit 1.390.458,10 m3 atau sekitar 
2.224.732,8 ton. Cadangan zeolit ini 
dapat digunakan antara lain sebagai 
bahan pembuat pupuk. 

2. Jika akan ditambang, diusulkan besar 
produksi 2000 ton per bulan, dilakukan 
secara sederhana oleh penduduk 
setempat atau pemilik lahan. Dengan 
asumsi produksi tetap dan kegiatan 
kontinyu, umur cadangan zeolit ialah 93 
tahun. 

3. Batas akhir penambangan ialah pada 
ketinggian 5 m dari dasar sungai 
terdekat. Kegiatan penambangan diikuti 
dengan kegiatan revegetasi pada areal 
bekas penambangan, mengikuti 
kemajuan penggalian, dengan 



 

 

 

sebelumnya mengembalikan tanah 
pucuk. 

4. Pasca penambangan, diharapkan kondisi 
ketebalan tanah pucuk akan semakin 
tebal dan lahan tetap hijau dengan 
vegetasi yang ditanam secara berlanjut. 
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LAMPIRAN MAKALAH 

 

Gambar 1.  Peta lokasi Kabupaten Trenggalek  

Tabel 1. Hasil pengujian sifat fisik dan mekanik ze olit 
 

Kode 
Conto 

Jenis 
Batuan 

Wn 
% 

γn 
gr/cm3 

Kuat tekan 
uniaksial 

Geser langsung 

σc 
(MPa) 

υ 
- 

Cp 
(MPa) 

Φp 
(0) 

I Zeolit 10,25 1,917 53,995 0,257 5.10-5 41,19 
II Zeolit 8,917 1,560 19,3563 0,523 0,26474 37,725 
III Zeolit 9,407 1,637 38,357 0,52 0,03645 38,736 

            Keterangan : 

Wn : Kadar air asli  Υ : Poisson’s ratio 
γn : Bobot isi asli  Cp : Kohesi puncak 
σc : Kuat tekan uniaksial  Φp : Sudut geser dalam puncak 

 

Tabel 2. Klasifikasi endapan Zeolit berdasar SNI 13 -4726-1998 

Tahap         
Eksplorasi 

Kelayakan 

EKSPLORASI 
TERINCI  
(DETAILED 
EXPLORATION) 

EKSPLORASI 
UMUM 
(GENERAL 
EXPLORATION) 

PROSPEKSI 
(PROSPECTION) 

SURVEI TINJAU 
(RECONNAISANCE) 

STUDI KELAYAKAN 
DAN ATAU LAPORAN 
PENAMBANGAN 

1. Cadangan zeolit 
Terbukti   

 (Proved Zeolit 
Reserve) 
(111) 

 

2. Sumberdaya 
zeolit Kelayakan 

(Feasibility Zeolit 
resource) 
(211) 

STUDI                      
PRA-KELAYAKAN 

1. Cadangan zeolit  terkira 
(Probable ZeoliteReserve) 
(121)  + (122) 

 

2. Sumberdaya zeolit Pra-kelayakan 
(PreFeasibility Zeolite Resource) 
(221) + (222) 

STUDI GEOLOGI 

1-2 Sumberdaya 
Zeolit Terukur  
(Meansured Zeolite 
Resource) 
(331) 

1-2 Sumberdaya 
zeolit tertunjuk 
(Indicated Zeolite 
Resource) 
(332) 

1-2 Sumberdaya 
zeolit tereka 
(inferred Zeolite 
Resource) 
(333) 

?  Sumberdaya Zeolit 
Hipotetik 
(reconnaisance Zeolite 
Resource) 
(334) 

                               Tinggi                                         tingkat keyakinan geologi                                                           Rendah 
Kategori Ekonomis :  

1 = Ekonomis                                            1 -2        =  Ekonomis ke berpotensi ekonomis (berintrinsik ekonomis)  
2 = Berpotensi Ekonomis                           ?           =  Tidak ditentukan 

Kelayakan didasarkan pada studi faktor-faktor ekonomi, pemasaran, penambangan, pengolahan, lingkungan, sosial, hukum 
atau perundang-undangan, dan kebijaksanaan pemerintah.  

            Sumber: SNI 13-4726-1998 



 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Zeolit hasil penambangan masyarakat di d usun Ledok Desa Tanggaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir urutan dari penambangan zeol it s/d produk akhir – 40 mesh +100 mesh 

 

 

               

 

 

Tinggi jenjang   : 2 meter 
Lebar jenjang kerja  : 10 meter (mengikuti radius putar truk PS 120. 
Panjang jenjang (penyediaan 6 hari kerja) = 300 m3 : (2 m x 10 m) = 15 m.    
Kemiringan jenjang   : 85o 

 Gambar 4. Geometri jenjang kerja penambangan zeolit  
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ABSTRAK  

Endapan zeolit di Kabupaten Tasikmalaya dijumpai di tiga daerah, yaitu : blok Karangnunggal 
termasuk ke dalam wilayah Pasir Congkok, Cipatani, Desa Karangmekar dan Cijambe, Desa Cibatuireung, 
Blok Cipatujah termasuk kedalam wilayah Lebaksaat, Desa Sindangkerta dan Blok Cikalong termasuk ke 
dalam wilayah Desa Cikancra. Batuan di daerah penyelidikan dibagi menjadi tiga satuan batuan yaitu 
batugamping, satuan batuan sedimen piroklastik (tuf) dan lava bersusunan andesit basal. Endapan zeolit 
berassosiasi dengan tuf sebagai batuan asal yang telah berubah menjadi zeolit. Hasil eksplorasi disertai 
pemboran sebanyak 68 titik dengan total jumlah kedalaman 1.400 meter dan pengukuran/pemetaan 
topografi skala 1:5.000 memberikan output (keluaran)  utama antara lain sumber daya dan kualitas zeolit 
serta gambaran kemungkinan pengusahaannya. Blok Karangnunggal mempunyai sumberdaya terunjuk 
6.000.000 metriks ton dan ketebalan overburden berkisar 0,0 – 2,5 m (rata-rata) serta nilai KTK/CEC 
sebelum diaktifasi (105,35 – 183,29 meq %) atau rata-rata 139,80 meq %. Blok Cipatujah mempunyai 
sumberdaya terunjuk 4.158.000 metriks ton dengan ketebalan overburden berkisar 6,5 –20,0 m, nilai KTK 
/CEC berkisar 83,30 – 222,95  meq % . Blok Cikalong  memiliki sumber daya terunjuk 2.750.000 metriks ton 
dan nilai KTK /CEC berkisar (112,7-203,35) meq % atau rata-rata 160,2 meq %  serta tebal overburden 
berkisar 0,5-3,5 m. 
 
Kata kunci: piroklastik, eksplorasi, sumberdaya terunjuk, overburden 
 
 
ABSTRACT  
 

Zeolite in Tasikmalaya Regency is found at 3 block area, which ar : Karangnunggal  Block included 
in Pasir Congkok Region, Cipatani, Karangmekar Sub District and Cijambe, Cibatuireung Sub District. 
Cipatujah Block included in Lebaksaat  Region, Sindangkerta Sub District, and Cikalong Block included in 
Cikancra Region, Cikancra Sub District . The rocks in observed areas are divided in three units, consist of 
limestone, pyroclastic sediment (tuf) and andesitic and basaltic lava. Zeolite deposit associate with tuf as 
bearing rock that has been altered to zeolite. Exploration result completed with drilling of bore holes with 
total depth of 1,400 metres and topography measuring/mapping with scale 1 to 5,000 has given the main 
output among other resources and zeolite quality as well as the possibility to be mined. Karangnunggal 
Block has indicated zeolite resources total of  6,000,000.0 metrix tons and CEC (cation exchange capacity) 
before activated vary of  105.35-183.29 meq % or 139.80 on average. Cipatujah Block has indicated zeolite 
resources of 4,158,000.0 metrix tons and overburden thickness of 6.5-20.0 metres tons and CEC before 
activated vary of 83,30 – 222,95  meq %. Cikalong Block has indicated zeolite resources of  2,750,000 
metrix tons, CEC before activated of 112.7-203.35 meq % or 160.2 meq % on average. 
 
 Keywords: pyroclastic, exploration, indicated resources, overburden 
 
 
PENDAHULUAN 

Pemanfaatan zeolit untuk digunakan dalam 
berbagai industri dan pertanian akhir-akhir ini 
berkembang cukup pesat. Banyak pengu-
saha, baik swasta nasional, KUD maupun 

perorangan membuka usaha penam-bangan 
di berbagai daerah. Ada yang masih tetap 
berjalan hingga saat ini, namun ada juga 
yang sementara berhenti. 

Memperhatikan pentingnya peman-faatan 
zeolit dalam berbagai industri dan pertanian 



 

 

serta upaya mengangkat pere-konomian 
masyarakat dimasa krisis ekonomi yang 
belum juga pulih ini, diperlukan adanya 
dorongan untuk mendayagunakan potensi 
zeolit secara lebih optimal. 

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya dan Direktorat Inventarisasi 
Sumber Daya Mineral (DIM, Sekarang Pusat 
Sumber Daya Geologi, PSDG) melaksanakan 
eksplorasi endapan zeolit di daerah ini, 
merupakan bagian dari upaya dan dorongan 
sebagaimana yang dimaksud di atas. Dari 
hasil eksplorasi ini dapat tersedia suatu data 
dan informasi yang lebih jauh yang dapat 
digunakan oleh berbagai kalangan untuk 
bergerak dalam usaha pertambangan zeolit. 

Ada beberapa pihak yang telah melakukan 
penyelidikan di daerah ini, baik kegiatan yang 
bersifat umum seperti pemetaan geologi 
maupun kegiatan penyelidikan bahan galian 
mineral industri atau non logam, khususnya 
endapan zeolit. Pihak-pihak tersebut antara 
lain adalah : 

1. Supriatna S., dkk, (1992) dari Pusat 
Pengembangan dan Penelitian Geologi, 
telah melakukan pemetaan geologi 
dengan terbitnya Peta Geologi dengan 
Lembar Karangnunggal, Jawa, skala 
1:100.000. Dari kegiatan ini, 
sebagaimana yang dikemukakan bahwa 
Anggota Genteng dari Formasi Jampang 
(Tmjg) terdapat satuan tuf, berselingan 
dengan aneka bahan dan terdapat 
sisipan lava. Satuan tuf tersebut diduga 
telah mengalami ubahan, merupakan 
bahan utama pembentuk endapan zeolit. 

2. Sutopo dkk., (1991) dari Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Teknolo-gi Mineral, 
telah melakukan Pengkajian 
Karakteristik Zeolit Cikalong, Tasik-
malaya dan Pemanfaatannya Dalam 
Pengolahan Air. Salah satu kesim-
pulannya bahwa hanya ada satu mineral 
zeolit Cikalong yaitu, mordenit dengan 
kadar yang sangat baik ( 80 %), 
mempunyai harga Kapasitas Tukar 
Kation (KTK) 196,5 mgrek/100 gr, 
setelah aktifasi dengan pemanasan pada 
suhu 300 C. 

3. Hidayat dkk., (1993/1994) dari Pusat 
Penelitian dan Pengembangan  
Teknologi Mineral telah melakukan 
Pengkajian Disain Penambangan Zeolit 
Cikancra, Cikalong, Tasikmalaya. 

4. Priyatna dkk.,(1995) dari Pusat Pene-
litian dan Pengambangan Geoteknologi, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 

telah melakukan pengujian conto dari 
daerah Cikalong, Tasikmalaya untuk 
digunakan sebagai panel surya (energi 
matahari). 

5. Eddy dkk., (2000) dari Direktorat Sumber 
Daya Mineral telah melakukan Penye-
lidikan Lanjutan Endapan Zeolit di 
Daerah Cipatujah dan sekitarnya, Kabu-
paten Tasikmalaya. Hasil penyelidikan 
inilah yang ditindaklanjuti dalam kegiatan 
eksplorasi zeolit di Kecamatan Karang-
nunggal, Cipatujah dan Cikalong. 

6. Disamping itu juga ada beberapa pihak 
yang telah melakukan kajian dan 
membuat karya tulis non lapangan 
mengenai zeolit Tasikmalaya, antara lain 
“Karakterisasi Mineralogi dan Sifat 
Kimia-Fisika Zeolit”, (Hardjatmo, 1999, 
P3TM), “Bahan Galian Industri Zeolit”,( 
Arifin dan Bisri, 1995, P3TM), 
“Pengolahan Zeolit Alam” dan 
“Pemanfaatan Zeolit Untuk Non 
Pertanian” (Husaini, 1999, P3TM).  
 

Sementara ini data dan informasi endapan 
zeolit di daerah Karangnunggal, Cipatujah 
dan Cikalong selama ini pada umumnya 
masih sebagai data permukaan. Maksud dari 
kegiatan eksplorasi ini agar dapat disajikan 
data bawah permukaan melalui analisa 
laboratorium terhadap conto-conto inti bor 
(core), sehingga sumber daya dan mutu zeolit 
baik secara lateral maupun vertikal dapat 
tersedia secara lebih lengkap. 

Tujuan dari eksplorasi ini antara lain adalah 
agar dapat diketahui lebih jauh tentang 
potensi dan prospek pengembangan zeolit 
disertai dengan analisis umum mengenai 
pengembangannya dikaitkan dengan analisis 
beberapa data lintas sektoral. Endapan zeolit 
di Kabupaten Tasikmalaya dijumpai pada 3 
daerah (Gambar 1), yaitu : Blok 
Karangnunggal termasuk ke dalam wilayah 
Desa Cibatuireng dan Desa Karangmekar, 
terletak lebih kurang 4 km Tenggara jalan 
raya utama (jalan provinsi) menghubungkan 
Karangnunggal-Simpang, atau lebih kurang 
60 km Selatan Kota Tasikmalaya, dapat 
dicapai dengan kendaraan roda empat 
bergardan ganda melalui jalan desa yang 
diperkeras sejauh lebih kurang 4 km. Blok 
Cipatujah  termasuk ke dalam wilayah Desa 
Sindangkerta, terletak dekat dengan jalan 
raya Cipatujah Cikalong atau lebih kurang 75 
km Baratdaya – Selatan  Kota Tasikmalaya. 
Blok Cikalong termasuk ke dalam wilayah 
Desa Cikancra, terletak lebih kurang 95 km 
Selatan Kota Tasikmalaya.  



 

 

 
Gambar 1. Peta Petunjuk Lokasi Daerah 

Penyelidikan 
 

METODE PENELITIAN 

Penyelidikan atau kegiatan eksplorasi bahan 
galian dirancang dan dilaksanakan ber-
dasarkan suatu metoda yang disesuaikan 
dengan tujuan dan tahapan dari kegiatan 
tersebut agar diperoleh hasil yang optimal. 
Oleh karena itu eksplorasi endapan zeolit di 
daerah ini dilaksanakan dengan urutan dan 
cakupan kegiatan mulai dari persiapan/studi 
literatur, kegiatan lapangan dan kajian hasil 
analisis laboratorium, pengkajian data sekun-
der, ruang lingkup penyelidikan dan peralatan 
serta perlengkapan yang digunakan.  

 

Kegiatan Lapangan dan Analisis 
Laboratorium 

Kegiatan lapangan dan analisis laboratorium 
ini meliputi : 

 Melakukan pemetaan geologi dan 
pengukuran topografi skala 1:5.000, 
mengambil titik ikat pada titik 
Triangulasi/bench mark sebagai berikut: 
- Karangnunggal: T 227/261 
- Cipatujah T 282/31 (Pasir Cisaat) 
- Cikalong Q 138/130 (Pasir Nyatu) 

 Melakukan pengamatan data 
permukaan/singkapan bahan galian dan 
kondisi rona lingkungan. 

 Melakukan pemboran eksplorasi 
sebanyak 68 titik bor dengan kedalaman 
rata-rata 20 m dan jarak antara titik bor 
berkisar antara 150-200 m dengan 
perincian di daerah Karangnunggal, 
Cipatujah dan Cikalong masing-masing 
21,  39 dan 8 titik bor. 

 Pengambilan conto dari inti bor untuk 
analis laboratorium yang meliputi : 

 Analisis Kapasitas Tukar Kation 
(KTK) 

 Analisis kimia unsur (major 
elements) 

 Analisis difraksi sinar X (XRD) 
 Analisis Berat Jenis (BJ) 
 Analisis Ayak  

 

Ruang Lingkup Kegiatan 

Beberapa hal yang merupakan ruang lingkup 
kegiatan eksplorasi endapan zeolit di daerah 
Karangnunggal, Cipatujah dan Cikalong, 
Tasikmalaya antara lain adalah : 

 Melakukan kajian geologi endapan 
zeolit. 

 Melakukan kajian potensi, sumber daya 
dan sebaran, mutu dan kegunaan, 
prospek pemanfaatan dan 
pengembangan zeolit. 

 Melakukan analisis laboratorium untuk 
mengetahui mutu, komposisi kimia dan 
jenis zeolit (KTK, major elements, BJ 
dan XRD) 

 Inventarisasi dan kajian data sekunder 
berkaitan dengan prospek pemanfaatan 
dan pengembangannya. 

 Melakukan kajian korelasi antara data 
dan informasi hasil penyelidikan 
lapangan dan laboratorium. 

 Pengolahan data dan digitasi. 
 Penyusunan/penulisan laporan 

eksplorasi. 
 

Peralatan  

Peralatan-peralatan yang digunakan dalam 
kegiatan eksplorasi ini adalah : 

 Mesin bor/rig  jenis SGJ, Sander SD3 
dan Top Drive 

 Alat ukur Theodolit jenis FNR.1 dan T0 
Theodolit. 

 Kamera. 
 Kompas/Palu Geologi  
 Global positioning System (GPS) (3 

buah). 
 

Geologi 
Daerah Karangnunggal 
Geomorfologi 
Berdasarkan sudut lereng dan genesanya, 
daerah penyelidikan Blok Karangnunggal dan 
sekitarnya dapat dibagi menjadi dua satuan 
morfologi yaitu : 

 



 

 

Morfologi Perbukitan 

Daerah ini ditandai dengan kenampakan 
perbukitan bergelombang rendah atau terlipat 
agak kuat dengan puncak-puncak bukit 
berketinggian berkisar antara 282 sampai 
dengan 204 m di atas permukaan laut (dpl) 
dan lereng serta kaki bukit berketinggian 
berkisar antara 204 sampai dengan 240 m 
(dpl).  

Morfologi Pedataran 

Daerah ini ditandai dengan lembah-lembah 
sempit dan kaki-kaki bukit berketinggian 
berkisar antara 220 sampai dengan 240 m 
(dpl).  

Stratigrafi 

Daerah penyelidikan blok Karangnunggal dan 
sekitarnya  tersusun oleh beberapa satuan 
batuan yaitu batuan sedimen piroklastik (tuf), 
batugamping dan andesit (Gambar 2.). 

Tuf, umumnya berwarna abu-abu kehijauan, 
putih kotor keabu-abuan sampai kecoklatan 
bila telah mengalami pelapukan, berukuran 
pasir kasar-sedang sampai pasir halus. 
Mengandung pecahan-pecahan batugam-
ping, obsidian dan batu apung serta kuarsa 
sebagai mineral pencampur berukuran dari 
beberapa millimeter sampai beberapa 
centimeter. Batuan ini pada umumnya pejal, 
keras sampai agak keras, di beberapa tempat 
agak rapuh dan menujukkan perlapisan. 
Endapan zeolit dijumpai pada satuan ini, 
umumnya tertutup oleh tanah pelapukan, 
singkapan hanya dijumpai pada beberapa 
tempat bekas penambangan rakyat. 
Diperkirakan satuan ini masuk dalam Anggota 
Genteng Formasi Jampang (Supriatna, S., 
1992) 

Batugamping, berwarna kuning kecoklatan 
sampai keabu-abuan, berbutir sedang sampai 
kasar, mengandung foram kecil dan foram 
besar, pejal tidak menunjukkan perlapisan 
hubungan stratigrafi dengan batuan di 
bawahnya selaras atau dengan kata lain 
terendapkan selaras di atas satuan tuf. 
Diperkirakan satuan ini masuk dalam Formasi 
Kalipucang (Supriatna, S., 1992) 

 

 
Gambar 2. Peta Geologi Blok 

Karangnunggal 

Andesit, berupa lava bersusunan andesit dan 
basal berbutir sedang-halus, berwarna abu-
abu sampai abu-abu tua – kehitaman, sangat 
keras. Pada permukaan sebaran batuan ini 
teramati bongkah-bongkah berbagai ukuran 
terlepas dari tubuh di bawahnya sebagai hasil 
pelapukan. Beberapa di antaranya terlihat 
adanya struktur amigdaloid pada permukaan 
bongkah-bongkah yang bagian dalamnya 
masih cukup segar. Diperkirakan satuan ini 
masuk dalam Batuan Vulkanik Tua 
(Supriatna, S., 1992) 

 

 

 

 



 

 

Daerah Cipatujah 
Geomorfologi 

Kenampakan morfologi daerah ini dan 
sekitarnya pada umumnya hampir sama 
dengan morfologi daerah Karangnunggal 
yang juga dapat dibagi menjadi dua satuan 
morfologi yaitu : 

Morfologi Perbukitan 

 Daerah perbukitan membentuk bergelom-
bang lemah dengan punggungan memanjang 
lebih kurang Timur-Barat. Sudut lerengnya 
relatif landai, rata-rata berkisar antara 10 
sampai dengan 30 derajat, dengan ketinggian 
berkisar antara 50 sampai dengan 63 m dpl.  

Morfologi Pedataran 

Morfologi pedataran dengan ketinggian 
berkisar antara 10 sampai 4 m dpl., 
menempati lembah-lembah di antara 
perbukitan sekitar 15% dari daerah 
penyelidikan.  

Stratigrafi 

Dari hasil pengamatan di lapangan dan Peta 
Geologi Lembar Karangnunggal, daerah 
Cipatujah atau tepatnya di daerah Lebaksaat, 
Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah 
disusun oleh batuan sebagai pada Gambar 3. 

 

Andesit, satuan ini umumnya tersingkap pada 
dasar-dasar  sungai, seperti di lembah sungai 
dekat Curugnini. Satuan ini terdiri dari : breksi 
aneka bahan, komponen terdiri dari andesit, 
basal, rijang, batugamping dan tuf hablur 
yang terkersikkan dan terpropilitkan,  
bersisipan lava bersusunan andesit dan basal 
umumnya berwarna kelabu tua dan kelabu 
kehijauan, terkersikan, dan terpropilitkan . 
Satuan ini masuk dalam  Formasi Jampang  
berumur Oligosen–Miosen Awal (Supriatna, 
S., 1992). 

Tuf 1, satuan ini umumnya tersingkap pada 
dasar-dasar  sungai, seperti di lembah sungai 
Cisaat. Satuan ini terdiri dari : tufa berwarna 
hijau, berbutir halus sampai sedang, 
setempat dijumpai tuf lithik dengan fragmen 
batuan beku dan tuf, tuf berwarna putih 
(felspar) Satuan ini masuk dalam  Anggota 
Genteng Formasi Jampang berumur 
Oligosen–Miosen Awal (Supriatna, S., 1992). 
Pada satuan batuan  ini dijumpai satuan 
batuan tuf yang telah terubah menjadi zeolit.  

Tuf 2, satuan ini menempati morfologi 
perbukitan, singkapan hanya dijumpai pada 
beberapa tempat, litologi didapat dari hasil 
pemboran berupa ; tuf berwarna abu-abu 
kecoklatan, tuf andesit berwarna hitam

 
Gambar 3. Peta Geologi Blok Cipatujah 



 

 

setempat lithik, dan tuf tersilisifikasi (silicified 
tuf). Satuan ini masuk dalam  Anggota 
Genteng Formasi Jampang berumur 
Oligosen–Miosen Awal (Supriatna, S., 1992). 

 
Daerah Cikalong 
Geomorfologi 

Daerah penyelidikan termasuk ke dalam 
wilayah Kampung Cikadu, Desa Cikancra, 
Kecamatan Cikalong terletak pada ketinggian 
berkisar antara 100 sampai dengan 160 m 
dpl. Kenampakan morfologi daerah ini dapat 
dibagi menjadi dua satuan morfologi yaitu : 

 

Morfologi Perbukitan 

 Daerah perbukitan membentuk perbukitan 
dengan kemiringan lereng berkisar antara 10 
sampai dengan 25 derajat, ditempati oleh 
satuan tufa, batugamping pasiran  dan 
batugamping klastik.  

Morfologi Pedataran 

Morfologi pedataran menempati lembah-
lembah sempit di bagian tengah dan selatan 
daerah penyelidikan, juga merupakan daerah 
pemukiman dan pesawahan penduduk.  

Stratigrafi 

Dari hasil pengamatan di lapangan dan Peta 
Geologi Lembar Karangnunggal, daerah 

Cikancra, Kecamatan Cikalong disusun  oleh 
batuan sebagai berikut (Gambar 4) : 

 Tuf, satuan ini menempati sebagian besar 
daerah penyelidikan. Satuan ini terdiri dari : 
tufa berwarna hijau, berbutir halus sampai 
sedang, setempat dijumpai tuf lithik dengan 
fragmen batuan beku dan tuf . Satuan ini 
masuk dalam  Anggota Genteng Formasi 
Jampang berumur Oligosen–Miosen Awal 
(Supriatna, S., 1992). Endapan zeolit dijumpai 
pada satuan batuan tuf  di atas.  

Batugamping Klastik, satuan ini menempati 
morfologi perbukitan diendapkan diatas 
satuan batuan tuf, berupa kalsilutit, berwarna 
kuning terang, berongga, banyak 
mengandung fosil moluska, menunjukan 
perlapisan yang baik. Satuan ini masuk dalam  
Anggota Batugamping Formasi Pamutuan  

 

berumur Miosen Tengah (Supriatna, S., 
1992). 

Batugamping Pasiran, satuan ini menempati 
morfologi perbukitan diendapkan diatas 
satuan batuan tuf, berupa batugamping 
pasiran, berwarna kuning, berlapis buruk, 
berbutir halus sampai kasar. Satuan ini 
masuk dalam  Anggota Batugamping Formasi 
Pamutuan berumur Miosen Tengah 
(Supriatna, S., 1992). 

 
Gambar 4. Peta Geologi Blok Cikalong 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemboran Eksplorasi 

Telah dilakukan pemboran eksplorasi pada 
ketiga daerah Karangnunggal, Cipatujah dan 
Cikalong dengan total kedalaman 1.400 
meter dan jumlah titik bor sebanyak 68 buah 
serta kedalaman rata-rata tiap bor adalah 20 
meter. 

Perincian pemboran pada ketiga daerah 
tersebut adalah Karangnunggal 21 titik bor 
mencakup luas areal lebih kurang 56 Ha dari 
sekitar 150 Ha daerah yang dipetakan/diukur, 
Cipatujah 39 titik bor dengan luas areal yang 
dicakup lebih kurang 132 Ha dari 250 Ha 
daerah yang dipetakan/diukur dan Cikalong 8 
titik bor dengan luas areal lebih kurang 19 Ha 
dari sekitar 50 Ha lebih daerah yang 
dipetakan/diukur. 

 

Analisis Laboratorium  
Analisis Kimia Major Elements 

Sejumlah conto zeolit dari daerah 
Karangnunggal, Cipatujah dan Cikalong telah 
dianalisis kimia. Lebih dari 95 % conto 
tersebut adalah zeolit dan hanya beberapa 
diantaranya terutama berupa tufa padat. 
Conto-conto tersebut diambil dari inti bor 
(core)/hasil pemboran (coring) pada interval-
interval kedalaman tertentu, berdasarkan 
pengamatan dari megaskopis perbedaan 

sifat-sifat yang teramati, seperti antara lain, 
warna, besar butir dan 
kekompakkan/kekerasan.  

Disamping magnesium oksida, ada beberapa 
conto kalsium oksida nya juga sedikit lebih 
tinggi daripada kalsium oksida zeolit standar, 
tapi pada umumnya sudah sesuai. Tingginya 
oksida kalsium ini diperkirakan berasal dari 
terjadinya pelindian (leaching) terhadap 
batuan karbonat, khususnya batugamping 
yang memang  terdapat sebagai sisipan 
dalam Formasi Jampang Anggota Genting 
sebagai batuan pembawa sumber batuan 
zeolit ini dan disekitar sebaran zeolit baik di 
Karangnunggal dan Cipatujah, maupun di 
Cikalong, memang ditemukan/terdapat 
sisipan-sisipan batugamping bahkan di 
daerah Cipatujah sisipan-sisipan tipis 
batugamping tersebut terdapat dalam 
endapan-endapan zeolit secara setempat. 

 

Analisis Petografi  

Beberapa conto zeolit dari hasil analisis 
petrografi menunjukkan komposisi rata-rata 
mineral sebagai berikut : 

Gelas  : 50,0 – 67,0 % 
Lempung : 15,0 – 27,0 % 
Plagioklas :   3,0 – 10,0 % 
Karbonat :   2,0 –  4,0 % 
Zeolit  :   5,0 – 15,0 % 

 

 
Tabel 1. Komposisi kimia conto zeolit Kabupaten Tasikmalaya 

Daerah Zeolit (Umum) 
(%) 

Karangnunggal 

(%) 

Cipatujah 

(%) 

Cikalong 

(%) 

 Komposisi     

SiO2 61,50 – 73,09 61,40 –  70,60 64,42 –  70,98 67,18 –  69,77 

Al2O3 9,28 – 13,22 11,49 – 13,84 10,19 – 14,17 10,93 – 11,69 

MgO 0,02 –   0,07 0,40 –   2,77 0,41 –   2,04 0,40 –   1,02 

Na2O 0,00 –   2,25 0,90 –   2,53 0,90 –   3,13 1,36 –   2,68 

K2O 0,24 –   6,17 0,90 –   4,01 0,75 –   2,94 1,05 –   1,86 

P2O5 0,01 –   0,11 0,00 –   0,14 - - 

TiO2 0,55 –   4,11 0,06 –   0,85 - - 

CaO 0,96 –   2,96 1,88 –   4,16 0,96 –   3,21 2,10 –   3,21 

Fe2O3 0,55 –   4,11 1,15 –   5,30 0,85 –   3,64 0,96 –   1,46 

H2O - 1,98 –   4,46 3,08 –   6,60 4,17 –   5,77 

HD - 6,21 – 11,67 9,19 – 13,86 10,02 – 13,86 



 

 

 

Berdasarkan hasil analisis XRD, kandungan 
mineral zeolit jenis mordenit dan klinoptilolit 
jumlahnya berkisar 60 % bahkan lebih, 
kemudian jika menyimak persentase rata-rata 
unsur sodium dan potassium dari hasil 
analisis kimia diketahui bahwa proporsi 
klinoptilolit dan mordenit seimbang atau 
hampir sama pada zeolit Karangnunggal dan 
Cipatujah. Sedangkan zeolit Cikalong propor-
si/persentase mordenit lebih tinggi daripada 
klinoptilolit walaupun perbedaannya tidak 
terlalu tinggi.  
 
Kapasitas Tukar Kation (KTK/CEC) adalah 
merupakan salah satu sifat fisik zeolit yang 
penting berkaitan dengan penggunaannya. 
Nilai KTK zeolit bervariasi dari satu lokasi ke 
lokasi lain, bahkan termasuk juga dari lokasi 
yang sama bahkan dari hasil analisis conto 
dari titik bor yang sama (Tabel 2). Yang 
mempengaruhi nilai KTK zeolit antara lain 

adalah komposisi mineralnya, jenis zeolitnya 
dan kandungan zeolit totalnya. 

 

Sumber Daya 
Secara kuantitas endapan zeolit di daerah 
Karangnunggal, Cipatujah dan Cikalong 
terdapat dalam jumlah yang cukup besar 
masing-masing sumber daya terunjuk 
6.000.000 metriks ton menempati areal lebih 
kurang 56 Ha, 4.158.000 metriks ton pada 
areal lebih kurang 132 Ha dan 2.750.000 
metriks ton pada areal lebih kurang 19 Ha. 

Endapan zeolit di daerah Cipatujah 
berdasarkan tebal overburden berkisar 6,5 m 
– 20 m, dibandingkan dengan tebal zeolit 
yang dapat ditambang dan harga zeolit saat 
ini, sehingga sangat tidak ekonomis untuk 
diusahakan dalam skala besar, kecuali 
diusahakan oleh masyarakat dalam skala 
kecil dengan menambang secara selektif.   

 

Tabel 2. Harga KTK rata-rata zeolit Tasikmalaya (contoh bor) 

No. Daerah 

Kapasitas Tukar Kation (KTK) Dalam meq % 

Sebelum 
Perlakuan 

Rata-
Rata 

Setelah Pemanasan 

105 °C 
Rata-
Rata 

 

1. 

2. 

3. 

 

Karangnunggal 

Cipatujah 

Cikalong 

 

105,35 – 183,29 

  83,30 – 222,95 

112,70 – 203,35 

 

139,80 

147,58 

160,20 

 

110,45 – 190,75 

  84,22 – 232,09 

117,20 – 212,73 

 

144,00 

154,13 

168,16 

 

 
KESIMPULAN 

Endapan zeolit di daerah penyelidikan 
terdapat pada satuan tuf dari Formasi 
Jampang, Anggota Genteng. Pada 
umumnya berwarna putih kehijauan sampai 
putih keabu-abuan, putih kotor, butiran pasir 
kasar, sedang sampai halus, homogen, 
padat dan kompak. Ketebalan zeolit yang 
tersingkap berkisar antara 1 sampai 5 
meter.  

Blok Karangnunggal mempunyai 
sumberdaya terunjuk 6.000.000 metriks ton 
dan ketebalan overburden berkisar 0,0 – 2,5 
m (rata-rata) serta nilai KTK/CEC sebelum 
diaktifasi (105,35 – 183,29 meq %) atau 
rata-rata 139,80 meq %. Blok Cipatujah 
mempunyai sumberdaya terunjuk 4.158.000 

metriks ton dengan ketebalan overburden 
berkisar 6,5 –20,0 m, nilai KTK /CEC 
berkisar 83,30 – 222,95  meq % . Blok 
Cikalong  memiliki sumber daya terunjuk 
2.750.000 metriks ton dan nilai KTK /CEC 
berkisar (112,7-203,35) meq % atau rata-
rata 160,2 meq %  serta tebal overburden 
berkisar 0,5-3,5 m. 
 
Eksploitasi zeolit dengan skala yang lebih 
besar lebih cocok dilakukan terhadap 
endapan yang terdapat di daerah 
Karangnunggal, sedangkan endapan zeolit 
di daerah Cipatujah sementara tidak 
disarankan untuk diusahakan dalam skala 
besar, walaupun kualitasnya juga cukup 



 

 

baik, kecuali ditambang secara selektif 
dalam skala kecil dengan front 
penambangan bergerak mengikuti lereng-
lereng bukit yang ada zeolitnya.  

Endapan zeolit daerah Cikancra Kecamatan 
Cikalong,  sesuai dengan sifat endapan dan 
penyebarannya, serta terletak dekat dengan 
permukiman penduduk maka disarankan 
untuk diusahakan dalam skala kecil 
(tambang rakyat) secara selektif dengan 
melibatkan penduduk di sekitarnya. 

Untuk kegiatan usaha penambangan zeolit 
dalam skala yang relatif lebih besar, 
disarankan terlebih dahulu melakukan studi 
aspek teknik dan ekonomi serta kajian 
mengenai dampak lingkungan yang dapat 
timbul dari kegiatan pengusahaan tersebut. 

Hal lain yang juga penting dilakukan 
selanjutnya sebagai bagian dari studi aspek 
teknik dan ekonomi ini antara lain kajian 
pengolahan dan pengujian mutu, misalnya 
penentuan jenis kation dalam zeolit yang 
berkaitan dengan penggunaannya. Kajian 
lainnya yang perlu dilakukan adalah menguji 
mutu zeolit setelah mencampur zeoilt 
bermutu baik dengan zeolit dengan mutu 
yang lebih rendah dalam perbandingan 
tertentu. Hal ini perlu dilakukan agar dalam 
penambangannya kelak lapisan-lapisan tipis 
zeolit dengan mutu yang relatif lebih rendah, 
apabila ditambang bersama-sama, apakah 
zeolit masih memenuhi kriteria mutu atau 
tidak. 

Penggalian/penambangan zeolit yang 
dilakukan oleh masyarakat, perlu diawasi 
dan diberi bimbingan mengenai cara-cara 
penggalian yang baik dan ekonomis agar 
tidak mengakibatkan dampak negatif 
terhadap keselamatan kerja dan lingkungan 
terutama dikemudian hari. Dalam hal ini 
penggalian secara vertikal/ke arah bawah 
tidak dilakukan pada areal yang elevasinya 
memang sudah paling rendah dari daerah 
sekitarnya. 
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ABSTRAK  

Zeolit alam asal Indonesia sebagian besar merupakan zeolit dengan kualitas rendah karena berada di deret 
pegunungan karst yang menyebabkan kadar CaO didalam zeolit cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan 
pemanfaatan zeolit alam Indonesia masih sangat terbatas pada bidang pertanian. Di sisi lain, kebutuhan 
industri akan material zeolit cukup tinggi untuk digunakan sebagai molecular sieve, penukar ion, adsorben, 
dan sebagainya. Pada penelitian ini dikembangkan proses aktivasi zeolit alam dengan melakukan reduksi 
Ca2+ yang dilanjutkan dengan proses alkali digestion dengan penambahan sodium aluminat dalam larutan 
NaOH terhadap zeolit alam paduan klinoptilolit/mordenit dari Bandung-Jawa Barat. Produk aktivasi yang 
dikembangkan memiliki karakteristik zeolit A komersial yang digunakan secara luas sebagai molecular sieve. 
Produk terbaik tanpa reduksi Ca2+ berupa kristal zeolit A dengan rasio SiO2/Al2O3 sebesar 1,64 diperoleh 
pada aluminasi dengan 2M NaOH dan pengadukan 8 jam, sedangkan produk terbaik kombinasi antara 
reduksi Ca2+ dan aluminasi berupa campuran kristal zeolit A dan zeolit tanpa nama dengan rasio SiO2/Al2O3 
sebesar 1,93 serta Ca2+ yang berhasil di reduksi sebesar 68,15% diperoleh pada konsentrasi NH4Cl 2 M 
dan waktu pengadukan 24 jam. Uji kinerja adsorpsi dilakukan pada beberapa jenis zeolit dalam campuran 
biner ethanol-air. Produk zeolit alam aktivasi dengan proses aluminasi yang digunakan untuk adsorpsi air 
mengalami peningkatan kapasitas adsorpsi monolayer sebesar 24,35% jika dibandingkan dengan zeolit 
alam, dimana peningkatan kapasitas adsorpsi zeolit alam aktivasi dengan kombinasi reduksi Ca2+ sebesar 
27,63% dan zeolit sintetik komersial 28,74%.  

Kata kunci: Zeolit alam, aktivasi, adsorpsi, etanol, molecular sieve 
 
ABSTRACT 
 
Natural zeolites from Indonesia is majority a zeolite with low quality because it located in the series karst 
mountains that lead levels high CaO in the zeolites. This condition causes the utilization of natural zeolites 
Indonesia is still very limited in agriculture only. On the other hand, the zeolite material needs of the industry 
will be high quantity to be used as a molecular sieve, ion exchangers, adsorbents, and so on. This study 
developed a process of natural zeolite activation by Ca2+ reduction using a solution of NH4Cl, followed by 
alkaline digestion process with the addition of sodium aluminate in solution of NaOH terminated by 
calcination. Products without reduction of Ca2+ in the form of crystalline zeolite A with a ratio of SiO2/Al2O3 
obtained 1.64 with 2M NaOH and stirred 8 hours, while the best product combination of the reduction of 
Ca2+ and alumination a mixture of zeolite A and unnamed zeolite with a ratio of SiO2/Al2O3 obtained 1.93 for 
reduction Ca2+ are successful in the of 68.15% was obtained at a concentration of 2 M NH4Cl and stirring 
time of 24 hours. Product activation of natural zeolite with alkali digestion process used for the adsorption of 
water from ethanol-water mixture increased the adsorption capacity of 24.35% when compared with natural 
zeolite, which increases the adsorption capacity of natural zeolite activation with a combination of reduction 
of Ca2+ by 27.63% and zeolite commercial synthetic 28.74%. 
 
Keyword: Natural zeolit, activation, adsorption, ethanol, water, molecular sieve, biofuel. 
 
PENDAHULUAN 

Zeolit adalah kristal aluminosilikat terhidrasi 
yang mengandung kation alkali atau alkali 
tanah dalam kerangka tiga dimensi. Mineral 
alam zeolit biasanya masih tercampur dengan 

mineral lainnya seperti kalsit, gipsum, 
feldspar, kuarsa dan ditemukan di daerah 
sekitar gunung berapi atau mengendap pada 
daerah sumber air panas. Zeolit dengan 
warna dan tekstur yang sama namun dari 



 

 

lokasi berbeda akan memiliki komposisi yang 
berbeda (Sherman, 1999). 

Bumi Indonesia memiliki deposit zeolit yang 
cukup besar, tersebar di pulau Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi dan Jawa dengan jenis 
paling banyak berupa zeolit klinoptilolit atau 
zeolit mordenit, atau berupa paduan 
keduanya. Pemanfaatan zeolit di  Indonesia 
masih terbatas terutama pada bidang 
pertanian dan pengolahan tanah. Dalam 
dunia industri, pemanfaatan zeolit banyak 
diaplikasikan untuk penukar ion, media 
adsorben, molecular sieve, membran 
pemisah, dan lain – lain. Namun pemanfaatan 
terbesar masih berupa zeolit sintetik 
komersial. Zeolit sintetik merupakan zeolit 
yang dibuat oleh industri untuk mendapatkan 
sifat yang tertentu. Proses pembuatan zeolit 
secara komersial terbagi menjadi tiga 
kelompok yaitu pembuatan zeolit dari gel 
reaktif atau hidrogel, konversi dari mineral 
kaolin menjadi zeolit, dan penggunaan 
material mentah zeolit yang sudah ada di 
alam. Kebutuhan zeolit sintetik di Indonesia 
hingga saat ini masih dipasok dari luar negeri, 
padahal di sisi lain Indonesia sangat kaya 
akan kandungan zeolit alam (Ulfah et al, 
2006).  

Untuk penggunaan bahan baku yang berasal 
dari zeolit alam, Kang et al (1998) merubah 
zeolit alam Korea yang banyak mengandung 
feldspar menjadi zeolit tipe X dan tipe P 
melalui reaksi hidrothermal dengan atau 
tanpa fusi NaOH. De Fazio et al (2008) 
melakukan sintesis zeolit alam tipe 
klinoptilolite dengan menggunakan proses 
hidrothermal pada suhu rendah, namun 
kuarsa dan feldspar masih terkandung 
didalam produk.  Kazemian et al (2009) 
meneliti proses produksi zeolit type A dari 
zeolit alami Iran tipe klinoptilolite dengan satu 
langkah proses. Homogenitas produk dan 
pengotor masih menjadi persoalan. 

Kajian tentang pemanfaatan zeolit alami asal 
Indonesia untuk ditingkatkan kualitasnya 
hingga menyamai zeolit sintetik belum banyak 
dilakukan. Produksi zeolit sintetik dari zeolit 
alam sebagian besar berlangsung pada suhu 
tinggi dan waktu yang lama, hal ini 
menyebabkan harga zeolit komersial cukup 
mahal, sehingga perlu dikembangkan proses 
sintesis zeolit yang lebih sederhana, dengan 
produk yang homogen dan biaya produksi 
lebih rendah.  

 

Beberapa masalah yang banyak ditemui pada 
pemanfaatan zeolit alam Indonesia adalah 
kadar Si yang sangat tinggi, dimana semakin 
tinggi Si maka sifat zeolit akan semakin 
hidrofob. Disamping itu, zeolit alam Indonesia 
banyak ditemukan pada deret pegunungan 
karst  yang menyebabkan kandungan kalsium 
didalam zeolit alam cukup tinggi. 

Penelitian ini mengkaji proses modifikasi 
terhadap zeolit alam paduan tipe klinoptilolit 
dan mordenit dengan meningkatkan kadar Al 
dan menurunkan kandungan kalsium serta 
pengaruhnya terhadap perubahan struktur 
kristal, komposisi material penyusun, 
morfologi dan kinerja adsorpsinya. 

METODE PENELITIAN 
A. Bahan  
 
Zeolit sintetik komersial tipe A pada umumnya 
memiliki rasio SiO2/Al2O3 sebesar 1,2–1,6. 
Sedangkan bahan baku zeolit alam asal 
Bandung yang digunakan merupakan tipe 
klinoptilolit-mordenit dengan rasio SiO2/Al2O3 
sebesar 8,20. 

Kazemian et al (2009), melakukan sintesis 
zeolit LTA (Linde Type A) dari zeolit alam Iran 
tipe klinoptilolit menggunakan metode 
aluminasi pada proses alkali digestion. 
Proses berlangsung pada suhu rendah dan 
tekanan atmosfir. Prinsip dari proses adalah 
merubah rasio SiO2/Al2O3 dari rasio 
sebelumnya 5,5–6 menjadi 1,2–1,6. Zeolit 
alam di Indonesia mayoritas merupakan jenis 
klinoptilolit dan mordenit, sehingga proses 
yang dikembangkan oleh Kazemian et al 
(2009) dapat diaplikasikan.  

Pada penelitian lain, Taffarel dan Rubio (2008) 
berhasil mereduksi kandungan kalsium dalam 
zeolit saat melakukan study aktivasi zeolit 
alam asal Chili yang merupakan kombinasi 
mordenit dan klinoptilolit dengan kadar CaO 
mencapai 6,19%. Aktivasi  zeolit yang 
dicampur dalam larutan NH4Cl, menunjukkan 
penurunan Ca2+, Mg2+, dan K+ secara 
signifikan.  

Penelitian ini mengkombinasikan proses alkali 
digestion dengan proses reduksi kalsium 
terhadap zeolit alam asal Bandung paduan 
klinoptilolit-mordenit. Penelitian dilakukan di 
Laboratorium Thermodinamika Teknik Kimia 



 

 
 

serta Laboratorium Studi Energi dan 
Rekayasa Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember Surabaya. 

Tabel 1. Hasil analisa XRF komposisi kimia 
bahan baku zeolit alam yang digunakan, 

dan zeolit sintetik komersial tipe 3A 

 

B. Peralatan       

Peralatan aktivasi yang digunakan terdiri dari 
reaktor 100 ml yang dilengkapi dengan 
pengaduk, pemanas elektrik, dan 
thermocouple. Suhu dikontrol menggunakan 
thermocontrol (Transmitt G-7) dengan akurasi 
+ 1oC.  

C. Prosedur  
1. Aluminasi Zeolit Alam 
 
Batuan zeolit alam dicuci dengan air suling, 
kemudian dikeringkan, dihaluskan dan di 
screen pada 80–160 mesh. Zeolit alam 
dikarakterisasi terlebih dahulu untuk 
mengetahui komposisi (XRF) seperti pada 
Tabel1, fasa kristalin (XRD) dan morfologinya 
(SEM). 

Aluminasi zeolit alam dilakukan dengan 
memasukkan 5 gram powder zeolit alam 
kedalam reaktor yang telah berisi 90 ml 
larutan NaOH (konsentrasi 1M, 2M, 3M, 4M, 
12M) dan sodium aluminate (NaAlO2) padat 
6,13 gram. 

Reaktor dipanaskan pada suhu 80 oC (+ 1oC) 
dan waktu kristalisasi 1–8 jam disertai dengan 
pengadukan dari magnetik stirrer untuk 

memastikan semua bahan tercampur 
sempurna selama kristalisasi. 

Setelah proses berakhir, bahan disaring untuk 
memisahkan antara  liquid dan padatan. 
Material padat yang diperoleh dicuci 
berulang–ulang dengan menggunakan air 
suling hingga pH netral. Kemudian kristal 
dikeringkan di oven pada suhu 80 oC selama 
10 jam. Proses dilanjutkan dengan kalsinasi 
pada suhu 650 oC  selama 2 jam.  

2. Reduksi Kalsium 

Proses reduksi kalsium dilakukan dengan 
mencampurkan 5 gram powder zeolit alam 
kedalam 100 ml larutan NH4Cl dengan 
konsentrasi 0,5M, 1M, 1,5M dan 2M.  

Reaktor diaduk pada suhu kamar dengan 
waktu pengadukan 12, 16, 20, dan 24 jam. 
Kemudian zeolit disaring dan dicuci beberapa 
kali menggunakan air suling. Padatan zeolit 
yang diperoleh dikeringkan didalam oven 
pada suhu 80 oC selama 10 jam. Zeolit yang 
telah mengalami reduksi kalsium dilanjutkan  
proses aluminasi dengan mencampurkan 
zeolit kedalam 90 ml larutan NaOH dan 
Sodium Aluminate (NaAlO2) 6,13 gram. 
Proses dilanjutkan seperti halnya prosedur 
aluminasi. Setelah dicuci dan dikeringkan, 
zeolit di kalsinasi pada suhu 650 oC selama 2 
jam.  

Hasil zeolit alam modifikasi di karakterisasi 
menggunakan peralatan X-ray Diffraction 
(Philips X’Pert MPD) untuk mengetahui fase 
kristalin, X-ray fluorescence (PanAlytical PW 
4030 X-Ray Spectrometer) untuk mengetahui 
komposisi kimia dan analisa SEM (Zeiss EVO 
MA-10) untuk mendapatkan gambaran 
morfologi partikel.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Aluminasi Zeolit Alam 
 
Kondisi reaksi untuk setiap sampel 
eksperimen yang dilakukan ditampilkan pada 
Tabel 2. Data merupakan hasil analisa XRD 
yang diolah menggunakan Software Philips 
X’pert High Score Plus dengan database 
kristal JCPDS-International Centre for 
Diffraction Data tahun 1997 (PDF-2), 
menunjukkan bahwa hasil dominan dari 
proses modifikasi zeolit alam yang dilakukan 
adalah zeolit tipe A, terutama pada sampel Z9 
hingga sampel Z12.  

Zeolit 3A (Komersial) Zeolit Alam  
Komponen %Brt Komponen %Brt 

Al2O3 26 Al2O3 8,5 
SiO2 39,3 SiO2 69,8 
P2O5 0,68 P2O5 0,95 
K2O 24,2 K2O 6,64 
CaO 2,19 CaO 5,81 
TiO2 0,42 TiO2 0,35 
V2O5 0,02 V2O5 0,008 
MnO 0,067 MnO 0,071 
Fe2O3 3,41 Fe2O3 4,45 
CuO 0,047 CuO 0,03 
Br 3,7 Br 3,3 

BaO 0,09 BaO 0,07 



 

 

 
Tabel 2. Pengaruh waktu reaksi dan 
konsentrasi NaOH terhadap produk zeolit 
 

 
 
 
 
 
 
Pada konsentrasi NaOH 1 M masih terdapat 
pengotor seperti kuarsa, dan kristal 
hidroksisodalite, bahkan pada waktu operasi 
yang singkat (1-2 jam) masih ditemukan 
adanya mordenit yang belum termodifikasi. 
Sedangkan pada konsentrasi NaOH 4 M 
diperoleh zeolit A yang disertai jenis zeolit lain 
seperti SAPO-20, ZK-21 dan beberapa jenis 
Kristal zeolit yang belum memiliki nama. 
Bahkan untuk konsentrasi NaOH yang sangat 

tinggi (12 M) tidak ditemukan adanya zeolit A, 
namun  hanya ditemukan beberapa jenis 
zeolit yang belum memiliki nama dan 
natrodavyne (Sodium Aluminum Carbonate 
Silicate).  

Mekanisme yang terjadi pada proses ini 
adalah kombinasi dari dissolution klinoptilolit 
menjadi gel, dan kristalisasi gel sintesis 
menjadi zeolit dengan struktur yang berbeda 
dari struktur semula. Pada kondisi ini, terjadi 
peningkatan komposisi aluminat dan natrium 
di dalam bahan dengan reaksi. 

2Na6[(AlO2)6(SiO2)30]. nH2O + 48NaAl(OH)4 → 
5Na12[(AlO2)12(SiO2)12].  mH2O 

Pada penambahan NaOH 1M hingga 4M, 
berat produk zeolit mengalami peningkatan 
karena terjadi penambahan komposisi 
alumina kedalam zeolit. Sedangkan pada 
penambahan NaOH 12 M, terjadi penurunan 
berat produk. Hal ini dapat terjadi karena 
silika yang mudah larut dalam NaOH 
konsentrasi tinggi sesuai dengan reaksi: 

2NaOH + SiO2 → NaSiO3 + H2O 

A. Reduksi Kalsium 

Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar 
Ca2+ dalam zeolit alam yang merupakan 
salah satu pengotor utama. Sebagai 
gambaran, kadar CaO didalam zeolit sintetik 
komersial hanya sebesar 2,19% sedangkan 
kadar CaO pada zeolit alam Indonesia 
sebesar 5,81%, ini merupakan komponen 
pengotor terbesar didalam zeolit alam. 
Percobaan aktivasi zeolit alam dengan prinsip 
aluminasi tidak merubah sedikitpun 
keberadaan Ca2+ didalam zeolit. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Taffarel dan 
Rubio (2008), NH4Cl merupakan zat yang 
paling baik digunakan dalam mengurangi 
kandungan Ca2+ dalam zeolit dibandingkan 
dengan NaCl, NaOH dan Na2CO3. Oleh 
karena itu, pada penelitian ini digunakan 
NH4Cl untuk mengurangi kandungan Ca2+. 

Hasil percobaan yang dimuat di Tabel 3, 
menunjukkan data eksperimen zeolit alam 
yang mengalami pencampuran dengan  
NH4Cl pada waktu dan konsentrasi tertentu. 
Kemudian sampel di aktivasi lebih lanjut 
dengan aluminasi NaAlO2 didalam NaOH 2 M 
dan waktu reaksi 10 jam, seperti halnya 
kondisi terbaik yang diperoleh pada proses 

Sampel 
Waktu 

(Jam) 

Konst 

NaOH (M) 

Berat 

Produk 

(gr) 

Rasio 

SiO2/ 

Al2O3 

Fasa 

Kristalin 

ZS (Zeolit Sintetik Tipe A) 1,51 ZA1 

ZD (Zeolit Alam Bahan Baku) 8,20 K2 + M3 

Z1 1 

1 

5,339 2,44 ZA + M 

Z2 2 5,357 2,19 Z4 + M 

Z3 3 5,374 1,60 Z + Q5 

Z4 4 5,474 2,30 Q + Z 

Z5 5 6,375 1,88 ZA + 
SOD6 

Z6 6 6,872 1,63 ZA + 
SOD 

Z7 2 

2 

6,32 1,70 ZA + 
SOD 

Z8 4 7,333 1,68 ZA + 
SOD 

Z9 6 7,458 1,71 ZA 

Z10 8 7,847 1,641 ZA 

Z11 2 

3 

6,763 1,74 ZA 

Z12 4 7,615 1,81 ZA 

Z13 6 7,665 1,707 ZA + Z 

Z14 8 7,886 1,65 ZA + Z 

Z15 2 

4 

7,148 1,651 ZA+ 
SAPO7 

Z16 4 7,676 1,635 ZA + 
SAPO 

Z17 6 7,864 1,642 Z + ZK8 

Z18 8 7,973 1,69 Z + ZK 

Z19 1 

12 

6,592 2,695 Z + Z 

Z20 2 5,352 1,674 Z + Z 

Z21 3 5,087 1,551 Z + N9 

Z22 4 4,959 1,885 Z + N 

1Zeolit A (Na) 
2Klinoptilolit 
3Mordenit 
4Unnamed Zeolit 
5Quartz 
 

6Hidroxysodalite (Na8[AlSiO4]6(OH)2) 
7Zeolit SAPO-20 
8Zeolit ZK-21 
9Natrodavyne (Na5Al3CSi3O15) 

 



 

 
 

aktivasi sebelumnya. Dengan metode ini, 
didapatkan hasil pengurangan kandungan 
Ca2+ terbesar pada sampel A16 yaitu pada 
penambahan NH4Cl 2 M dengan waktu 
pengadukan 24 jam. Pada sampel A16 ini 
didapatkan pengurangan dari 8,20 % 
(kandungan Ca2+ dalam zeolit alam) menjadi 
1,85 %. 

Setelah mengalami proses aluminasi pada 
NaOH 2M  selama 8 jam, fase kristalin yang 
diperoleh berupa campuran antara zeolit A 
dan zeolit tanpa nama. Namun pada saat 
konsentrasi NH4Cl cukup rendah (0,5M) 
ditemukan beberapa jenis kristal zeolit seperti 
Zeolit 4A dan zeolit tanpa nama.  

Pencampuran zeolit dengan NH4Cl terbukti 
mampu mereduksi kandungan kalsium 
didalam zeolit alam. Namun juga merombak 
struktur kisi zeolit, sehingga pembentukan 
zeolit tipe A disertai pula dengan 
terbentuknya beberapa jenis kristal zeolit 
tanpa nama yang belum teridentifikasi oleh 
database  kristal JCPDS-International Centre 
for Diffraction Data tahun 1997 
 

Tabel 3. Pengaruh waktu reaksi dan 
konsentrasi NH4Cl terhadap reduksi 

Kalsium dan Fasa Kristalin. 
 

 

 
B. X-Ray Diffraction 
Walaupun hasil analisa XRD yang 
ditampilkan pada Tabel 2 dan Tabel 3  
menunjukkan bahwa zeolit tipe A berhasil 
diperoleh dari aktivasi zeolit alam paduan 
klinoptilolite dan mordenite, namun grafik 
difraktogramnya masih memiliki intensitas 
yang sangat rendah.  

Spektra difraksi sinar-X sampel zeolit 
(Gambar 1) memberikan informasi tentang 
jenis mineral dan tingkat kristalinitas struktur 
komponen penyusun sampel. Jenis fasa 
kristalin sampel ditunjukan oleh daerah 
munculnya puncak (2θ). Sedangkan tingkat 
kristalinitas struktur komponen ditunjukkan 
oleh tinggi rendahnya intensitas puncak. 
Spektra mineral dari hasil analisis difraksi 
sinar-X dicocokan nilai 2θ nya dengan data 
JCPDS-ICDD (Joint Committe on Powder 
Diffraction Standards-International Centre for 
Diffraction Data) sehingga akan diketahui 
jenis fasa kristalin bahan. 

Kristalinitas zeolit hasil preparasi 
dikarakterisasi dengan menggunakan 
peralatan X-Ray Diffraction (XRD) Philips 
X’Pert MPD pada sudut 2θ antara 0-60 
derajat. Berdasarkan Gambar 1 spektrum 
XRD zeolit alam Bandung merupakan zeolit 
antara mordenit dan clinoptilolite. Dari hasil 
analisa dapat diketahui berbagai posisi 
puncak-puncaknya berada pada rentang 
sudut difraksi (2θ) antara. 20-40° dengan 
intensitas maksimal sebesar 200. Penentuan 
fasa kristalin bahan dilakukan dengan 
membandingkan posisi sudut munculnya 
puncak yang sama dengan puncak dari data 
standar, sedangkan penentuan kristalinitas 
dapat dilihat dari intensitas grafik atau 
ketinggian yang dicapai oleh puncak 
difraktogram.  

Secara kualitatif, grafik XRD sampel Z10 dan 
grafik XRD sampel A16 memiliki sudut 2θ  
yang sama dengan grafik XRD zeolit sintetik 
komersial, sehinga ketika dilakukan analisa 
menggunakan software Philips X’pert High 
Score Plus akan diperoleh data kristal zeolit A 
seperti halnya yang terdapat pada zeolit 
sintetik.  

Namun intensitas tertinggi grafik XRD sampel 
Z10 dan A16 hanya berkisar pada 200-270, 
sedangkan zeolit sintetik komersial tipe A 
memiliki intensitas tertinggi mencapai 550. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa sampel Z10 

Sampel Waktu 
(Jam) 

Konst 
NH4Cl 

(M) 

CaO 
(%) 

Rasio 
SiO2/ 
Al2O3 

Fasa 
Kristalin 

ZS Zeolit 3A 2.19% 1,51 ZA1 

ZD Zeolit Alam  5.81% 8,20 K2 + M3 

A1 12 

0,5 

2.36% 1.61 ZA + Z4 

A2 16 2.50% 2.01 Z4A5 

A3 20 3.86% 2.01 Z  

A4 24 2.75% 1.94 ZA + Z 

A5 12 

1 

2.54% 2.02 ZA + Z 

A6 16 4.39% 1.92 ZA + Z 

A7 20 2.38% 2.04 ZA + Z 

A8 24 3.03% 1.97 ZA + Z 

A9 12 

1,5 

2.16% 1.93 ZA + Z 

A10 16 4.55% 1.96 ZA + Z 

A11 20 3.36% 2.00 ZA + Z 

A12 24 3.36% 1.98 ZA + Z 

A13 12 

2 

2.42% 1.94 ZA + Z 

A14 16 2.16% 1.97 ZA + Z 

A15 20 3.13% 1.90 ZA + Z 

A16 24 1.85% 1.93 ZA + Z 

1Zeolit A (Na) 
2Klinoptilolit 
3Mordenit 
4Unnamed Zeolit 
5Zeolit 4A 



 

 

dan A16 merupakan kristal zeolit tipe A yang 
masih tercampur dengan banyak material lain 
yang berupa amorf. Ini dapat langsung dilihat 
dari banyaknya noise pada difraktogram yang 
diperoleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil analisa XRD (a) Zeolit A 
Komersial. (b) Sampel Z10 (c)Sampel A16 

(d) Zeolit Alam. 

Selain pengamatan langsung, dapat 
digunakan perhitungan untuk menentukan 
kristalinitas dari grafik difraktogram XRD 
menggunakan persamaan: 

 
  

 




% kristalinitas = 

intensitas puncak data XRD sampel  
100%

intensitas puncak data XRD standar

 (1) 

(Fotovat et al, 2009) 

Dari Persamaan (1) dapat di hitung 
kristalinitas relatif terhadap zeolit sintetik 
untuk masing-masing sampel zeolit dengan 
menghitung jumlah intensitas difraktogram 
antara sudut 2θ. Data XRD dari zeolit sintetik 
digunakan untuk pembanding sebagai data 
XRD standar. 

Tabel 4. Kristalinitas zeolit alam, dan zeolit 
aktivasi relatif terhadap zeolit sintetik 

komersial. 

Sampel Kristalinitas 
Zeolit Alam  24,087 % 
Sampel Z10 48,505 % 
Sampel A16 47,672 % 

 

Aktivasi zeolit alam yang dilakukan hanya 
mampu merubah dan memodifikasi struktur 
kristal zeolit yang semula klinoptilolit dan 
mordenit menjadi zeolit tipe A. Namun proses 
aktivasi tidak dapat membangun komposisi 
kristal dari struktur amorf yang terkandung 
didalamnya. Reduksi ion kalsium yang 
dilakukan, juga tidak secara signifikan 
meningkatkan kristalinitas. Namun hanya 
berdampak pada komposisi kalsium didalam 
zeolit. 

C. Hasil Uji Morfologi (Analisis SEM) 

Uji morfologi pada zeolit alam dilakukan 
dengan menggunakan alat Scanning Electron 
Microscope (SEM) Zeiss EVO MA-10. 

Pada Gambar 2 yang merupakan gambar 
SEM dari zeolit alam, terlihat bahwa morfologi 
zeolit alam tidak beraturan dengan bentuk 
yang merupakan campuran dari kubus, 
hexagonal maupun tetragonal. Perlakuan 
aktivasi telah merubah morfologi zeolit alam. 
Sampel Z10 telah memiliki struktur kubus 
yang sangat jelas, namun masih diselimuti 
oleh pengotor-pengotor lain. Demikian pula 
pada sampel A16 terlihat bahwa struktur 

a 

b 

d 

a 

b 

c 



 

 
 

zeolit merupakan struktur kubus yang di 
permukaannya tertutup oleh material amorf. 
Namun pada citra SEM zeolit sintetik 
komersial terlihat bahwa zeolit A sintetik 
benar-benar merupakan zeolit dengan 
struktur kubus yang sangat homogen dan 
bebas dari pengotor bahan amorf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Hasil Analisa SEM (a) Sampel 
A16, (b) Sampel Z10, (c) Zeolit Sintetik 

Tipe A, (d) Bahan Baku Zeolit Alam 
 
4. 1. Hasil Uji Adsorpsi Isothermis 
 
Adsorpsi isotermis menunjukkan hubungan 
kesetimbangan antara konsentrasi adsorbat 
dalam fluida pada permukaan adsorben, pada 
suhu tetap. Pada proses adsorpsi ini, terlebih 
dahulu dilakukan penentuan waktu 
kesetimbangan dimana larutan etanol 
mengalami kenaikan konsentrasi hingga 
mencapai kesetimbangan.  
Kenaikan konsentrasi etanol oleh adsorben 
beberapa jenis zeolit hingga mencapai 
kesetimbangan dicapai pada waktu 20 menit. 
Hal ini menunjukkan kemampuan adsorbsi 
zeolit terhadap air pada campuran etanol-air 

sudah maksimum dengan kata lain kapasitas 
serap maksimum zeolit sudah tercapai. Hal ini 
dapat dibuktikan pada adsorbsi dengan waktu 
lebih dari 30 menit didapatkan konsentrasi 
etanol dengan harga konsentrasi yang tetap. 
Kemampuan penyerapan zeolit alam setelah 
proses modifikasi mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan zeolit alam sebelum 
dilakukan proses aktivasi, namun 
kemampuan adsorbsi zeolit alam setelah 
proses aktivasi masih dibawah zeolit sintetik. 

Dengan mengetahui berat adsorbent (4 gr 
zeolit), kadar ethanol mula-mula (62%) dan 
volume larutan ethanol-air (75 ml), dapat 
dihitung kapasitas adsorpsi kesetimbangan 
berdasarkan persamaan: 

 

 
 

 0 tc c v
q

M
   (2) 

 

 

 Kapasitas adsorpsi pada kondisi setimbang 
menunjukkan data kapasitas adsorpsi untuk 
zeolit sintetik komersial tipe 3A yang paling 
besar. Sedangkan zeolit alam yang 
mengalami proses modifikasi pada sampel 
Z10 dan A16 memiliki kapasitas adsorpsi 
yang lebih besar dari zeolit alam mula-mula. 
Ini berarti bahwa perlakuan proses yang 
diberikan terhadap zeolit alam mampu 
menaikkan kapasitas adsorpsi dan luas 
permukaan bahan. 

Tabel 5. Kapasitas Kesetimbangan 
Adsorpsi Air dalam Campuran Ethanol-Air 

oleh Beberapa Jenis Zeolit 

No Jenis Zeolit  
Kapasitas 

Adsorpsi (mg 
air/gr zeolit) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Zeolit   alam  

Sampel Z10  

Sampel A16  

Zeolit sintetik 3A.  

375 

468,8 

562,5 

750 

a 

c 

d 

a 

b 



 

 

Isoterm adsorpsi menunjukkan hubungan 
kesetimbangan antara konsentrasi adsorbat 
dalam fluida pada permukaan adsorben, pada 
suhu tetap. Beberapa model kesetimbangan 
adsorpsi yang umum digunakan adalah 
isoterm Langmuir dan isoterm Freundlich. 
Untuk menghitung jumlah adsorbat yang 
diperlukan untuk  membuat lapisan tunggal 
pada zeolit alam (qmax), digunakan teori 
Langmuir yang menganggap bahwa hanya 
akan terjadi satu lapisan pada permukaan 
zeolit. Percobaan dilakukan dengan variasi 
konsentrasi awal dan dihitung untuk 
dicocokkan dengan model persamaan 
adsorpsi kesetimbangan Langmuir : 

 

  
max max

1 1
.

c C
q K q q

  (3) 

 
Untuk mencari qmax yaitu dengan cara 
membuat plot grafik antara C/q terhadap C 
(perhitungan lengkap pada Appendiks) dan 
slope dari grafik tersebut adalah 1/qmax. 
Sehingga dari slope tersebut akan dapat 
dicari harga qmax.  
 
Berdasarkan model isothermal Langmuir, 
dibuat  grafik hubungan antara C/q dengan 
konsentrasi kesetimbangan (C) didapatkan 
hasil yang dapat dilihat pada Tabel 6. 
Parameter qmax yang didapatkan dari model 
Langmuir merupakan kapasitas adsorpsi 
monolayer (jumlah adsorbat yang diperlukan 
untuk membuat lapisan tunggal pada zeolit). 
Semakin besar nilai qmax maka semakin besar 
pula surface area dari adsorben zeolit, yang 
berarti semakin besar pula kemampuan zeolit 
untuk menyerap adsorbat. Tabel 6 
memperlihatkan tren yang sama dengan 
Tabel 5, dimana terjadi peningkatan kapasitas 
adsorpsi monolayer berturut-turut dari zeolit 
alam, Z10, A16 dan zeolit sintetik.  
 
Akan tetapi untuk nilai koefisien energi 
adsorpsi (K) mengalami penurunan berturut-
turut dari zeolit alam, Z10, A16 dan zeolit 
sintetik berkebalikan dengan nilai kapasitas 
adsorpsi monolayer-nya. 
 
Kapasitas adsorpsi monolayer (qmax) untuk 
sampel A16 memberi nilai yang cukup baik, 
yakni sebesar 429,7 mg air/gr zeolit, dimana 
qmax dari zeolit sintetik sebesar 433,5 mg 
air/gr zeolit. 
 

 
 

Gambar  3. Grafik Model Isothermal 
Langmuir Beberapa Jenis Zeolit 

dibandingkan dengan Data Adsorpsi 
Isothermal 

 
Dari data qmax dan K pada persamaan 

Langmuir, dilakukan perhitungan model 
Isothermal Langmuir yang dibandingkan 
dengan data hasil eksperimen, dengan 
persamaan: 





max.

1
K q C

q
KC

   (4) 

Dengan plotting nilai q terhadap C, maka 
diperoleh grafik pada Gambar 3. 
 
Tabel 6. Hasil Analisa data adsorpsi model 

Langmuir 

No Jenis Zeolit 

qmax 

(mg 
air/gr 

zeolit) 

K 
(L/m

g) 

Peningka

tan qmax 

terhadap

Zeolit 
alam 

1.  

2.  

3.  

4.  

Zeolit  alam  

Sampel  Z10 

Sampel A16 

Zeolit 3A.  

336,7 

418,7 

429,7 

433,5 

6,955 

6,754 

6,648 

5,492 

- 

25% 

27,63% 

28,74% 

 
Dari Tabel 6 diatas dapat kita lihat bahwa 
setelah proses aktivasi, kapasitas adsorpsi 
zeolit mengalami peningkatan jika 
dibandingkan dengan zeolit alam tanpa 
proses aktivasi. Kapasitas adsorpsi zeolit 
yang mengalami reduksi kalsium juga lebih 
besar dari zeolit yang hanya mengalami 
proses aluminasi saja. Pada zeolit yang 
mengalami reduksi kalsium, peningkatan 
sebesar 27,63% dibandingkan dengan zeolit 
alam tanpa proses aktivasi. Sedangkan 
kapasitas adsorpsi zeolit sintetik lebih besar 
yaitu 28,74% jika dibandingkan dengan zeolit 



 

 
 

alam tanpa proses aktivasi. Jadi, kapasitas 
adsorpsi zeolit teraktivasi telah mendekati 
kapasitas adsorpsi zeolit sintesis, dimana 
selisih kapasitas zeolit teraktivasi dengan 
zeolit sintetik hanya sebesar 1,11%. 
 
4. 2. Penentuan Parameter 

Thermodinamika 
 

Parameter thermodinamika yang 
dihitung adalah energi bebas standar (  OG ), 
enthalpi (  OH ) dan entropi (  OS ), dapat 
ditentukan dengan persamaan: 

 Ae
c

Se

C
K

C
   (5)

  
   ln  Ko

cG RT   (6) 
 

 
 ln

O o

c
S HK
R RT

   (7) 

Dengan menggunakan data K dan q dari hasil 
perhitungan isothermal Langmuir, dapat 
ditentukan nilai CAe dan CSe, sehingga dapat 
diketahui nilai KC, dan  OG . Nilai   OH  dan 
 OS  dihitung dengan plot grafik antara ln cK   

versus 1
T

 Hasil perhitungan dimuat pada 

Tabel 7. 
 
Dari data pada Tabel 7 didapatkan harga  
 OG  untuk kesemua jenis zeolit bernilai 
positif (+). Dimana  OG  merupakan para-
meter spontanitas suatu reaksi, proses 
berlangsung spontan jika harga  OG  negatif 
(-) dan tidak membutuhkan energi dari luar 
untuk terjadinya reaksi. Sebaliknya jika harga 

 bernilai positif (+) seperti pada hasil yang 
diperoleh pada Tabel 7, hal ini berarti proses 
adsorpsi air oleh zeolit dalam campuran 
ethanol air tidak berlangsung secara spontan 
dan membutuhkan energi tambahan untuk 
terjadinya proses adsorpsi. Fenomena ini 
dapat dimengerti, karena kelarutan air 
terhadap ethanol yang miscible membuat 
molekul air lebih mudah berikatan dengan 
molekul ethanol daripada berikatan dengan 
permukaan zeolit. 
 
Nilai enthalpi ( OH ) dan entropi ( OS ) pada 
Tabel 7 berharga negatif (-), ini 
mengindikasikan bahwa adsorpsi 
berlangsung secara eksoterm (melepaskan 
panas) akan tetapi nilai enthalpi untuk semua 
jenis zeolit sangat kecil (< -1). Adsorpsi air 
oleh zeolit dalam campuran ethanol-air 

melepaskan panas yang besarnya tidak 
signifikan, sehingga pada proses adsorpsi 
tidak terjadi perubahan suhu yang berarti. 
Perbedaan nilai entropi untuk masing-masing 
jenis zeolit pada adsorpsi suhu 30, 40 dan 
50o C sangat kecil. Hal ini menunjukkan 
bahwa pengaruh suhu tidak cukup signifikan 
pada adsorpsi air oleh zeolit. 
 
Tabel 7. Parameter Thermodinamika untuk 

Beberapa Jenis Zeolit pada adsorpsi 
Ethanol-Air 

 

Suhu oC Kc ΔG0 (J/mol)  
ΔHo 

(J/mol) 

ΔSo 
(J/K 

mol) 

Zeolit Alam 

30 0,0005 18750,419 -

0,078983 

 

-

61,8141 

 

40 0,0006 19233,963 

50 0,0005 19936,527 

Z10 

30 0,0006 18549,773 -

0,384938 

 

-

61,5153 

 

40 0,000681 18984,78605 

50 0,0006 19524,709 

A16 

30 0,0006 18541,1202 -

0,279350 

 

-

61,1952 

 

40 0,0007 18833,900 

50 0,0006 19583,561 

Zeolit Sintetik 

30 0,0008 17917,743 -

0,014965 

 

-

58,6611 

 

40 0,0008 18467,325 

50 0,0008 19090,444 

 
 
4. 3. Hasil Penentuan Porositas 
 
Porositas merupakan perbandingan antara 
volume pori total dengan volume total sampel. 
Volume pori dapat diketahui dengan metoda 
saturasi air. Pada metoda ini, sampel 
ditimbang terlebih dahulu. Berat ini disebut 
berat kering (Wd). Sampel kemudian 
direndam di dalam air hingga seluruh pori 
dalam sampel terisi air. Sampel kemudian 
ditimbang kembali. Berat sampel pada saat 
basah ini desebut berat basah (Ww). 
Porositas dapat dihitung dengan persamaan:  


 100%W d

sampel

W W
Porositas

V
 (8) 



 

 

Hasil pengukuran porositas terhadap zeolit 
alam, zeolit sintetik, sampel Z10 dan sampel 
A16 disajikan pada Tabel 8.  

 
Tabel 8.  Porositas Beberapa Jenis Zeolit 

 
Jenis Sampel Porositas 

Zeolit Alam 40,1 % 
Zeolit Sintetik 46,93 % 

Z10 62,89 % 
A16 68,5 % 

 
Zeolit yang diaktivasi memiliki porositas yang 
jauh lebih besar daripada zeolit alam dan 
zeolit sintetik. Reduksi kalsium pada zeolit 
alam ternyata juga mampu meningkatkan 
porositas zeolit yang dihasilkan (A16) menjadi 
sebesar 68,5 %. Porositas minimum yang 
harus dimiliki oleh zeolit sintetik komersial tipe 
A adalah lebih besar dari 45%. 
 
KESIMPULAN 

Dari hasil eksperimen pengem-bangan 
metode sintesis zeolit alam Indonesia dengan 
menggunakan proses aluminasi pada alkali 
digestion yang di kombinasikan dengan 
reduksi kalsium, maka dapat disimpulkan 
bahwa metode aluminasi pada alkali digestion 
cocok untuk diaplikasikan pada zeolit alam 
Indonesia yang merupakan zeolit paduan 
klinoptilolite dan mordenite. 
 
Kondisi operasi terbaik untuk proses 
aluminasi pada alkali digestion menghasilkan 
kristal zeolit A dengan rasio SiO2/Al2O3 
sebesar 1,641 diperoleh pada konsentrasi 
NaOH 2M dan waktu reaksi 8 jam dengan 
penambahan 6,1 gr sodium aluminat. 
 
Proses reduksi Ca2+ dengan pencampuran 
zeolit kedalam larutan NH4Cl 2M pada waktu 
24 jam dapat menurunkan kadar kalsium 
dalam zeolit alam menjadi 1,85% dari kadar 
semula 5,81%. 
 
Proses aktivasi zeolit alam yang dilakukan 
mampu merubah struktur kristal zeolit alam 
paduan tipe mordenit dan klinoptilolit dengan 
kristalinitas rendah (24,087%) menjadi kristal 
zeolit tipe A dan beberapa jenis zeolit lain, 
namun tidak dapat membangun struktur 
kristal baru dari komposisi bahan amorf yang 
terkandung didalamnya. 
 
Uji adsorpsi isothermal terhadap zeolit alam, 
zeolit sintetik dan zeolit hasil aktivasi 
menunjukkan peningkatan signifikan terhadap 

kualitas zeolit yang di aktivasi. Dimana zeolit 
aluminasi pada NaOH 2M dan waktu 8 jam 
mengalami peningkatan kapasitas adsorpsi 
monolayer 24,35% dibandingkan zeolit alam. 
Zeolit yang mengalami reduksi kalsium pada 
penambahan 2M NH4Cl dan waktu 
pengadukan 24 jam yang dilanjutkan dengan 
aluminasi pada NaOH 2M dan waktu 8 jam 
mengalami peningkatan kapasitas adsorpsi 
monolayer 27,63% dimana untuk zeolit 
sintetik peningkatan kapasitas adsorpsi 
monolayer dibanding zeolit alam sebesar 
28,74%. 
 
Nilai energi bebas standar  untuk semua 
jenis zeolit berkisar dari 17.917 hingga 19.500 
J/mol. Harga  positif (+) mengindikasikan 
bahwa ikatan antara air dan ethanol yang 
miscible lebih mudah terbentuk daripada 
ikatan antara air dan permukaan zeolit. Nilai 
enthalpi ( ) yang kecil (<-1 J/ml) dan range 
nilai entropi ( ) yang berkisar dari -58 
hingga -61 J/K mol, mengindikasikan bahwa 
pengaruh temperatur tidak signifikan pada 
adsorpsi air oleh zeolit sintetik, zeolit alam, 
dan zeolit hasil aktivasi dalam campuran 
biner ethanol air. 
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DAFTAR NOTASI 

C Konsentrasi adsorbat pada kesetim-
bangan larutan (mg/L) 
 

CAe jumlah adsorbat dalam adsorben per 
liter larutan pada kesetimbangan  
(mg/L) 

CSe Konsentrasi kesetimbangan adsorbat 
didalam larutan (mg/L) 

Co Konsentrasi awal adsorbat (mg/L) 
Ct Konsentrasi Adsorbat pada kesetim-

bangan 
∆Go Energi Gibbs Standar (J/mol) 
∆Ho Enthalpi (J/mol) 
∆So  Entropi (J/mol K) 
K Koefisien energi adsorpsi (L/mg) 
Kc Konstanta equilibrium 



 

 
 

M Berat adsorben (gr) 
q Jumlah adsorbat yang diserap oleh ad-

sorben pada kesetimbangan 
qmax Kapasitas adsorpsi maksimum 

monolayer dari adsorben  
R konstanta gas, 8,314 J/mol K 
T Suhu adsorpsi isothermal (K) 
V Volume larutan (ml) 
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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan sintesis dan karakterisasi katalis CuO/TS-1. Mula-mula TS-1 disintesis dengan proses 
hidrotemal, dilanjutkan proses impregnasi TS-1 dengan prekursor Cu(NO)2.3H2O menghasilkan katalis 
CuO/TS-1. Katalis TS-1 dan CuO/TS-1 hasil sintesis dikarakterisasi dengan menggunakan XRD, FTIR, 
adsorpsi piridin, dan adsorpsi-desorpsi N2 untuk mengetahui luas permukaannya. Hasil karakterisasi 
dengan difraksi sinar-X dan FTIR menunjukkan bahwa kedua katalis hasil sintesis merupakan katalis 
berstruktur orthorombik dengan tipe MFI. Adanya CuO pada TS-1 dapat meningkatkan jumlah sisi asam 
Lewis pada katalis. Hasil analisa BET menunjukkan luas permukaan katalis yang semakin menurun dengan 
naiknya loading CuO.  
 
Kata Kunci: TS-1, CuO/TS-1, keasaman 
 

 
ABSTRACT 

 
Syntesis and caracterization of CuO/TS-1 was investigated. TS-1 was initially synthesized by hydrothermal 
process, followed by impregnation of Cu(NO)2.3H2O precursor on TS-1 to produce CuO/TS-1 catalysts. The 
resulting catalysts were characterized by use of XRD, FTIR, pyridine adsorption and N2 adsorption-
desorption techniques. The results from XRD and FTIR showed that both of TS-1 and CuO/TS-1 catalysts 
have an orthorombic structure with MFI type. A present of CuO on TS-1 have increased the amount of 
Lewis acid sites of the catalysts.  The results of BET analysis showed the surface area of zeolite is 
generally diminishing with increasing CuO loading.  

  
Keywords: TS-1, CuO / TS 1, acidity 
 
 
PENDAHULUAN 

 

Titanium silikalit (TS-1) dengan rumus 
umum Si96-xTixO192 merupakan penyaring 
molekuler  berpori mikro dengan struktur 
MFI. Sebagaimana zeolit ZSM-5, struktur 
MFI memiliki dua saluran yang mengandung 
sepuluh atom oksigen, dengan ukuran [100]: 
0,51 x 0,55 nm dan [010]: 0,53 x 0,56 nm 
(Baerlocher dkk, 2001). 

Titanium silikalit dapat mengkatalisis 
oksidasi berbagai senyawa organik seperti 
epoksidasi alkena, oksidasi aromatik, 

hidroksilasi fenol, hidroksilasi benzena 
dengan H2O2 sebagai oksidan (Corma, 
2002).  Kemampuan TS-1 dalam  
mengkatalisis berbagai senyawa aromatik 
disebabkan karena TS-1 mempunyai sisi 
aktif Ti4+ tetrahedral dan terisolasi satu 
sama lain yang menyebabkan peningkatan 
aktivitas dan selektivitasnya. 

Aktivitas katalitik TS-1 dalam reaksi 
hidroksilasi benzena sangat dipengaruhi 
oleh jumlah loading Ti dalam kerangka MFI. 



 

 

Peningkatan konsentrasi titanium dapat 
meningkatkan aktivitas katalitik TS-1 
(Thangaraj dkk, 1991). Namun demikian, 
terdapat ketentuan bahwa jumlah titanium 
yang terinkorporasi dalam kerangka TS-1 
tidak boleh lebih dari 3 % (Gamba dkk, 
2009). Semakin tinggi konsentrasi titanium  
maka semakin banyak TiO2 berada di luar 
kerangka (extra framework). Ion Ti(IV) 
dalam TS-1 yang berada pada luar 
kerangka berada dalam bentuk anatase, 
dan bersifat amorf. Keberadaan TiO2 di luar 
kerangka ini mampu mendekomposisi H2O2 
menjadi air dan oksigen (Armaroli dkk, 
2001) yang mengakibatkan interaksi 
molekul reaktan dengan situs Ti4+ dalam 
kerangka TS-1 terhalangi  (Khouw dkk, 
1994), akibatnya aktivitas katalitiknya 
menurun. 

Penurunan aktivitas katalitik TS-1 dapat 
tingkatkan dengan mengubah sifat 
hidrofobiknya menjadi hidrofilik melalui 
penambahan oksida logam yang bersifat 
asam. Peningkatan laju reaksi katalitik TS-1 
pada produksi  fenol telah dikembangkan 
dengan menambahkan oksida logam. 
Oksida  logam mempunyai sifat yang dapat 
meningkatkan sisi keasaman katalis 
pendukung. Oksida logam yang bersifat 
asam dapat ditemukan pada oksida logam 
dari unsur transisi. Oksida logam juga 
merupakan katalis heterogen yang 
mempunyai aktivitas dan selektivitas yang 
rendah dalam memilih produks yang 
diinginkan dalam reaksi hidroksilasi 
senyawa aromatik.( Sun dkk, 2000). Salah 
satu oksida logam yang digunakan untuk 
peningkatan aktivitas katalitik beberapa 
katalis aktif dan  non aktif adalah tembaga 
oksida. 

Tembaga sebagai katalis digunakan secara 
luas karena mempunyai aktivitas dan 
selektivitas yang tinggi untuk reaksi oksidasi 
reduksi. Tembaga tersupport  dapat 
digunakan sebagai katalis untuk beberapa 
variasi diantaranya: hidroksilasi fenol 
menjadi hidrokuinon dan kateqol, bahkan 
untuk hidroksilasi benzena menjadi fenol. 
Oksida tembaga CuO merupakan katalis 
aktif meskipun mempunyai aktivitas reaksi 
yang rendah pada hidroksilasi benzena. 
Sebagai katalis  tunggal  CuO bulk terlihat 
menghasilkan konversi fenol secara relatif 
rendah yaitu 9,8 % (Tang dkk 2006). Namun 
oksida logam CuO yang dikombinasikan 
dengan katalis aktif dapat meningkatkan 

aktivitas dan selektivitas yang tinggi 
terhadap reaksi hidroksilasi benzena. 
Sedangkan untuk katalis non aktif seperti 
MCM-48 (Lou dan Liu, 2005) dan MCM-41 
(Pharida dkk, 2007), Cu2+ bertindak sebagai 
sisi aktif yang berperan mendekomposisi 
H2O2 menjadi radikal bebas ·OH dan ·O2H 
(Pharida dkk, 2007).  

Pada paper ini akan dipelajari prosedur, 
karakterisasi dan pengaruh loading Cu 
terhadap karakteristik TS-1.  

 

METODOLOGI 

Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain botol ampul, gelas beker 250 
mL, Coldplate magnetic stirrer, tabung 
reaksi, pipet tetes, gelas ukur, batang 
pengaduk, oven, neraca analitis, 
termometer, reaktor autoklaf stainless steel, 
dan instrumen X-Ray Diffraction Phillips 
Expert, FTIR Shimadzu 8400S, 
Quantachrome Instruments untuk adsorpsi 
N2, adsorpsi piridin. 

Bahan 

Bahan-bahan yang diperlukan untuk 
penelitian adalah tetraetil ortosilikat (TEOS, 
Merck, 99 %), tetrabutil ortotitanat (TBOT, 
Merck, 98 %), tetrapropilamonium 
hidroksida (TPAOH, Merck, 40 % dalam air), 
2-propanol, aquades, piridin (Merck, 
≥99,5%), dan tembaga nitrat trihidrat (Merk). 

Prosedur Kerja 

TS-1 disintesis menurut prosedur yang 
didapat dari patent (Tarramasso, dkk, 1983) 
dengan mengganti TEOT sebagai sumber 
titanium dengan Tetrabutil ortotitanat 
(TBOT). Gel untuk membuat TS-1 (1% mol 
titanium), dilakukan dengan mencampurkan 
tetraetil ortosilikat, TEOS (66,86 g, Merck, 
98%) yang mengandung 0,3145 mol silika 
dengan tetrabutil ortotitanat, TBOT (1,1 g, 
Merck, 98%) yang  mengandung 0,0032 mol 
titanium dalam 2-propanol (10 mL). 
Campuran diaduk selama 30 menit pada 
suhu ruang, kemudian didinginkan sampai 
temperatur 0°C. Tetrapropilamonium 
hidroksida, TPAOH (Merck, 40% TPAOH 
dalam air), yang digunakan sebagai templat, 



 

 

juga didinginkan sampai temperatur 0°C. 
Setelah beberapa menit, 60 g TPAOH yang 
mengandung 0,1287 mol TPAOH 
ditambahkan perlahan-lahan pada 
campuran TEOS dan TBOT. Laju 
penambahan ditingkatkan setelah 
penambahan 10 mL larutan TPAOH. Ketika 
penambahan selesai, campuran dipanaskan 
pada temperatur antara 80-90°C selama 4 
jam. Air destilasi ditambahkan untuk 
menaikkan volume campuran hingga 127 
mL. Campuran dimasukkan dalam 300 mL 
reaktor dan dipanaskan pada temperatur 
175°C dalam keadaan diam selama 4 hari. 
Setelah proses pendinginan, zat 
disentrifugasi dan dicuci dengan air destilasi 
sampai pH =7 (netral). Padatan yang 
diperoleh, dikeringkan pada temperatur 
100°C selama satu malam. 

Katalis CuO/TS-1 disiapkan berdasarkan 
prosedur (Pharida KM, 2007) dengan 
prosentase 0; 1; 2; 4; 8 % berat disiapkan 
dengan metode impregnasi, yaitu dengan 
memasukkan padatan titanium silikalit (TS-
1) ke dalam larutan Cu(NO3)2.3H2O yang 
diperoleh dengan melarutkan padatan 
tembaga nitrat kedalam air destilasi. 
Campuran TS-1 dan Cu-nitrat diaduk 
dengan magnetik stirer pada suhu kamar 
selama 3 jam, kemudian campuran 
diuapkan untuk menghilangkan kadar 
airnya. Padatan yang diperoleh kemudian 
dikeringkan pada suhu ± 100oC selama 24 
jam dan dikalsinasi dengan suhu  550oC 
selama 5 jam sebagaimana kalsinasi untuk 
TS-1. Karakterisasi TS-1 dan CuO/TS-1 
dilakukan dengan menggunakan XRD, 
FTIR, dan adsorpsi Piridin untuk 
mengetahui sifat keasaman katalis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisasi XRD digunakan untuk mencari 
informasi mengenai derajat kemurnian, 
kristalinitas dan kisi kristal (Kwayke-Awuah, 
2008). Puncak-puncak difraksi sinar-X 
direkam menggunakan PW Philips 
menggunakan filter Ni sumber sinar Cu Kα 
dengan range 2θ = 5 – 50o. Pola difraksi 
sinar-X untuk TS-1,  dan CuO/TS-1dapat 
dilihat pada Gambar 1. 

Pola difraksi sinar-X dari TS-1,  CuO/TS-1 
dan ZSM-5 sebagai pembanding 
mempunyai pola difraksi yang serupa. Pola 

difraksi TS-1 hasil sintesis  pada Gambar 1 
mempunyai puncak yang tinggi pada 2θ = 
7,92; 8,82; 23,09; 23,29; 23,68; dan 23,92. 
Puncak-puncak ini sesuai dengan hasil yang 
dipublikasikan oleh  International Zeolite 
Association (Treacy dan Higgins, 2001) 
untuk pola difraksi ZSM-5 dengan tipe 
struktur MFI dan bentuk simetri orthorombik. 
Kesesuaian puncak-puncak karakteristik 
tersebut mengindikasikan bahwa katalis TS-
1 hasil sintesis termasuk dalam tipe struktur 
MFI. Pada TS-1 juga mempunyai puncak 
difraksi tunggal pada 2θ =  23,09; 23,29; 
23,68; dan  23,92  yang merupakan puncak 
khas bentuk simetri orthorombik dari TS-1, 
yang  disebabkan karena titanium telah 
berada dalam kerangka struktur TS-1 (Li 
dkk, 2002). Sebagai sisi aktif katalis, 
titanium yang terkoordinasi secara 
tetrahedral dalam kerangka TS-1 berada  
dalam keadaan terisolasi dengan matriks [–
Si-O-Ti-(OSi)3], dan tidak berada dalam 
keadaan matriks Ti-O-Ti (Drago dkk, 1998).  
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Gambar 1. Difraktogram sinar-X CuO, TS-1, ZSM-5, 1%CuO/TS-1,     2%CuO/TS-1, 4% 
CuO/TS-1 dan 8% CuO/TS-1. 

 

Puncak difraksi CuO kristalin hasil kalsinasi 
prekursor Cu(NO3)2.H2O pada suhu 550oC 
selama 5 jam  terdapat pada 2θ = 35,4 dan 
38,6  (gambar 1). Sedangkan pola difraksi 
sinar- X dari CuO/TS-1 pada Gambar 1 
menunjukkan pola difraksi gabungan 
diantara CuO dan TS-1. Puncak difraksi 
CuO kristalin ditunjukkan oleh puncak 
difraksi pada 2θ = 35,4 dan 38,6o  mulai 

terlihat pada penambahan CuO 1 %. Hal ini 
menunjukkan bahwa tembaga oksida telah 
menutupi seluruh permukaan TS-1. Adanya 
CuO yang terimpreg pada TS-1 
mengakibatkan berkurangnya kristalinitas 
TS-1, hal ini terlihat dari menurunnya 
intensitas puncak difragtogram pada 
2θ=23,09 (Tabel 1). Puncak karakteristik 
TS-1 secara signifikan turun seiring dengan 



 

 

naiknya jumlah loading CuO, dan diikuti 
puncak karakteristik CuO pada 2θ = 35,4 
dan 38,6 yang semakin tinggi. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Pharida dkk (2007) yang menyatakan 
bahwa kritalinitas puncak MCM-41 menurun 
dengan meningkatnya kandungan tembaga 

oksida, puncak-puncak tembaga oksida juga 
terlihat semakin tinggi dengan 
meningkatnya jumlah loading Cu pada 
MCM-41 yang ditunjukkan pada daerah 2θ = 
35 dan 38o. 

 

 

Tabel 1.     Kristalinitas sampel TS-1, ZSM-5, dan XCuO/TS-1 (X =  1, 2, 4 dan 8% ) 

Kode Sampel Intensitas pada 
sekitar 2θ = 23.092o, 

Cps 

Kristalinitas 

(%) 

Fase 

TS-1  

1% CuO/TS-1  

2% CuO/TS-1  

4% CuO/TS-1  

8% CuO/TS-1  

1414 

1406 

1362 

1274 

1218 

100 

99,43 

96,32 

90,10 

86,14 

MFI 

MFI 

MFI 

MFI 

MFI 

 

Spektroskopi  FTIR digunakan untuk 
mengidentifikasi struktur material 
berdasarkan gugus fungsinya. Spektra 
inframerah TS-1, dan XCuO/TS-1 yang 
mempunyai pita absorbsi serupa pada 
daerah  bilangan gelombang  1230, 1100, 
800, 550 dan 450 cm-1 ditunjukkan oleh 
Gambar 2. Pita absorpsi utama terdapat 

pada bilangan gelombang sekitar 1100 cm-1 
dengan bahu sekitar 1230 cm-1 yang 
merupakan vibrasi dari regangan asimetri Si 
– O – Si, sedangkan daerah 800 cm-1 

merupakan vibrasi regangan/tekuk simetri 
dari jembatan Si - O – Si. Pita absorpsi 
sekitar 552 dan 457 cm-1merupakan vibrasi 
dari rocking Si – O – Si (Capel dkk, 2003).  
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Gambar 2. Spektra Inframerah CuO, ZSM-5, TS-1 dan XCuO/TS-1 

 

Pita serapan  pada 970  cm-1  merupakan  
karakteristik TS-1, yang mengindikasikan 
adanya atom titanium dalam struktur TS-1 
(Bengoa dkk, 1998). Pita absorbsi pada 
daerah bilangan gelombang sekitar 970 cm-1 
merupakan mode vibrasi regang dari gugus 
Si-O- dari unit [SiO4] yang terikat pada atom 
Ti dengan koordinasi tetrahedral dalam 
kerangka TS-1 (Li dkk 2001), sedangkan 
menurut Bocutti dkk (1989), Thangaraj dkk 

(1991), dan Bengoa dkk (1998), pita 
absorbsi pada daerah bilangan gelombang 
sekitar 970 cm-1 merupakan  mode vibrasi 
regang asimetri dari jembatan Si-O-Ti.  

Uji keasaman  katalis dilakukan dengan 
adsorpsi piridin. Jumlah piridin yang 
teradsorpsi dalam katalis akan diamati 
dengan spektroskopi inframerah pada 
bilangan gelombang 1400-1600 cm-1.  



 

 

Adanya sisi asam  BrÖnsted pada katalis, 
ditunjukkan oleh serapan gelombang 
inframerah pada bilangan gelombang 1540-
1545 cm-1, sedangkan sisi asam Lewis  dari 
katalis ditunjukkan oleh adanya serapan 
pada bilangan gelombang 1440-1452  cm-1. 
Pita absorpsi pada 1490 cm-1 disebabkan 
karena adanya sisi asam Lewis dan 
Brønsted yang terkoordinasi pada piridin 
(Platon dan Thomson, 2003).  

Spektrum  FTIR-piridin dari TS-1 dan 
XCuO/TS-1 yang ditunjukkan oleh Gambar 
3 memperlihatkan pita absorpsi yang hanya 
terjadi pada bilangan gelombang di sekitar 
1446 cm-1 dan 1490 cm-1. Pita serapan pada 
1446-1450 cm-1 menunjukkan adanya sisi 
asam Lewis, sedangkan pita serapan sekitar 
1490 cm-1 merupakan jumlah gabungan 
antara sisi asam Lewis dan sisi asam 
Brønsted. TS-1 tidak memberikan pita 
serapan pada daerah bilangan gelombang 
1540 cm-1 karena TS-1 hanya mempunyai 
sisi asam Lewis dan tidak mempunyai sisi 
asam Brønsted. Pernyataan yang sama 
juga dikemukakan oleh Nur dkk (2004) yang 
menyebutkan bahwa puncak FTIR-piridin 
untuk TS-1 dan SO4/TS-1 hanya muncul 

pada sisi asam Lewis. Menurut Nur dkk, 
(2004) dan Zhuang dkk, (2004) sisi asam 
Lewis pada   TS-1 ini muncul karena adanya 
atom titanium yang terkoordinasi secara 
tetrahedral dalam struktur kisi TS-1. 

Penambahan tembaga oksida (CuO) pada 
permukaan TS-1 tidak menyebabkan 
munculnya asam Brønsted  pada TS-1 
tetapi meningkatkan sisi asam Lewis. Hal ini 
terlihat pada absorbansi  sisi asam Lewis 
yang terus meningkat seriring dengan 
peningkatan jumlah loading CuO pada TS-
1(Gambar 3). Tidak munculnya sisi asam 
Brønsted pada TS-1 disebabkan karena 
tembaga oksida hanya mempunyai sisi 
asam lewis sesuai dengan  data dari  Akta 
kristalografi Shannon dan Prewitt, (1969) 
dalam Busca dkk, (1996)  yang menyatakan 
tembaga oksida merupakan salah satu 
oksida logam yang hanya mempuyai sisi 
asam Lewis lemah dari beberapa oksida 
logam seperti MgO,  CaO,  SrO,  BaO, CoO,  
NiO,  CuO,  ZnO, dan  Cu2O. Akibatnya 
dengan adanya CuO yang terimpregnasi 
pada TS-1 menyebabkan penambahan sisi 
asam lewis pada TS-1 seiring dengan 
kenaikan jumlah CuO yang ditambahkan. 
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Gambar 3. Spektra inframerah adsorpsi piridin untuk sampel ZSM-5, TS-1 dan  
XCuO/TS-1 (X =  1, 2, 4 dan 8). 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan diatas dapat 
disimpulkan bahwa semua katalis hasil 
sintesis mempunyai karakteristik yang sama 
dengan TS-1 yang memiliki struktur 
orthorombik dengan tipe MFI. Adanya CuO 
pada TS-1 dapat meningkatkan jumlah sisi 
asam Lewis pada katalis. Penambahan 
oksida CuO  pada TS-1 mengakibatkan 

terbentuknya agregasi CuO pada 
permukaan TS-1. 
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ABSTRAK  
Untuk mengembangkan pemahaman aplikasi yang lebih baik dari abu layang, dalam makalah ini, abu 
layang mentah diberikan perlakuan awal untuk meningkatkan kemampuan adsorpsi ion. Produk dari proses 
aktivasi dengan larutan alkali dapat diteliti melalui morfologi permukaan dan perubahan term dari spektra 
FTIR. Dengan membandingkan abu sebelum dan sesudah diaktivasi, kristal yang terbentuk berada di 
permukaan abu yg telah diaktivasi dan menyusun bilangan gelombang di 500-420cm-1 dan 1200 – 950 cm-1  
mengindikasikan penyimpangan dari permukaan abu yg belum diaktivasi. Adsorpsi Pb (II) pada abu layang 
yg telah diaktivasi, diuji dalam larutan berdasarkan konsentrasi awal dari ion Pb(II). Proses aktivasi 
dilakukan dengan mencampur abu layang yang belum teraktivasi ke dalam larutan NaOH, dapat 
meningkatkan kemampuan adsorpsi dr ion Pb(II) karena susunan morfologi dari permukaan abu layang 
dengan penambahan gugus -OH dan gugus -ONa diatas permukaan abu layang. Model persamaan 
Langmuir dan Freundlich  telah diaplikasikan untuk mendeskripsikan keseimbangan isotermal dan kedua 
model tersebut sangat cocok. Namun, berdasarkan nilai R2 dari masing-masing kurva, adsorpsi monolayer 
dari persamaan Langmuir lebih baik atau bisa juga disebut yang lebih disukai (Nilai R2 persamaan Langmuir 
lebih dari 0,9990). Karakteristik kinetika dari adsorpsi ion Pb(II) lebih cocok dengan pseudo orde dua (nilai 
R2 diatas 0,9900) yaitu meningkatkan konsentrasi awal dan akan mempengaruhi kinetika secara konstan 
dari proses adsorpsi. Sisi aktif berperan dalam proses kinetika adsorpsi. 
 
Kata kunci: Aktivasi Abu Layang, NaOH, Adsorpsi isoterm, kinetika adsorpsi. 
 
ABSTRACT  
To better understanding advance application of fly ash, in this paper, raw fly ash was pretreated to increase 
its ability to adsorp ions. Product of activation procees with alkali solution was investigated by morphology 
surface and changing term of FTIR spectra. By comparing original and activated fly ash, the crystal like on 
surface of activated fly ash and composing wavenumber on 500 – 420 cm-1 and 1200 – 950 cm-1, it 
indicates  disorientation of original surface. The adsorption of Pb(II) onto Activated fly ash was examined in 
aqueous solution with respect to the initial concentration of Pb(II) ions. Activating process by  mixing raw fly 
ash and NaOH solution, can increase adsorption capability of Pb(II) ions due to  composing morphology of 
fly ash surface by adding –OH site and –ONa site on fly ash  surface. The linear Langmuir and Freundlich 
models were applied to describe equilibrium isotherms and both models fitted well. But, according to R2 
value of each curve, The monolayer adsorption of Langmuir equation is preferable (R2 value for Langmur 
equation more than 0,9990). Kinetical characteristic of adsorption Pb(II) ions is favorable with Pseudo-
second-order (R2 value above 0,9900) which is increasing initial concentration and affect kinetical constant 
of adsorption process. The active site was play a role on kinetical adsorption process. 
 
 Keywords: activating fly ash,NaOH, Adsorption isotherm, kinetical adsorption. 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Logam berat dari air limbah industri memiliki 
efek toksik permanen untuk lingkungan dan 
manusia. Polusi timbal biasanya berasal dari 
beberapa industri, dan secara umum, timbal 
diendapkan atau melekat pada bentuk terlarut 
melalui adsorpsi atau pertukaran ion (Mondal, 
2009). Proses presipitasi biasanya tidak 
cukup untuk mengurangi konsentrasi timbal 
agar memenuhi standar kualitas air. Karena 
timbal sebagai elemen yang sangat beracun 
yang mempengaruhi lingkungan dan bersifat 
karsinogenik. Timbal yang dikeluarkan dari 

limbah cair akan diserap dan diakumulasikan 
oleh mikroorganisme. Selanjutnya, timbal 
akan berpindah ke dalam tubuh manusia 
melalui rantai makanan yang dapat 
menyebabkan kerusakan serius pada ginjal 
dan tulang. Dengan meningkatnya tekanan 
pada sumber daya air dan meningkatnya 
polutan beracun yang memasuki waduk, 
sungai dan air tanah yang mana merupakan 
pemasok air minum berkualitas tinggi akan 
menambah tingkat kesulitan dalam 
pengolahan limbah cair di masa yang akan 
datang. Hal di atas merupakan alasan 
dilakukannya beberapa usaha untuk 



 

     

menghilangkan ion timbal dari limbah cair 
dengan menggunakan berbagai macam 
adsorben (Gupta et al, 2001;. Sekar et al, 
2004;. Moufilh et al, 2005;. Sabriye dan Ali, 
2006; Park et al , 1999; Demirabas, 2004; 
Amarasinghe dan Williams, 2007). Dalam 
beberapa tahun terakhir, adsorben dengan 
biaya rendah yang dikembangkan dari 
beberapa jenis material telah mendapat 
perhatian karena manfaat ganda generasi 
sumber daya dan pengurangan polusi (Wang 
et al, 2009;. Sen Gupta et al, 2009;. Sawalha 
et al, 2009;. Mata et al, 2009;. Salim et al, 
2008. ;. Aydin et al, 2008). Abu layang adalah 
bahan limbah dari pembakaran batu bara. 
Kurang dari setengah abu layang digunakan 
sebagai bahan baku untuk pembuatan beton 
dan konstruksi,sisanya dibuang sebagai 
limbah. Pembuangan selalu menjadi 
perhatian pihak yang berwenang, seperti 
membuang abu layang dianggap sangat 
cocok untuk pemanfaatan pertanian dan juga 
dapat menjadi sumber polusi udara di 
lingkungan sekitarnya. Akibat peraturan 
pemerintah dan terbatasnya lahan, cara-cara 
baru untuk pemanfaatan abu layang sangat 
diperlukan karena abu layang terdiri dari 
oksida logam serta memiliki luas permukaan 
dan porositas tinggi. Sifat pada abu layang 
tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
situs adsorpsi pada abu layang, meskipun ini 
telah digunakan sebagai adsorben untuk 
menghilangkan logam pada tahun-tahun 
sebelumnya (Polowczky, dkk, 2004; 
Shakhapure, et al, 2005). 
 
Jumlah dan jenis elemen dalam abu layang 
berhubungan dengan kualitas batubara dan 
proses pembakaran. Aspek ini akan 
berhubungan dengan sifat kimia dan fisik 
pada penerapan abu layang. Sebagai bahan 
penyerap, hal itu memungkinkan bagi abu 
layang untuk diaktivasi dengan harapan dapat 
meningkatkan kemampuan adsorpsi abu 
layang. Polowczky I. (2010) menggunakan 
abu layang yang telah dihilangkan kandungan 
airnya sebagai proses perlakuan awal 
(pretreatment) sebelum menggunakan bahan 
ini untuk menghilangkan arsen. Ini adalah 
proses aktivasi dimana ada beberapa bahan 
kimia yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan penyerapan abu 
layang. Irani (2010) sukses meningkatkan 
sifat mekanik geopolimer abu layang dengan 
aktivasi abu layang menggunakan larutan 
NaOH. Dalam risetnya, NaOH membuat sisi 
yang lebih aktif pada abu layang yang 
mendorong untuk polimerisasi efektif. 

Tulisan ini merupakan upaya untuk 
mengeksplorasi kemungkinan abu layang 
yang diaktivasi dengan larutan NaOH sebagai 
adsorben Pb (II) dan proses kinetika adsorpsi 
ion-ion Pb2+ ke abu layang teraktivasi. Tidak 
hanya membandingkan antara abu layang 
sebelum dan sesudah teraktivasi, masa 
adsorpsi dan proses kinetik juga menjadi 
fokus pada makalah ini. 
 

METODE PENELITIAN 

Bahan dan Kimia 
Abu layang yang digunakan dalam penelitian 
ini diperoleh dari sektor listrik Palant Wilmar 
co. Ltd. Adapun komposisi kimia abu layang 
tersebut tertera dalam Tabel 1. Berdasarkan 
klasifikasi kandungan kalsium oksidanya 
(CaO), abu layang tersebut termasuk ke 
dalam tipe C (menurut ASTM C 618-03).  

Larutan Pb (II) yang akan digunakan sebagai 
larutan yang teradsorbsi oleh abu layang 
teraktivasi, dibuat dengan melarutkan Pb 
(NO3)2 99,5% dalam aquadem, atau dalam 
hal ini larutan Pb(II) diambil sebagai solusi 
adsorptif. Adapun reagen lain yang digunakan 
dalam penelitian ini antara lain NaOH, Asam 
Asetat Glasial, aquades, serta semua kelas 
analitis dan semua solusi dibuat dengan 
aquadem. 
 
Persiapan dan karakterisasi adsorben 
Pada tahap awal, abu layang dioven pada 
suhu  120ºC selama 5 jam,  kemudian sampel 
diambil 100 gram dan dilarutkan pada 250 mL 
asam asetat glasial 0,1 M, distirer atau diaduk 
dengan magnetic stirer selama 5 jam dan 
dibiarkan selama 16 jam, lalu disaring dengan 
penyaring Buchner. Residu yang didapat 
dikeringkan dalam oven pada temperatur 
120oC selama 5 jam. Hasil yang diperoleh di 
analisa dengan XRF. 

Proses aktivasi dilakukan dengan 
menambahkan 31,25 gram abu layang dalam 
250 ml NaOH 3M dan distirrer pada 60-70ºC 
selama 5 jam. Setelah itu disaring dan residu 
yang dihasilkan dikeringkan pada suhu 120ºC 
selama 5 jam. Abu terbang dan abu baku 
teraktivasi terbang dianalisis menggunakan 
X-ray Fluoroscence (XRF) dan Scanning 
Electron Microscopy (SEM). 
 
Adsorpsi dan studi kinetik 
Larutan standar ion Pb2+ dibuat dengan 
konsentrasi 1, 10, 100, dan 1000 ppm. 
Masing-masing variasi larutan ini dianalisa 



 

 
 

mengunakan Spektrofotometer Serapan Atom 
(SSA) untuk mendapatkan kurva kalibrasi dari 
SSA. Untuk sampel adsorbat dibuat larutan 
Pb2+ dengan masing-masing konsentarsi 
sebsesar 1,10,100, dan 1000 ppm.  

Percobaan adsorpsi dievaluasi dalam modus 
batch ekuilibrium. Semua eksperimen 
dilakukan dengan mencampur Sebanyak 
25,50, dan 75 gram abu layang masing-
masing dimasukkan dalam erlenmeyer 250 
mL dan ditambahkan secara berurutan 50, 
100, dan 150 mL larutan adsorbat 1 ppm. 
Campuran tersebut di shaker selama 1 jam 
setelah waktu yang ditentukan, dalam hal ini  
1, 1 ½, 2, 3, 4 dan 5 hari. Tepat pada saat 
waktu yang ditentukan tersebut (1, 1 ½, 2, 3, 
4 dan 5 hari) sedikit Pb (II) pada campuran 
masing-masing larutan diambil kemudian 
diukur dengan Spektrofotometer Serapan 
Atom (SSA). Prosedur ini dilakukan juga 
untuk adsorbat dengan konsentrasi 10, 100, 
dan 1000 ppm dan untuk tiap jenis logam 
adsorbat. Untuk mendapatkan data 
pembanding maka, 50 gram abu terbang 
mentah (belum teraktivasi) dicampur dengan 
100 mL air (II) solusi Pb kemudian diolah dan 
dianalisis yang sama seperti pada campuran 
abu layang teraktivasi di atas. 

Adapun proses adsorpsi dievaluasi dengan 
menggunakan dua isoterm model, yakni  
model Langmuir dan model Freundlich. 
Adsorpsi isoterm Langmuir [1] diterapkan 
untuk keseimbangan adsorpsi dengan asumsi 
monolayer adsorpsi ke permukaan dengan 
jumlah terbatas yang identik dan diwakili 
dalam bentuk linier 
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Dimana Ce adalah konsentrasi 
kesetimbangan dari logam (mg / L) dan qe 
adalah jumlah logam teradsorpsi (mg) oleh 
unit per adsorben (g). qm dan KL yang 
berkaitan adsorpsi Langmuir yakni konstan 
kapasitas (mg / g) dan energi adsorpsi (L / g), 
masing-masing. Konstanta ini dievaluasi dari 
nilai slope dan intercept dari plot linear Ce/qe 
vs Ce, masing-masing. Data adsorpsi yang 
diperoleh kemudian dipasang ke adsorpsi 
isoterm Freundlich, yang merupakan 
hubungan paling awal dikenal 
menggambarkan kesetimbangan adsorpsi 
dan dinyatakan dalam bentuk linier dengan 
persamaan berikut: 
 

 
log qe = log KF + 1/n log Ce  

 
dimana KF (mg / g) dan n adalah konstanta 
Freundlich menggabungkan semua faktor 
yang mempengaruhi proses adsorpsi seperti 
kapasitas adsorpsi dan intensitas adsorpsi. 
Konstanta ini ditentukan masing-masing dari 
perpotongan dan kemiringan linier log Ce 
terhadap log qe. 

Untuk persamaan kinetik yang mewakili 
adsorpsi Pb (II) ke abu layang, terdapat dua 
jenis model kinetik yang digunakan untuk 
menguji data eksperimen. Model kinetic 
tersebut adalah Lagergren-persamaan orde 
pertama dan persamaan orde kedua. Bentuk 
Lagergren-persamaan orde pertama adalah 
 

dq/dt = k1 (qe − qt )  
 

Setelah integrasi yang pasti dengan 
menerapkan kondisi qt = 0 pada t = 0 dan qt 
= qt pada t = t, Persamaan. (3) menjadi 
sebagai berikut: 
 

ln (qe − qt ) = ln qe − k1t  
 

dimana qt (mg / g) adalah jumlah adsorpsi 
waktu t (menit); k1, tingkat konstan dari 
persamaan (min-1) dan qe adalah jumlah 
adsorpsi kesetimbangan (mg / g). Tingkat 
adsorpsi k1 konstan, dapat ditentukan secara 
eksperimental dengan memplot dari ln (qe-qt) 
versus t. Persamaan orde kedua yakni 
sebagai berikut: 
 

dq/dt = k2(qe − qt )2 
 

Setelah integrasi yang pasti dengan 
menerapkan kondisi qt = 0 pada t = 0 dan qt 
= qt pada t = t, Persamaan. (5) menjadi 
sebagai berikut: 
 

t/qt = 1/k2(qe)
2+ t/qe 

 
dimana k2 (g/mg min) adalah tingkat konstan 
dari persamaan orde kedua; qt (mg/g), jumlah 
adsorpsi waktu t (menit) dan qe adalah 
jumlah adsorpsi kesetimbangan (mg/g). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Preparasi dan Karakterisasi Adsorben 
Pada proses perlakuan awal, abu layang 
harus bebas dari kandungan air. Tahap 
pemanasan dalam oven dimaksudkan agar 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(3) 

(6) 

(2) 



 

     

air dalam abu layang hilang dan proses 
pengayakan dilakukan untuk mendapatkan 
ukuran abu layang yang seukuran. 
Perbedaan analisa struktur ikatan kimia pada 
abu layang sebelum dan sesudah aktivasi 
ditunjukkan pada gambar 1. Di mana spektra 
dari aluminiumsilikat  terlihat pada 500 – 420 
cm-1 and 1200 – 950 cm-1  

 
Gambar 1. Perbandingan abu layang 

sebelum dan (a) sesudah teraktivasi (b) 
 
Dari gambar di atas, perubahan ikatan ke 
bilangan gelombang yang lebih rendah 
(1090.67 sampai 990.38) dipengaruhi oleh 
NaOH yang memutus ikatan Si-O-Si. 
Perubahan ikatan pada gambar 1 diikuti oleh 
kenaikan puncak aluminosilikat (500 – 420 
cm-1) karena terputusnya ikatan  Si-O-Si 
membuat sisi aktif abu layang dapat 
menyerang sisi lainnya terutama aluminium 
oksida, kemudian membuat aluminosilikat. Di 
lain pihak ikat di wilayah 990-960 cm-1 , yang 
diteliti oleh lee dan devanter, 
mengindikasikan peregangan getaran Si-O- 
yang berikatan dengan alkalin (Na+ or K+). 
Proses aktivasi dengan mencampurkan abu 
layang dengan larutan NaOH, pada langkah 
pertama, akan meningkatkan sisi hidroksil 
pada abu dan langkah selanjutnya ion Na+ 
dapat menggantikan posisi hidrogen. Sisi –
OH dan -ONa adalah sisi aktif yang 
memberikan kegunaan untuk abu layang 
sebagai geopolimer dan sebagai adsorben. 
Keberadaan sisi –Ona pada abu layang yang 
teraktivasi dapat dilihat di gambar  2. Yang 
mana proses aktivasi akan menyusun 
morfologi abu layang.  
 

 
Gambar 2.  Morfologi abu layang sebelum 

(a) dan sesudah (b) aktivasi 

Dari Gambar 2,  kristal ditemukan pada 
partikel permukaan abu terbang. Hal ini 
menunjukkan perubahan struktur permukaan 
fly ash yang membentuk situs-Ona 

 Adsorpsi dan Kinetika Adsorpsi 
Proses adsorpsi ion Pb2+ pada abu layang  
teraktivasi dapat meningkatkan kemampuan 
penyerapan dari abu layang (Gambar 3.). sisi 
aktif dalam-OH dan-Ona adalah tanggung 
jawab untuk fenomena ini. 

 
Gambar 3.  Konsentrasi ion Pb2+ dengan 

adsorben abu layang sebelum dan 
sesudah teraktivasi 

Pada gambar 3. Abu layang sebelum dan 
sesudah teraktivasi diberi perlakuan yang 
sama dan proses adsorpsi (pada konsentrasi 
awal ion Pb2+) kemudian dapat kita lihat 
kemampuan adsorpsi dari abu layang yang 
teraktivasi adalah dua kali dibandingkan abu 
layang sebelum teraktivasi. 

Diperoleh data keseimbangan dari adsorpsi 
ion Pb2+ dalam abu layang teraktivasi telah 
disesuaikan dengan persamaan linear 
Langmuir dan persamaan freudlich. Dengan 
konsentrasi ion Pb2+ awal yang bervariasi, 
dapat dihasilkan model adsorpsi abu layang 
yang paling tepat oleh determinasi koefisien 
tertinggi. (nilai R) dari gambar 4 dan gambar 
5 telah ditunjukkan persamaan Langmuir dan 
freundlich. Dari kedua gambar diatas 
menunjukkan kesesuaian yang tepat  untuk 
adsorpsi isotherm ion Pb2+dalam abu layang 
teraktivasi.  
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Gambar 4. Grafik Adsorpsi ion Pb2+ pada 

abu layang teraktivasi berdasarkan 
persamaan   Langmuir. 

 
Gambar 5. Grafik Adsorpsi ion Pb2+ pada 

abu layang teraktivasi berdasarkan 
persamaan   Freundlich. 

 
Berdasarkan data regresi plot isotherm 
Langmuir dan freudlich (table 2), tipe adsorpsi  
Langmuir lebih dipilih dibandingkan tipe 
adsorpsi freudlich dan ini mengindikasikan 
jika tipe adsorpsi ion Pb2+atas abu layang 
cenderung merupakan adsorpsi monolayer. 
Ini mengindikasikan bahwa –OH dan –Ona 
melakukan perubahan ion dan berperan 
dalam adsorpsi ion Pb2+.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2. Perbandingan Tipe Adsorpsi 
Langmuir dan Freudlich 

Adsorption 
model 

Initial 
consentration 

of Pb (II) 
solution (ppm) 

R2 

Langmuir 

10 0,9999 

100 0,9991 

1000 0,9996 

Freundlich 

10 0,9977 

100 0,9929 

1000 0,9965 
 
Kinetika adsorpsi ion Pb2+ telah dilakukan 
dengan membandingkan persamaan 
lagergen-orde pertama dan persamaan orde 
kedua. Berdasar atas semua data kinetika 
(table 3) adsorpsi kinetika ion Pb2+ lebih 
cocok dengan pseudo orde kedua. Ini 
diasumsikan bahwa mekanisme adsorpsi 
reaksi permukaan bisa mengambil tempat 
sebagai hasil dari interaksi, secara khusus, 
antara penambahan group (Si O-, Al O-) 
secara negative dan penambahan ion Pb2+ 
secara positif  (pustaka) atau mengambil 
tempat melalui mekanisme pertukaran ion 
kimia antara gugus –OH  diatas permukaan 
abu layang dan ion Pb2+. Konsentrasi awal 
ion Pb2+ mempengaruhi konstanta kinetika 
dimana konstanta kinetika akan meningkat 
dengan menurunkan konsentrasi awal.  
 

Tabel 3. Parameter Lagergren orde satu 
dan  pseudo orde dua pada adsorpsi ion 
Pb2+ pada abu layang teraktivasi dengan 

variasi konsentrasi awal ion Pb2+ 
 

 

KESIMPULAN 
Dalam penelitian ini, sejumlah adsorpsi 
penelitian untuk memindahkan ion Pb2+  dari 
suatu cairan dengan menggunakan abu 
layang teraktivasi telah dilaksanakan.  Hasil 
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yang diperoleh dapat dirangkum sebagai 
berikut: 
1. Abu layang teraktivasi memberikan 

pengaruh terhadap morfologi abu layang 
mentah dan meningkatkan sisi aktif (-OH 
dan –ONa), disebabkan proses aktivasi, 
yang berperan penting terhadap proses 
adsorpsi. 

2. Karakteristik adsorpsi ion Pb2+  terhadap 
abu layang lebih cenderung ke adsorpsi 
monolayer berdasar model adsorpsi 
Langmuir. Ini dipengaruhi oleh ikatan 
kimia antara sisi aktif (-OH dan –ONa) 
dan ion Pb2+. 

3. Studi kinetis dari adsorpsi lebih 
cenderung ke pseudo orde kedua 
dengan meningkatkan kinetis terus 
menerus tergantung terhadap 
penurunan konsentrasi awal.  
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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan memanfaatkan abu dasar dengan mentransformasi abu dasar menjadi zeolit A, 
kemudian digunakan sebagai adsorben ion logam Zn2+. Zeolit A disintesis dari abu dasar dengan metode 
peleburan alkali diikuti proses hidrotermal. Suhu peleburan dilakukan pada 750 ºC selama 1 jam dan proses  
hidrotermal pada 100 ºC selama 12 jam dengan perbandingan molar SiO2/Al2O3 1,9. Hasil analisis XRD 
menunjukkan zeolit yang terbentuk adalah zeolit A. Zeolit A yang dihasilkan diuji kemampuan adsorpsinya 
terhadap ion logam Zn(II) dan digunakan pula abu dasar untuk adsorben langsung Zn(II) sebagai 
pembanding. Dalam pengujian ini dilakukan variasi beberapa parameter yang mempengaruhi, yaitu waktu, 
pH dan konsentrasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa zeolit A mampu mengadsorpsi Zn(II) hingga 
99,74% dengan konsentrasi Zn(II) 500 mg/l pada pH 10 selama 240 menit, sedangkan abu dasar mampu 
mengadsorpsi Zn(II) hingga 99,37% dengan konsentrasi Zn(II) 500 mg/L pada pH 8 selama 480 menit. 
Pada penelitian ini dipelajari juga beberapa aspek proses adsorpsi, yaitu kinetika adsorpsi dan isoterm 
adsorpsi. Hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa kinetika adsorpsi Zn(II) pada zeolit A dan abu dasar 
mengikuti model orde dua semu, sedangkan adsorpsi isoterm dari zeolit A mengikuti model Langmuir.    
 
Kata kunci: adsorpsi, Zn(II), abu dasar, zeolit A, kinetika dan isoterm adsorpsi. 
 
ABSTRACT 
 
In this research, zeolite A was synthesised from coal bottom ash and coal bottom ash have been prepared 
for adsorption of Zn (II) ions from aqueous solutions. The zeolite A was synthesised from coal bottom ash 
using alkali fusion method followed by hydrothermal process. Alkali fusion was conducted at temperature 
750OC for a hour, followed by hydrothermal process at 100OC for 12 hours and molar ratio of SiO2/Al2O3 1,9. 
XRD and SEM result indicated that the syntesised zeolite was zeolite A type. The zeolite was then tested for 
removal of Zn(II). Parameters such as time, pH and concentration were varied. Results showed that the 
synthesised zeolite has an ability to adsorp Zn(II) up to 99,74% at concentration 500 mg/L, pH 10 for 240 
minutes and  the coal bottom ash has an ability to adsorp Zn(II) up to 99,37% at concentration 500 mg/L, pH 
8 for 480 minutes. This research also studied kinetics adsorption of Zn(II) and adsorption isotherm 
parameters. Results showed that the adsorption kinetics of zeolite and coal bottom ash are best 
approximated by the pseudo-second-order model. Langmuir model provides the best fit for the adsorption 
isotherm of zeolit A. 
 
 Keywords: adsorption, Zn(II), bottom ash, zeolit A, kinetics and  adsorption isotherm. 
 
 
PENDAHULUAN 

Limbah elektroplating adalah limbah yang 
berasal dari aktivitas pelapisan logam 
dengan cara mengendapkan logam pelapis 
pada logam atau plastik yang dilakukan 
secara elektrolitik. Dalam prosesnya banyak 
mengunakan bahan-bahan kimia terutama 
logam berat, yang mengakibatkan 
buangannya sangat berbahaya dan beracun 
karena mudah terbakar, mudah meledak, 
dan bersifat karsinogenik (penyebab 
kanker). Logam berat yang ditemukan 

terkandung dalam industri electroplating 
diantaranya seng (Zn2+), nikel (Ni2+), 
tembaga (Cu2+), timbal (Pb2+), perak (Ag2+), 
cadmium (Cd2+) dan krom (Cr6+)(Kumar, 
2008).  
 
Menurut penelitian Kumar(2008), logam-
logam berat dengan kuantitas tinggi yang 
terkandung dalam limbah pelapisan logam 
yaitu Cr (VI) 47 mg/L; Ni2+ 32 mg/L; Zn2+ 239 
mg/L dengan rentang pH 2. Sedangkan 
menurut penelitian Boricha(2008), 
kandungan logam yang terdapat dalam 



 

 

limbah pelapisan logam yaitu Fe 618 mg/l; 
Zn 584 mg/l; Cu 0,97 mg/l dengan rentang 
pH 0,94. Sciban(2006) juga melaporkan 
tentang kandungan logam berat dalam 
limbah pelapisan logam antara lain Cu 18,9 
mg/l; Zn 76,3 mg/l; Cd 8,52 mg/l dan 
rentang pH 7,89. Sze,K.F(1996) juga 
melaporkan kandungan logam Zn dalam 
limbah pelapisan logam berada pada 
rentang 4-250 mg/L. Dari data-data tersebut 
terlihat bahwa logam Zn selalu terkandung 
didalam limbah dan  memiliki kandungan 
yang besar , dan menurut PP no. 82 Tahun 
2001 ambang batas konsentrasi yang 
diperbolehkan maksimal 2,5 
mg/L(Kresnawaty, 2007).  
 
Adanya logam Zn dalam limbah 
elektroplating melebihi ambang batas yang 
diperbolehkan apabila dibuang langsung ke 
perairan akan membahayakan lingkungan 
karena dapat menyebabkan kerusakan 
ekosistem. Seng (II) dalam tubuh tidak 
terbiodegradasi, sehingga dapat 
terakumulasi dalam organ-organ manusia. 
Keracunan seng akan mengakibatkan 
demam, batuk, muntah-muntah dan sakit 
kepala(Amaria, 2007). sehingga diperlukan 
suatu penelitian  tentang penghilangan 
logam Zn yang terkandung didalam limbah 
pelapisan logam. 
 
Selama ini berbagai penelitian telah banyak 
dilakukan guna mengurangi atau bahkan 
menghilangkan logam berat berbahaya dari 
limbah elektroplating sebelum dibuang ke 
perairan. Proses penghilangan logam berat 
dari limbah cair sudah dilakukan dengan 
beberapa cara seperti, pengendapan 
(precipitation) menggunakan bahan kimia, 
ekstraksi menggunakan pelarut tertentu, 
pertukaran ion, osmosa balik (reverse 
osmosis) dan adsorpsi. Proses adsorpsi 
dengan pilihan jenis adsorben yang tepat 
jika dibandingkan dengan proses lainnya 
merupakan proses yang sederhana tapi 
cukup efektif dalam penghilangan logam 
berat dari limbah cair (Gupta et al.,2006).  
 
Metode adsorpsi merupakan metode yang 
paling menjanjikan untuk memisahkan 
logam berat dengan konsentrasi yang 
rendah hingga 1 mg/L. Adsorpsi 
menggunakan karbon aktif sebagai 
adsorben kurang menguntungkan karena 
memerlukan biaya yang cukup mahal dan 
kesulitan dalam regenerasi karbon aktif. 
Adsorpsi logam berat dari air limbah industri 

dengan bahan yang murah, ramah 
lingkungan, dan dapat digunakan pada 
konsentrasi logam yang rendah menjadi 
perhatian utama untuk dikaji. 
Abu dasar dan abu layang adalah limbah 
pembakaran batu bara yang pada umumnya  
berasal dari pembangkit listrik yang cukup 
bermasalah apabila tidak bisa dimanfaatkan 
atau ditangani  dengan baik karena 
kuantitasnya yang cukup besar dan dapat 
mencemari lingkungan. Jumlah residu 
berupa abu layang dan abu dasar dari 
aktivitas produksi listrik di PLTU Paiton pada 
tahun 1997 mencapai 38.219 ton, dan PT 
Suparma mencapai ± 23.000 ton (Megawati 
dan Henny, 200). Prosentase residu proses 
tersebut berupa 80% abu layang (fly ash) 
dan 20% abu dasar (bottom ash). 
Pemanfaatan abu layang telah banyak 
dilakukan seperti bahan utama geopolimer 
dan pembuatan zeolit karena kandungan Si 
dan Al nya yang cukup tinggi dibandingkan 
abu dasar.  Abu layang memiliki kandungan 
Si dan Al berturut- turut yaitu 56,13% dan 
18,49%, sedangkan abu dasar sebesar 
50,98% dan 14,996%(Kula, 2000). Abu 
dasar yang memiliki kandungan Si dan Al  
lebih rendah ini menyebabkan abu dasar 
menjadi kurang populer untuk dimanfaatkan 
dan apabila dibiarkan sebagai limbah akan 
menjadi bahan beracun dan polutan. 
 
Oleh karena  jumlah abu dasar yang sangat 
melimpah dan belum begitu banyaknya  
pemanfaatan lebih lanjut, maka ditemukan 
suatu ide untuk mentransform abu dasar 
menjadi adsorben zeolit A. Dipilih menjadi 
adsorben zeolit A karena zeolit A memiliki 
kapasitas tukar ion yang besar 
dibandingkan dengan tipe zeolit yang lain. 
Sehingga adsorben zeolit A ini diharapkan 
dapat menghilangkan logam berat yang 
terkandung dalam limbah industri. 
Berdasarkan uraian diatas tentang perlunya 
pemanfaatan abu dasar dan masalah 
limbah logam berat dari industri pelapisan 
logam, maka pada penelitian ini akan diteliti 
adsorpsi logam berat Zn(II) menggunakan 
abu dasar secara langsung dan abu dasar 
yang ditransform menjadi adsorben zeolit A.     
 
Transformasi abu menjadi zeolit dapat 
dilakukan melalui berbagai macam metode, 
tetapi yang banyak terpakai karena tingkat 
keberhasilan sintesis zeolit yang cukup 
tinggi terdapat dua metode. Metode tersebut 
yaitu metode hidrotermal langsung 
menggunakan larutan alkali dan metode 



 

 

peleburan alkali di ikuti proses reaksi  
hidrotermal. Metode yang paling banyak 
diminati adalah  metode yang kedua yaitu 
peleburan alkali diikuti proses reaksi  
hidrotermal, hal ini dikarenakan berdasarkan 
hasil penelitian Molina(2004), menunjukkan 
bahwa zeolit produk hasil sintesis dari abu 
layang dengan menggunakan metode 
peleburan ternyata menghasilkan zeolit 
dengan nilai KTK yang  lebih tinggi 
dibandingkan dengan metode hidrotermal 
yaitu sekitar 40%. Sedangkan berdasarkan 
metode peleburan abu dasar diikuti proses 
hidrotermal yang dilakukan oleh Yuli(2009) 
menunjukkan bahwa terbentuk zeolit A yang 
memiliki kristalinitas dan kemurnian lebih 
tinggi dibandingkan dengan metode 
hidrotermal langsung abu dasar bebas 
karbon(Nikmah, 2009) ataupun hidrotermal 
langsung abu dasar dengan masih adanya 
karbon(Herlina, 2009). Kapasitas tukar 
kation zeolit yang dihasilkan pun juga lebih 
besar dibandingkan yang lain yakni 347,83 
meq/100g. Chang dan Shih(2000) 
membandingkan metode hidrotermal 
langsung dan menyimpulkan metode 
peleburan di ikuti proses hidrotermal 
sebagai metode terpercaya untuk  sintesis 
zeolit tertentu dari abu layang. Chang and 
Shih(2000) juga menunjukkan kemampuan 
metode peleburan untuk sintesis zeolit 
tertentu secara selektif dengan variasi 
parameter  reaksi. Sehingga pada penelitian 
ini akan digunakan metode peleburan alkali 
diikuti proses reaksi  hidrotermal untuk 
mentransform abu dasar menjadi zeolit yang 
selanjutnya akan diaplikasikan sebagai 
adsorben Zn(II). 
 

METODE PENELITIAN 

 Abu dasar batubara yang digunakan pada 
penelitian ini berasal dari PT. IPMOMI 
Probolinggo. Struktur kristal dan mineralogi 
dari abu dasar telah dianalisis pada 
peneitian sebelumnya yang menggunakan 
abu dasar yang sama dengan analisis X-ray 
Diffraction (XRD) dan komposisi kimia 
dianalisis menggunakan analisis X-ray 
Fluoroscene (XRF)(Yuli, 2009).   

 
1. Sintesis Zeolit A dari abu dasar 
 
Abu dasar batubara dipanaskan pada suhu 
105 ºC dalam oven listrik selama 12 jam dan 
didinginkan dalam desikator. Abu dasar 
dihaluskan dan diayak dengan ukuran 60 

mesh. Kemudian abu dasar dicampur 
dengan NaOH  halus dengan perbandingan 
massa NaOH/Abu dasar = 1,2 ke dalam 
stainles steel crusible hingga rata dan 
didiamkan selama 30 menit. Campuran 
kemudian dipanaskan pada suhu 750ºC 
selama 1 jam dalam muffle furnace. Setelah 
peleburan, campuran didinginkan, digerus 
dan dibuat suspensi dengan penambahan 
12 mL/g aqua DM, campuran hasil 
peleburan diaduk dengan laju sekitar 600 
rpm disertai pemeraman (aging) selama 2 
jam dalam botol polietilen pada suhu 
kamar(30 ºC). Selanjutnya campuran yang 
telah diperam tersebut disaring dan diambil 
ekstrak supernatannya sebagai larutan 
sumber Si dan Al. Kandungan Si, Al dan Na 
terlarut pada ekstrak tersebut dianalisis 
dengan ICP-AES. Residu dicuci dengan 
aquades sampai pH 9. 
 
Ekstrak yang telah diketahui kandungan Si, 
Al dan Na-nya selanjutnya dibuat slurry 
berkomposisi molar  relatif 3,165 Na2O : 
Al2O3 : 1,926 SiO2 : 128 H2O dengan 
penambahan larutan NaAlO2-NaOH sebagai 
sumber Al untuk mengatur rasio molar Si/Al 
yang sesuai untuk sintesis zeolit A.     
 
Campuran (slurry) dan residu dimasukkan 
dalam reaktor hidrotermal (stainless steel 
autoclave) yang tertutup rapat untuk 
kristalisasi hidrotermal pada suhu 100°C 
selama 12 jam. Setelah perlakuan 
hidrotermal, padatan hasil kristalisasi 
dipisahkan dari filtratnya, dicuci dengan air 
destilat sampai pH 9-10 dan dikeringkan 
pada suhu 105°C selama 24 jam kemudian 
ditimbang. Zeolit hasil sintesis 
dikarakterisasi dengan difraksi sinar-X 
(XRD). 
 
2. Studi Adsorpsi 
 
Untuk mempelajari pengaruh waktu kontak 
dalam kinetik, laju penghilangan logam 
Zn(II) oleh zeolit A ditentukan untuk 
menentukan waktu optimum ketika terjadi 
kesetimbangan. Penentuan kesetimbangan 
dilakukan dengan mencampur larutan Zn(II) 
500 mg/l dengan zeolit A(zeolit A/larutan 1 
gram/ 100 mL) pada rentang variasi waktu 
15-1440 menit dalam suhu ruang (320C). 
Pengaruh pH awal larutan Zn(II) juga diteliti 
dengan variasi pH dari 2-10. Pengaturan pH 
dilakukan dengan penambahan HNO3 2% 
dan NaOH 1 M. Rasio zeolit A/larutan 1 
gram/ 100 ml dengan konsentrasi larutan 



 

 

Zn(II) 500mg/L, adsorpsi batch dilakukan 
pada suhu ruang (320C). Digunakan pula 
abu dasar yang telah dikeringkan dan 
diayak dengan ukuran seragam sebagai 
adsorben pembanding dengan perlakuan 
yang sama dengan zeolit A. Untuk 
mempelajari efek dari konsentrasi awal dan 
adsorpsi isoterm, dilakukan variasi 
konsentrasi Zn(II) pada rentang 5-50 mg/L, 
pH larutan Zn(II) 6 dengan adsorben zeolit 
sebanyak 1 gram dengan volume larutan 
100mL dan waktu kontak 4 jam. Setelah 
adsorpsi, larutan logam disaring dan filtrat 
yang diperoleh diatur pH nya sampai 3 
menggunakan HNO3 2% untuk menghindari 
adanya pengendapan logam, kemudian 
filtrat yang telah diatur pHnya dianalisis 
dengan AAS pada λ = 213,9 nm. Morfologi 
adsorben sebelum dan setelah adsorpsi 
dilihat dengan menggunakan SEM. 
 
Banyaknya kontaminan yang diserap dari 
larutan dinyatakan sebagai kapasitas 
penghilangan Zn(II) tiap unit berat dari zeolit 
(q) yaitu: 

                         � � �������	

         (1) 

Dimana, Co adalah konsentrasi awal Zn(II) 
(mg/L), Ce konsentrasi kesetimbangan Zn(II) 
(mg/L), V adalah jumlah volume (L) dan m 
adalah massa  zeolit (g). Efisiensi 
penghilangan Zn(II) dari larutan dihitung 
dari: 

E�isiensi penghilangan�%� 

                     � �������
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� 100%      (2) 

 
3. Analisis data kinetik dan isoterm 
adsorpsi 
 
Lima model kinetik digunakan dalam 
mengamati proses adsorpsi kontaminan 
kedalam adsorben yaitu orde satu semu, 
orde dua semu, Bangham, model difusi  
intra-partikel dan Elovich. Data diproses dan 
dicocokkan dengan persamaan kinetik. 
Pertama, orde satu semu adalah 
persamaan yang biasa digunakan untuk 
menggambarkan adsorpsi dan ditentukan 
dengan persamaan berikut: 
                      �� 

� 
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Dimana qt (mg/g) adalah jumlah adsorbat 
yang diserap pada waktu t (min), qe (mg/g) 
adalah kapasitas adsorpsi kesetimbangan 
(mg/g), dan kf (min-1) adalah konstanta laju 
model orde satu semu(min-1). Persamaan 
dapat diintegrasi dengan memakai kondisi-
kondisi batas qt = 0 pada t = 0 dan qt=qt  

pada t=t, persamaan menjadi: 

           ln��# $ �%� � &'�# $ !()  (4) 
 
Model orde dua semu dapat dinyatakan 
dalam bentuk : 
        

�� 
�% � !*��# $ �%�+    (5) 

dimana ks adalah konstanta laju model orde 
dua semu (dalam g/(mg min)). Setelah 
integrasi dan penggunaan kindisi-kondisi 
batas qt=0 pada t =0 dan qt=qt pada t=t, 
persamaan linier dapat diperoleh sebagai 
berikut : 
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Laju penyerapan awal, h (mg/g min) 
sedangkan t t → 0 dapat didefinisikan 
sebagai berikut : 
                               0 � !*�#

+  (7) 
Laju adsorpsi awal (h), kapasitas adsorpsi 
kesetimbangan (qe) dan konstanta orde dua 
semu ks dapat ditentukan secara 
eksperimen dari slope dan intersep plot dari 
t/qt versus t. 
 
Persamaan Bangham digunakan untuk 
mempelajari tahap waktu terjadinya sistem 
adsorpsi dan persamaannya digambarkan 
sebagai berikut: 

    log log 2 ��
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(8) 
Dimana Co adalah konsentrasi awal 
adsorbat dalam larutan (mg/L), V adalah 
volume larutan (mL), m adalah berat 
adsorben per liter larutan (g/L), qt (mg/g) 
adalah jumlah adsorbat yang tertinggal pada 
waktu t, dan α (<1) dan ko adalah 
tetap/konstan. 
 
Studi difusi intra partikel juga digunakan 
dalam studi kinetik ini. Rumus model intra-
partikel dinyatakan sebagai berikut: 
                   �% � !;�)( +< / =                           
(9) 
dimana kid adalah konstanta laju difusi intra-
partikel. Sebuah plot  qt versus t1/2 akan 
didapatkan garis lurus dengan slope kid dan 
intersep C ketika mekanisme adsorpsi 
mengikuti proses difusi intra-partikel. Nilai 
intersep menandakan tentang ketebalan 
dari batas lapisan, yaitu luas intersep 
terbesar adalah efek batas lapisan.  
 
Persamaan Elovich berasumsi bahwa 
permukaan padat sesungguhnya adalah 
sepenuhnya heterogen. Persamaan Elovich 
dapat dinyatakan sebagai: 
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Integrasi persamaan diatas  dan 
penggunaan kondisi awal qt = 0 pada t = 0 
dan qt=qt, akan kita peroleh model Elovich: 
        �% � �1 @⁄ �&'�:@� / �1 @⁄ � ln ) 
 (11) 
dimana α adalah laju adsorpsi awal (mg/(g 
min)) dan parameter β berhubungan dengan 
luas perrmukaan yang tertutup dan energi 
aktivasi (g/mg). 
 
Sedangkan pada isoterm adsorpsi 
terkarakterisasi oleh nilai konstanta tertentu 
yang menggambarkan karakteristik 
permukaan, afinitas dari adsorben dan 
kapasitas adsorpsi dari adsorben. Untuk 
menggambarkan kesetimbangan adsorpsi, 
persamaan isoterm yang bermacam-macam 
telah digunakan seperti Langmuir, 
Freundlich dan model Tempkin. 
 
Parameter Langmuir ditentukan dengan 
rumus berikut 
         � � �6BCD��

(ED��
 

 (12) 
qmax (mg/L) dan K (L/mg) adalah kapasitas 
monolayer yang dicapai pada konsentrasi 
tinggi dan konstanta kesetimbangan, 
berturut-turut. Ce  adalah konsentrasi 
kesetimbangan dalam larutan (mg/L) dan q 
menunjukkan jumlah yang diserap pada 
kesetimbangan (mg/g). 
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Parameter Freundlich ditentukan dengan 
rumus 

                     � � FG=#
H
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 (14) 
KF dan 1/n menunjukkan faktor kapasitas 
Freundlich dan parameter intensitas 
Freundlich, berturut-turut. Ce adalah 
konsentrasi kesetimbangan dalam larutan 
(mg/L) dan q menunjukkan jumlah yang 
diserap pada kesetimbangan (mg/g). 
               log � � &45FG / (

J &45=#             (15) 

 
Model isoterm Tempkin menjelaskan 
tentang interaksi antara adsorben dengan 
adsorbatnya. Model ini menganggap 
adsorpsi pada semua molekul pada 
permukaan akan menurun linier dengan 
jumlah interaksi antara adsorbat dan 
adsorben dan adsorpsinya dikarakterisasi 
dengan energi sampai energinya maksimun. 
Parameter Tempkin ditentukan dengan 
rumus 

                    �# � KL
M ln �F%=#�            (16) 

Model liniernya yaitu 
              �> � N(&'F% / N(&'=#            (17) 
dimana  
                      N( � KL

M                                         (18) 

A adalah  plot dari qe versus ln Ce  yang 
digunakan untuk menentukan konstanta 
isoterm  Kt dan  B1. Ce adalah konsentrasi 
kesetimbangan dalam larutan  (mg/L) dan   
q mewakili jumlah kesetimbangan adsorpsi 
(mg/g). Kt adalah konstanta kesetimbangan  
(L/mol) yang cocok digunakan untuk energi 
ikatan maksimum dan konstanta  B1 
berhubungan dengan bagian adsorpsi 
(Nurul et al., 2009).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Sintesis zeolit A 
 
Sintesis ini di awali oleh proses peleburan 
abu dasar dengan alkali (NaOH) dalam 
krusibel stainless steel pada perbandingan 
massa abu dasar dan NaOH 1:1,2 pada 
suhu 750 ºC selama 1 jam. NaOH yang 
ditambahkan digerus terlebih dahulu sampai 
halus. Penggerusan ini bertujuan untuk 
memperluas bidang kontak NaOH yang 
akan bereaksi dengan abu dasar, sehingga 
proses peleburan menjadi lebih mudah dan 
produk yang dihasilkan menjadi lebih 
maksimal. Proses peleburan dilakukan 
dengan tujuan mengaktivasi komponen 
utama Si dan Al pada abu dasar menjadi 
fasa mineral yang mudah larut yaitu natrium 
silikat dan amorf aluminasilikat.  
 
Reaksi fusi yang terjadi antara komponen 
abu layang SiO2 dan Al2O3 dengan NaOH 
adalah sebagai berikut(Ojha et al., 2004); 
2NaOH(s)+Al2O3(s)→ 2NaAlO2(s)+H2O(g) 
2NaOH(s)+SiO2(s) → Na2SiO3(s)+H2O(g) 
10NaOH(s)+2SiO2.3Al2O3(s)  
            
→2Na2SiO3(s)+6NaAlO2(s)+O2(g) 
 
Padatan leburan yang diperoleh dari proses 
peleburan dalam atmosfir udara berwarna 
kuning kecoklatan (Gambar 1). Hal ini 
menunjukkan bahwa sisa karbon pada abu 
dasar telah teroksidasi oleh udara. 
 



 

 

 
 

Gambar 1. Foto hasil peleburan abu 
dasar + NaOH dalam atmosfir udara 

 
Setelah tahap peleburan dengan hasil 
natrium silikat dan natrium aluminumsilikat, 
tahap selanjutnya adalah melarutkan 
padatan leburan untuk mendapatkan 
ekstrak Si dan Al terlarut. Seperti pada cara 
konvensional (Barrer, 1982), zeolit dibuat 
dari larutan gel silikat dan aluminasilikat. 
Pada penelitian untuk mendapatkan silikat 
dan aluminat terlarut, padatan leburan abu 
dasar yang mengandung garam natrium 
silikat dan natrium alumina silikat dihaluskan 
dan dilarutkan dalam aqua DM hingga 
konsentrasi NaOH sekitar 2M. Natrium 
silikat lebih mudah larut dalam air, 
sedangkan natrium aluminasilikat lebih 
mudah larut dalam larutan alkali. Campuran 
padatan diaduk selama 2 jam untuk 
mendapatkan campuran yang homogen dan 
sejumlah spesies Si dan Al yang terlarut. 
Proses pelarutan leburan abu dasar dengan 
air destilasi adalah sebagai berikut : 
Na2SiO3(s)     + H2O(aq) →Na2SiO3(aq) 
NaAl2(s) + H2O(aq) →NaAl(OH)4(aq) 
 
Campuran yang didapatkan disaring dengan 
menggunakan kertas saring whatman no 41 
dan corong buchner serta pompa vakum. 
Maka didapatkan residu serta filtrat. Filtrat 
yang didapatkan rata-rata sebesar 200 ml. 
Volume filtrat yang didapatkan tidak sama 
dengan volume air yang ditambahkan pada 
saat proses aging karena sebagian volume 
air tersebut terserap oleh padatan leburan 
selama proses. Filtrat yag didapat 
selanjutnya disebut ekstrak leburan yang 
mengandung spesies Si, Al dan Na. 
 
Ekstrak spesies Si dan Al terlarut akan 
digunakan sebagai gel awal (prekursor 
zeolit) pada proses selanjutnya yaitu 
perlakuan hidrotermal. Kandungan Si, Al 
dan Na terlarut dalam ekstrak diukur melalui 
analisis ICP AES (Tabel 1).  
 

Tabel 1 Kelarutan ekstrak leburan abu 
dasar 

Si (ppm) Al (ppm) Na (ppm) 
5835,4 271,0 25053,3 

 
Ekstrak yang telah diketahui kandungan Si, 
Al dan Na-nya selanjutnya dibuat gel dan 
diatur komposisi molar  relatif 3,165 Na2O : 
Al2O3 : 1,926 SiO2 : 128 H2O (Rubson, 2001) 
dengan penambahan larutan NaAl2O-NaOH 
sebagai sumber Al untuk mengatur rasio 
molar Si/Al yang sesuai untuk sintesis zeolit 
Na-A. Penambahan Al diperlukan untuk 
memperkecil rasio molar gel karena 
kelarutan Al dalam ekstrak leburan lebih 
kecil dari kelarutan Si. Untuk pembuatan 
gel, larutan natrium aluminat (NaAlO2) 
ditambahkan pada ekstrak leburan abu 
dasar. Penambahan NaAlO2 sebagai 
sumber Al dilakukan setelah terbentuk 
larutan natrium aluminat yang homogen, 
ditandai dengan pembentukan larutan yang 
jernih. Kemudian pembentukan pasta 
aluminosilikat dibuat dengan pencampuran 
larutan natrium aluminat yang sudah 
tercampur homogen dengan ekstrak Si dan 
Al yang dihasilkan dari pelarutan leburan 
abu dasar selama 30 menit dengan 
pengadukan. Ion aluminat dan ion silikat 
terkondensasi selama proses pelarutan 
membentuk gel (pasta) aluminosilikat yang 
digunakan sebagai prekursor zeolit dan 
terkristalisasi menjadi zeolit dengan 
perlakuan hidrotermal dalam autoclave. 
Penambahan residu ekstrak Si-Al juga 
dilakukan setelah penambahan NaAlO2 

untuk mendapatkan zeolit A dengan 
kuantitas yang besar guna diaplikasikan 
sebagai adsorben, karena jika ekstrak saja 
yang digunakan sebagai prekursor zeolit 
maka zeolit yang dihasilkan memang murni 
zeolit A seperti yang diteliti oleh Yuli(2009) 
namun kuantitasnya sangat sedikit sehingga 
biayanya cukup mahal untuk memperoleh 
zeolit A sebagai adsorben, maka dilakukan 
penambahan residu dari ekstrak Si-
Al(Chunfeng, 2009) . 
 
Proses pembentukan zeolit dari prekursor 
zeolit hasil leburan abu dasar-alkali 
dilakukan secara hidrotermal dalam reactor 
hidrotermal (autoclave stainless steel) pada 
suhu 100°C dan waktu hidrotermal selama 
12 jam. Seperti yang telah dilakukan oleh 
Yuli(2009) bahwa zeolit A dengan kapasitas 
tukar kation (KTK) terbesar telah berhasil 
disintesis dari abu dasar dengan suhu 
hidrotermal 100°C dan waktu hidrotermal 12 
jam sehingga zeolit yang diperoleh 
diharapkan mampu menjadi adsorben yang 
efektif karena tingkat KTK nya yang cukup 
tinggi.  



 

 

 
Pada akhir proses hidrotermal sintesis zeolit 
dari ekstrak leburan dalam atmosfir udara 
dihasilkan campuran berupa padatan putih 
kekuningan dan larutan yang berwarna 
kuning muda. Padatan yang dihasilkan 
dipisahkan dari larutannya dengan 
penyaringan menggunakan corong buchner 
dan dicuci berulang kali dengan air destilasi 
untuk menghilangkan kelebihan NaOH dan 
pengotor hingga pH filtrat 9-10. Padatan 
kemudian dikeringkan dalam oven selama 
semalam pada suhu 105 °C untuk 
menghilangkan air. 
 
Dalam penelitian ini , zeolit yang telah 
disintesis dikarakterisasi menggunakan 
difraksi sinar X (XRD) utuk mengetahui 
struktur kristal zeolit yang terbentuk. 
Gambar 2 merupakan difraktogram padatan 
zeolit yang terbentuk. Hasil pencocokan 
puncak-puncak tersebut sesuai dengan 
Powder Diffraction File (PDF) yang 
diperoleh dari Data Base Joint Committee 
on Powder Diffraction Standards (JCPDS) 
1997 dengan nomor seri PDF 39-0222 
sebagai standar terbentuknya zeolit A. 
Hampir semua puncak-puncak yang muncul 
pada pola XRD merupakan puncak-puncak 
karakteristik zeolit A , walaupun ada puncak 
zeolit Hidroksi-sodalit yang muncul pada 2θ 
= 13,9 (PDF 31-1271). Dengan demikian 
padatan yang terbentuk setelah perlakuan 
hidrotermal selama 12 jam merupakan zeolit 
fasa tunggal yaitu zeolit A. 

 
Gambar 2 Difraktogram  Hasil 

SintesisZeolit A 
 
2. Studi Adsorpsi 
 
Zeolit A yang telah berhasil disintesis 
diaplikasikan sebagai adsorben untuk 
mereduksi ion logam berat Zn(II). 
Keefektifan zeolit A sebagai adsorben pada 
penelitian ini diamati dengan menggunakan 
abu dasar untuk adsorben langsung sebagai 
pembanding. 
 

Dalam penelitian ini, pengaruh waktu 
kontak, pH dan konsentrasi awal, diuji 
menggunakan larutan Zn(II) sintetis untuk 
menyelidiki keefektifan zeolit A yang 
disintesis dari abu dasar untuk 
menghilangkan ion Zn(II) dengan metode 
adsorpsi batch. 
 
2.1 Penentuan waktu kontak optimum 
 
Gambar 3 menunjukkan penghilangan ion 
Zn (II)  oleh zeolit A yang cukup cepat mulai 
15 menit pertama kemudian lajunya 
menurun secara signifikan pada menit-menit 
berikutnya, hingga tercapai laju yang 
konstan pada 240 menit(4 jam) untuk zeolit 
A dan 480 menit(8 jam) untuk abu dasar. 
Hal ini mungkin tejadi karena berkaitan 
dengan faktanya bahwa pada awalnya 
banyak sisi adsorben yang kosong sehingga 
kecenderungan larutan untuk terserap ke 
adsorben semakin tinggi dengan 
bertambahnya waktu kontak hingga tercapai 
waktu kesetimbangan. Nampak bahwa 
zeolit A mampu menghilangkan ion Zn(II) 
2,7 kali lebih banyak dibandingkan abu 
dasar pada kondisi yang sama. Hal ini juga 
diakibatkan oleh kondisi fisik adsorben zeolit 
A yang berbentuk bubuk dan lebih kecil 
ukuran partikelnya akibatnya luas 
permukaan adsorben zeolit A lebih luas 
dibandingkan dengan abu dasar sehingga 
lebih cepat pula dalam menyerap Zn(II). 
 

 
 

Gambar 3 Pengaruh waktu kontak larutan 
Zn(II) dengan % logam Zn(II) yang 

teradsorp oleh adsorben yang berbeda 
yaitu abu dasar dan zeolit A. Kondisi 

proses: jumlah adsorben 1 gram, volume 
100 ml, konsentrasi awal 500 mg/L, 
T=300C dan pH 6. Waktu optimum 
diperoleh pada saat 8 jam untuk 

adsorben abu dasar dan 4 jam untuk 
adsorben zeolit A. 

 
2.2 Penentuan pH optimum 
 
pH larutan merupakan faktor penting yang 
dapat mempengaruhi adsorpsi dan proses 



 

 

pertukaran ion. Pada umumnya 
penghilangan logam meningkat dengan 
naiknya pH. Gambar 4 menunjukkan 
pengaruh pH terhadap kinerja zeolit A dan 
abu dasar pada pH 2-10 dengan 
konsentrasi awal Zn(II) 500 mg/L. Kinerja 
zeolit dan abu dasar berubah ketika pH 
divariasi dari 2 sampai 10. Effisiensi 
penghilangan Zn(II) dengan menggunakan 
zeolit A dari pH 2 sampai 6 cenderung naik, 
kemudian konstan mulai pH 6, 8 dan 10, 
sehingga pH dengan kapasitas adsorpsi 
optimum terjadi pada pH 6 dan adsorpsi 
minimum terjadi pada pH 2. Hal ini serupa 
dengan yang diteliti oleh Qiu dan 
Zheng(2008) yang menggunakan zeolit hasil 
sintesis dari abu layang. Jadi pH 6 
ditetapkan sebagai pH optimum untuk 
adsorpsi logam Zn(II) oleh adsorben zeolit A 
dengan kapasitas adsorpsi sebesar 49,82 
mg/g dan jumlah logam Zn(II) yang 
teradsorp yakni sebesar 99,64 % 
.Sedangkan kapasitas adsorpsi abu dasar 
mula- mula konstan saat pH 2 sampai 4 
kemudian mulai naik tajam pada pH 6 dan 8 
selanjutnya turun pada pH 10, sehingga 
dapat terlihat pada grafik bahwa puncak 
tertinggi berada pada pH 8 yang memiliki 
arti bahwa effisiensi penghilangan terbesar 
terjadi pada pH tersebut maka dapat 
dijelaskan bahwa adsorpsi maksimum  
terjadi pada pH 8 sedangkan adsorpsi 
minimum terjadi pada pH 2 sama dengan 
adsorben zeolit. Jadi pH 8 ditetapkan 
sebagai pH optimum untuk adsorpsi logam 
Zn(II) oleh adsorben abu dasar dengan 
kapasitas adsorpsi sebesar 49,68 mg/g 
dengan jumlah logam Zn(II) yang teradsorp 
oleh abu dasar paling banyak dibandingkan 
kondisi pH yang lain yakni sebesar 99,37%. 
 

 
 

Gambar 4 Pengaruh pH larutan Zn(II) 
dengan % logam Zn(II) yang teradsorp 
oleh adsorben yang berbeda yaitu abu 

dasar dan zeolit A. Kondisi proses: 
jumlah adsorben 1 gram, volume 100 ml, 
konsentrasi awal 500 mg/L, T=30 0C dan 
pH 6. Waktu kontak Zn(II) dengan abu 
dasar adalah 8 jam dan waktu kontak 
Zn(II) dengan zeolit A adalah 4 jam. 

 
2.3 Penentuan konsentrasi awal larutan 
Zn(II) optimum 
 
Gambar 5 menunjukkan pengaruh 
konsentrasi awal Zn(II) pada abu dasar dan 
zeolit A. Penyerapan ion logam oleh 
adsorben meningkat dengan meningkatnya 
konsentrasi awal ion logam, kemudian 
konstan setelah tercapai kesetimbangan. 
Hal ini karena meningkatnya konsentrasi 
awal Zn(II) akan memberikan daya dorong 
yang lebih besar. Hasilnya ion Zn(II) akan 
berpindah(migrasi) dari permukaan luar ke 
dalam pori-pori zeolit A yang berukuran 
mikro. Ion Zn mampu bertukar kation tidak 
hanya pada permukaan luar zeolit tapi juga 
pada permukaan dalam zeolit. 
Kesetimbangan tercapai ketika semua 
pertukaran ion Zn(II) dan kation pada 
permukaan luar dan dalam zeolit A telah 
tercapai. Dalam gambar 5 dengan 
meningkatnya konsentrasi awal dari Zn(II), 
efisiensi penghilangan menurun. Semakin 
tinggi Konsentrasi larutan Zn (II) maka lebih 
banyak Zn(II) yang tertukar atau terserap. 
Hasil ini sama dengan penelitian 
penghilangan Zn  lainnya yang 
menggunakan zeolit A(El Kamash et al., 
2005). 
 

 
 

Gambar 5 Pengaruh konsentrasi awal 
larutan Zn(II) dengan % logam Zn(II) yang 

teradsorp oleh adsorben zeolit A. 
Kondisi proses: jumlah adsorben 1 gram, 
volume 100 ml, rentang konsentrasi awal 

5-50 mg/L, T=30 0C dan pH=6 dan t 
kontak= 4 jam. 

 
2.4 Kinetika adsorpsi 
 
Kinetika adsorpsi dari Zn(II) berfungsi untuk 
mendesain sistem eksperimen. Model 
kinetika yang digunakan untuk 
mencocokkan data eksperimen terdiri atas 
model orde satu semu, orde dua semu, 
Elovich, Bangham dan model difusi intra 
partikel. Model kinetika dipakai untuk 
menjelaskan mekanisme dari adsorpsi, yang 
tergantung pada karakteristik fisika dan atau 



 

 

kimia dari adsorben seperti halnya proses 
transfer massa.  
 
Model kinetik diperoleh dengan mengolah 
data penentuan waktu optimum. Hasil dapat 
dilihat di Gambar 6. Nilai parameter 
adsorpsi kinetik dari lima model dirangkum 
dalam Tabel 1. Dari data tersebut diketahui 
bahwa adsorpsi logam Zn(II) menggunakan 
zeolit A mengikuti model orde dua semu, 
begitu pula dengan abu dasar. Zeolit A yang 
mengikuti kinetika orde semu menandakan 
penyerapan yang terjadi secara kimia. 
Prediksi nilai kapasitas adsorpsi 
kesetimbangan dari orde dua semu yakni 
47,619 mg/g untuk zeolit A dan 20 mg/g 
untuk abu dasar juga mendekati dengan 
hasil penelitian saat tercapainya 
kesetimbangan kapasitas adsorpsi yakni 
49,73 mg/g pada zeolit A dan 17,23 mg/g 
pada abu dasar(Gambar 3). Model kinetika 
yang sama juga diperoleh pada penelitian El 
Kamash(2005) dengan adsoben zeolit A 
sintetis dan adsorbat Zn(II). 
 
2.5 Isoterm adsorpsi 
 
Isoterm adsorpsi dapat digunakan untuk 
mengetahui interaksi antara larutan dengan 
adsorben dan kemampuan optimum yang 
dapat dicapai oleh adsoben. Isoterm 
adsorpsi merupakan parameter yang sangat 
penting dalam adsorpsi karena ikut 
berperan dalam menentukan kondisi 
maksimum untuk menghasilkan adsorpsi 
yang optimal. Isoterm adsorpsi dapat dikaji 
dengan beberapa model yang ada untuk 
mengetahui model adsorpsi isoterm yang 
sesuai, dimana model adsorpsi isoterm ion 
logam Zn(II) akan dikaji menggunakan tiga 
model yaitu isoterm Langmuir, Freundlich 
dan Tempkin(Gambar 7). Isoterm adsorpsi 
dari Zn(II) sangat penting diolah untuk 
mengetahui jenis adsorpsi yang terjadi. 
Isoterm adsorpsi terkarakterisasi oleh nilai 
konstanta tertentu yang menggambarkan 
karakteristik permukaan, afinitas dari 
adsorben dan kapasitas adsorpsi dari 
adsorben. Model isoterm yang sesuai 
dengan data eksperimen diuji dengan 
metoda regresi linier. Pada penelitian ini 
model isoterm adsorpsi diperoleh dari 
pengolahan data variasi konsentrasi awal 
larutan Zn (II) yang diadsorp menggunakan 
adsorben zeolit A yang disintesis dari abu 
dasar batu bara yang telah disiapkan 
sebelumnya.  
 

Nilai parameter adsorpsi isoterm dari tiga 
model dirangkum dalam Tabel 4.3. Dari data 
dan koefisien korelasi (R2) tersebut 
diketahui bahwa adsorpsi logam Zn 
menggunakan zeolit A lebih mengikuti 
model Langmuir daripada Freundlich 
ataupun Tempkin dalam simulasi model 
adsorpsi. Hal ini serupa dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Barakat(2008) yang 
menggunakan zeolit  tipe 4A hasil sintesis 
dari larutan Si dan Al murni untuk adsorpsi 
Zn(II) dan Chunfeng(2009) yang 
menggunakan zeolit yang disintesis dari abu 
layang. Adsorpsi isoterm Langmuir 
merupakan adsorpsi yang terjadi secara 
kimia karena adanya ikatan kimia antara 
adsorbat dengan permukaan adsorben. 
Karena ikatan kimia yang terjadi cukup kuat 
maka ketika permukaan adsorben sudah 
tertutupi adsorbat, adsorbat hanya 
teradsorpsi pada lapisan pertama atau satu 
lapisan meskipun dilakukan peningkatan 
temperatur dan konsentrasi. Isoterm 
adsorpsi menunjukkan bahwa kenaikan 
konsentrasi awal diikuti dengan 
meningkatnya jumlah zat yang teradsorpsi 
sehingga tercapai keadaan setimbang. 
Adsorpsi Langmuir berasumsi bahwa pada 
permukaan adsorben terdapat sejumlah 
tertentu situs aktif(active sites) yang 
sebanding dengan luas permukaan 
adsorben. Pada keadaan situs aktif 
adsorben belum jenuh dengan adsorbat 
maka peningkatan konsentrasi adsorbat 
yang dipaparkan akan meningkat secara 
linier dengan jumlah adsorbat yang 
teradsorpsi. Selanjutnya, jika situs aktif 
adsorben telah jenuh dengan adsorbat, 
maka peningkatan konsentrasi adsorbat 
yang dipaparkan tidak akan meningkatkan 
jumlah adsorbat yang teradsorps. Model 
isoterm Langmuir menandakan bahwa 
terbentuk lapisan monolayer dari ion Zn(II) 
pada permukaan terluar dari adsorben zeolit 
A dan berlaku untuk adsorpsi kimia dimana 
reaksi yang terjadi adalah spesifik. Isoterm 
Langmuir diperoleh dengan asumsi bahwa 
adsorpsi terjadi pada permukaan homogen 
dari adsorben(Chunfeng, 2009). Hasil model 
isoterm Langmuir ini memperkuat model 
kinetika adsorpsi orde dua semu dari 
penelitian ini yang menunjukkan bahwa 
adsorpsi Zn(II) pada zeolit A terjadi secara 
kimisorpsi. 
 
 
 



 

 

2.6 Morfologi Adsorben sebelum dan 
setelah adsorpsi 

 
Hasil sintesis zeolit yang terbentuk selain 
dianalisis dengan XRD juga dianalisis 
morfologi bentuk kristal melalui scanning 
electron microscopy (SEM) untuk melihat 
bentuk kristal sebelum dan setelah proses 
adsorpsi terjadi. Gambar 8(a) menampilkan 
zeolit A bentuk kristal kubik berukuran 
seragam sebelum adsorpsi dilakukan. 
Sedangkan pada Gambar 8(b) menampilkan 
bentuk kristal zeolit A setelah adsorpsi 
larutan Zn(II) saat kapasitas adsorpsi 
terbesar, tampak bahwa permukaan zeolit A 
yang berbentuk kubus terlihat homogen, hal 
ini sesuai dengan isotermal yang terjadi 
yakni mengikuti Langmuir dimana lapisan 
yang terbentuk adalah monolayer sehingga 
ion Zn(II) terikat secara kimia dan terserap 
hingga kepermukaan dalam zeolit A maka 
permukaan zeolit tampak rata dan 
homogen. Gambar 9(a) menunjukkan abu 
dasar berbentuk bola dan adanya karbon 
yang amorf berbentuk gumpalan tak 
beraturan sebelum adsorpsi, sedangkan 
Gambar 9(b) merupakan abu dasar setelah 
adsorpsi tampak bagian abu dasar yang 
berbentuk bola dan rongga karbon tertutupi 
oleh lapisan endapan dan komplek yang 
terbentuk oleh ion logam dalam rongga. 
 
 

Tabel 2 Nilai parameter kinetika adsorpsi 

Model Kinetika 
Parameter 

Orde satu semu 

Adsorben kf (min-1) qe (mg/g) R2 

Abu dasar 0,004 16,346 0,898 

Zeolit A 0,017 20,989 0,928 

Orde dua semu   

Adsorben h (mg/g min) qe (mg/g) R2 

Abu dasar 0,134 20 0,986 

Zeolit A 23,809 47,619 0,998 

Elovich   

Adsorben α(mg/(g.min)) β (g/mg) R2 

Abu dasar 0,287 0,234 0,943 

Zeolit A 28002,164 0,323 0,614 

Bangham   

Adsorben ko (mL/(g/L)) Α R2 

Abu dasar 0,012 0,912 0,672 

Zeolit A 7,316 0,234 0,505 

Difusi Intra partikel   

Adsorben kid C R2 

Abu dasar 0,516 1,948 0,814 

Zeolit A 0,309 39,1 0,363 
 

Tabel 3 Ringkasan dari perhitungan 
isoterm adsorpsi dari beberapa model 

 
Model isoterm Parameter 
Langmuir 
Adsorben K R2 
Zeolit A 0,392 0,995 
Freundlich 
Adsorben K 1/n R2 
Zeolit A 0,364 0,307 0,89 

Tempkin 
Adsorben K B R2 
Zeolit A 5,25 0,199 0,89 
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Gambar 6 Analisis beberapa model kinetik, 
(a.) Model orde satu semu, (b.) Model orde 

dua semu, (c.) Model Elovich
Model Bangham dan (e)Model difusi 
partikel. Kondisi proses: jumlah adsorben 

1 gram, konsentrasi awal 500 mg/L,
volume 100 ml, suhu 30°C 

adsorben abu dasar dan t=4 jam untuk 
adsorben zeolit A dan pH 6

 

 

 

 

 

 

Analisis beberapa model kinetik, 
(a.) Model orde satu semu, (b.) Model orde 

Elovich  dan (d.) 
Bangham dan (e)Model difusi intra 

Kondisi proses: jumlah adsorben 
konsentrasi awal 500 mg/L,  

suhu 30°C , t= 8 jam untuk 
adsorben abu dasar dan t=4 jam untuk 

dan pH 6  

(a) 

(b) 

(c) 

 
Gambar 7 Analisis beberapa model 

isoterm, (a.) Model Langmuir, (b.) Model 
Freundlich, (c.) Model Tempkin

adsorben zeolit A. Kondisi proses: jumlah 
adsorben 1 gram, konsentrasi awal 5

mg/L, volume 100 ml, suhu 30°C 
dan pH 6
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Gambar 8  Mikrograf  SEM hasil sintesis 
zeolit A (a) sebelum adsorpsi dan (b) 

setelah adsorpsi pada perbesaran 10.000 
kali dengan energi 20 kV

 

 

 

 

 

Analisis beberapa model 
isoterm, (a.) Model Langmuir, (b.) Model 
Freundlich, (c.) Model Tempkin  dengan 

Kondisi proses: jumlah 
konsentrasi awal 5 -50 

suhu 30°C , t= 4 jam 
dan pH 6  

 
(b) 
 

8  Mikrograf  SEM hasil sintesis 
zeolit A (a) sebelum adsorpsi dan (b) 

setelah adsorpsi pada perbesaran 10.000 
kali dengan energi 20 kV  
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Gambar 9 Mikrograf  SEM abu dasar (a) 
sebelum adsorpsi dan (b) 
pada perbesaran 1000 kali dengan energi 

20 kV 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
dapat disimpulkan bahwa 
disintesis dari bahan dasar abu dasar batu 
bara mampu digunakan sebagai adsorben 
yang potensial untuk menghilangkan ion 
logam berat Zn(II). Zeolit A yang digunakan 
pada penelitian ini adalah zeolit yang 
disintesis dengan bahan dasar berupa ab
dasar batubara.  Metode yang digunakan 
untuk sintesis zeolit adalah metode peleburan 
alkali yang diikuti dengan proses hidrotermal. 
Metode peleburan alkali dilakukan pada 
kondisi suhu peleburan 750 
kemudian dilanjutkan proses reaksi 
hidrotermal pada suhu 100ºC
dengan perbandingan rasio 
1,926.  Zeolit A ini digunakan sebagai 
adsorben untuk menghilangkan logam 
dari larutan dan digunakan pula abu dasar 
batu bara sebagai pembanding adsorben 
dalam proses adsorpsi. Penelitian 
mencakup variasi waktu,pH
larutan serta mempelajari kinetika
isoterm adsorpsi. Waktu kesetimbangan 
untuk zeolit A dan abu dasar tercapai pada 4 
jam dan 8 jam. Sehingga 
kecepatan penyerapan logam Zn(II) 2 kali 
lebih cepat dibandingkan abu dasar. D
kondisi berapa lama pun, zeolit A memiliki 
kapasitas adsorpsi yang lebih tinggi dari pada 
abu dasar. Kinetika adsorpsinya mengikuti 
model orde dua semu untuk zeolit dan
dasar. Hasil maksimum yang 
menunjukkan bahwa zeolit A dan abu dasar 
mampu menghilangkan ion 
hingga 99,74%(tercapai pada pH awal larutan 
Zn(II)=10) dan 99,3678%( tercapai pada pH 
awal larutan Zn(II)=8). Pola isoterm adsorpsi 
zeolit A sesuai dengan model Langmuir. Hal 
ini menunjukkan terjadinya adsorpsi kimia 
dalam proses adsorpsi. Selain proses 
adsorpsi, hilangnya ion logam Zn(II) juga 

 

9 Mikrograf  SEM abu dasar (a) 
sebelum adsorpsi dan (b) setelah adsorpsi 
pada perbesaran 1000 kali dengan energi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
dapat disimpulkan bahwa zeolit A yang 
disintesis dari bahan dasar abu dasar batu 
bara mampu digunakan sebagai adsorben 
yang potensial untuk menghilangkan ion 
logam berat Zn(II). Zeolit A yang digunakan 
pada penelitian ini adalah zeolit yang 
disintesis dengan bahan dasar berupa abu 
dasar batubara.  Metode yang digunakan 
untuk sintesis zeolit adalah metode peleburan 
alkali yang diikuti dengan proses hidrotermal. 
Metode peleburan alkali dilakukan pada 
kondisi suhu peleburan 750 ºC selama 1 jam 
kemudian dilanjutkan proses reaksi 

ºC selama 12 jam 
rasio molar SiO2/Al2O3 

Zeolit A ini digunakan sebagai 
adsorben untuk menghilangkan logam Zn(II) 

dan digunakan pula abu dasar 
batu bara sebagai pembanding adsorben 

Penelitian adsorpsi ini 
pH konsentrasi awal 

serta mempelajari kinetika dan 
Waktu kesetimbangan 

untuk zeolit A dan abu dasar tercapai pada 4 
jam dan 8 jam. Sehingga zeolit A memiliki 

pan logam Zn(II) 2 kali 
lebih cepat dibandingkan abu dasar. Dalam 
kondisi berapa lama pun, zeolit A memiliki 
kapasitas adsorpsi yang lebih tinggi dari pada 

Kinetika adsorpsinya mengikuti 
semu untuk zeolit dan abu 

maksimum yang diperoleh 
bahwa zeolit A dan abu dasar 

menghilangkan ion logam Zn(II) 
(tercapai pada pH awal larutan 

( tercapai pada pH 
Pola isoterm adsorpsi 
model Langmuir. Hal 

ini menunjukkan terjadinya adsorpsi kimia 
dalam proses adsorpsi. Selain proses 
adsorpsi, hilangnya ion logam Zn(II) juga 

dipengaruhi oleh sifat zeolit yang mampu 
mengalami pertukaran ion antara ion yang 
ada pada permukaan zeolit dengan
adsorben yakni Zn(II)..  
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ABSTRAK  

Telah dilakukan penelitian tentang adsorpsi ion amonium (NH4
+) dari larutan sintetik dengan metode batch 

dan kolom (kontinyu) menggunakan adsorben zeolit A-karbon yang disintesis dari abu dasar batubara. 
Sintesis zeolit A-karbon dilakukan dengan metode peleburan dalam atmosfer nitrogen (750ºC, 1 jam) 
diikuti proses hidrotermal (100ºC,12jam). Studi adsorpsi batch mencakup variasi waktu (0,25-24jam), 
konsentrasi (5-100 mg/mL), pH (4-9) serta mempelajari kinetika adsorpsi dan isotherm adsorpsinya. Studi 
adsorpsi kolom (kontinyu) mempelajari variasi laju alir  dan kurva breakthrough yang ditentukan dengan 
perhitungan model Thomas. Hasil yang diperoleh dari metode batch menunjukkan bahwa kondisi optimum 
adsorpsi diperoleh pada waktu kontak 10 jam, pH 6 dan konsentrasi awal ion amonium 60 mg/L. Kinetika 
adsorpsinya mengikuti model orde dua semu dan isotherm adsorpsinya mengikuti model Freundlich. Pada 
adsorpsi kolom kapasitas adsorpsi terbesar diperoleh pada laju alir 0,5 mL/menit yaitu sebesar 115,213 
mg/g.  
   
 
Kata kunci: adsorpsi amonium, batch, kolom kontinyu, zeolit A-karbon 
 
ABSTRACT  
 
This research concerns on the effectiveness of ammonium removal using batch and fixed bed column by 
zeolite A-carbon synthesized from coal bottom ash. The zeolite A-carbon was synthesized by fusion 
method in nitrogen atmosphere (750ºC, 1 hours), followed by a hydrothermal treatment (100ºC,12hours). 
Adsorption capacity of the synthesized zeolite was determined in batch by varying contact time (0,25-24 
hours), initial concentration of ammonium (5-100mg/L)  and pH (4-9). The theoritical aspect of adsorption 
including adsorption isotherm and kinetics were also studied. In addition, adsorption in fixed bed column 
was conducted by varying flow rate and the data was treated by Thomas model in order to determine the 
adsorption capacity.  Results demonstrated that the optimum conditions of adsorption obtained at 10 
hours, pH 6 and initial concentration of 60 mg/L. The adsorption kinetics is best approximated by the 
second order model, whereas adsorption isoterm is best fit the data. In fixed bed column, the highest 
adsorption capacity was 115.213 mg/g which was obtained at flow rate of 0.5 mL/min, pH 6 and initial 
concentration of effluent 60 mg/L. 
 
Keywords: ammonium removal, batch, fixed bed column, zeolit A-karbon 
 
 
PENDAHULUAN 

 
Nitrogen merupakan  nutrisi esensial dalam 
kehidupan sebagai komponen pembangun  
utama  protein tumbuhan dan hewan. Dalam 
lingkungan air, senyawa nitrogen biasanya 
ditemukan dalam bentuk ion amonium, NH4

+ 
(Lei dkk, 2008). Meskipun amonium 
merupakan nutrisi penting untuk ganggang, 
namun kelebihan jumlah amonium dalam 
lingkungan perairan dapat menyebabkan 
eutrofikasi sungai, danau dan pesisir pantai. 
Disamping itu tingginya konsen-trasi amonium 
menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut 
dan bersifat toksik pada organisme aquatic 
(Rozic dkk, 2000). Karena bahaya dan 

toksisitas tersebut, maka kelebihan amonium 
dalam perairan perlu ditangani. 
 
Berbagai metode telah banyak dilakukan untuk 
menghilangkan amonium ini antara lain 
melalui proses biologi seperti 
nitrifikasi/denitrifikasi, proses kimia-fisik seperti 
stripping udara, adsorpsi dan  pertukaran ion 
(Jorgensen, 1976; Thornton dkk, 2007; Ramos 
dkk, 2010). Dari berbagai metode penghi-
langan amonium tersebut, proses adsorpsi 
merupakan cara yang sangat mudah dan 
membutuhkan  biaya yang relatif rendah, 



  

 
 

terutama bila bahan adsorben yang digunakan 
sangat murah.   
Disisi lain, penggunaan batubara pada 
pembangkit listrik berbahan bakar batubara 
menghasilkan limbah abu (abu dasar dan abu 
layang) dalam jumlah yang besar. Limbah abu 
ini sangat melimpah dan belum banyak 
dimanfaatkan, biasanya hanya ditumpuk di 
landfill hingga menggunung. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilaporkan oleh Yanti (2009), 
abu dasar mengandung  oksida-oksida silikon 
(SiO2) (24,10%), aluminium (Al2O3) (6,80%),  
besi ( Fe2O3) (33,59 %), kalsium (CaO) (26,30 
%) dan karbon (11,12%), serta beberapa 
logam berat seperti : As, Sn, Cr dan Cd. 
Dengan kandungan dan komposisi tersebut, 
abu dasar dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
dasar pembuatan zeolit yang banyak 
dimanfaatkan sebagai adsorben, penukar 
kation dan katalis. 
 
Zeolit merupakan kristal alumino silikat berair 
dengan kerangka struktur tiga dimensi terbuka 
dan tersusun atas tetrahedral (SiO4)4– dan 
(AlO4)5–  yang saling terhubung dengan 
memberikan atom oksigen membentuk rongga 
intrakristalin dan saluran atau  pori dimensi 
molekular (Chandrasekar dkk, 2007; Valdes 
dkk, 2006). Rongga-rongga di dalam struktur 
zeolit berisi kation, utamanya ion logam alkali 
dan alkali tanah dan juga berisi molekul air. 
Kation tersebut berfungsi sebagai 
penyeimbang muatan untuk menjaga 
kenetralan zeolit, terikat pada struktur 
aluminosilikat dengan ikatan elektrostatik yang 
lemah sehingga dapat dipertukarkan.   
 
Berdasarkan kandungan karbon yang cukup 
besar dalam abu dasar dan jika unsur ini 
dipertahankan, maka dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber pembuatan zeolit A-karbon. 
Zeolit A-karbon merupakan material yang 
mempunyai perpaduan sifat antara zeolit dan 
karbon. Permukaan zeolit bersifat hidrofilik 
dengan ukuran kerangka pori yang tersusun 
berulang dan mempunyai sifat tukar kation 
yang tinggi, sangat bagus untuk adsorben ion-
ion logam. Sedangkan permukaan karbon 
yang bersifat hidrofobik sesuai untuk adsorben 
senyawa organik (Gao dkk, 2005)  
 
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan 
abu dasar batubara sebagai bahan pembuat 
zeolit A-karbon dengan metode peleburan, 
yang akan digunakan sebagai adsorben ion 
amonium dalam larutan. Parameter adsorpsi 
yang diuji meliputi, waktu kontak, konsentrasi 
awal amonium, pH (dalam sistem batch) dan 
laju alir influen (dalam sistem kolom). 
 

 
METODE PENELITIAN 
Alat Dan Bahan 
 
Peralatan yang digunakan meliputi krusibel 
stainles steel, reaktor hidrotermal (autoclave 
stainless steel),  furnace tubular, pengaduk 
magnetik, neraca analitis dan beberapa alat 
gelas. Peralatan instrumen untuk karakterisasi 
meliputi difraksi sinar X (XRD), Inductive 
Coupled Plasma- Atomic Emission 
Spectroscopy (ICP-AES) dan Scanning 
Electron Microscopy (SEM), spektoskopi FTIR 
serta peralatan untuk pengujian kapasitas 
adsorpsi seperti pHmeter  dan kolom gelas 
yang dirangkai seperti Gambar 1.  
 

Keterangan :  
1. Influen 
2. Pompa 
3. Konektor 
4. Adsorben 
5. Glasswool 
6. Kolom kaca 
7. Efluen 
 

Gambar 1. Skema alat kolom katil tetap 
 
Bahan-bahan yang digunakan meliputi abu 
dasar batubara dari PT. IPMOMI Paiton, Jawa 
Timur, pelet NaOH 99% (Merck), air 
deionisasi, serbuk NaAlO2 (50-56% Al2O3, 45% 
Na2O) (Sigma Aldrich) dan NH4Cl p.a (Merck).  
 
Prosedur Kerja 
Penyiapan Abu Dasar  
Abu dasar dihaluskan dan diayak, dipanaskan 
pada suhu 105ºC dalam oven, didinginkan dan 
disimpan dalam desikator. Selanjutnya abu 
dasar dikarakterisasi menggunakan difraksi 
sinar X (XRD) dan XRF serta siap digunakan 
untuk sintesis zeolit A-karbon. 
 
Sintesis Zeolit A-karbon dari Abu Dasar 
 
Sintesis zeolit A-karbon dari abu dasar 
menggunakan metode peleburan dalam 
atmosfer N2 diikuti proses hidrotermal seperti 
yang dilakukan oleh Yanti (2009). Pertama, 
abu dasar dicampur dengan NaOH menurut 
perbandingan massa abu dasar:NaOH = 1:1,2 
pada suhu 750ºC selama 1 jam dalam furnace 
tubular, dengan aliran N2 selama proses. 
Setelah itu dibuat suspensi dengan 
penambahan air deionisasi, diikuti pengadu-
kan dan pemeraman. Campuran yang telah 
diperam tersebut disaring dan diambil 
supernatannya sebagai larutan sumber Si dan 
Al, selanjutnya dianalisa dengan ICP-AES. 
Kedua, proses hidrotermal dilakukan dengan 



  

 
 

membuat slurry dari supernatan abu dasar 
yang berkomposisi molar  relatif 3,165 Na2O : 
Al2O3 : 1,926 SiO2 : 128 H2O (Robson, 2005) 
dengan penambahan NaAl2O-NaOH serta 
endapan hasil pelarutan. Campuran 
dimasukkan dalam autoklaf stainless steel 
yang tertutup rapat, dipanaskan pada suhu 
100°C selama 12 jam. Padatan hasil 
kristalisasi dipisahkan dari filtratnya, dicuci 
dengan air destilat sampai pH 9-10 dan 
dikeringkan. Zeolit A-karbon hasil sintesis 
dikarakterisasi dengan difraksi sinar-X (XRD), 
Scanning Electron Microscopy (SEM) dan 
spektroskopi FTIR. 
 
Pembuatan Granul 
  
Zeolit A-karbon dan kaolin (yang berfungsi 
sebagai pengikat) dibuat campuran dengan 
perbandingan zeolit A-karbon : kaolin = 90:10 
% berat (Sulaymon dan Mahdi, 1999). 
Kemudian ditambahkan air deionisasi (20% 
berat), diaduk, dicetak dengan ukuran tertentu. 
Selanjutnya dikeringkan dan dikalsinasi.  
 
Studi Adsorpsi 
Metode Batch 
 
Penentuan waktu setimbang 
 
Kedalam 50 mL larutan amonium (NH4

+) 
dengan konsentrasi 10 mg/L, dimasukkan 0,5 
g adsorben zeolit A-karbon kemudian diaduk 
dengan kecepatan pengadukan 300 rpm 
dengan waktu pengadu-kan yang divariasi dari 
15 menit hingga 24 jam pada suhu ruang. 
Larutan disaring sampai jernih, kemudian 
konsentrasi filtrat diukur dengan alat 
Spektrofotometer UV-vis menggunakan 
metode indofenol. Data yang diperoleh 
digunakan untuk menentukan kinetika 
adsorpsi.  
Kinetika adsorpsi ditentukan dengan 3 model 
perhitungan, yaitu orde satu semu, orde dua 
semu dan difusi intra partikel. Model 
perhitungan orde satu semu ditentukan 
dengan persamaan berikut: 

( )t
e t

dq
kf q q

dt
                 (1) 

qt (mg/g) adalah jumlah adsorbat yang diserap 
pada waktu t (min), qe (mg/g) adalah kapasitas 
adsorpsi kesetimbangan (mg/g), dan kf (min-1) 
adalah konstanta laju model orde satu semu 
(min-1). Persamaan (1) dapat diintegrasi pada 
kondisi-kondisi batas qt = 0 pada t = 0 dan 
qt=qt  pada t=t, sehingga diperoleh persamaan: 

1ln( ) lne t eq q q K t            (2) 
Model orde dua semu dapat dinyatakan dalam 
bentuk : 

2( )t
s e t

dq
K q q

dt
       (3)  

ks adalah konstanta laju model orde dua semu 
dalam g/(mg min)). Integrasi persamaan (3) 
pada kondisi batas qt=0 pada t =0 dan qt=qt 
pada t=t, menghasilkan persamaan linier: 

  2

1 1

t es e

t t
q qK q

      (4)  

Laju penyerapan awal, h (mg/g min) 
sedangkan t t  0 dapat didefinisikan sebagai 
berikut : 

   2
s eh K q  (>>>>)    (5) 

  
Laju adsorpsi awal (h), kapasitas adsorpsi 
kesetimbangan (qe) dan konstanta orde dua 
semu ks dapat ditentukan secara eksperimen 
dari slope dan intersep sebagai plot dari t/qt 
versus t. 
Studi difusi intra partikel yang digunakan 
mengikuti persamaan yang  dinyatakan 
sebagai berikut: 

1/2
t idq K t c                   (6) 

dimana kid adalah konstanta laju difusi intra-
partikel. Sebuah plot  qt versus t1/2 akan 
didapatkan garis lurus dengan slope kid dan 
intersep C ketika mekanisme adsorpsi 
mengikuti proses difusi intra-partikel. Nilai 
intersep menandakan tentang ketebalan dari 
batas lapisan, yaitu luas intersep terbesar 
adalah efek batas lapisan (Widiastuti dkk, 
2011).  
 
Variasi pH 
 
Proses adsorpsi dilakukan seperti pada 
optimasi waktu, dengan volume larutan 
amonium (NH4

+) 50 mL, konsentrasi awal 10 
mg/L dan pH awal yang divariasi pada rentang 
pH 4-9; masa  zeolit A-karbon 0,5 g dan waktu 
optimum pengadukan 10 jam. 
 
Variasi konsentrasi awal amonium 
 
Proses adsorpsi dilakukan seperti pada 
optimasi waktu, dengan volume larutan 
amonium (NH4

+) 50 mL, pH optimum 6 dan 
konsentrasi awal yang divariasi 5-100 mg/L; 
masa  zeolit A-karbon 0,5 g serta waktu 
optimum pengadukan 10 jam. Data yang 
diperoleh digunakan untuk penentuan isoterm 
adsorpsi dan kesetimbangan adsorpsi. Zeolit 
A-karbon setelah digunakan sebagai adsor-
ben dikarakterisasi menggunakan spektros-
kopi FTIR. 
 
Penentuan isoterm adsorpsi berdasarkan 
model isoterm Langmuir, Freundlich dan 



  

 
 

Tempkin. Parameter Langmuir ditentukan 
dengan rumus:  

max

1
e

e

q KC
q

KC



    (7)  

qmax (mg/L) dan K (L/mg) adalah kapasitas 
monolayer yang dicapai pada konsentrasi 
tinggi dan konstanta kesetimbangan, berturut-
turut. Ce  adalah konsentrasi kesetimbangan 
dalam larutan (mg/L) dan q menunjukkan 
jumlah yang diserap pada kesetimbangan 
(mg/g). 

max max

1 1e
e

C
C

q Kq q
      (8)  

Parameter Freundlich ditentukan dengan 
rumus 

1/n
f eq K C                       (9) 

KF dan 1/n menunjukkan faktor kapasitas 
Freundlich dan parameter intensitas 
Freundlich, berturut-turut. Ce adalah 
konsentrasi kesetimbangan dalam larutan 
(mg/L) dan q menunjukkan jumlah yang 
diserap pada kesetimbangan (mg/g). 

flog log  + 1/n log eq K C   (10) 
Model isoterm Tempkin menjelaskan tentang 
interaksi antara adsorben dengan 
adsorbatnya. Parameter Tempkin ditentukan 
dengan rumus 

ln  ( )e f e
RTq K C
b

       (11) 

Model liniernya yaitu 
ln lne t eq Bi K Bi C     (12) 

dimana  
RTBi
b

              (13) 

Plot dari qe versus ln Ce  yang digunakan 
untuk menentukan konstanta isoterm  Kt dan  
B1. Ce adalah konsentrasi kesetimbangan 
dalam larutan  (mg/L) dan   q mewakili jumlah 
kesetimbangan adsorpsi (mg/g). Kt merupa-
kan konstanta kesetimbangan  (L/mol) yang 
sesuai digunakan untuk energi ikatan maksi-
mum dan konstanta  B1 berhubungan dengan 
bagian adsorpsi (Widiastuti dkk, 2011). 
 
Metode Kolom (Kontinyu) 
 
0,5 g granul zeolit A-karbon dimasukkan dalam 
kolom adsorpsi (Gambar 1) dan dialiri larutan 
amonium dengan konsentrasi 60 mg/L pada 
pH 6. Laju alir diatur mengikuti down flow 
dengan variasi 0,5 mL/menit, 1,0 mL/menit dan 
1,5 mL/menit. Efluen ditampung dan diambil 
secara berkala tiap 6 jam. Konsentrasi 
amonium dalam efluen diukur dengan alat 
Spektrofotometer UV-vis menggunakan 
metode indofenol. Analisis Breakthrough dan 

penentuan kapasitas adsorpsi menggunakan 
pendekatan model Thomas. 
Bentuk linier dari model Thomas adalah 
sebagai berikut: 
ln tCK

Q
XqK

C
C

oTh
oTh

t

O 







1  (Sigh dkk, 2009). 

KTh adalah konstanta laju Thomas 
(mL/menit.mg), qo adalah kapasitas adsorpsi 
(mg/g), X adalah jumlah adsorben dalam ko-
lom (g), Co adalah konsentrasi influen (mg/L), 
Ct adalah konsentrasi effluen pada waktu t 
(mg/L) dan Q adalah laju alir (ml/menit) 
Koefisien  kinetika KTh dan kapasitas adsorpsi 
kolom qo dapat ditentukan dari plot ln [(Co/Ct)-
1] versus t pada laju alir tertentu dan waktu 
breakthrough diperoleh pada saat nilai Ct 
sama dengan 50% Co (Aksu dan Gonen, 2004) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

   Sintesis dan Karakterisasi Zeolit A-karbon 
 
Sintesis zeolit A-karbon dari abu dasar 
menggunakan metode peleburan yang diikuti 
oleh kristalisasi hidrotermal. Prinsip metode 
peleburan ini adalah mereaksikan bahan dasar 
dengan basa alkali seperti NaOH pada suhu 
tinggi yang bertujuan mengaktifkan silika dan 
alumina dalam abu membentuk produk garam 
silikat dan aluminat yang mudah larut.  
Pada proses hidrotermal, penggu-naan 
endapan hasil pelarutan dilakukan untuk 
menambahkan karbon yang tidak terbakar. 
Proses kristalisasi hidrotermal yang 
berlangsung dapat ditunjukkan pada 
persamaan reaksi berikut:   
NaOH(aq)+NaAl(OH)4(aq)+Na2SiO3(aq) 
→[Nax(AlO2)y (SiO2)z.NaOH.H2O](gel) 
→Nap[(AlO2)p(SiO2)q]. h H2O(Kristal dalam suspensi).          
(Ojha dkk,2004) 
 
Zeolit hasil sintesis dianalisa menggunakan 
difraksi sinar X ( XRD) (Gambar 2) dan SEM 
(Gambar 3). Pola difraksi tersebut dicocokkan 
dengan Data Base Joint Committee on 
Powder Diffraction Standards (JCPDS) 1997 
dengan nomor seri PDF 39-0222 untuk zeolit-
A. Kesamaan pola difraksi menunjukkan 
bahwa struktur zeolit yang dihasilkan pada 
penelitian ini merupakan zeolit A 
[Na96(AlO2)96(SiO2)96.216H2O] yang berbentuk 
kubik. 
 



  

 
 

 
Gambar 2. Difraktogram zeolit A-karbon 

sintesis dari abu dasar 
 
Hasil karakterisasi ini didukung oleh 

spektra FTIR zeolit A-karbon hasil sintesis 
(Gambar 4) yang menunjukkan adanya pita 
serapan karakteristik zeolit seperti spektra 
yang dilaporkan oleh Ojha, dkk (2004) dan 
Rayalu, dkk (2005). Identifikasi spektra zeolit 
A-karbon menunjukkan adanya vibrasi ulur 
asimetri Si-O atau Al-O pada serapan bilangan 
gelombang 1000,16cm-1, vibrasi ulur simetri  
O-Si-O atau O-Al-O pada serapan bilangan 
gelombang 663,5 cm-1, vibrasi tekuk O-Al-O 
atau O-Si-O ditunjukkan pada bilangan 
gelombang 459,07 cm-1. Identifikasi gugus 
hidroksil ditunjukkan adanya serapan pada 
bilangan gelombang 3425,69 cm-1 (vibrasi ulur 
O-H) dan 1639,55 cm-1(vibrasi tekuk dari H-O-
H). 

 
Gambar 3. Mikrograf SEM zeolit A-karbon 

sintesis dari abu dasar 
 

 
Gambar 4. Spektra FTIR zeolit A-karbon 
sebelum dan setelah digunakan sebagai 
adsorben pada adsorpsi ion amonium. 

 

Mekanisme Penghilangan Amonium 
 
Mekanisme penghilangan amonium 
menggunakan zeolit A-karbon termasuk reaksi 
pertukaran ion dimana zeolit mempunyai 
muatan negatif akibat adanya perbedaan 
muatan antara Si4+ dengan Al3+. Muatan 
negatif ini disebabkan oleh atom Al yang 
bervalensi 3 harus mengikat 4 atom oksigen 
yang lebih elektronegatif dalam tetrahedral 
aluminosilikat. Adanya muatan negatif pada 
zeolit, dapat diseimbangkan oleh muatan 
positif dari kation seperti Na+ dengan ikatan 
elektrostatik yang lemah (Rozic, dkk. 2000). 
Karena lemahnya ikatan elektrostatik  antara 
kation dengan zeolit inilah, maka zeolit bersifat 
sebagai penukar kation yaitu kation Na+ yang 
tergantikan posisinya dengan ion amonium 
(NH4

+). Mekanisme reaksi pertukaran ion 
amonium dengan zeolit adalah sebagai 
berikut:  
Zeolite-Na+  + NH4

+ =  Na+  +  Zeolit-NH4
+ (Zhao 

dkk, 2010).  
 
Kinetika adsorpsi  
 
Model kinetika adsorpsi amonium oleh zeolit 
A-karbon ditentukan dari data waktu optimum. 
Model kinetika dipakai untuk menjelaskan 
mekanisme dari adsorpsi, yang tergantung 
pada karakteristik fisika dan atau kimia dari 
adsorben seperti halnya proses transfer 
massa. Nilai parameter adsorpsi kinetik dari 
tiga model kinetika dirangkum dalam Tabel 1 
dengan kondisi proses: jumlah adsorben 0,5 
gram, volume 50 mL, konsentrasi awal 60mg/L 
dan pH 6,0. Dari data tersebut dapat diketahui 
bahwa adsorpsi ion amonium (NH4

+) 
menggunakan zeolit A-karbon mengikuti 
model orde dua semu. Hal ini dapat 
disimpulkan dari nilai R2 model orde dua semu 
yaitu 0,998. Model kinetika ini sesuai dengan 
hasil penelitian pada adsorpsi amonium dari 
Lei, dkk (2008) menggunakan zeolit alam 
(natural Chinese zeolite), Ayu (2010) 
menggunakan zeolit A yang disintesis dari abu 
dasar batubara dan Widiastuti, dkk (2011) 
menggunakan zeolit alam Australia. 
 

Tabel 1. Parameter kinetika untuk adsorpsi 
ammonium dengan berbagai model 

Model kinetik Parameter R2 

Ord
e 

satu 
sem

u 

kf (min-

1) 
0,0
01 

qe 
(mg
/g) 

4,14
50 

0,9
52 

Ord
e 

dua 

h 
(mg/g.
min) 

0,0
58 

qe 
(mg
/g) 

0,88
18 

0,9
98 



  

 
 

sem
u 

Difu
si 

intra 
parti
kel 

Kid 
0,0
05 C 0,61

0 
0,9
45 

 
Isoterm adsorpsi  
 
Model isoterm  adsorpsi amonium oleh zeolit 
A-karbon ditentukan dari data hasil variasi 
konsentrasi. Model isoterm ini digunakan untuk 
mengetahui jenis adsorpsi yang terjadi. Nilai 
parameter adsorpsi isoterm dari tiga model 
isoterm adsorpsi  dirangkum dalam Tabel 2. 
Dari data koefisien korelasi (R2) pada Tabel 2  
tersebut diketahui bahwa adsorpsi ion 
amonium (NH4

+) oleh zeolit A-karbon lebih 
mengikuti model adsorpsi Freundlich (R2= 
0.847). Nilai parameter konstanta Freundlich, 
Kf dan intensitas Freundlich 1/n berturut-turut 
adalah 0,5546 dan 0,750. Tingginya nilai 
konstanta Kf menunjukkan afinitas yang tinggi 
untuk ion amonium (NH4

+) dan nilai parameter 
1/n yang berada pada rentang 0,1<1/n<1 
mengindikasikan adsorpsi ion amonium oleh 
zeolit A-karbon mengikuti isotherm Freundlich 
(Zhao dkk, 2010). Adsorpsi Freundlich 
merupakan adsorpsi yang terjadi karena 
adanya interaksi secara fisik antara adsorbat 
(ion amonium) dengan permukaan adsorben 
(zeolit), dengan asumsi bahwa adsorpsi terjadi 
pada permukaan yang heterogen (tidak 
seragam). Hasil isotherm adsorpsi yang diper-
oleh pada penelitian ini sesuai dengan 
adsorpsi amonium pada penelitian yang 
dilakukan oleh Lei, dkk (2007) dan Widiastuti, 
dkk (2011) menggunakan adsorben zeolit 
alam. 
 

Tabel 2. Ringkasan dari perhitungan 
isoterm adsorpsi 

Model 
Isoterm Parameter 

Langmu
ir 

qmax 
(mg/g) 

k 
(L/mg) R2 

66.667 0,0424 0,781 

Freundli
ch 

kf 
(mg/g)/(
mg/L) 

1/n R2 

0,5546 0,750 0,847 

Temkin 
kt (L/mg) B1 R2 

1,5488 0,576 0,823 

 
 
 
 
 

Pengaruh Laju Alir pada Kurva 
Breakthrough dan Aplikasi Model Thomas 
 
Pengambilan data pada metode kolom 
dilakukan dengan mengatur laju alir influen. 
Kapasitas maksimum kolom merupakan 
banyaknya adsorbat yang tertahan pada 
adsorben dalam kolom. Hasil perhitungan 
menggunakan pendekatan model Thomas 
ditampilkan pada Tabel 3, yang dilakukan 
pada kondisi optimum adsorpsi yaitu: 
konsentrasi awal influen 60 mg/L, pH 6 dan 
pada suhu kamar. Sedangkan kurva 
breakthrough ditampilkan pada Gambar 5. Dari 
Tabel 3 dan Gambar 5 tersebut dapat 
ditunjukkan bahwa efisiensi penghilangan 
amonium berkurang dengan kenaikan laju, 
dimana nilai kapasitas adsorpsi (qo) dan waktu 
breakthrough (tb) dengan kenaikan laju dari 0,5 
mL/menit, 1,0 mL/menit hingga 1,5 mL/menit. 
Hal ini disebabkan waktu kontak hidraulik dan 
kontak antara sampel (adsorbat) dengan zeolit 
berkurang dengan kenaikan laju (Aksu dan 
Gonen,2004). Semakin besar laju alir influen, 
waktu kontak antara adsorben dan adsorbat 
berkurang sehingga pengambilan amonium 
kurang efektif dan efisien. 
 
Tabel 3. Nilai parameter perhitungan model 

Thomas dari variasi laju alir influen 
Laju alir 

(mL/menit) 0,5 1,0 1,5 

Massa 
adsorben(g) 1,002 1,002 1,003 

KT 
(mL/g.menit) 

8,78x10-

3 
8,88x10-

3 
8,88x10-

3 
qo 

(mg/g) 115,213 68,306 5,402 

Tb(menit) 3840 1140 0,0167 

R2 0,833 0,947 0,912 

 

 
Gambar 5. Kurva breaktrough adsorpsi ion 
amonium oleh zeolit A-karbon pada variasi 

laju alir 0,5; 1,0; 1,5 mL/menit. 
 
 
 
 



  

 
 

Karakterisasi Adsorben 
 
Zeolit A-karbon setelah digunakan pada 
proses adsorpsi amonium, dikarakterisasi 
menggunakan spektroskopi FTIR (Gambar 4). 
Spektogram yang dihasil-kan menunjukkan 
adanya pita serapan di bilangan gelombang 
1408,08 cm-1, sebagai serapan vibrasi tekuk 
gugus H-N-H. Hal ini seperti yang dilaporkan 
oleh Busigny dkk (2003) bahwa vibrasi tekuk 
H-N-H terdapat pada daerah 1400 cm-1. 
Adanya serapan vibrasi N-H ini, menandakan 
terjadinya interaksi antara amonium dengan 
adsorben zeolit A-karbon. Interaksi amonium 
dengan zeolit A-karbon pada proses adsorpsi 
tidak mengubah serapan vibrasi yang 
karakteristik dari zeolit A-karbon itu sendiri. 
 
 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: abu dasar dapat 
ditransformasi menjadi zeolit A-karbon dengan 
metode peleburan dalam atmosfer N2 diikuti 
proses hidrotermal. Zeolit A-karbon hasil 
sintesis dapat mengadsorpsi ion amonium 
hingga 115,213 mg/g dengan metode kolom 
pada konsentrasi awal 60 mg/L, pH 6, laju alir 
0,5 mL/menit. Kinetika adsorpsi mengikuti 
model pseudo orde dua, isotherm adsorpsi 
mengikuti model Freundlich. 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian potensi kedalaman dan ketebalan Zeolit di Kabupaten Blitar bagian Selatan 
dengan menggunakan metode geofisika, Geolistrik Resistivitas, konfigurasi Schlumberger. Setelah 
dilaksanakan survey, ternyata cadangan Zeolit di Kabupaten Blitar bagian selatan terdapat di Kecamatan 
Wonotirto, di dua desa; yaitu desa Ngeni dan Kalidau. Sebanyak 15 titik sounding telah dilakukan untuk 
kedua tempat tersebut untuk membuat pola penampang dua dan  tiga dimensi. Metode Geolistrik 
Resistivitas adalah prinsipnya menginjeksikan arus listrik kedalam bumi, yang ordenya hanya sampai 75 
mili Ampere, dengan tegangan berkisar mulai 400 volt sampai 600 volt. Hasil keluaran adalah berupa 
tegangan dan hambatan batuan, yang selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa Zeolit di kedua tempat tersebut mempunyai kedalaman sampai 70 meter. Diperkirakan 
cadangan masih sangat besar, namun warga sekitar hanya memanfatkannya sebagai batu belah, 
diantaranya untuk landasan jalan dan pagar rumah. 
 
Kata Kunci: Zeolit, Kabupaten Blitar bagian Selatan, Geolistrik Resistivitas, batu belah.   
 
ABSTRACT  
 
The research of calculating the depth and thickness of the zeolite in the South Blitar using geophysical 
methods has been undertaken using geoelectrical resistivity, Schlumberger configuration. After the survey, 
in fact the reserves of zeolites in the southern part of  Blitar district are in Wonotirto Subdistrict two villages, 
in the two villages, ie Ngeni and Kalidau. A total of 15 points soundings have been made to both places to 
make patterns cross-sectional, which are two and three dimensionals. The principle of Geoelectrical 
resistivity method is to inject electrical current into the earth, which the order only up to 75 milli Ampere, with 
voltage ranges from 400 volts to 600 volts. The output is a voltage and rock resintance, which then 
performed the analysis and interpretation. The analysis result showed that the zeolite in both places have 
the depth up to 70 meters. The reserves are estimated still very large, but local residents only use the 
zeolites as stone sides, including for road base and fence. 
 
Keywords: zeolite, South Blitar, Geoelectrical Resistivity, stone sides. 
 
 
PENDAHULUAN 

Zeolit umumnya didefinisikan sebagai kristal 
alumina silika yang berstruktur tiga dimensi, 
yang terbentuk dari tetrahedral alumina dan 
silika dengan rongga-rongga di dalam yang 
berisi ion-ion logam, biasanya alkali atau 
alkali tanah dan molekul air yang dapat 
bergerak bebas. Mineral zeolit mempunyai 
struktur "framework" tiga dimensi dan 
menunjukkan sifat penukar ion, sorpsi, 
"molecular sieving" dan katalis sehingga 
memungkinkan digunakan dalam pengolahan 
limbah industri dan limbah nuklir. 
 

Zeolit mempunyai peran penting di bidang 
pertanian, lingkungan bahkan di bidang 
industri. Di bidang pertanian zeolit 
dimanfaatkan untuk peningkatan efisiensi 
pemupukan, kualitas lahan serta peningkatan 
kualitas dan efisiensi produk, yang bermuara 
pada peningkatan hasil. Lebih lanjut, zeolit 
juga dapat diaplikasikan untuk mengurangi 
konsumsi air (bagi tanaman), pengurangan 
polutan, menghilangkan bau dan toksin serta 
kehilangan nutrien, yang pada akhirnya akan 
terjadi penghematan. Pemanfaatan zeolit 
alam sebagai katalis selektif untuk keperluan 
industri kimia dan petrokimia, dapat dilakukan 
pada beberapa reaksi pembuatan gasoline 
dari metanol, reaksi hidrorengkah minyak 



 

 
 

bumi, reaksi konversi alkana menjadi 
alkena,reaksi oligomerasi dan reaksi 
interkonversi etana dan etanol. 
 
Di Indonesia, jumlah zeolit sangat melimpah 
dan tersebar di berbagai daerah baik di pulau 
Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pemanfaatan 
zeolit Indonesia untuk penggunaan secara 
langsung belum dapat dilakukan, karena 
zeolit Indonesia banyak mengandung 
campuran (impurities) sehingga perlu 
dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk 
menghilangkan atau memisahkannya dari 
kotoran-kotoran. 
 
Kabupaten Blitar merupakan salah satu 
daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara 
geografis termasuk berada di wilayah selatan. 
Kabupaten Blitar berbatasan dengan tiga 
kabupaten lain, yaitu sebelah Timur 
berbatasan dengan Kabupaten Malang, 
sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 
Tulungagung dan Kabupaten Kediri 
sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan 
Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. 
Sementara itu untuk sebelah Selatan adalah 
Samudera Indonesia yang terkenal dengan 
kekayaan lautnya. Kabupaten Blitar masuk 
dalam kawasan pegunungan selatan Jawa 
Timur, yang merupakan kawasan kaya akan 
kandungan mineral logam. 
 
Salah satu kecamatan diantara 22 (dua puluh 
dua) kecamatan yang mempunyai kandungan 
mineral zeolit di Kabupaten Blitar yaitu 
Kecamatan Wonotirto yang terletak di 
sebelah selatan wilayah Kabupaten Blitar dan 
mempunyai luas wilayah 164,54 Km2. Selain 
Kecamatan Wonotirto, Kecamatan 
Panggungrejo juga daerah di Kabupaten 
Blitar yang mempunyai potensi mineral zeolit. 
Zeolit merupakan mineral yang mempunyai 
peran sangat penting baik dibidang pertanian, 
peternakan, energi maupun untuk industri. 
Dalam Undang-undang RI Nomor 4 tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara telah diatur bahwa eksplorasi 
adalah tahapan kegiatan usaha 
pertambangan untuk memperoleh informasi 
secara terperinci dan teliti tentang lokasi, 
bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan 
sumber daya terukur dari bahan galian, serta 
informasi mengenai lingkungan sosial dan 
lingkungan hidup. 
 
Dalam eksplorasi mineral zeolit ada yang 
terdapat di dalam tanah sampai ke 
permukaan tanah sehingga  diperlukan suatu 

teknik pengukuran dengan ketelitian yang 
cukup tinggi, dan perlu ditunjang dengan 
keahlian yang memadahi. Untuk mengetahui 
besarnya kandungan zeolit yang ada di dalam 
tanah diperlukan metode pengukuran 
geolistrik, sedangkan untuk untuk mengetahui 
kandungan zeolit yang di atas permukan 
tanah digunakan teknik pengukuran volume 
dengan menggunakan kontur. 
 
Masalah yang sering dihadapi di lapangan 
adalah jumlah dan mutu singkapan batuan 
sangat terbatas, karena di daerah tropis 
seperti di Indonesia pelapukan sangat intensif. 
Dengan bantuan penyelidikan geolistrik 
permukaan secara sistematik ketebalan 
lapisan batuan di bawah permukaan serta 
sebaran dan ketebalan zeolit dapat diketahui. 
Sifat kelistrikan batuan sebagai penghantar 
listrik memberikan tahanan jenis atau 
resistivitas sesuai dengan kandungan 
material dan kandungan air tanah pada ruang 
antar pori. Umumnya lapisan batuan tidak 
mempunyai sifat homogen sempurna, seperti 
yang dipersyaratkan pada pengukuran 
geolistrik. Untuk posisi lapisan batuan yang 
terletak dekat dengan permukaan tanah akan 
sangat berpengaruh terhadap hasil 
pengukuran tegangan dan ini akan membuat 
data geolistrik menjadi menyimpang dari nilai 
sebenarnya. Yang dapat mempengaruhi 
homogenitas lapisan batuan adalah fragmen 
batuan lain yang menyisip pada lapisan, 
faktor ketidak-seragaman dari pelapukan 
batuan induk, material yang terkandung pada 
jalan, genangan air setempat, perpipaan dari 
bahan logam yang bisa menghantar arus 
listrik, pagar kawat yang terhubung ke tanah 
dsbnya. 
 
Sedangkan geolistrik merupakan salah satu 
metode geofisika yang mempelajari sifat 
aliran listrik di dalam bumi dengan 
menginjeksikan arus listrik ke dalam bumi. 
Dalam metode geolistrik ini meliputi 
pengukuran medan potensial, arus listrik dan 
elektromagnetik. Eksplorasi dengan cara 
geolistrik terdiri dari prinsip dan teknik yang 
banyak ragamnya baik arus listrik searah 
maupun bolak-balik yang ditimbulkan oleh 
proses yang dibuat oleh manusia atau 
alamiah (Dobrin,1998). 
 
Maksud dari Penelitian / Kajian Tentang 
Potensi Mineral Zeolit di Blitar Selatan ini 
adalah menemukan dan memberikan 
gambaran secara kuantitatif mengenai 
cadangan sumberdaya mineral (zeolit) yang 



 

 
 

ada di Kabupaten Blitar bagian Selatan, 
terutama di Kecamatan Wonotirto dan 
Kecamatan Panggungrejo. Sedangkan tujuan 
dari kegiatan ini adalah: terselenggaranya 
penelitian atau kajian tentang potensi mineral 
Zeolit di Kabupaten Blitar Selatan. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Metode Geolistrik Resistivitas 
Metode geolistrik resistivitas (hambatan jenis) 
merupakan suatu metode pendugaan kondisi 
bawah permukaan bumi dengan 
memanfaatkan arus listrik yang diinjeksikan 
ke dalam bumi melalui dua elektroda arus, 
kemudian beda potensial yang terjadi diukur 
dengan menggunakan dua elektroda 
potensial. Dari hasil pengukuran arus dan 
beda potensial untuk setiap jarak elektroda 
tertentu, dapat ditentukan variasi harga 
hambatan jenis masing-masing lapisan di 
bawah titik ukur (titik sounding). 
 
Metode resistivitas didasarkan pada 
kenyataan bahwa sebagian dari arus listrik 
yang diberikan pada lapisan tanah, ternetrasi 
pada kedalaman tertentu dan bertambah 
besar dengan bertambahnya jarak antar 
elektrode, sehingga jika sepasang elektrode 
diperbesar, distribusi potensial pada 
permukaan bumi akan semakin membesar 
dengan nilai resistivitas yang bervariasi 
(Vingoe, 1972). 
 
Aliran  konduksi arus listrik di dalam 
batuan/mineral digolongkan atas tiga macam 
yaitu konduksi dielektrik, konduksi elektrolitik, 
dan konduksi elektronik. Konduksi dielektrik 
terjadi jika batuan/mineral bersifat dielektrik 
terhadap aliran arus listrik (terjadi polarisasi 
muatan saat bahan dialiri listrik). Konduksi 
elektrolitik terjadi jika batuan/mineral bersifat 
porus dan pori-pori tersebut terisi cairan-
cairan elektrolitik. Pada kondisi ini arus listrik 
dibawa oleh ion-ion elektrolit. Konduksi 
elektronik terjadi jika batuan/mineral 
mempunyai banyak elektron bebas sehingga 
arus listrik dialirkan dalam batuan/mineral 
oleh elektron bebas. Berdasarkan harga 
resistivitas listriknya, batuan/mineral 
digolongkan menjadi tiga yaitu: 
•konduktor baik : 10-6 < ρ < 1 Ω m  
•konduktor buruk:  1 < ρ < 107  Ω m 
•isolator  :    ρ   > 107  Ω m 
Untuk interpretasi, hanya ρ ini parameter 
yang digunakan. 

Dalam metode geolistrik ini digunakan  
definisi-definisi : 
resistansi : R =  V/I ohm,...............(1) 
resistivitas ρ = E/J   Ω m, (2) 
konduktivitas σ = 1/ρ (Ω m) –1, (3) 
dengan :  
V : beda potensial antara dua buah titik 
I : besar arus listrik yang mengalir 
E : medan listrik 
J : rapat arus listrik (arus listrik 
persatuan luas) 
    
Untuk silinder konduktor dengan panjang L 
dengan luas penampang A, medan Listrik  E  
yang ditimbulkan oleh beda tegangan V 
dirumuskan E = V/L. Tahanan yang muncul 
dirumuskan dengan: 

A

L
R ρ=                                                    (4) 

Dari persamaan (4), diperoleh persamaan 
resistivitas yaitu: 

L

A

I

V

L

A
R ==ρ  

 
Pengaturan letak elektroda-elektroda dapat 
bermacam-macam, tetapi pada dasarnya 
dapat dikelompokkan menjadi tiga macam 
berdasarkan kuantitas fisik yang diukur yaitu: 
a. Pengaturan yang bertujuan mencatat 

perbedaan potensial antara dua elektroda 
pengukur yang berjarak lebar, contoh: 
metode Wenner. 

b. Pengaturan yang bertujuan mencatat 
gradien potensial atau intensitas medan 
listrik dengan menggunakan pasangan 
elektrode pengukur yang berjarak rapat, 
contoh: metode Schlumberger. 

c. Pengaturan yang bertujuan mencatat 
kelengkungan fungsi-fungsi potensial 
dengan mempergunakan pasangan 
elektrode arus maupun pengukur yang 
dipasang berjarak rapat, contoh: metode 
dipole-dipole (Srijatno,1980). 

 
Menurut Robinson (1988), terdapat beberapa 
asumsi dasar yang digunakan dalam metode 
geolistrik resistivitas, yaitu :  
1.Bawah permukaan tanah terdiri dari 
beberapa lapisan yang dibatasi oleh bidang 
batas horizontal serta terdapat kontras 
resistivitas antara bidang batas perlapisan 
tersebut. 
2.Tiap lapisan mempunyai ketebalan tertentu, 
kecuali untuk lapisan terbawah ketebalannya 
tak terhingga. 
3.Tiap lapisan dianggap bersifat homogen 
isotropik. 



 

 
 

4.Tidak ada sumber arus selain arus yang 
diinjeksikan di atas permukaan bumi. 
5. Arus listrik yang diinjeksikan adalah arus 
listrik searah. 
 
Penyusun kerak bumi umumnya batuan-
batuan yang dapat menahan arus listrik. 
Dalam kerak bumi, batuan-batuan tersebut 
terdapat pori-pori yang pada umumnya diisi 
oleh air, air garam atau zat kimia sehingga 
bersifat elektrolit. Besaran yang berhubungan 
dengan pori-pori dinamakan porositas yaitu 
perbandingan antara isi pori-pori dengan isi 
batuan total dan dinyatakan dalam persen. 

%100×−=
batuanvolume

poriporiisi
porositas  

 
Resistivitas suatu benda didefinisikan sebagai 
tahanan dalam Ohm-m antara muka-muka 
yang bertolak belakang dari sebuah kesatuan 
benda berbentuk silinder sesuai dengan 
persamaan yang dapat ditulis.  

LI

AV

.

.=ρ  

 
Sedangkan resistivitas batuan salah satunya 
ditentukan oleh resistivitas dari cairan yang 
mengisi pori-porinya. 
 
Penggunaan metode geolistrik pada lokasi 
batuan menunjukkan fakta bahwa air pada 
pori-pori batuan akan mengubah 
konduktivitas batuan sedemikian besar, 
sehingga konduktivitas sendiri dapat 
dikatakan tak berpengaruh. Dalam 
praketeknya, ada empat faktor yang 
menentukan formasi batuan yaitu: 
1. porositas 
2. prosentase pori yang terisi 
3. konduktivitas cairan 
4. panjang persinggungan air dengan 
batuan. 
 
Ketika air hujan murni tersimpan dalam pori-
pori suatu batuan, zat-zat mineral dengan 
jumlah tertentu akan larut dan masuk ke 
dalam pori-pori dan akan berubah 
konduktivitas elektrolitnya. Konduktivitas 
semakin bertambah dengan panjangnya 
persinggungan air dengan batuan. Batuan 
seperti lempung yang basah mempunyai 
konduktivitas yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan pasir atau kerikil yang basah. 
Resistivitas makin kecil bila: 
• porositas makin besar dan jenuh air 
• konsentrasi zat-zat yang elektrolit 
semakin banyak terlarut (Telford et.al., 1976). 

Konsep Tahanan Jenis Semu 

Bumi diasumsikan mempunyai sifat homogen 
isotropis (terdiri dari satu lapis). Dengan 
asumsi ini, hambatan jenis yang terukur 
adalah hambatan jenis yang sebenarnya dan 
tidak tergantung pada spasi elektroda. Pada 
kenyataanya, bumi terdiri atas lapisan-lapisan 
dengan hambatan jenis yang berbeda-beda, 
sehingga potensial yang terukur merupakan 
pengaruh dari lapisan-lapisan tersebut. Maka 
harga hambatan jenis yang terukur bukan 
merupakan harga hambatan jenis untuk satu 
lapisan saja. Hal ini terutama untuk spasi 
elektroda yang lebar : 

  
I

VK
a

∆= .ρ    

dengan aρ  adalah hambatan jenis semu 

(Apparent Resistivity) yang tergantung pada 
spasi elektroda. 
 
Untuk kasus tak homogen, bumi diasumsikan 
berlapis-lapis dengan masing-masing lapisan 
mempunyai harga hambatan jenis yang 
berbeda-beda. Hambatan jenis semu 
merupakan hambatan jenis dari suatu 
medium fiktif homogen yang ekivalen dengan 
medium berlapis yang ditinjau. Sebagai 
contoh medium berlapis yang ditinjau 
(Gambar 1), terdiri dari dua lapis yang 
mempunyai hambatan jenis berbeda (ρ1 dan 
ρ2) dianggap sebagai medium satu lapis 
homogen yang mempunyai satu harga 
hambatan jenis yaitu tahanan jenis semu ρa, 
dengan konduktansi lapisan fiktif sama 
dengan sejumlah konduktansi masing-masing 
lapisan (σ = σ1 + σ2).  

 

 

Gambar 1 Konsep Resistivitas Semu 

Dimana :  ρ1 adalah Nilai Resistivitas 
Lapisan 1 
ρ2 adalah Nilai Resistivitas Lapisan 2 
ρa adalah Nilai Resistivitas Semu  
 
Resistivitas semu merupakan variabel yang 
berhubungan dengan kedalaman duga. 
Resistivitas semu merupakan suatu besaran 
yang sangat penting dan pada prakteknya 
sangat membantu dalam kontrol kualitas 
(quality control) dan prosedur interpretasi 
(Susilo, 2009 dan Robinson, 1988). 
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ρ2 

ρρρρa 

 



 

 
 

Resistivitas Batuan 

Resistivitas dapat didefinisikan sebagai 
hambatan suatu bahan persatuan luas atau 
panjang. Besar hambatan ini bergantung 
pada dimensi unit bahan yang dialirinya. 
Resistivitas  listrik dari suatu material dapat 
digambarkan sebagai resistivitas dari suatu 
silinder yang mempunyai luas (A) dan 
panjang (ℓ) tertentu.  

   

 

Gambar 2. Silinder dengan panjang ℓ dan 
luas A 
Persamaan hambatan silinder adalah 

:
A

l
R

.ρ=   

Untuk pengukuran resistivitas suatu batuan di 
alam, maka digunakan model seperti Gambar 
3 di bawah ini.   

 

 

  

 

Gambar 3 Konfigurasi Elektroda Potensial 
dan Arus 

 
Pengukuran letak elektroda sangat bervariasi 
akan tetapi pada dasarnya dapat 
dikelompokan berdasarkan kuantitas fisik 
yang dapat diukur yaitu: 
Metode Wenner (Jarak AM, MN dan NB 
adalah sama dan biasanya dinamakan a). 
Metode Schlumberger (Jarak AO = BO = s, 
MO = NO = b, eksentrisitas b/s < 1/3, titik O 
adalah pusat konfigurasi) 
Metode Dipole-dipole (Jarak AB = MN = a, 
BM = na) 
Sedangkan berdasarkan tujuan penelitiannya,  
metode geolistrik dibagi menjadi 2, yaitu: 
Metode resistivitas sounding 
Metode resistivitas mapping 
Pada model pengukuran dilapangan biasanya 
memakai beberapa konfigurasi sebagai 
berikut: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 4. Metode Wenner 

  

 

 

 

Gambar 5. Susunan Elektroda 
Schlumberger 

 
Dalam konfigurasi Schlumberger didapatkan 
r1=R2= na dan r2=R1= a(n+1) maka 
persamaan resistivitas semu untuk 
konfigurasi ini, dirumuskan sebagai: 

( )
I

V
anna

∆+= 1πρ  

dimana 

aρ = Resistivitas semu konfigurasi 

elektroda Schlumberger (Ωm) 
K=  π n(n+1)a = Faktor geometri (m) 
I=  Besarnya arus yang dimasukkan 
kebumi (mA)  
∆V=  Beda potensial ( mV ) 

 

 

 
 
 

Gambar 6. Metode Dipole-Pole 
 
Ketiga metode di atas, dapat dipergunakan 
untuk tujuan mapping ataupun sounding. 
Mapping adalah teknik pengukuran, dimana 
hasil yang ingin dicapai nantinya adalah 
variasi lateral. Apakah ada perubahan 
resistivitas untuk pada suatu kedalaman 
tertentu. Sedangkan sounding adalah 
pengukuran geolistrik yang untuk keperluan 
mengetahui variasi kedalaman. Untuk 
eksplorasi susunan batuan, digunakan 
metode resistivitas sounding. 
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Analisa Data Geolistrik 
Berdasarkan nilai R setiap pembacaan pada 
interval a dihitung harga resistivitas atau 
tahanan jenis (ρ), sesuai arrangement 
elektroda yang dipilih.  Penyajian dalam nilai 
resistivitas (ρ) versus kedalaman (a) akan 
dilakukan dengan cara Barnes Layer, Curve 
Matching dan Kurva Komulatif secara 
bersamaan pada setiap titik pengukuran. 
 
Setelah dilakukan interpretasi harga true 
resistivity (ρn) terhadap ketebalan (d) dari 
lapisan / formasi batuan yang diukur akan 
dibuat profil resistivitas antar titik. 
 
Agar cepat dalam menghitung tahanan jenis 
semu sewaktu survei, hendaknya Faktor 
Geometri (K) ini dicetak pada kertas data di 
samping angka jarak AB/2 dan MN/2. Bila 
menggunakan kalkulator yang mempunyai 
fasilitas programming, rumus penghitungan 
faktor geometri ini bisa dimasukkan sebagai 
langkah program untuk menghitung tahanan 
jenis semu.  
 
Pada awal perkembangan geolistrik yaitu 
sebelum ada komputer, maka metoda yang 
digunakan adalah metoda 'Curve Matching', 
yaitu mencocokkan data lapangan dengan 
kurva standard. Hasil perhitungan yang 
menggunakan metoda 'Curve Matching' ini 
sangat subyektif, setiap orang yang 
melakukan perhitungan akan berbeda satu 
sama lain. Hal ini disebabkan karena faktor 
ketelitian setiap orang dalam memproses 
data lapangan bisa berbeda. 
 
Pengolahan data geolistrik dalam penelitian 
ini menggunakan software progress 3.0 
dimana hasil yang diperoleh dalam 
pengolahan data adalah berupa kurva satu 
dimensi yang merupakan hubungan antara 
nilai resistivitas semu (ρa) dengan kedalaman 
duga. 
 
Sebelum dianalisis dengan menggunakan 
paket program resistivitas, data-data hasil 
pengukuran seperti tahanan (R), beda 
potensial (V), dan arus yang diinjeksikan (I), 
digunakan sebagai masukan untuk 
mendapatkan nilai tahanan jenis semu (ρa).  
Analisis dilakukan untuk mendapatkan nilai 
tahanan jenis sebenarnya, ketebalan dan 
kedalaman lapisan bumi yang diteliti. Analisis 
program Progress 3.0 menampilkan dalam 
bentuk kurva yang merupakan kurva 
hubungan nilai tahanan jenis semu (ρa) 
dengan spasi elektroda (AB/3).  

Data masukan yang dibutuhkan dalam proses 
analisis meliputi: nilai resistivitas semu (ρa) 
hasil perhitungan dan kedalaman duga yang 
diperoleh dari panjang spasi elektroda (AB/3) 
pada saat survey. Dalam pengolahan data, 
variabel masukan menggunakan forward 
modeling kemudian inverse modeling yang 
dilakukan hingga diperoleh nilai kesalahan 
minimum berupa nilai RMS (Root Mean 
Square) minimum dengan parameter yang 
berupa lapisan (layer), kedalaman (Depth) 
dan nilai resistivitas semu (ρa). Selanjutnya 
akan dilakukan interpretasi data sebagai hasil 
pengolahan yang berupa kurva nilai 
resistivitas yang sebenarnya (ρ), ketebalan 
tiap lapisan dan kedalaman lapisan lokasi 
pengambilan data. Dan untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5 Masukan Data Progress 3.0 

Hasil yang ditampilkan dalam program 
progress 3.0 dapat dibaca langsung dari 
perpotongan nilai tahanan jenis semu (ρa) 
dengan spasi elektroda (AB/3) yang 
ditunjukan melalui model parameter. Model 
parameter ini terdiri dari dua garis, vertikal 
dan horisontal yang saling berhubungan. 
Garis horisontal menunjukkan nilai 
kedalaman duga sedangkan garis vertikal 
menunjukkan nilai tahanan jenis sebenarnya 
(ρ) dan ketebalan tiap lapisan. 
  
Koreksi kesalahan hasil pengolahan Progress 
3.0 dapat diketahui dari besarnya nilai RMS 
dalam pengolahan Progress 3.0 Dalam 
pengolahan ini akan diperoleh nilai RMS yang 
sekecil-kecilnya.   
Dalam penelitian, sebelum disimpulkan hasil 
akhir, maka perlu diketahui besarnya 
konduktifitas dari suatu batuan. Selanjutnya, 
hasil resistivitas lapisan batuan yang 
diperoleh dari pemrosesan data, 



 

 
 

dikorelasikan dengan nilai resistivitas batuan 
dan kondisi geologi setempat. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Potensi Zeolit di Blitar Selatan 
Berdasarkan kondisi geologi, Blitar selatan 
mempunyai kandungan mineral zeolit yang 
cukup melimpah. Tetapi setelah dilakukan 
survey diketahui bahwa zeolit kurang dapat 
dimanfaatkan secara maksimal oleh 
penduduk sekitar, hanya digunakan sebagai 
bahan baku pondasi rumah pengganti batu 
sungai. 
 
Daerah atau desa yang berpotensi paling 
banyak terdapat mineral zeolit adalah di Desa 
Ngeni, Kecamatan Wonotirto. Mineral zeolit 
yang terdapat di Desa Ngeni sebagian besar 
berada di tanah milik desa, sedangkan di 
Desa Kalidau merupakan tanah milik 
PUSKOPAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6.  Peta Lokasi Zeolit di 

Kabupaten Blitar 
 
Pengukuran geolistrik dengan menggunakan 
konfigurasi Schlumberger pada dua lokasi di 
atas, dihasilkan 15 titik sounding. Untuk 
mengetahui, seberapa tinggi nilai resistivitas 
dari outcrop (singkapan) zeolit, maka 
dilakukanlah pengukuran tingkat resistivitas 

awal. Ternyata, dari hasil pengukuran outcrop 
batuan zeolit, ditemukan hasil seperti Tabel 1 
berikut. 

Tabel 3.1 Harga jangkauan resistivitas batuan 
dari hasil pengukuran outcrop (singkapan) di 
Kabupaten  Blitar bagian Selatan 

No Jenis Batuan Harga Resistivitas ( )ρ  mΩ  

1 Tuff 0 – 10 

2 Tuff Sandstone 10 – 30 

3 Sand 30 – 50 

4 Zeolit >50 

 
Dari hasil di atas, maka interpretasi 
pengukuran geolistrik untuk tiap tiap titik 
adalah seperti gambar 7 sampai 11. Namun 
karena keterbatasan halaman, maka hanya 
akan kami tampilkan dua gambar hasil proses 
data dan interpretasi. 

 
Gambar 7. Pengukuran di lokasi Desa 

Kalidau 
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Gambar 8. Pengukuran di lokasi desa 

Ngeni 3 
 
Dari hasil pengolahan data dan interpretasi 
untuk masing masing titik di kedua desa 
tersebut, selanjutnya dibuat peta kontur untuk 
mencari tubuh dari Zeolit. Seperti hasil pada 
Tabel 1, bahwa Zeolit mempunyai resistivitas 
melebihi 50 mΩ , sehingga yang perlu 
diperhatikan nantinya hanyalah tubuh batuan 
zeolit saja. Dari sepuluh titik sounding di desa 
Kalidau dan 5 titik sounding di desa Ngeni, 
maka dibuatlah kontur resistivitas, yang 
nantinya diasosiasikan sebagai zeolit. 

 
Gambar 9. Resistivitas vs kedalaman pada 

mulai titik KD1 sampai KD5 
 



 

 
 

 
Gambar 10. Resistivitas vs kedalaman 

pada mulai titik KD6 sampai KD10 
 
Dari kedua gambar di atas, didapatkan bahwa 
kedalaman Zeolit bisa dideteksi sampai 
kedalaman 70 m, sedangkan kelompok tuff, 
sand dan tuff sandstone terdapat di pinggiran 
dari area pengukuran. Apabila dilihat dalam 
bentuk 3 dimensi, maka akan terlihat bahwa 
sebagian besar tubuh batuan adalah zeolit, 
seperti tertera pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Tubuh dari gunung di desa 
Kalidau adalah zeolit sampai kedalaman 

70 meter. 
 
 
KESIMPULAN 
Endapan Zeolit di Daerah Kabupaten 

Blitar Selatan hanya ada di dua tempat, 
yaitu di desa Ngeni dan Kalidau, 
Kecamatan Wonotirto. Kondisi Zeolit ini bisa 
sampai kedalaman 70 m. Namun saat ini, 
kegunaan dari Zeolit ini masih sebatas 
sebagai batu belah, yaitu untuk jalan raya dan 
fondasi rumah. Kedepan perlu dianalisis, 

karena Zeolit adalah suatu zat absorber, yang 
kegunaannya bisa bermacam macam. 
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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan memanfaatkan abu dasar batubara PT.IPMOMI Paiton sebagai sumber silika dan 
alumina pada pembuatan zeolit X serta mempelajari kemampuan adsorspsi zeolit X untuk aplikasi material 
penyimpan hidrogen. Abu dasar diubah menjadi padatan kristalin berpori zeolit X melalui proses peleburan 
dengan NaOH pada 750oC selama 1 jam diikuti proses hidrotermal pada variasi suhu 90oC dan 100oC 
selama interval 8-22 jam yaitu 8,12, 15, dan 22 jam. Material hasil sintesis di analisa dengan XRD, SEM 
dan pengukuran luas permukaan BET N2. Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa zeolit X yang disintesis 
pada 90oC memiliki kristalinitas yang lebih tinggi. Sedang variasi waktu kristalisasi pada suhu 90oC 
menunjukkan kecenderungan naik dari 8-22 jam, lebih dari 22 jam akan mengalami penurunan. Hal ini 
terjadi akibat terbentuknya spesi zeolit lain yang bukan merupakan zeolit X. 
 
Kata kunc:  abu dasar, zeolit X,metode peleburan, hidrotermal, 
  
ABSTRACT  
 
This research to utilize coal fly ash PT. IPMOMI Paiton as silica and alumina source on synthesis zeolite X 
also studies adsorptivity of zeolite X as hydrogen storage material. Coal fly ash was converted to porous 
crystalline zeolite X by alkali fusion method at 750oC for 1 hour followed by hydrothermal process at 90oC 
and 100oC for interval time 8-22 hours. Obtained materials were characterized by XRD, SEM and surface 
area measurement. XRD difragtogram showed that zeolite crystallized at 90oC more crystalline than at 
100oC. The more crystalline zeolite obtained at 8 to 22 hours, over 22 hours will decrease because of 
another zeolite species formed.  
 
 
Keywords: bottom ash , zeolit X, fusion method, hydrothermal 
 
 
PENDAHULUAN 

Dewasa ini total konsumsi energi di 
dunia didominasi oleh bahan bakar fosil 
utama seperti batubara. Namun dalam 
aplikasinya, pembakaran batubara meng-
hasilkan sekitar 5% polutan padat yang 
berupa abu (fly ash dan bottom ash), di mana 
sekitar 10-20% adalah bottom ash dan sekitar 
80-90% fly ash dari total abu yang dihasilkan. 
Abu dasar adalah produk samping 
pembakaran batubara yang merupakan 
material yang tidak terbakar dan berbentuk 
granular. Abu dasar jarang dimanfaatkan 
karena kandungan karbon yang cukup tinggi 
dan memiliki sifat struktur yang berbeda dari 
abu layang.  

Pembuangan abu dasar pada tanah 
akan mengakibatkan tanah menjadi tidak 
subur dan kurangnya lahan pembuangan 
menjadi permasalahan lingkungan yang 

membutuhkan perhatian. Disamping itu, kan-
dungkan sejumlah kecil elemen berbahaya 
seperti arsenik, kadmium, kromi-um dan 
timbal yang terdapat pada abu dasar 
membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, 
diperlukan upaya untuk meningkatkan 
pemanfaatan abu hasil pembakaran batu 
bara. Salah satunya adalah pembuatan zeolit. 

Zeolit adalah material alumino-silikat 
yang banyak digunakan sebagai adsorben, 
penyaring molekul dan katalis. Zeolit sangat 
menarik karena diameter kerangka dan 
saluran yang terdapat pada stukturnya 
sehingga dapat dikontrol (Gil, 2009). Zeolit 
membutuhkan suhu yang rendah untuk 
sintesis dan aktivasi (Langmi, 2005). Si dan 
Al merupakan komponen utama penyusun 
zeolit. Berdasarkan hasil analisis pada 
penelitian yang telah dilaporkan oleh Yanti 
(2009) menunjukkan Si dan Al merupakan 
komponen utama pada abu dasar, sehingga 
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dari abu dasar memungkinkan untuk 
disintesis menjadi zeolit. Selain Si dan Al 
terdapat komponen seperti oksida besi, 
oksida kalsium serta karbon yang tidak 
terbakar, ketiga komponen ini keberadaannya 
dapat mengganggu proses pembentukan 
zeolit. Oleh karena itu diperlukan suatu 
proses peleburan yang hanya melarutkan 
komponen Si dan Al seperti yang dilakukan 
oleh Ojha, dkk., (2004). Proses peleburan 
abu dasar dilakukan dengan menggunakan 
alkali sebagai aktivator, berupa padatan 
NaOH. Proses peleburan menghasilkan 
garam-garam silikat dan garam aluminat yang 
mudah larut sehingga mempermudah 
pembentukan zeolit. Menurut penelitian yang 
dilakukan oleh Molina dan Poole (2004) 
menunjukkan pembentukan zeolit dari abu 
layang dengan metode peleburan yang diikuti 
proses hidrotermal memiliki kristalinitas yang 
tinggi dibandingkan dengan metode 
hidrotermal langsung. Sintesis zeolit dari abu 
layang telah berhasil dilakukan oleh Tanaka 
dkk (2006) dengan proses peleburan yang 
diikuti proses hidrotermal dengan 
penambahan NaOH dan NaAlO2. Metode 
yang serupa dilakukan oleh Sudarno (2008), 
mensintesis zeolit dari ekstrak peleburan 
dengan penambahan natrium aluminosilikat 
sebagai sumbel Al.  

Sebagaimana disebutkan di atas 
penelitian berkaitan dengan pembuatan zeolit 
dari abu dasar relatif sedikit, sehingga pada 
penelitian ini akan disintesis zeolit X dengan 
menggunakan metode sintesis zeolit dari abu 
layang. Tujuan dari penelitian ini adalah cara 
mengkonversi aluminosilikat yang terdapat 
pada abu dasar batubara PT.IPMOMI Paiton 
menjadi kristal zeolit melalui reaksi peleburan 
yang diikuti dengan proses hidrotermal pada 
beberapa variasi kondisi kristalisasi. Variasi 
yang dilakukan meliputi variasi suhu pada 
90oC dan 100 oC serta variasi waktu 
hidrotermal pada 8,12,15 dan 22 jam.  

 

METODE PENELITIAN 

Tahap awal merupakan tahap 
preparasi abu dasar. Abu dasar di oven pada 
100oC selama 12 jam sebagai perlakuan 
awal. Pengayakan dilakukan dengan ukuran 
60 mesh untuk mendapatkan ukuran yang 
seragam, selanjutnya di analisis komposisi 
kimia dan identifikasi fasa masing-masing 
dengan menggunakan XRF dan XRD. 
Struktur dan morfologi abu dasar diamati 
dengan SEM. Tahapan selanjutnya akan 

dilakukan proses peleburan dengan NaOH. 
Perbandingan NaOH/abu dasar 1,2. 
Campuran kemudian dibakar pada 750 oC 
selama 1 jam dalam muffle furnace. Setelah 
peleburan, campuran didinginkan, digerus 
dan dibuat suspensi dengan penambahan 12 
air deionisasi mL/g, campuran hasil peleburan 
diikuti oleh pengadukan dengan laju sekitar 
600 rpm dan pemeraman (aging) selama 2 
jam dalam botol polietilen pada suhu kamar. 
Selanjutnya campuran yang telah diperam 
tersebut disaring dan diambil larutan ekstrak 
yang mengandung Si, Al dan Na. Kandungan 
Si, Al dan Na terlarut pada supernatan 
tersebut dianalisa dengan ICP-AES.  

Larutan ekstrak Si, Al dan Na 
selanjutnya dibuat slurry berkomposisi molar  
relatif zeolit X NaAlO2 : 4 SiO2 : 16 NaOH : 
325 H2O dengan penambahan larutan 
NaAlO2-NaOH sebagai sumber Al dan Na 
untuk mengatur rasio molar Si/Al, Na/Al  yang 
sesuai untuk sintesis zeolit X.     

Campuran (slurry) dan residu 
dimasukkan dalam autoklaf stainless steel 
yang tertutup rapat untuk kristalisasi 
hidrotermal pada beberapa variasi suhu dan 
waktu hidrotermal. Setelah perlakuan 
hidrotermal, padatan hasil kristalisasi 
dipisahkan dari filtratnya, dicuci dengan air 
destilat sampai pH 9-10 dan dikeringkan pada 
suhu 105°C selama 24 jam. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Zeolit merupakan material alumino-
silikat yang tersusun atas kerangka struktur 
tiga dimensi terbuka dan tersusun atas 
tetrahedral (SiO4)4– dan (AlO4)5–. Bahan dasar 
sintesis zeolit X pada penelitian ini berasal 
dari abu dasar batubara PT. IPMOMI Paiton. 
Zeolit X disintesis dengan menggunakan 
resep literatur Robson (2001), yang 
selanjutnya akan dilakukan beberapa variasi 
untuk mendapatkan kondisi optimum sintesis 
zeolit X. Prosedur awal abu dasar digunakan 
sebagai bahan dasar sintesis zeolit 
diantaranya penghilangan kandungan air abu 
dasar dengan dioven pada 105 oC selama 12 
jam. Abu dasar dengan ukuran yang seragam 
diperoleh dengan pengayakan sebesar 60 
mesh. Selanjutnya akan dilakukan karak-
terisasi komponen kimia abu dasar dengan 
XRF, kandungan seperti alumunium (Al), 
silikon (Si), kalsium (Ca) dan natrium (Na) 
ditunjukkan seperti Tabel 4.1.  
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Tabel 4. Komposisi kimia abu dasar PLTU 
Paiton 

 

 
Komponen kimia Si , Al dan Na yang 

terdapat pada abu dasar batubara seperti 
pada Tabel 4.1 mempunyai peranan yang 
penting dalam sintesis zeolit. Semakin 
banyak Si dan Al yang terkandung di dalam 
abu dasar, semakin besar hasil konversi 
menjadi zeolit. Besar rasio berat Si/Al pada 
abu dasar adalah 4,6 atau bila dikonversi ke 
dalam rasio mol Si/Al  adalah 4.31. Zeolit X 
yang akan disintesis merupakan zeolit 
dengan kadar silika rendah, dimana rasio 
Si/Al <5 (Barrer, 1982). Oleh karena itu untuk 
mendapatkan nilai rasio Si/Al yang sesuai 
dengan formula zeolit X, dilakukan kontrol 
dengan penambahan sumber Al dari luar agar 
didapatkan rasio Si/Al kecil. Di samping rasio 
Si/Al, rasio Na/ Al perlu diperhatikan dalam 
sintesis zeolit A maupun zeolit X. Sumber Na 
diperoleh dengan penambahan NaAlO2 
seperti yang dilaporkan Robson (2001).  

Identifikasi fasa mineral abu dasar 
ditentukan dengan difraksi sinar X (XRD) 
dengan sumber radiasi Cu Kα pada panjang 
gelombang 1.54056Ǻ. Hasil analisis XRD 
ditunjukkan pada Gambar 4.1 terdapat fasa 
kristalin kuarsa (SiO2) pada 2θ = 20,85; 26,63; 
36,47; 50,12; 59,91; 68,43 (PDF 46-1045) 
dan mulit (3 Al2O3. 2SiO2) pada 35,62; 42,44; 
dan 57,30 (PDF-150776). Sedangkan fasa 
amorf ditunjukkan dengan adanya gundukan 
(hump) pada baseline difraktogram pada 2θ 
antara 20º hingga 45º,  serupa dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Yaping dkk. 
(2007) dan Rios dkk. (2009). Kedua fasa baik 
fasa kristal maupun fasa amorf abu dasar 
dapat dijadikan sebagai sumber Si dan Al 
pada pembuatan zeolit A dan zeolit X, namun 
fasa amorf memiliki kelarutan yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan fasa kristalin 
(Inada, dkk.,2005).Salah satu upaya untuk 
meningkatkan kelarutan Si dan Al dalam abu 
dasar adalah dengan metode peleburan abu 
dasar dengan alkali.  

 

Gambar 4.1. Difraktogram sinar X abu 
dasar awal ( Q= kuarsa, M= mullit) 

Di samping, rasio molar komponen Si, 
Al dan Na, ukuran partikel dan morfologi 
berpengaruh terhadap proses peleburan 
dengan alkali. Semakin kecil ukuran partikel 
maka akan semakin mudah larut. Sedangkan 
semakin kasar morfologi abu dasar, maka 
akan semakin besar kelarutannya. Hal ini 
dikarenakan semakin tidak beraturan 
bentuknya, probabilitas kontak dengan 
pelarut yang semakin besar. Ukuran partikel 
dan morfologi abu dasar ditunjukkan pada 
Gambar 4.2, terlihat bahwa abu dasar 
memiliki bentuk yang tidak beraturan dan  
beberapa berbentuk bulatan menyerupai bola, 
dengan ukuran antara 1-20 µm.  

 

  

  
Gambar 4.2 Mikrograf SEM abu dasar 

 
4.2 Sintesis  dan Karakterisasi Zeolit X 

Secara umum, metode sintesis zeolit 
dari abu layang dapat dilakukan dengan dua 
cara yaitu metode tanpa peleburan dan 
metode peleburan. Metode sintesis zeolit X 

Komponen (% berat) (%mol) /100 gram 

Si 19,3 0,69 
Al 4,2 0,16 
Fe 48,9 0,87 
Ca 22,8 0,57 
K 0,83 0,02 
V 0,05 0,001 

Mn 0,51 0,009 
Ti 1,29 0,029 
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pada penelitian ini menggunakan metode 
peleburan yang diikuti proses hidrotermal. 
Metode peleburan dilakukan dengan 
mereaksikan abu dasar dengan alkali. 
Peleburan dengan menggunakan alkali 
merupakan metode konvensional untuk 
melarutkan material yang mengandung silikon 
atau aluminium. Abu dasar yang telah 
direaksikan dengan alkali akan dikonversi 
menjadi garam-garam natrium seperti silikat 
atau aluminat. Garam silikat dan garam 
aluminat memiliki sifat yang mudah larut 
dalam air, sehingga konversi abu dasar 
menjadi zeolit lebih tinggi (Ojha, dkk, 2004) 
(Molina dan Poole, 2004). 

Penggunaaan NaOH sebagai 
aktivator pada proses peleburan, karena 
NaOH memiliki efisiensi konversi yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan KOH, meskipun 
dengan konsentrasi KOH berlebih. Menurut 
Querol, dkk (1997) penggunaan KOH tidak 
mampu melarutkan kursa (SiO2) dan mulit 
(3Al2O3.2SiO2), sehingga masih tertinggal 
dalam abu dasar. Jumlah NaOH yang 
digunakan pada proses peleburan tidak 
hanya menentukan jumlah garam silikat dan 
garam aluminat yang terlarut namun juga 
menentukan sifat alkali larutan pada proses 
hidrotermal. Jumlah perbandingan NaOH/abu 
dasar pada penelitian ini adalah 1,2 sesuai 
perbandingan yang dilaporkan oleh Yanti 
(2010). Penelitian yang serupa berkaitan 
dengan perbanding NaOH/ abu dasar pada 
proses peleburan dilakukan oleh Shigemoto 
dan Hayashi (1993), menunjukkan zeolit 
terbentuk pada perbandingan NaOH/abu 
dasar 1,2. Zeolit tidak akan terbentuk dengan 
nilai perbandingan NaOH/adu dasar < 0,8. 
Sedangkan nilai perbandingan NaOH/abu 
dasar> 1,2  akan menghasilkan pembentukan 
hidroksisodalit yang lebih tinggi dibandingkan 
pembentukan zeolit X.  

Kondisi optimum proses peleburan 
abu dasar oleh Yanti (2010) berlangsung 
pada 7500C selama 1 jam dengan 
perbandingan NaOH/abu dasar 1,2. Sehingga 
diakhir proses peleburan akan dihasilkan 
massa fusi yang mengandung garam silikat 
dan garam aluminat yang mudah larut dalam    
air.  

Adapun reaksi peleburan yang terjadi 
antara SiO2 dan Al2O3 pada abu dasar 
batubara dengan NaOH ditunjukkan pada 
persamaan reaksi berikut: 

                                                                  
 
 

 

Untuk menjelaskan reaksi di atas dapat 
dilakukan analisa XRD terhadap abu dasar 
sebelum dan sesudah proses peleburan 
seperti Gambar 4.3. Dari hasil analisis XRD 
menunjukkan bahwa puncak-puncak kuarsa 
dan mulit mengalami perubahan menjadi fasa 
baru natrium silikat (PDF 16-0818) dan 
natrium alumina silikat (PDF 33-1203). 
Adanya perubahan fasa kristal kuarsa dan 
mulit pada abu layang/ abu dasar melalui 
proses peleburan menjadi natrium silikat dan 
natrium alumina silikat juga dilaporkan oleh 
Yaping, dkk. (2008). Hal ini menunjukkan 
bahwa proses peleburan efektif merubah fasa 
kristalin kuarsa dan mulit menjadi natrium 
silikat dan natrium alumino-silikat yang 
mudah larut. Di samping itu, menurut hasil 
yang dilaporkan oleh Shigemoto dan Hayashi 
(1993) menunjukkan faujasit akan 
terkristalisasi dengan baik melalui metode 
peleburan. Perubahan fasa pada proses 
peleburan dapat dikonfirmasi dari Gambar 4.3 
yang merupakan mikrograf SEM abu dasar 
dan ekstrak produk peleburan abu dasar, 
terlihat. Dari Gambar tersebut terlihat bahwa 
bentuk abu dasar yang tidak beraturan 
berubah menjadi bagian yang lebih kompak 
dengan kristal-kristal kecil berbentuk 
memanjang menyerupai butiran beras, 
sedang ukuran butiran bervariasi antara 1-10 
µm.  
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Gambar 4.2. Difraktogram produk 
peleburan abu dasar dengan NaOH pada 

suhu 750ºC (Q = kuarsa, M=mullit, 
1=Natrium silikat, 2=Natrium alumina 

silikat) 
 

 
 
 

2NaOH(s)+Al2O3(s)→ 2NaAlO2(s)+ H2O(g) (4.1) 

2NaOH(s)+SiO2(s) → Na2SiO3(s)+ H2O(g) (4.2) 

10NaOH(s)+2SiO2.3Al2O3(s) → 

2Na2SiO3(s)+ 6NaAlO2(s)+ 5H2O(g)+  9O2(g) (4.3) 
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 (a) 

 (b) 
Gambar 4.3. Mikrograf SEM (a) Abu dasar, 

(b) Ekstrak Peleburan Abu Dasar 
 

Tahapan selanjutnya ekstraksi Si dan 
Al pada produk peleburan abu dasar. 
Tahapan ini dilakukan dengan melarutkan 
massa fusi dalam air demineralisasi, untuk 
mendapatkan kandungan Si, Al dan Na. 
Pelarutan dilakukan selama 2 jam dengan 
pengadukan 300 rpm, tanpa disertai 
pemanasan. Adapun reaksi yang berlangsung 
selama proses pemeraman adalah sebagai 
berikut.   

 
Na2SiO3 (S) + H2O (aq)→ Na2SiO3(aq)           (4.4) 
Na2AlO4 (s) +  H2O(aq) → NaAl(OH)4(aq)      (4.5) 
   

Karakterisasi dengan Atomic 
Emission Spectrometry (ICP AES) terhadap  
ekstrak hasil peleburan bertujuan untuk 
mengetahui komposisi Si, Al dan Na dalam 
larutan. Data konsentrasi Si, Al dan Na 
sangat penting untuk mengatur komposisi 
molar zeolit X. Data konsentrasi Si, Al dan Na 
hasil analisa ICP AES adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 4.2 Data komposisi Si, Al dan Na 
terlarut 

 
Proses selanjutnya dalam sintesis 

zeolit adalah proses hidrotermal. Proses 
hidrotermal merupakan suatu proses yang 

digunakan untuk memodifikasi gel atau 
endapan dengan pemanasan dalam pelarut, 
dalamhal ini bertujuan untuk memodifikasi 
fasa amorf menjadi padatan kristalin. 
Hidrotermal berlangsung pada suhu rendah 
antara 100-300C (Perego dan Villa, 1997). 
Pada penelitian ini sintesis zeolit X dilakukan 
dengan menggunakan ekstrak peleburan 
yang mengandung Si, Al dan Na. 
Berdasarkan literatur yang dilaporkan oleh 
Robson (2001), komposisi molar zeolit X 
adalah NaAlO2 : 4 SiO2 : 16 NaOH : 325 H2O. 
Rasio komponen Si/Al < 5 menurut Robson 
(2001) sesuai dengan rasio yang dilaporkan 
oleh Barrer (1982), dimana zeolit X 
merupakan zeolit dengan kadar silika rendah. 
Kontrol terhadap Al dan Na dilakukan dengan 
menambahkan sumber Al dan Na dari luar 
untuk mendapatkan rasio Si/Al, Na/Al serta 
Si/Na yang sesuai dengan komposisi molar 
zeolit X di atas. Sumber Al dan Na dari luar 
diperoleh dari NaAlO2 dan NaOH. 
Selanjutnya proses kristalisasi zeolit X 
dilakukan pada variasi suhu  90ºC dan 100ºC 
selama 8 sampai 72 jam. Variasi terhadap 
suhu dan lama waktu kristalisasi diperlukan 
untuk mendapatkan kondisi optimum 
terbentuknya zeolit X. Menurut Robson 
(2001), zeolit X akan terbentuk pada 90 ºC 
selama 8 jam. Sedang menurut Ojha dkk 
(2004), faujasit ( seperti zeolit X dan Y) akan 
terjadi nuklesi dan kristalisasi pada suhu 
rendah dibandingkan zeolite lain yang 
memiliki struktur lebih rumit. Suhu yang 
direkomendasikan oleh Breck (1974) adalah 
100ºC, dikatakan bahwa suhu perlakuan 
hidrotermal berpengaruh terhadap luas 
permukaan zeolit sintesis. Reaksi yang terjadi 
antara ekstrak peleburan dengan 
penambahan dari NaAlO2 dan NaOH adalah 
sebagai berikut : 

 
 NaOH(aq) + NaAl(OH)4(aq) + Na2SiO3(aq)  Suhu Kamar    

          
[Nax (AlO2)y (SiO2)z  .NaOH .H2O](gel)    373,3 ºC      

  
Nap[(AlO2)p(SiO2)q]. h H2O  (Kristal dalam suspensi)  
(Ojha, dkk. 2004)       (4.6) 
 
Pada reaksi di atas ion aluminat dan ion 
silikat terkondensasi selama proses pelarutan 
membentuk gel (pasta) aluminosilikat yang 
akan terkristalisasi menjadi zeolit dengan 
perlakuan hidrotermal dalam autoklaf.  

Pada akhir proses hidrotermal zeolit 
X didapatkan campuran yang berupa padatan 
putih dan larutan  yang berwarna kuning 
jernih. Penyaringan dilakukan untuk men-
dapatkan endapan putih, yang selanjutnya 

Konsentrasi Filtrat (ppm) 
Si Al Na 

90,364 1,758 5,245 
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akan dicuci degan air destilat sampai pH 
mencapai 9-10. Padatan kemudian dikering-
kan dalam oven pada 105ºC selama 24 jam 
untuk menghilangkan kandungan air. 

Tahapan selanjutnya adalah iden-
tifikasi fasa padatan hasil sintesis. Berda-
sarkan hasil analisis XRD pada Gambar 4.4 
menunjukkan bahwa zeolit X yang diperoleh 
merupakan campuran zeolit X dan zeolit A. 
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Gambar 4.4 Difraktrogram XRD zeolit X (X: 

zeolit X; A: zeolit A) 

Hal ini ditandai dengan munculnya puncak-
puncak spesifik pada zeolit X dan A. 
Campuran zeolit X dan zeolit A terjadi pada 
semua variasi kondisi. Menurut beberapa 
literatur yag dilaporkan oleh Hollman dkk,. 
(1999), Rungsuk dkk,. (2006), Fotovat dkk,. 
(2009), Ojha dkk,. (2004) zeolit X akan 
terbentuk pada suhu antara 90-100ºC 

Pada penelitian ini hasil yang 
diperoleh menunjukkan bahwa zeolit X yang 
disintesis selama 8 jam pada 90ºC memiliki 
intensitas yang lebih tinggi dibandingkan 
pada suhu 100ºC selama 8 jam. Intensitas 
yang ditunjukkan mengindikasikan kekristalan 
masing padatan yang dianalisis. Hal ini 
sesuai dengan literatur yang dilaporkan oleh 
Robson (2001) dan penelitian yang dilakukan 
oleh Ojha dkk,. (2004). Menurut Miyake dkk,. 
(2008) kritalisasi zeolit X diawali dengan 
sejumlah kecil zeolit A diatas suhu 60ºC, 
kristalinitas zeolit X akan meningkat seiring 
dengan meningkatnya suhu, namun pada 
suhu 100ºC akan berubah menjadi sodalit. 
Sedangkan hasil variasi waktu hidrotermal 
pada 90ºC seperti pada Gambar 4.5 
menunjukkan bahwa zeolit X yang disintesis 
pada 22 jam memiliki kristalitas yang paling 
tinggi. Intensitas puncak pada waktu hidro-
termal 8 jam, 10 jam, 12 jam,15 jam, 22 jam 

menunjukkan kecenderungan meningkat dan 
mengalami penurunan setelah 22 jam. 
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Gambar 4.5 Difraktogram zeolit X yang 
dikristalisasi pada 90oC selama 8, 12, 15, 22, 

dan 72 jam 

Derajat kekristalan zeolit X pada penelitian ini 
dibandingkan dengan literatur yang 
dilaporkan oleh Robson (2001) terlihat pada 
Gambar 4.6. Zeolit X yang dikristalisasi pada 
22 jam memiliki kekristalan yang lebih tinggi 
mencapai 69,2% sedangkan pada 72 jam 
terjadi penurunan yang signifikan mencapai 
persen kristalinitas 14,6%. Hal ini dapat 
dikonfirmasi dengan Mikrograf SEM zeolit X 
(Gambar 4.7). Teramati pada interval waktu 
kristalisasi 8-22jam, terdapat kecenderungan 
penigkatan kristalinitas. Hidroksisodalit yang 
terdapat pada zeolit X dengan waktu 
kristalisasi 8 jam mulai terjadi perubahan 
menjadi fasa yang lebih kristalin pada waktu 
kristalisasi 12 jam. Sedang pada waktu 
kritalisasi 22 jam mengalami perubahan 
menjadi kristal zeolit X meskipun terdapat 
bentuk yang tidak sempurna.  
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Gambar 4.6. Grafik pengaruh waktu hidro-
termal terhadap persen kristalinitas zeolit 

X pada waktu reaksi 90oC 
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     (a) 

     (b) 
 

     (b) 
 

Gambar 4.7. Mikrograf SEM zeolit X yang 
dikristalisasi pada 90oC selama 8, 12,  dan 

22 jam 
 

Menurut Yanti (2009) penurunan 
intensitas yang terjadi menunjukkan terdapat 
fasa zeolit lain yang terbentuk selama 
perpanjangan waktu hidrotermal. Menurut 
Ojha dkk, (2004), adanya kontak yang terlalu 
lama antara zeolit X hasil sintesis dengan 
mother liquor akibat perpanjangnan waktu 
hidrotermal memungkinkan terjadinya 
perubahan zeolit X menjadi philipsite.  
Berbeda dengan Ojha dkk., (2004), Molina 
dan Poole, (2004) mengindikasikan 
penurunan intensitas puncak zeolite X 
sebagai perubahan zeolit X menjadi zeolit P 
yang lebih stabil. Zeolit P sering kali tidak 
terdeteksi oleh XRD. 

 
 KESIMPULAN 

Abu dasar PLTU PT IPMOMI Paiton 
dapat digunakan sebagai bahan awal sintesis 
zeolit X  dengan metode peleburan diikuti 

perlakuan hidrotermal.  Metode peleburan 
dilakukan dengan mencampurkan abu dasar 
dan alkali untuk mendapatkan garam silikat 
dan garam aluminat yang mudah larut pada 
beberapa variasi kondisi. Zeolite X disintesis 
dari ekstrak peleburan yang mengandung 
komponen kimia Si dan Al. Komposisi kimia 
zeolite X (NaAlO2 : 4 SiO2 : 16 NaOH : 325 
H2O) tercapai dengan penambahan NaAlO2-
NaOH.  
 Kristalinitas zeolit X yang lebih tinggi 
dicapai pada suhu kristalisasi 90oC, sedang 
pada suhu tersebut akan diperoleh zeolit X 
dengan kristalinitas tertinggi pada 22 jam. 
Waktu kristalisasi lebih dari 22 jam, akan 
mengalami penurunan kristalinitas, ditandai 
dengan penurunan intensitas disebabkan 
terbentuknya spesi zeolit lain selain zeolit X. 
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ABSTRAK  

Endapan zeolit di Kabupaten Tasikmalaya dijumpai di tiga daerah, yaitu : blok Karangnunggal 
termasuk ke dalam wilayah Pasir Congkok, Cipatani, Desa Karangmekar dan Cijambe, Desa Cibatuireung, 
Blok Cipatujah termasuk kedalam wilayah Lebaksaat, Desa Sindangkerta dan Blok Cikalong termasuk ke 
dalam wilayah Desa Cikancra. Batuan di daerah penyelidikan dibagi menjadi tiga satuan batuan yaitu 
batugamping, satuan batuan sedimen piroklastik (tuf) dan lava bersusunan andesit basal. Endapan zeolit 
berassosiasi dengan tuf sebagai batuan asal yang telah berubah menjadi zeolit. Hasil eksplorasi disertai 
pemboran sebanyak 68 titik dengan total jumlah kedalaman 1.400 meter dan pengukuran/pemetaan 
topografi skala 1:5.000 memberikan output (keluaran)  utama antara lain sumber daya dan kualitas zeolit 
serta gambaran kemungkinan pengusahaannya. Blok Karangnunggal mempunyai sumberdaya terunjuk 
6.000.000 metriks ton dan ketebalan overburden berkisar 0,0 – 2,5 m (rata-rata) serta nilai KTK/CEC 
sebelum diaktifasi (105,35 – 183,29 meq %) atau rata-rata 139,80 meq %. Blok Cipatujah mempunyai 
sumberdaya terunjuk 4.158.000 metriks ton dengan ketebalan overburden berkisar 6,5 –20,0 m, nilai KTK 
/CEC berkisar 83,30 – 222,95  meq % . Blok Cikalong  memiliki sumber daya terunjuk 2.750.000 metriks ton 
dan nilai KTK /CEC berkisar (112,7-203,35) meq % atau rata-rata 160,2 meq %  serta tebal overburden 
berkisar 0,5-3,5 m. 
 
Kata kunci: piroklastik, eksplorasi, sumberdaya terunjuk, overburden 
 
 
ABSTRACT  
 

Zeolite in Tasikmalaya Regency is found at 3 block area, which ar : Karangnunggal  Block included 
in Pasir Congkok Region, Cipatani, Karangmekar Sub District and Cijambe, Cibatuireung Sub District. 
Cipatujah Block included in Lebaksaat  Region, Sindangkerta Sub District, and Cikalong Block included in 
Cikancra Region, Cikancra Sub District . The rocks in observed areas are divided in three units, consist of 
limestone, pyroclastic sediment (tuf) and andesitic and basaltic lava. Zeolite deposit associate with tuf as 
bearing rock that has been altered to zeolite. Exploration result completed with drilling of bore holes with 
total depth of 1,400 metres and topography measuring/mapping with scale 1 to 5,000 has given the main 
output among other resources and zeolite quality as well as the possibility to be mined. Karangnunggal 
Block has indicated zeolite resources total of  6,000,000.0 metrix tons and CEC (cation exchange capacity) 
before activated vary of  105.35-183.29 meq % or 139.80 on average. Cipatujah Block has indicated zeolite 
resources of 4,158,000.0 metrix tons and overburden thickness of 6.5-20.0 metres tons and CEC before 
activated vary of 83,30 – 222,95  meq %. Cikalong Block has indicated zeolite resources of  2,750,000 
metrix tons, CEC before activated of 112.7-203.35 meq % or 160.2 meq % on average. 
 
 Keywords: pyroclastic, exploration, indicated resources, overburden 
 
 
PENDAHULUAN 

Pemanfaatan zeolit untuk digunakan dalam 
berbagai industri dan pertanian akhir-akhir ini 
berkembang cukup pesat. Banyak pengu-
saha, baik swasta nasional, KUD maupun 

perorangan membuka usaha penam-bangan 
di berbagai daerah. Ada yang masih tetap 
berjalan hingga saat ini, namun ada juga 
yang sementara berhenti. 

Memperhatikan pentingnya peman-faatan 
zeolit dalam berbagai industri dan pertanian 



 

 

serta upaya mengangkat pere-konomian 
masyarakat dimasa krisis ekonomi yang 
belum juga pulih ini, diperlukan adanya 
dorongan untuk mendayagunakan potensi 
zeolit secara lebih optimal. 

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya dan Direktorat Inventarisasi 
Sumber Daya Mineral (DIM, Sekarang Pusat 
Sumber Daya Geologi, PSDG) melaksanakan 
eksplorasi endapan zeolit di daerah ini, 
merupakan bagian dari upaya dan dorongan 
sebagaimana yang dimaksud di atas. Dari 
hasil eksplorasi ini dapat tersedia suatu data 
dan informasi yang lebih jauh yang dapat 
digunakan oleh berbagai kalangan untuk 
bergerak dalam usaha pertambangan zeolit. 

Ada beberapa pihak yang telah melakukan 
penyelidikan di daerah ini, baik kegiatan yang 
bersifat umum seperti pemetaan geologi 
maupun kegiatan penyelidikan bahan galian 
mineral industri atau non logam, khususnya 
endapan zeolit. Pihak-pihak tersebut antara 
lain adalah : 

1. Supriatna S., dkk, (1992) dari Pusat 
Pengembangan dan Penelitian Geologi, 
telah melakukan pemetaan geologi 
dengan terbitnya Peta Geologi dengan 
Lembar Karangnunggal, Jawa, skala 
1:100.000. Dari kegiatan ini, 
sebagaimana yang dikemukakan bahwa 
Anggota Genteng dari Formasi Jampang 
(Tmjg) terdapat satuan tuf, berselingan 
dengan aneka bahan dan terdapat 
sisipan lava. Satuan tuf tersebut diduga 
telah mengalami ubahan, merupakan 
bahan utama pembentuk endapan zeolit. 

2. Sutopo dkk., (1991) dari Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Teknolo-gi Mineral, 
telah melakukan Pengkajian 
Karakteristik Zeolit Cikalong, Tasik-
malaya dan Pemanfaatannya Dalam 
Pengolahan Air. Salah satu kesim-
pulannya bahwa hanya ada satu mineral 
zeolit Cikalong yaitu, mordenit dengan 
kadar yang sangat baik ( 80 %), 
mempunyai harga Kapasitas Tukar 
Kation (KTK) 196,5 mgrek/100 gr, 
setelah aktifasi dengan pemanasan pada 
suhu 300 C. 

3. Hidayat dkk., (1993/1994) dari Pusat 
Penelitian dan Pengembangan  
Teknologi Mineral telah melakukan 
Pengkajian Disain Penambangan Zeolit 
Cikancra, Cikalong, Tasikmalaya. 

4. Priyatna dkk.,(1995) dari Pusat Pene-
litian dan Pengambangan Geoteknologi, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 

telah melakukan pengujian conto dari 
daerah Cikalong, Tasikmalaya untuk 
digunakan sebagai panel surya (energi 
matahari). 

5. Eddy dkk., (2000) dari Direktorat Sumber 
Daya Mineral telah melakukan Penye-
lidikan Lanjutan Endapan Zeolit di 
Daerah Cipatujah dan sekitarnya, Kabu-
paten Tasikmalaya. Hasil penyelidikan 
inilah yang ditindaklanjuti dalam kegiatan 
eksplorasi zeolit di Kecamatan Karang-
nunggal, Cipatujah dan Cikalong. 

6. Disamping itu juga ada beberapa pihak 
yang telah melakukan kajian dan 
membuat karya tulis non lapangan 
mengenai zeolit Tasikmalaya, antara lain 
“Karakterisasi Mineralogi dan Sifat 
Kimia-Fisika Zeolit”, (Hardjatmo, 1999, 
P3TM), “Bahan Galian Industri Zeolit”,( 
Arifin dan Bisri, 1995, P3TM), 
“Pengolahan Zeolit Alam” dan 
“Pemanfaatan Zeolit Untuk Non 
Pertanian” (Husaini, 1999, P3TM).  
 

Sementara ini data dan informasi endapan 
zeolit di daerah Karangnunggal, Cipatujah 
dan Cikalong selama ini pada umumnya 
masih sebagai data permukaan. Maksud dari 
kegiatan eksplorasi ini agar dapat disajikan 
data bawah permukaan melalui analisa 
laboratorium terhadap conto-conto inti bor 
(core), sehingga sumber daya dan mutu zeolit 
baik secara lateral maupun vertikal dapat 
tersedia secara lebih lengkap. 

Tujuan dari eksplorasi ini antara lain adalah 
agar dapat diketahui lebih jauh tentang 
potensi dan prospek pengembangan zeolit 
disertai dengan analisis umum mengenai 
pengembangannya dikaitkan dengan analisis 
beberapa data lintas sektoral. Endapan zeolit 
di Kabupaten Tasikmalaya dijumpai pada 3 
daerah (Gambar 1), yaitu : Blok 
Karangnunggal termasuk ke dalam wilayah 
Desa Cibatuireng dan Desa Karangmekar, 
terletak lebih kurang 4 km Tenggara jalan 
raya utama (jalan provinsi) menghubungkan 
Karangnunggal-Simpang, atau lebih kurang 
60 km Selatan Kota Tasikmalaya, dapat 
dicapai dengan kendaraan roda empat 
bergardan ganda melalui jalan desa yang 
diperkeras sejauh lebih kurang 4 km. Blok 
Cipatujah  termasuk ke dalam wilayah Desa 
Sindangkerta, terletak dekat dengan jalan 
raya Cipatujah Cikalong atau lebih kurang 75 
km Baratdaya – Selatan  Kota Tasikmalaya. 
Blok Cikalong termasuk ke dalam wilayah 
Desa Cikancra, terletak lebih kurang 95 km 
Selatan Kota Tasikmalaya.  



 

 

 
Gambar 1. Peta Petunjuk Lokasi Daerah 

Penyelidikan 
 

METODE PENELITIAN 

Penyelidikan atau kegiatan eksplorasi bahan 
galian dirancang dan dilaksanakan ber-
dasarkan suatu metoda yang disesuaikan 
dengan tujuan dan tahapan dari kegiatan 
tersebut agar diperoleh hasil yang optimal. 
Oleh karena itu eksplorasi endapan zeolit di 
daerah ini dilaksanakan dengan urutan dan 
cakupan kegiatan mulai dari persiapan/studi 
literatur, kegiatan lapangan dan kajian hasil 
analisis laboratorium, pengkajian data sekun-
der, ruang lingkup penyelidikan dan peralatan 
serta perlengkapan yang digunakan.  

 

Kegiatan Lapangan dan Analisis 
Laboratorium 

Kegiatan lapangan dan analisis laboratorium 
ini meliputi : 

 Melakukan pemetaan geologi dan 
pengukuran topografi skala 1:5.000, 
mengambil titik ikat pada titik 
Triangulasi/bench mark sebagai berikut: 
- Karangnunggal: T 227/261 
- Cipatujah T 282/31 (Pasir Cisaat) 
- Cikalong Q 138/130 (Pasir Nyatu) 

 Melakukan pengamatan data 
permukaan/singkapan bahan galian dan 
kondisi rona lingkungan. 

 Melakukan pemboran eksplorasi 
sebanyak 68 titik bor dengan kedalaman 
rata-rata 20 m dan jarak antara titik bor 
berkisar antara 150-200 m dengan 
perincian di daerah Karangnunggal, 
Cipatujah dan Cikalong masing-masing 
21,  39 dan 8 titik bor. 

 Pengambilan conto dari inti bor untuk 
analis laboratorium yang meliputi : 

 Analisis Kapasitas Tukar Kation 
(KTK) 

 Analisis kimia unsur (major 
elements) 

 Analisis difraksi sinar X (XRD) 
 Analisis Berat Jenis (BJ) 
 Analisis Ayak  

 

Ruang Lingkup Kegiatan 

Beberapa hal yang merupakan ruang lingkup 
kegiatan eksplorasi endapan zeolit di daerah 
Karangnunggal, Cipatujah dan Cikalong, 
Tasikmalaya antara lain adalah : 

 Melakukan kajian geologi endapan 
zeolit. 

 Melakukan kajian potensi, sumber daya 
dan sebaran, mutu dan kegunaan, 
prospek pemanfaatan dan 
pengembangan zeolit. 

 Melakukan analisis laboratorium untuk 
mengetahui mutu, komposisi kimia dan 
jenis zeolit (KTK, major elements, BJ 
dan XRD) 

 Inventarisasi dan kajian data sekunder 
berkaitan dengan prospek pemanfaatan 
dan pengembangannya. 

 Melakukan kajian korelasi antara data 
dan informasi hasil penyelidikan 
lapangan dan laboratorium. 

 Pengolahan data dan digitasi. 
 Penyusunan/penulisan laporan 

eksplorasi. 
 

Peralatan  

Peralatan-peralatan yang digunakan dalam 
kegiatan eksplorasi ini adalah : 

 Mesin bor/rig  jenis SGJ, Sander SD3 
dan Top Drive 

 Alat ukur Theodolit jenis FNR.1 dan T0 
Theodolit. 

 Kamera. 
 Kompas/Palu Geologi  
 Global positioning System (GPS) (3 

buah). 
 

Geologi 
Daerah Karangnunggal 
Geomorfologi 
Berdasarkan sudut lereng dan genesanya, 
daerah penyelidikan Blok Karangnunggal dan 
sekitarnya dapat dibagi menjadi dua satuan 
morfologi yaitu : 

 



 

 

Morfologi Perbukitan 

Daerah ini ditandai dengan kenampakan 
perbukitan bergelombang rendah atau terlipat 
agak kuat dengan puncak-puncak bukit 
berketinggian berkisar antara 282 sampai 
dengan 204 m di atas permukaan laut (dpl) 
dan lereng serta kaki bukit berketinggian 
berkisar antara 204 sampai dengan 240 m 
(dpl).  

Morfologi Pedataran 

Daerah ini ditandai dengan lembah-lembah 
sempit dan kaki-kaki bukit berketinggian 
berkisar antara 220 sampai dengan 240 m 
(dpl).  

Stratigrafi 

Daerah penyelidikan blok Karangnunggal dan 
sekitarnya  tersusun oleh beberapa satuan 
batuan yaitu batuan sedimen piroklastik (tuf), 
batugamping dan andesit (Gambar 2.). 

Tuf, umumnya berwarna abu-abu kehijauan, 
putih kotor keabu-abuan sampai kecoklatan 
bila telah mengalami pelapukan, berukuran 
pasir kasar-sedang sampai pasir halus. 
Mengandung pecahan-pecahan batugam-
ping, obsidian dan batu apung serta kuarsa 
sebagai mineral pencampur berukuran dari 
beberapa millimeter sampai beberapa 
centimeter. Batuan ini pada umumnya pejal, 
keras sampai agak keras, di beberapa tempat 
agak rapuh dan menujukkan perlapisan. 
Endapan zeolit dijumpai pada satuan ini, 
umumnya tertutup oleh tanah pelapukan, 
singkapan hanya dijumpai pada beberapa 
tempat bekas penambangan rakyat. 
Diperkirakan satuan ini masuk dalam Anggota 
Genteng Formasi Jampang (Supriatna, S., 
1992) 

Batugamping, berwarna kuning kecoklatan 
sampai keabu-abuan, berbutir sedang sampai 
kasar, mengandung foram kecil dan foram 
besar, pejal tidak menunjukkan perlapisan 
hubungan stratigrafi dengan batuan di 
bawahnya selaras atau dengan kata lain 
terendapkan selaras di atas satuan tuf. 
Diperkirakan satuan ini masuk dalam Formasi 
Kalipucang (Supriatna, S., 1992) 

 

 
Gambar 2. Peta Geologi Blok 

Karangnunggal 

Andesit, berupa lava bersusunan andesit dan 
basal berbutir sedang-halus, berwarna abu-
abu sampai abu-abu tua – kehitaman, sangat 
keras. Pada permukaan sebaran batuan ini 
teramati bongkah-bongkah berbagai ukuran 
terlepas dari tubuh di bawahnya sebagai hasil 
pelapukan. Beberapa di antaranya terlihat 
adanya struktur amigdaloid pada permukaan 
bongkah-bongkah yang bagian dalamnya 
masih cukup segar. Diperkirakan satuan ini 
masuk dalam Batuan Vulkanik Tua 
(Supriatna, S., 1992) 

 

 

 

 



 

 

Daerah Cipatujah 
Geomorfologi 

Kenampakan morfologi daerah ini dan 
sekitarnya pada umumnya hampir sama 
dengan morfologi daerah Karangnunggal 
yang juga dapat dibagi menjadi dua satuan 
morfologi yaitu : 

Morfologi Perbukitan 

 Daerah perbukitan membentuk bergelom-
bang lemah dengan punggungan memanjang 
lebih kurang Timur-Barat. Sudut lerengnya 
relatif landai, rata-rata berkisar antara 10 
sampai dengan 30 derajat, dengan ketinggian 
berkisar antara 50 sampai dengan 63 m dpl.  

Morfologi Pedataran 

Morfologi pedataran dengan ketinggian 
berkisar antara 10 sampai 4 m dpl., 
menempati lembah-lembah di antara 
perbukitan sekitar 15% dari daerah 
penyelidikan.  

Stratigrafi 

Dari hasil pengamatan di lapangan dan Peta 
Geologi Lembar Karangnunggal, daerah 
Cipatujah atau tepatnya di daerah Lebaksaat, 
Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah 
disusun oleh batuan sebagai pada Gambar 3. 

 

Andesit, satuan ini umumnya tersingkap pada 
dasar-dasar  sungai, seperti di lembah sungai 
dekat Curugnini. Satuan ini terdiri dari : breksi 
aneka bahan, komponen terdiri dari andesit, 
basal, rijang, batugamping dan tuf hablur 
yang terkersikkan dan terpropilitkan,  
bersisipan lava bersusunan andesit dan basal 
umumnya berwarna kelabu tua dan kelabu 
kehijauan, terkersikan, dan terpropilitkan . 
Satuan ini masuk dalam  Formasi Jampang  
berumur Oligosen–Miosen Awal (Supriatna, 
S., 1992). 

Tuf 1, satuan ini umumnya tersingkap pada 
dasar-dasar  sungai, seperti di lembah sungai 
Cisaat. Satuan ini terdiri dari : tufa berwarna 
hijau, berbutir halus sampai sedang, 
setempat dijumpai tuf lithik dengan fragmen 
batuan beku dan tuf, tuf berwarna putih 
(felspar) Satuan ini masuk dalam  Anggota 
Genteng Formasi Jampang berumur 
Oligosen–Miosen Awal (Supriatna, S., 1992). 
Pada satuan batuan  ini dijumpai satuan 
batuan tuf yang telah terubah menjadi zeolit.  

Tuf 2, satuan ini menempati morfologi 
perbukitan, singkapan hanya dijumpai pada 
beberapa tempat, litologi didapat dari hasil 
pemboran berupa ; tuf berwarna abu-abu 
kecoklatan, tuf andesit berwarna hitam

 
Gambar 3. Peta Geologi Blok Cipatujah 



 

 

setempat lithik, dan tuf tersilisifikasi (silicified 
tuf). Satuan ini masuk dalam  Anggota 
Genteng Formasi Jampang berumur 
Oligosen–Miosen Awal (Supriatna, S., 1992). 

 
Daerah Cikalong 
Geomorfologi 

Daerah penyelidikan termasuk ke dalam 
wilayah Kampung Cikadu, Desa Cikancra, 
Kecamatan Cikalong terletak pada ketinggian 
berkisar antara 100 sampai dengan 160 m 
dpl. Kenampakan morfologi daerah ini dapat 
dibagi menjadi dua satuan morfologi yaitu : 

 

Morfologi Perbukitan 

 Daerah perbukitan membentuk perbukitan 
dengan kemiringan lereng berkisar antara 10 
sampai dengan 25 derajat, ditempati oleh 
satuan tufa, batugamping pasiran  dan 
batugamping klastik.  

Morfologi Pedataran 

Morfologi pedataran menempati lembah-
lembah sempit di bagian tengah dan selatan 
daerah penyelidikan, juga merupakan daerah 
pemukiman dan pesawahan penduduk.  

Stratigrafi 

Dari hasil pengamatan di lapangan dan Peta 
Geologi Lembar Karangnunggal, daerah 

Cikancra, Kecamatan Cikalong disusun  oleh 
batuan sebagai berikut (Gambar 4) : 

 Tuf, satuan ini menempati sebagian besar 
daerah penyelidikan. Satuan ini terdiri dari : 
tufa berwarna hijau, berbutir halus sampai 
sedang, setempat dijumpai tuf lithik dengan 
fragmen batuan beku dan tuf . Satuan ini 
masuk dalam  Anggota Genteng Formasi 
Jampang berumur Oligosen–Miosen Awal 
(Supriatna, S., 1992). Endapan zeolit dijumpai 
pada satuan batuan tuf  di atas.  

Batugamping Klastik, satuan ini menempati 
morfologi perbukitan diendapkan diatas 
satuan batuan tuf, berupa kalsilutit, berwarna 
kuning terang, berongga, banyak 
mengandung fosil moluska, menunjukan 
perlapisan yang baik. Satuan ini masuk dalam  
Anggota Batugamping Formasi Pamutuan  

 

berumur Miosen Tengah (Supriatna, S., 
1992). 

Batugamping Pasiran, satuan ini menempati 
morfologi perbukitan diendapkan diatas 
satuan batuan tuf, berupa batugamping 
pasiran, berwarna kuning, berlapis buruk, 
berbutir halus sampai kasar. Satuan ini 
masuk dalam  Anggota Batugamping Formasi 
Pamutuan berumur Miosen Tengah 
(Supriatna, S., 1992). 

 
Gambar 4. Peta Geologi Blok Cikalong 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemboran Eksplorasi 

Telah dilakukan pemboran eksplorasi pada 
ketiga daerah Karangnunggal, Cipatujah dan 
Cikalong dengan total kedalaman 1.400 
meter dan jumlah titik bor sebanyak 68 buah 
serta kedalaman rata-rata tiap bor adalah 20 
meter. 

Perincian pemboran pada ketiga daerah 
tersebut adalah Karangnunggal 21 titik bor 
mencakup luas areal lebih kurang 56 Ha dari 
sekitar 150 Ha daerah yang dipetakan/diukur, 
Cipatujah 39 titik bor dengan luas areal yang 
dicakup lebih kurang 132 Ha dari 250 Ha 
daerah yang dipetakan/diukur dan Cikalong 8 
titik bor dengan luas areal lebih kurang 19 Ha 
dari sekitar 50 Ha lebih daerah yang 
dipetakan/diukur. 

 

Analisis Laboratorium  
Analisis Kimia Major Elements 

Sejumlah conto zeolit dari daerah 
Karangnunggal, Cipatujah dan Cikalong telah 
dianalisis kimia. Lebih dari 95 % conto 
tersebut adalah zeolit dan hanya beberapa 
diantaranya terutama berupa tufa padat. 
Conto-conto tersebut diambil dari inti bor 
(core)/hasil pemboran (coring) pada interval-
interval kedalaman tertentu, berdasarkan 
pengamatan dari megaskopis perbedaan 

sifat-sifat yang teramati, seperti antara lain, 
warna, besar butir dan 
kekompakkan/kekerasan.  

Disamping magnesium oksida, ada beberapa 
conto kalsium oksida nya juga sedikit lebih 
tinggi daripada kalsium oksida zeolit standar, 
tapi pada umumnya sudah sesuai. Tingginya 
oksida kalsium ini diperkirakan berasal dari 
terjadinya pelindian (leaching) terhadap 
batuan karbonat, khususnya batugamping 
yang memang  terdapat sebagai sisipan 
dalam Formasi Jampang Anggota Genting 
sebagai batuan pembawa sumber batuan 
zeolit ini dan disekitar sebaran zeolit baik di 
Karangnunggal dan Cipatujah, maupun di 
Cikalong, memang ditemukan/terdapat 
sisipan-sisipan batugamping bahkan di 
daerah Cipatujah sisipan-sisipan tipis 
batugamping tersebut terdapat dalam 
endapan-endapan zeolit secara setempat. 

 

Analisis Petografi  

Beberapa conto zeolit dari hasil analisis 
petrografi menunjukkan komposisi rata-rata 
mineral sebagai berikut : 

Gelas  : 50,0 – 67,0 % 
Lempung : 15,0 – 27,0 % 
Plagioklas :   3,0 – 10,0 % 
Karbonat :   2,0 –  4,0 % 
Zeolit  :   5,0 – 15,0 % 

 

 
Tabel 1. Komposisi kimia conto zeolit Kabupaten Tasikmalaya 

Daerah Zeolit (Umum) 
(%) 

Karangnunggal 

(%) 

Cipatujah 

(%) 

Cikalong 

(%) 

 Komposisi     

SiO2 61,50 – 73,09 61,40 –  70,60 64,42 –  70,98 67,18 –  69,77 

Al2O3 9,28 – 13,22 11,49 – 13,84 10,19 – 14,17 10,93 – 11,69 

MgO 0,02 –   0,07 0,40 –   2,77 0,41 –   2,04 0,40 –   1,02 

Na2O 0,00 –   2,25 0,90 –   2,53 0,90 –   3,13 1,36 –   2,68 

K2O 0,24 –   6,17 0,90 –   4,01 0,75 –   2,94 1,05 –   1,86 

P2O5 0,01 –   0,11 0,00 –   0,14 - - 

TiO2 0,55 –   4,11 0,06 –   0,85 - - 

CaO 0,96 –   2,96 1,88 –   4,16 0,96 –   3,21 2,10 –   3,21 

Fe2O3 0,55 –   4,11 1,15 –   5,30 0,85 –   3,64 0,96 –   1,46 

H2O - 1,98 –   4,46 3,08 –   6,60 4,17 –   5,77 

HD - 6,21 – 11,67 9,19 – 13,86 10,02 – 13,86 



 

 

 

Berdasarkan hasil analisis XRD, kandungan 
mineral zeolit jenis mordenit dan klinoptilolit 
jumlahnya berkisar 60 % bahkan lebih, 
kemudian jika menyimak persentase rata-rata 
unsur sodium dan potassium dari hasil 
analisis kimia diketahui bahwa proporsi 
klinoptilolit dan mordenit seimbang atau 
hampir sama pada zeolit Karangnunggal dan 
Cipatujah. Sedangkan zeolit Cikalong propor-
si/persentase mordenit lebih tinggi daripada 
klinoptilolit walaupun perbedaannya tidak 
terlalu tinggi.  
 
Kapasitas Tukar Kation (KTK/CEC) adalah 
merupakan salah satu sifat fisik zeolit yang 
penting berkaitan dengan penggunaannya. 
Nilai KTK zeolit bervariasi dari satu lokasi ke 
lokasi lain, bahkan termasuk juga dari lokasi 
yang sama bahkan dari hasil analisis conto 
dari titik bor yang sama (Tabel 2). Yang 
mempengaruhi nilai KTK zeolit antara lain 

adalah komposisi mineralnya, jenis zeolitnya 
dan kandungan zeolit totalnya. 

 

Sumber Daya 
Secara kuantitas endapan zeolit di daerah 
Karangnunggal, Cipatujah dan Cikalong 
terdapat dalam jumlah yang cukup besar 
masing-masing sumber daya terunjuk 
6.000.000 metriks ton menempati areal lebih 
kurang 56 Ha, 4.158.000 metriks ton pada 
areal lebih kurang 132 Ha dan 2.750.000 
metriks ton pada areal lebih kurang 19 Ha. 

Endapan zeolit di daerah Cipatujah 
berdasarkan tebal overburden berkisar 6,5 m 
– 20 m, dibandingkan dengan tebal zeolit 
yang dapat ditambang dan harga zeolit saat 
ini, sehingga sangat tidak ekonomis untuk 
diusahakan dalam skala besar, kecuali 
diusahakan oleh masyarakat dalam skala 
kecil dengan menambang secara selektif.   

 

Tabel 2. Harga KTK rata-rata zeolit Tasikmalaya (contoh bor) 

No. Daerah 

Kapasitas Tukar Kation (KTK) Dalam meq % 

Sebelum 
Perlakuan 

Rata-
Rata 

Setelah Pemanasan 

105 °C 
Rata-
Rata 

 

1. 

2. 

3. 

 

Karangnunggal 

Cipatujah 

Cikalong 

 

105,35 – 183,29 

  83,30 – 222,95 

112,70 – 203,35 

 

139,80 

147,58 

160,20 

 

110,45 – 190,75 

  84,22 – 232,09 

117,20 – 212,73 

 

144,00 

154,13 

168,16 

 

 
KESIMPULAN 

Endapan zeolit di daerah penyelidikan 
terdapat pada satuan tuf dari Formasi 
Jampang, Anggota Genteng. Pada 
umumnya berwarna putih kehijauan sampai 
putih keabu-abuan, putih kotor, butiran pasir 
kasar, sedang sampai halus, homogen, 
padat dan kompak. Ketebalan zeolit yang 
tersingkap berkisar antara 1 sampai 5 
meter.  

Blok Karangnunggal mempunyai 
sumberdaya terunjuk 6.000.000 metriks ton 
dan ketebalan overburden berkisar 0,0 – 2,5 
m (rata-rata) serta nilai KTK/CEC sebelum 
diaktifasi (105,35 – 183,29 meq %) atau 
rata-rata 139,80 meq %. Blok Cipatujah 
mempunyai sumberdaya terunjuk 4.158.000 

metriks ton dengan ketebalan overburden 
berkisar 6,5 –20,0 m, nilai KTK /CEC 
berkisar 83,30 – 222,95  meq % . Blok 
Cikalong  memiliki sumber daya terunjuk 
2.750.000 metriks ton dan nilai KTK /CEC 
berkisar (112,7-203,35) meq % atau rata-
rata 160,2 meq %  serta tebal overburden 
berkisar 0,5-3,5 m. 
 
Eksploitasi zeolit dengan skala yang lebih 
besar lebih cocok dilakukan terhadap 
endapan yang terdapat di daerah 
Karangnunggal, sedangkan endapan zeolit 
di daerah Cipatujah sementara tidak 
disarankan untuk diusahakan dalam skala 
besar, walaupun kualitasnya juga cukup 



 

 

baik, kecuali ditambang secara selektif 
dalam skala kecil dengan front 
penambangan bergerak mengikuti lereng-
lereng bukit yang ada zeolitnya.  

Endapan zeolit daerah Cikancra Kecamatan 
Cikalong,  sesuai dengan sifat endapan dan 
penyebarannya, serta terletak dekat dengan 
permukiman penduduk maka disarankan 
untuk diusahakan dalam skala kecil 
(tambang rakyat) secara selektif dengan 
melibatkan penduduk di sekitarnya. 

Untuk kegiatan usaha penambangan zeolit 
dalam skala yang relatif lebih besar, 
disarankan terlebih dahulu melakukan studi 
aspek teknik dan ekonomi serta kajian 
mengenai dampak lingkungan yang dapat 
timbul dari kegiatan pengusahaan tersebut. 

Hal lain yang juga penting dilakukan 
selanjutnya sebagai bagian dari studi aspek 
teknik dan ekonomi ini antara lain kajian 
pengolahan dan pengujian mutu, misalnya 
penentuan jenis kation dalam zeolit yang 
berkaitan dengan penggunaannya. Kajian 
lainnya yang perlu dilakukan adalah menguji 
mutu zeolit setelah mencampur zeoilt 
bermutu baik dengan zeolit dengan mutu 
yang lebih rendah dalam perbandingan 
tertentu. Hal ini perlu dilakukan agar dalam 
penambangannya kelak lapisan-lapisan tipis 
zeolit dengan mutu yang relatif lebih rendah, 
apabila ditambang bersama-sama, apakah 
zeolit masih memenuhi kriteria mutu atau 
tidak. 

Penggalian/penambangan zeolit yang 
dilakukan oleh masyarakat, perlu diawasi 
dan diberi bimbingan mengenai cara-cara 
penggalian yang baik dan ekonomis agar 
tidak mengakibatkan dampak negatif 
terhadap keselamatan kerja dan lingkungan 
terutama dikemudian hari. Dalam hal ini 
penggalian secara vertikal/ke arah bawah 
tidak dilakukan pada areal yang elevasinya 
memang sudah paling rendah dari daerah 
sekitarnya. 
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ABSTRAK  

Kebutuhan katalis perengkahan di Indonesia cukup tinggi. Indonesia mengimpor hampir 17 – 20 ton 
katalis/hari dengan biaya US$ 3.100 – 3.500 per ton. Dengan meningkatnya permintaan bahan bakar 
minyak dalam negeri setiap tahunnya, maka dibutuhkan suatu upaya untuk memproduksi katalis 
perengkahan secara mandiri. Salah satu komponen penting pada katalis perengkahan adalah zeolit Y, yang 
kemudian harus dikonversi menjadi zeolit USY (Ultra Stabil Y). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan resep pembuatan zeolit Y sebagai salah satu komponen penting katalis perengkahan 
dengan rasio SiO2/Al2O3 lebih dari 5 dan mengkonversinya menjadi zeolit USY. Sintesis zeolit Y 
dikembangkan dari U.S. Patent No. 3,130,007, sedangkan sintesis zeolit USY dilakukan berdasarkan U.S. 
Patent No. 3,293,192. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak tahap pencucian yang 
dilakukan semakin tinggi nilai rasio SiO2/Al2O3 yang diperoleh. Kemudian, proses pengeringan secara alami 
juga meningkatkan nilai rasio SiO2/Al2O3 hasil sintesis dibandingkan dengan pemanasan pada suhu 100°C. 
Zeolit USY yang dihasilkan memiliki kestabilan termal yang lebih baik dibandingkan zeolit USY komersial. 
 
Kata kunci: zeolit Y, zeolit USY, perengkahan katalitik 
 
ABSTRACT  
 
Nowadays Indonesia has a relatively high cracking catalyst demand, about 17 – 20 ton per day and 
imported from other country at US$ 3100 – 3500 per ton. Therefore, it is required an effort to produce 
hydrocracking catalyst independently in order to reduce dependence on other countries. One of the most 
important catalyst component is USY (ultrastable Y), that being converted from zeolite Y. The objective of 
this research is to develop a procedure to synthesize zeolite Y that has SiO2/Al2O3 ratio more than 5 and to 
convert it into zeolite USY. Synthesis of zeolite Y was developed based on U.S. Patent No. 3,130,007, while 
synthesis of USY based on U.S. Patent No. 3,293. The result shows that zeolite USY that being dried in 
ambient temperature has higher SiO2/Al2O3 ratio than USY that being dried at 100°C. Thus, the more zeolite 
USY that being washed, the higher SiO2/Al2O3 ratio that being gained. The zeolite USY with modified 
process has thermal stability better than commercial zeolite USY. 
 
 Keywords: zeolite Y, zeolite USY, catalytic cracking 
 
 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
 
Minyak bumi merupakan salah satu sumber 
energi yang paling banyak digunakan di 
seluruh dunia sampai saat ini. Berdasarkan 
informasi yang diperoleh dari International 
Energy Agency (IEA) pada tahun 2010, 
permintaan minyak bumi telah meningkat dari 
0,13 juta barel per hari menjadi 86,3 juta barel 
per hari (http://bataviase.co.id/detailberita-
10486947.html, 2011). Minyak bumi 

merupakan suatu campuran senyawa-
senyawa hidrokarbon yang memiliki jenis 
yang beragam dengan karakteristik dan sifat 
masing-masing yang berbeda. Sebelum 
digunakan, minyak bumi harus diolah terlebih 
dahulu, sehingga menjadi fraksi-fraksi yang 
memenuhi kriteria bahan bakar tertentu yang 
diinginkan. 

Salah satu proses sekunder penting di dalam 
pengolahan minyak bumi adalah proses 
perengkahan. Proses perengkahan 
merupakan proses pemutusan terhadap 



 

 

rantai hidrokarbon panjang sehingga menjadi 
hidrokarbon dengan rantai lebih pendek 
(menjadi fraksi yang lebih ringan). Teknik 
perengkahan yang saat ini banyak digunakan 
adalah perengkahan dengan bantuan katalis 
atau dikenal dengan catalytic cracking. 

Katalis yang digunakan di dalam proses 
catalytic cracking adalah katalis asam yang 
cukup kuat sehingga mengakibatkan 
terbentuknya karbokation saat molekul 
hidrokarbon berinteraksi dengan permukaan 
katalis. Salah satu komponen katalis asam 
padat yang banyak digunakan di dalam 
proses catalytic cracking adalah zeolit. Tipe 
zeolit yang paling banyak digunakan adalah 
faujasit tipe Y atau lebih dikenal sebagai 
zeolit Y. Zeolit Y selanjutnya dapat 
didealuminasi menjadi zeolit USY (Ultrastable 
Y) yang lebih stabil daripada zeolit Y. 

Sebagai negara dengan produksi minyak 
bumi yang relatif besar, Indonesia 
membutuhkan katalis perengkahan dalam 
jumlah yang cukup banyak yaitu mencapai 
17-20 ton/hari (Hayati, 2006). Kebutuhan ini 
seluruhnya dipenuhi melalui impor dari luar 
negeri dengan kisaran harga US$ 3100 – 
3500 per ton (Subagjo, 2010).Keadaan ini 
yang mendorong adanya suatu upaya untuk 
memproduksi katalis perengkahan secara 
mandiri tanpa bergantung terhadap pihak luar. 

 Rumusan Masalah  

Katalis perengkahan terdiri atas beberapa 
komponen, yaitu zeolit, lempung, matriks aktif, 
dan binder. Zeolit merupakan kontributor 
utama terhadap aktivitas katalis perengkahan. 
Salah satu dari zeolit komponen katalis 
perengkahan tersebut adalah USY 
(Ultrastable Y). Zeolit Y/USY, bersama 
dengan matriks aktif, merupakan komponen 
kunci yang mempengaruhi unjuk kerja katalis. 
Pada penelitian ini, akan dilakukan sintesis 
zeolit Y dan zeolit USY. Zeolit USY diperoleh 
melalui proses dealuminasi zeolit Y dengan 
rasio SiO2/Al2O3 lebih besar dari 5. 

Kebutuhan zeolit Y dan/atau USY yang besar 
dan murah merupakan suatu harapan yang 
perlu untuk direalisasikan. Idealnya, 
Indonesia mampu menyediakan zeolit Y 
dan/atau USY secara mandiri tanpa 
bergantung pada pasokan dari luar negeri, 
namun sampai saat ini masih belum dapat 
dipenuhi. Zeolit Y dan/atau USY dengan 
harga yang murah akan meningkatkan 

efisiensi produksi bahan bakar minyak dalam 
negeri.  

Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah men-
dapatkan prosedur sintesis zeolit Y dengan 
rasio SiO2/Al2O3 lebih besar dari 5 melalui 
pengembangan US Patent No.3,130,007. 
Selanjutnya, zeolit Y akan dikonversi menjadi 
zeolit USY (Ultrastable Y) dengan 
mengadopsi US Patent No. 3,293,192.  
 

METODE PENELITIAN 

Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan pada tahap 
pembuatan zeolit Y dan USY terdiri atas Cab-
O-Sil p.a. sebagai sumber silika, natrium 
aluminat (NaAlO2) teknis sebagai sumber 
alumina, dan natrium hidroksida (NaOH) 
teknis sebagai mineralizer. Pada proses 
dealuminasi zeolit Y menjadi USY digunakan 
amonium sulfat sebagai sumber penukar ion 
(ion exchange). Air yang digunakan dalam 
proses sintesis zeolit Y dan USY adalah air 
distilasi (aquades).  

Alat  

Pada proses pembuatan zeolit Y digunakan 
wadah berbahan plastik untuk mencegah 
pelepasan senyawa-senyawa yang terkan-
dung dalam (penyusun) wadah (jika berbahan 
gelas) ke dalam campuran reaktan. Pada 
percobaan ini digunakan botol HDPE (high 
density polyetilene) sebagai wadah untuk 
berlangsungnya reaksi (reaktor). Proses 
pengadukan dilakukan dengan menggunakan 
batang pengaduk berbahan plastik juga. 
Pemanasan dilakukan di dalam oilbath untuk 
menjaga temperatur pemanasan konstan. 
Proses pengukusan zeolit dilakukan dalam 
tabung quartz yang diletakkan dalam furnace. 
Kukus yang dihasilkan dari proses 
pemanasan air dalam labu leher tiga dialirkan 
melewati tabung quartz yang telah terisi zeolit. 
Skema rangkaian alat dapat dilihat pada 
Gambar 1. Pada penelitian ini, zeolit Y dibuat 
dengan mengadopsi US Patent no. 3.130.007 
yang dipublikasikan oleh Breck tahun 1964. 
Sintesis zeolit Y dimulai dengan mencam-
purkan fume silica ke dalam larutan natrium 
aluminosilikat. Campuran kemudian diproses 
lanjut ke tahap ageing selama 24 jam dan 



 

 

tahap kristalisasi di dalam oilbath pada 
temperatur 100°C selama 50 jam. Hasil 
kristalisasi kemudian disaring dan dicuci 
hingga air cucian memiliki pH 9-10.  

Sintesis zeolit USY dilakukan menggunakan 
bahan baku berupa zeolit Y hasil sintesis. 
Transformasi zeolit USY dari zeolit Y 
dilakukan sesuai dengan US Patent 
3.293.192 yang dipublikasikan oleh Maher. 
Sintesis diawali dengan pertukaran kation Na+ 
dan NH4+ yang berlangsung pada 100°C. 
Kemudian, zeolit NH4NaY dialiri kukus pada 
temperatur 550°C untuk penataan ulang ion-
ion Na+ sisa, sehingga mudah dipertukarkan 
dengan ion NH4+. Proses penukaran ion 
diulang sebanyak tiga kali sebelum memasuki 
proses dealuminasi atau stabilisasi terakhir 
yaitu pada temperatur 820°C. 

 

Gambar 1. Skema Rangkaian Alat 
Pengukusan dan Uji Stabilitas 

Zeolit USY yang telah disintesis kemudian 
diuji stabilitasnya. Uji stabilitas zeolit USY 
dilakukan dengan menempatkan sejumlah 
tertentu zeolit USY dalam tabung reaktor 
quartz. Sampel dipanaskan secara perlahan 
hingga temperatur 900°C. Setelah temperatur 
stabil, kukus dialirkan ke dalam reaktor. 
Waktu uji stabilisasi secara hidrotermal 
adalah 2 jam. Sampel yang telah diuji 
stabilitas hidrotermalnya kemudian dianalisis 
menggunakan X-Ray Difraktometer (XRD) 
untuk diamati difraktogramnya. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sintesis Zeolit Y  

Penelitian diawali dengan sintesis zeolit Y 
dengan 4 nilai variasi komposisi reaktan. 
Sintesis zeolit Y dilakukan berdasarkan paten 
yang dipublikasikan oleh Breck. Variabel yang 
divariasikan dalam penelitian ini adalah 
komposisi reaktan, dengan waktu ageing dan 
kristalisasi yang seragam untuk keempat 
variasi. Kondisi sintesis untuk masing-masing 
variasi yang meliputi komposisi reaktan, 
waktu ageing, waktu kristalisasi, dan jumlah 
reaktan yang digunakan, disajikan pada Tabel 
1. Zeolit yang telah dihasilkan kemudian 
dianalisis dengan menggunakan XRD. 
sehingga dapat ditentukan tipe zeolit dan 
ukuran satu unit sel / unit cell size (UCS) nya. 
Nilai UCS kemudian digunakan untuk 
menghitung rasio SiO2/Al2O3. Perbandingan 
inilah yang merupakan parameter utama 
keberhasilan sintesis zeolit Y. 

Tabel 2. Kondisi Sintesis Y1, Y2, Y3, dan Y4 

 

Identifikasi pertama adalah membandingkan 
difraktogram zeolit Y hasil sintesis dengan 
difraktogram zeolit Y standar. Hasil 
perbandingan difraktogram disajikan pada 
Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan bahwa 
zeolit Y3 dan Y4 merupakan kristalin zeolit Y, 
sedangkan zeolit Y1 berupa amorf. Zeolit Y2 
gagal disintesis, sehingga tidak dapat 
dianalisis.  

Identifikasi kedua dilakukan dengan 
menghitung UCS dari zeolit yang dihasilkan. 
Perhitungan UCS dilakukan hanya untuk 



 

 

zeolit Y3 dan Y4 yang membentuk kristal zeolit 
Y, sedangkan zeolit Y1 tidak dihitung karena 
tidak membentuk Kristal. Nilai UCS dan rasio 
SiO2/Al2O3 zeolit Y3 dan Y4 hasil sintesis 
disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai Satu Unit Sel dan Rasio 
SiO2/Al2O3 Zeolit Y3 dan Y4 Hasil Sintesis 

 

 

Gambar 2. (a) Difraktogram Zeolit Y 
Standar (Yuan, X. et.al, 2007); (b) 

Difraktogram Zeolit Y1; (c) Difraktogram 
Zeolit Y3; (d) Difraktogram Zeolit Y4 

Sintesis Zeolit USY  

Persiapan Sintesis Bibit Zeolit USY  

Zeolit USY disintesis dengan menggunakan 
metode yang telah dipublikasikan oleh Maher 
dan sebagai bahan baku adalah zeolit Y yang 
memiliki rasio SiO2/Al2O3 tertinggi, yaitu zeolit 
Y3. 

Sintesis Zeolit USY  

Pada penelitian ini dilakukan modifikasi 
terhadap sebagian tahap sintesis zeolit USY 
dari zeolit Y, yaitu pada tahap pencucian dan 
pengeringan, untuk mendapatkan hasil yang 
lebih baik. 

Tabel 3. Kondisi Sintesis Zeolit USY 

 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui secara 
tepat jumlah tahap pencucian yang diperlukan 
dan metode pengeringan yang tepat untuk 
memperoleh zeolit USY dengan kandungan 
silika tinggi.  

 

Gambar 3. Difraktogram Zeolit USY 
Komersial; (b) Difraktogram ZeoliT USY3a; 

(c) Difraktogram Zeolit USY3b 



 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zeolit 
USY3b memiliki nilai rasio SiO2/Al2O3 4,99, 
sedangkan USY3a 3,86. Ratio SiO2/Al2O3 
USY3b lebih tinggi dibanding zeolit USY3a. Hal 
ini terjadi diperkirakan karena jumlah tahap 
proses pencucian yang lebih tinggi akan 
mengurangi kandungan sulfat dan Na pada 
struktur zeolit sehingga fasa kristalin yang 
terbentuk lebih banyak, sehingga rasio 
SiO2/Al2O3 yang dihasilkan jauh lebih tinggi. 

Kestabilan Zeolit USY  

Salah satu tujuan lain dari penelitian ini 
adalah membuat zeolit USY dengan tingkat 
kestabilan yang tinggi. Untuk mengetahui 
kinerja zeolit USY hasil sintesis, maka 
diperlukan suatu zeolit USY komersial untuk 
dijadikan tolak ukur (pembanding) unjuk kerja 
zeolit USY.  

Kestabilan zeolit USY ditentukan dengan 
mengamati kerusakan struktur kristal akibat 
pemanasan pada 900°C dalam atmosfir 
kukus selama 2 jam. Kerusakan struktur 
kristal dapat diamati pada pola difraktogram 
zeolit USY. Gambar 4 menunjukkan 
difraktogram zeolit USY hasil sintesis ( USY 
3a dan 3b) dan USY komersial setelah diuji 
stabilitasnya.  

Dari Gambar 4 tampak bahwa zeolit USY 
komersial tidak dapat mempertahankan 
bentuk kristalnya. Hal ini ditandai dengan 
munculnya pola amorf pada difraktogram 
USY komersial yaitu berupa pola bukit yang 
cukup besar (lebar) dan tinggi. Berbeda 
dengan zeolit USY komersial, zeolit USY hasil 
sintesis dapat mempertahankan bentuk 
kristalnya (faujasite) yang ditunjukkan dengan 
munculnya pola puncak-puncak tajam 
(kristalin). Dengan semakin besarnya pola 
“bukit” pada difraktogram USY hasil kalsinasi 
pada 900°C dibandingkan dengan hasil 
kalsinasi pada 820°C menunjukkan bahwa 
semakin tinggi suhu kalsinasi, semakin 
banyak fasa amorf yang terbentuk.  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, 
maka perbedaan antara zeolit USY hasil 
sintesis dan komersial dapat ditampilkan 
pada Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Perbedaan Zeolit USY Hasil 
Sintesis dengan Zeolit USY Komersial 

 

*(Ulfah, 2003)  

 

Gambar 4. Difraktogram (a) Zeolit USY 
Komersial; (b) Zeolit USY3a; (c) Zeolit 
USY3b Setelah Uji Kestabilan 

Dengan demikian, maka zeolit hasil sintesis 
ini layak dijadikan sebagai komponen aktif 
katalis perengkahan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
 
1. Telah diperoleh suatu metode 

pembuatan zeolit USY dari zeolit Y  
 



 

 

2. Semakin banyak tahap pencucian yang 
dilakukan, semakin tinggi rasio 
SiO2/Al2O3 zeolit USY yang diperoleh.  
 

3. Pengeringan secara alami setelah tahap 
pencucian zeolit Y oleh air pada 
temperatur kamar selama 24 jam 
memberikan rasio SiO2/Al2O3 yang lebih 
tinggi (4,99) dibandingkan pengeringan 
dengan pemanasan pada suhu 100oC 
(3,86).  
 

4. Zeolit USY hasil sintesis memiliki 
kestabilan hidrotermal yang tinggi 
dibandingkan zeolit USY komersial yang 
digunakan sebagai pembanding.  

 
Untuk memperoleh hasil yang lebih baik pada 
penelitian yang serupa di masa mendatang 
maka dapat diberikan saran-saran sebagai 
berikut:  
 
1. Diperlukan kajian mengenai laju alir 

steam (kukus) yang tepat pada saat 
proses sintesis zeolit USY.  
 

2. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai 
banyaknya tahap pencucian pada saat 
sintesis zeolit USY.  
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ABSTRAK  

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui teknis penggunaan instrumen SEM, XRF dan XRD untuk 
mengkarakterisasi zeolit alam dengan objek zeolit dari daerah Blitar dan Tulungagung yang merupakan 
penghasil zeolit alam yang cukup besar di Jawa Timur. SEM dipakai untuk mengetahui struktur mikro zeolit 
yang  meliputi tekstur, morfologi, komposisi dan bentuk kristal dari partikel zeolit, ukuran dan susunan 
partikel. XRF digunakan untuk menganalisis komposisi unsur-unsur kimia beserta konsentrasinya di dalam 
zeolit dengan metode spektrometri. Sedangkan, X-ray Diffractometer (XRD) digunakan untuk menentukan 
parameter kisi, ukuran kristal, dan identifikasi fasa kristalin zeolit. 

Kata  kunci:  Zeolit, SEM, XRF, XRD  

 
ABSTRACT  
 
The current study aimed to determine technical use of instruments SEM, XRF and XRD to characterize the 
natural zeolite from Blitar and Tulungagung areas, where the Blitar and Tulungagung including producing 
areas of natural zeolite is large enough.  
 
SEM is used to determine the microstructure of a material includes the texture, morphology, composition 
and particle surface crystallographic information. Morphology observed by SEM in the form of shape, size 
and arrangement of the particles. XRF instruments are used to analyze the chemical composition and 
concentration of the elements contained in a sample by using a spectrometric method. Meanwhile, X-ray 
Diffractometer (XRD) was used to determine the lattice parameters, crystal size, and phase identification of 
crystalline zeolites. 

 
Keywords:  Zeolite,  SEM, XRF, XRD 
 
 
PENDAHULUAN 

Zeolit merupakan material alam yang sangat 
aplikatif dan dibutuhkan pada berbagai 
bidang. Zeolit selama bertahun-tahun telah 
digunakan sebagai penukar kation (cation 
exchangers), pelunak air (water softening), 
penyaring molekul (molecular sieves) serta 
sebagai bahan pengering (drying agents). 
Selain itu zeolit juga telah digunakan 
sebagai katalis atau pengemban katalis 
pada berbagai reaksi kimia. 
 

Zeolit pada umumnya dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu zeolit alam dan zeolit 
sintetik. Zeolit alam biasanya mengandung 
kation-kation K+, Na+, Ca2+ atau Mg2+ 
sedangkan zeolit sintetik biasanya hanya 
mengandung kation-kation K+ atau Na+. 
Pada zeolit alam, adanya molekul air dalam 
pori dan oksida bebas di permukaan seperti 
Al2O3, SiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O dapat 
menutupi pori-pori atau situs aktif dari zeolit.  
 
Karakterisasi zeolit umumnya dilakukan 
dengan berbagai instrumen, diantaranya 
yaitu SEM, XRF dan XRD. SEM berfungsi 



 

 

untuk mengetahui morfologi dari zeolit alam. 
XRF dapat pula digunakan untuk 
mengetahui komposisi unsur-unsur 
penyusun zeolit. Sedangkan, XRD berfungsi 
untuk mengetahui parameter kisi, ukuran 
kristal, dan identifikasi fasa kristalin zeolit. 
Makalah ini mengulas teknis penggunaan 
instrumen SEM, XRF dan XRD untuk 
mengkarakterisasi zeolit alam dengan objek 
zeolit alam dari daerah Blitar dan 
Tulungagung, Jawa Timur. 
 
METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan   
Alat-alat:  

Spatula, pin sampel, plasik millar, tabung 
P1, carbon tape, sputter coater, SEM Zeiss 
EVO MA 10, XRF Panalytical 4S, dan XRD 
Philips X-Pert MPD. 
 
Bahan-bahan: 
Zeolit alam Blitar dan Tulungagung. 
 
Prosedur Penelitian  
Preparasi Zeolit Alam 
Zeolit alam yang digunakan berupa serbuk 
halus. Zeolit yang akan dikarakterisasi 
dengan SEM dipreparasi dengan cara non-
coating. Sampel terlebih dahulu diletakkan 
di atas pin sampel yang telah dilapisi 
dengan carbon tape lalu ditiup 
menggunakan blower  untuk melepaskan 
serbuk-serbuk zeolit yang tidak menempel 
dengan baik pada carbon tape. Sampel lalu 
dikarakterisasi menggunakan instrumen 
SEM. 
 
Zeolit alam yang dikarakterisasi dengan 
XRF diletakkan pada tabung P1 yang telah 
dilapisi dengan plastik millar sebanyak ± 5 
gram. Sampel lalu ditekan dengan alat 
press hingga rata kemudian dikarakterisasi 
dengan instrumen XRF Panalytical4 
menggunakan energi sebesar 14 kV dan 
30kV. Sedangkan, zeolit alam yang 
dikarakterisasi dengan XRD tidak 
memerlukan preparasi khusus karena 
sampel yang digunakan sudah berbentuk 
serbuk. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini telah dilakukan 
karakterisasi zeolit alam Blitar dan 
Tulungagung dengan instrumen SEM 
melalui non-coating, XRF dan XRD. Pada 
analisa zeolit dengan instrumen SEM, 
digunakan carbon tape yang berfungsi untuk 
merekatkan sampel dan menambah 
konduktifitas sampel, sehingga sampel yang 
dianalisa dengan instrumen SEM dapat 
memantulkan elektron yang ditembakkan 
dari gun ke permukaan sampel dengan baik 
dan diterima oleh detektor menghasilkan 
gambar morfologi sampel yang baik pula. 
Sampel yang telah dilekatkan pada carbon 
tape kemudian ditiup dengan blower, yaitu 
bertujuan untuk menghilangkan sampel 
yang tidak menempel dengan baik pada 
carbon tape sehingga tidak mengganggu 
proses vakum pada SEM. Oleh karena itu, 
sampel yang direkatkan pada carbon tape 
sebaiknya tidak perlu terlalu banyak.  
 
Apabila sampel dalam kondisi lembab atau 
belum benar-benar kering, sebaiknya 
dikeringkan atau dioven terlebih dahulu 
sebelum dikarakterisasi dengan instrumen 
SEM. Hal ini membantu mempercepat 
proses vakum dalam chamber SEM. 
 
Hasil yang diperoleh dari zeolit alam Blitar 
tanpa dicoating dan dikarakterisasi 
menggunakan instrumen SEM ditunjukkan 
oleh Gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Hasil SEM Zeolit Alam Blitar  

 



 

 

Hasil yang diperoleh dari zeolit alam 
Tulungagung tanpa dicoating dan 
dikarakterisasi menggunakan instrumen 
SEM ditunjukkan oleh Gambar 2.  

 
Gambar 2. Hasil SEM Zeolit Alam 

Tulungagung 
 

Pada kedua gambar digunakan energi 
sebesar 20 kV yang berfungsi untuk 
menghasilkan gambar dengan kualitas yang 
cukup baik. Apabila terjadi charging pada 
level energi tersebut, maka energi dapat 
diturunkan.  
 
Charging adalah terjadinya silau pada 
permukaan sampel yang terlihat pada layar 
komputer disebabkan adanya penumpukan 
elektron statis pada sampel non konduktor, 
sehingga terjadi loncatan-loncatan elektron 
yang ditangkap oleh detektor menghasilkan 
silau pada permukaan sampel di layar 
komputer. 
 
Working distance (WD) yang digunakan 
ialah 8,5mm dan spot size sebesar 250. 
Working distance adalah jarak antara lensa 
condenser terhadap spesimen, dimana 
semakin besar WD maka spot size semakin 
besar, perbesaran semakin kecil dan sudut 
hamburan α semakin kecil. Sudut hamburan 
α ini berpengaruh pada kedalaman medan. 
Semakin kecil sudut hamburan α maka 
kedalaman medan semakin besar.  
 
Spot size ialah diameter berkas elektron 
dimana spot size yang lebih kecil 
menghasilkan gambar yang lebih detail 
mengenai struktur dan lebih fokus daripada 
spot size besar. 

 
Skema pada Gambar 3 menunjukkan 
lintasan cahaya untuk kondisi pemfokusan 
oleh dua probe-forming lens pada instrumen 
SEM: 

1. Jarak kerja kecil (kiri), dan 
2. Jarak kerja besar (kanan). 

Kedua kondisi memiliki lensa-lensa 
kondensor dan tingkatan numerik yang 
sama. Jika, sampel dipindah lebih jauh dari 
lensa, hal yang akan terjadi adalah: 

1. Jarak kerja S di tambah 
2. Perbesaran berkurang 
3. Ukuran titik bertambah 
4. Sudut hamburan alpha 

berkurang 
 

Resolusi spesimen dikurangi dengan 
menambahkan jarak kerja, sebab ukuran 
titik diperbesar. Sebaliknya, kedalaman 
medan ditingkatkan dengan menambah 
jarak kerja, sebab penyebaran sudut 
diperkecil.  
 

 
Gambar 3. Pencahayaan Mikroskop 

Elektron 
(Goldstein, 1981). 

 
Karakterisasi zeolit selanjutnya ialah 
menggunakan instrumen XRF. Instrumen ini 
berfungsi untuk menganalisis komposisi 
kimia beserta konsentrasi unsur-unsur yang 
terkandung dalam suatu sampel  dengan  
menggunakan metode spektrometri. Seperti 
halnya dengan metode spektrofotometri 
lainnya, analisa spektrofotometri XRF (X-



 

 

Ray Fluorescence) dilakukan dengan 
mengaplikasikan sumber sinar terhadap 
sampel, selanjutnya akan terjadi interaksi 
sinar dengan sampel yang menjadi dasar 
dari analisa suatu materi. Pada 
spektrofotometri XRF, yang menjadi sumber 
sinar adalah sinar-X. Saat sinar-X mengenai 
materi maka akan terjadi bermacam 
interaksi seperti, absorpsi, florosensi 
maupun hamburan, tergantung sinar datang 
yang mengenai materi. Setiap atom memiliki 
panjang gelombang sinar-X yang khas, baik 
itu jenis panjang gelombangnya maupun 
nilai panjangnya. Karena itulah, XRF dapat 
digunakan untuk menganalisis secara 
kualitatif unsur-unsur yang terdapat dalam 
suatu materi. 
 
Pada analisa XRF, sampel dapat dianalisa 
dengan memvariasikan level energi (kV) 
dan waktu yang digunakan untuk 
menganalisa sampel adalah 60 detik. 
 
Energi yang digunakan untuk menganalisis 
sampel zeolit alam Blitar dan Tulungagung 
masing-masing adalah 14 kN dan 30 kV. 
Kondisi-kondisi tersebut digunakan untuk 
menganalisa zeolit alam Blitar dan 
Tulungagung karena  pada 14 kV adalah 
kondisi yang umum digunakan untuk 
menganalisa dengan instrumen XRF. 
Sedangkan energi 30 kV dipilih unutk 
membandingkan komposisi unsur-unsur 
yang dihasilkan pada energi yang lebih 
tinggi. Dari hasil yang diperoleh, perbedaan 
energi tidak memberi perbedaan yang 
cukup berarti selain presentasi unsur yang 
dihasilkan. Perbedaan ini dapat 
dikarenakan…. 
 
Hasil yang diperoleh dari analisa dengan 
instrumen XRF adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Zeolit Alam Blitar 

Unsur 
Konsentrasi (%) 

Energi 14 kV Energi 30 kV 
Mg 1 2 
Al 3,5 3,4 
Si 36,6 36,3 
P 1,3 1,4 

K 8,09 8,10 
Ca 18,0 17,9 
Ti 1,6 1,5 
V 0,02 0,03 
Mn 0,61 0,60 
Fe 28,3 28,2 
Cu 0,51 0,50 
Zn 0,13 0,13 
Ba 0,2 0,3 
Na No Intensity No Intensity 

 
Tabel 2. Zeolit Alam Tulungagung 

Unsur 
Konsentrasi (%) 

Energi 14 kV Energi 30 kV 
Mg 0,8 2 
Al 3,6 3,8 
Si 36,5 37,8 
P 1,5 1,5 
K 8,60 9,11 
Ca 20,3 20,7 
Ti 1,8 1,8 
V 0,04 0,03 
Mn 0,52 0,45 
Fe 25,5 21,8 
Cu 0,23 0,46 
Zn 0,2 0,14 
Ba 0,4 0,1 
Na No Intensity No Intensity 

 
Karakterisasi yang terakhir adalah 
menggunakan instrumen XRD, dimana 
instrumen ini berfungsi untuk menentukan 
parameter kisi, ukuran kristal, dan 
identifikasi fasa kristalin zeolit. Sampel yang 
diuji dengan XRD berupa serbuk dan tidak 
memerlukan proses preparasi tambahan. 
 
Pola difraksi yang diperoleh dari 
difraktometer menggambarkan status 
kristalinitas material yang diuji. Yang 
pertama dapat dilihat dengan kasat dari 
sebuah pola difraksi adalah keberadaan 
fasa kristal dan/atau 'fasa' amorf. 
Keberadaan fasa kristal dapat segera dilihat 
dari adanya puncak-puncak difraksi, 
sedangkan material amorf memberikan pola 
berbentuk punuk difraksi atau intensitas 
latar yang tidak teratur. Pada dasarnya 
identifikasi fasa didasarkan pada 
pencocokan data posisi-posisi puncak 



 

 

difraksi terukur dengan basis-data 
(database) fasa-fasa yang telah dikompilasi, 
misalnya dalam bentuk kartu PDF (Powder 
Diffraction File). Identifikasi fasa sering juga 
dinamakan analisis kualitatif, karena analisis 
yang dilakukan adalah sebatas mengetahui 
fasa apa saja yang ada di dalam materi uji, 
tidak untuk menentukan komposisi masing-
masing fasa (Pratapa, 2009). 
 
Hasil XRD ditunjukkan pada Gambar 4 dan 
5. Komponen zeolit alam Blitar yang utama 
adalah mineral kuarsa (SiO2) yang 
ditunjukkan oleh pola difraksi pada 2θ= 
20,86º; 26,64º; 36,54º; 36,54º; 39,46º; 
50,14º; 59,96º; 68,14º (PDF 46-1045) dan 
mordenite [(Na2.Ca.K2)Al2Si10O24.7H2O] 
pada 35,27º; 9,75º ; 6,49º; 13,83º 13,83º, 
15,26º, 22,21º dan 27,68º (PDF 29-1257).  
Fasa lain yang dihasilkan dari analisa XRD 
yaitu montmorillonite 
[Na0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.xH2O] yang 
ditunjukkan oleh pola difraksi pada 6,49ºC; 
19,86º, 26,69ºC, 27,62ºC dengan PDF (13-
0259).    

 
Gambar 4. Hasil XRD Zeolit Alam Blitar 

 
Komponen zeolit alam Blitar yang utama 
adalah mineral kuarsa (SiO2) yang 
ditunjukkan oleh pola difraksi pada 2θ= 
20,86º; 26,64º; 36,54º; 36,54º; 39,46º; 
50,14º; 59,96º; 68,14º (PDF 46-1045) dan 
mordenite [(Na2,Ca,K2)Al2Si10O24.7H2O] 
pada 35,27º; 9,75º ; 6,49º; 13,83º 13,83º, 
15,26º, 22,21º dan 27,68º (PDF 29-1257).  
Fasa lainnya yaitu montmorillonite 
[Na0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.xH2O] yang 
ditunjukkan oleh pola difraksi pada 6,49º; 

19,86º, 26,69º, dan 27,62ºC dengan PDF 
(13-0259).   

 

 
Gambar 5. Hasil XRD Zeolit Alam 

Tulungagung 
 

Komponen zeolit alam Tulungagung yang 
utama adalah mineral kuarsa (SiO2) yang 
ditunjukkan oleh pola difraksi pada 2θ= 
20,86º; 26,64º; 36,54º; 36,54º; 39,46º; 
50,14º; 59,96º; 68,14º (PDF 46-1045) dan 
mordenite [(Ca, Na2,K2)Al2Si10O24.7H2O] 
pada 7,49º; 11,29º ; 15,57º; 25,86º, 
29,81º32,28º, 41,58º dan 52,63º (PDF 06-
0239).  Fasa lainnya yaitu sanidine 
[K(Si3Al)O8] yang ditunjukkan oleh pola 
difraksi pada 20,93º; 22,49º, 23,45ºC, dan 
26,75ºC dengan PDF (25-0618).    
 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 

1. Hasil uji SEM zeolit alam non-coating 
yang terbaik diperoleh dengan energi 20 
kV, WD 8,5 mm, dan spot size 250. 

2. Perbedaan energi pada XRF tidak 
memberikan pengaruh yang cukup besar 
pada hasil analisa zeolit alam. 

3. Hasil XRD sampel zeolit alam Blitar dan 
Tulungagung menunjukkan fasa kristal 
yang sesuai dengan puncak pada 
database PDF (Powder Diffraction File). 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian modifikasi struktur zeolit alam melalui proses pertukaran kation Natrium untuk 

meningkatkan kapasitas adsorpsi zeolit terhadap CO2. Adsorben zeolit termodifikasi kation Na ini nantinya 

digunakan sebagai penyerap CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar berbasis minyak bumi.  

Penelitian ini bermanfaat pula untuk menggali potensi zeolit alam Indonesia yang jumlahnya cukup banyak 

untuk digunakan sebagai bahan penyerap CO2. Metodologi penelitian terdiri dari dua tahap yaitu tahap 

preparasi zeolit dan tahap pengujian. Preparasi terdiri dari dua tahap pula yaitu tahap penghilangan  bahan 

organik dan tahap modifikasi struktur zeolit melalui proses pertukaran kation Na. Penghilangan bahan 

organik dilakukan dengan cara merendam zeolit dengan H2O2 dan modifikasi struktur dilakukan dengan 

cara mencampur zeolit dengan NaOH teknis dengan perbandingan antara zeolit alam : NaOH : air adalah 

25 gram : 25 gram : 100 mL. Terhadap zeolit sebelum dan sesudah modifikasi struktur, dilakukan beberapa 

pengujian yaitu uji kapasitas adsorpsi CO2 , surface area , diameter pori rata-rata, total volume pori 

menggunakan BET NOVA 1200e, uji Kapasitas Tukar Kation (KTK) , analisis komposisi zeolit dan 

penentuan kadar logam dengan AAS. Dari hasil penelitian diperoleh kapasitas adsorpsi zeolit sebelum 

penukaran kation Na (dipreparasi dengan H2O2) pada suhu ruang 25 °C adalah 0,03 mmol/gr dan ter jadi 

sedikit kenaikan pada suhu 50 °C menjadi 0,13 mmol/ gr. Kapasitas adsorpsi CO2 zeolit menurun dengan 

naiknya suhu, yaitu 0,04 mmol/gr pada suhu 100 °C d an 0,03 mmol/gr pada suhu 150 °C. Kapasitas 

adsorpsi CO2 zeolit alam setelah penukaran kation Na meningkat dibandingkan sebelum penukaran kation 

Na yaitu 0,54 mmol/gr pada suhu 50 °C dan 0,96 mmol /gr pada suhu 100 °C serta 1,06 mmol/gr pada suhu 

150 °C. Modifikasi struktur zeolit alam  dengan NaO H diperkirakan dapat mengganti sebagian kation yang 

ada dalam zeolit dengan kation Na+ dari larutan NaOH yang menyebabkan meningkatnya sifat kebasaan 

zeolit sehingga kemampuan interaksinya dengan gas CO2 yang bersifat asam meningkat. Pergantian kation 

ini dapat diamati dari nilai KTK (kapasitas tukar kation) zeolit dimana nilai KTK zeolit sebelum modifikasi  

36,8 me/100gr  meningkat menjadi 79,9 me/100gr setelah modifikasi struktur melalui proses pertukaran 

kation Natrium. 

 

Kata kunci :  zeolit alam ;  penukar kation Natrium ; kapasitas adsorpsi CO2  

 

 



 

 

 

PENDAHULUAN 

Meningkatnya  konsentrasi gas karbon 
dioksida (CO2) dan gas-gas rumah kaca 
lainnya di atmosfer dianggap sebagai 
penyebab  timbulnya efek pemanasan 
global. Peningkatan konsentrasi CO2 ini 
disebabkan oleh meningkatnya  
pembakaran bahan bakar minyak, batu bara 
dan bahan bakar organik lainnya yang 
melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan 
dan laut untuk menyerapnya. 

Peningkatan suhu permukaan bumi 
diperkirakan dapat  mengakibatkan 
perubahan iklim yang sangat ekstrem yang 
dapat mengakibatkan terganggunya hutan 
dan ekosistem lainnya, sehingga 
mengurangi kemampuannya untuk 
menyerap karbon dioksida di atmosfer. 
Selain dari pada itu, pemanasan global 
dapat mengakibatkan mencairnya gunung-
gunung es di daerah kutub yang dapat 
menimbulkan naiknya permukaan air laut. 
Efek rumah kaca juga akan mengakibatkan 
meningkatnya suhu air laut sehingga air laut 
mengembang dan terjadi kenaikan 
permukaan laut yang mengakibatkan 
negara kepulauan  mendapatkan pengaruh 
yang sangat besar 
(id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_globa
l). 

Ada beberapa metode penangkapan  CO2  
yang telah dikenal dan terus dikembangkan.  
Metode-metode ini antara lain adalah : 
distilasi cryogenic, pemurnian menggunakan 
membran, absorpsi dengan cairan dan 
adsorpsi menggunakan padatan.  

Pemisahan gas melalui adsorpsi selektif 
pada media padat sudah diketahui dimana 
penyerapan dapat terjadi melalui adsorpsi 
fisika yang lemah atau melalui interaksi 
adsorpsi kimia yang kuat. Adsorben padat 
ini dapat digunakan kembali melalui proses 
adsorpsi dan desorpsi yang disebabkan 
perubahan tekanan dan suhu. Salah satu 
adsorben padat yang dapat digunakan 
untuk menangkap CO2 adalah zeolit (Sunho 
dkk, 2009; Thomas dan Barry, 1998; Sam 
dan Rob, 2002).  

Zeolit merupakan senyawa aluminosilikat 
terhidrasi yang memiliki kerangka struktur 
tiga dimensi (3D), berpori dan merupakan 
padatan kristalin dengan kandungan utama 

Silikon, Aluminium, dan Oksigen serta 
mengikat sejumlah tertentu molekul air di 
dalam porinya. Adanya atom Aluminium 
dalam bahan penyaring molekul berbasis 
silikat ini menyebabkan rangka   zeolit 
bermuatan negatif dan muatan ini 
dinetralkan oleh kation yang dapat 
dipertukarkan yang terdapat dalam ruang 
pori zeolit. Kation biasanya berasal dari 
logam alkali dan alkali tanah. Karakteristik 
struktur zeolit seperti ini memungkinkan 
mereka untuk mengadsorpsi sebagian besar 
jenis-jenis molekul gas termasuk molekul 
gas asam seperti CO2 (chem-is-
try.org/artikel_kimia/kimia_anorganik/fakta-
tentang-zeolit; Danielle dkk, 2008; Sunho 
dkk, 2009; Sam dan Rob, 2002). 

Studi adsorpsi CO2 pada zeolit X dan Y 
(FAU) menggunakan spektroskopi Infrared 
(IR) mengungkapkan bahwa proses 
physisorption mendominasi proses adsorpsi 
CO2 pada zeolit, walaupun sebagian kecil 
terjadi chemisorpsi dalam bentuk karbonat 
atau karboksilat. Physisorption dipengaruhi 
oleh muatan listrik yang ditimbulkan oleh 
kation penyeimbang muatan yang ada 
dalam pori dan oleh ikatan hidrogen dengan 
permukaan gugus silanol. Kation 
penyeimbang muatan umumnya berasal 
dari logam alkali dan alkali tanah seperti Ca, 
Mg, Na dan K. 

 
Sifat physisorption atau adsorpsi secara 
fisika sangat dipengaruhi oleh suhu dan 
tekanan dimana kekuatannya secara umum 
meningkat bila tekanan parsial CO2 
dinaikkan dan menurun bila suhu 
ditingkatkan (Danielle dkk, 2008; Sunho dkk, 
2009). 

 
Kemampuan zeolit alam menangkap CO2 
masih cukup rendah dan pada suhu yang 
lebih tinggi (sekitar 100 °C) akan terjadi 
desorpsi gas dari zeolit dengan 
melemahnya sifat physisorption oleh 
naiknya suhu sehingga kapasitas adsorpsi 
zeolit terhadap CO2 menurun drastis 
(Danielle dkk, 2008; Sunho dkk, 2009; Sam 
dan Rob, 2002). 
 

Untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi 
zeolit pada suhu cukup tinggi (sekitar 100 
°C hingga 150 °C) perlu dilakukan 
modifikasi struktur zeolit dengan mengganti 
kation penyeimbang muatan dengan jenis 
kation logam alkali seperti Na atau K. 



 

 

 

Diketahui bahwa kation logam alkali Na dan 
K merupakan kation dengan sifat basa yang 
lebih kuat dibandingkan kation logam alkali 
tanah Ca dan Mg sehingga daya tariknya 
terhadap CO2 yang bersifat asam lemah 
akan lebih kuat (Danielle dkk, 2008; Sunho 
dkk, 2009; Sam dan Rob, 2002). 

 
Pada penelitian ini telah dilakukan 
modifikasi struktur zeolit alam melalui 
proses perukaran kation Natrium untuk 
meningkatkan kapasitas adsorpsi zeolit 
terhadap CO2. Adsorben zeolit nantinya 
digunakan sebagai penyerap CO2 yang 
berasal dari pembakaran bahan bakar fosil 
berbasis minyak bumi. Zeolit terlebih dulu 
dipreparasi dengan H2O2 untuk 
menghilangkan bahan organik. Sebagai 
sumber Natrium digunakan NaOH teknis 
dengan perbandingan antara zeolit alam : 
NaOH : air adalah 25 gram : 25 gram : 100 
mL. Terhadap zeolit sebelum dan sesudah 
modifikasi struktur, dilakukan beberapa 
pengujian yaitu uji kapasitas adsorpsi 
terhadap CO2 , surface area , diameter pori 
rata-rata, total volume pori menggunakan 
BET NOVA 1200e, uji Kapasitas Tukar 
Kation (KTK) , analisis komposisi zeolit dan 
penentuan kadar logam dengan AAS. 

 

METODE PENELITIAN 
 
Percobaan terdiri dari dua tahap yaitu 
preparasi zeolit alam dan pengujian. 
Preparasi meliputi penghalusan sampel 
zeolit,  perendaman menggunakan  
peroksida untuk menghilangkan bahan 
organik, penyaringan dan pencucian dengan 
aquadest sebanyak tiga kali hingga zeolit 
bebas dari peroksida.  Zeolit kemudian 
dipanaskan pada suhu 1200C agar bebas 
dari kandungan air. Selanjutnya dilakukan 
tahap pertukaran ion (ion exchange ) 
dengan penambahan NaOH dan air dengan 
perbandingan masing-masing 25 gram zeolit 
: 25 gram NaOH : 100 mL air.  Campuran 
diaduk selama 24 jam dan didiamkan 
selama 24 jam, kemudian dikeringkan 
dalam oven suhu 1200C. Terhadap sampel 
zeolit hasil preparasi  dilakukan beberapa 
pengujian yaitu uji kapasitas adsorpsi CO2 
seperti tampak pada Gambar 1 , surface 
area , diameter pori rata-rata, total volume 
pori menggunakan BET NOVA 1200e, uji 
Kapasitas Tukar Kation (KTK) dengan 

metode volumetri, analisis komposisi zeolit 
dan penentuan kadar logam dengan AAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Alat Uji Kapasitas Adsorpsi 
CO2 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Kapasitas Adsorpsi CO 2 
 
Hasil uji kapasitas adsorpsi CO2 pada suhu 
25°C, 50°C, 100°C dan 150 °C dapat dilihat 
pada Tabel 1 dan kurva adsorpsi CO2 
disajikan pada Gambar 2. 
 

Tabel 1. Kapasitas Adsorpsi CO 2  

Zeolit Alam pada Suhu 25°C, 50°C, 
100°C dan 150 °C 

N
o. Jenis Sampel Suhu 

[ °C] 

Kapasitas 
Adsorpsi 

[ mmol per 
gram zeolit] 

1 Zeolit +  H2O2 25 0.03 

2 zeolit  + H2O2 50 0.13 

3 zeolit  + H2O2 100 0.04 

4 zeolit  + H2O2 150 0.03 

5 zeolit + H2O2 + 
NaOH 

25 0,29 

6 zeolit + H2O2 + 
NaOH 

50 0,54 

7 zeolit + H2O2 + 
NaOH 

100 0,96 

8 zeolit + H2O2 + 
NaOH 

150 1,06 

 



 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Kapasitas Adsorpsi CO 2 
 
Kapasitas adsorpsi zeolit setelah perlakuan 
dengan NaOH meningkat dibandingkan 
sebelum perlakuan dengan NaOH dimana 
kapasitas adsorpsi tertinggi adalah 1,06 
mmol/gr adsorben pada suhu 150 °C. 
Perendaman dengan NaOH diperkirakan 
dapat mengganti sebagian kation yang ada 
dalam zeolit dengan kation Na+ dari larutan 
NaOH yang menyebabkan meningkatnya 
sifat kebasaan zeolit sehingga kemampuan 
interaksinya dengan gas CO2 yang bersifat 
asam meningkat. Pergantian kation ini dapat 
diamati dari nilai KTK (kapasitas tukar 
kation) zeolit.  
 
Kemampuan adsorpsi CO2 zeolit alam 
termodifikasi kation Na pada studi ini lebih 
tinggi dibandingkan zeolit alam dari literatur 
dan cukup bersaing dengan zeolit berbasis 
sintetik hasil penelitian peneliti sebelumnya. 
Perbandingan kapasitas adsorpsi CO2 zeolit 
alam termodifikasi kation Natrium dengan 
beberapa hasil penelitian dari literatur  dapat 
dilihat pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Perbandingan Hasil Uji Adsorpsi 
CO2 Zeolit Termodifikasi Kation Natrium 
Dengan Hasil Penelitian Dari Literatur a) 

 

No
. 

Jenis 
Sampel  

Suhu  
[ °C] 

Kapasitas 
Adsorpsi  

[ mmol per 
gram zeolit]  

1. Zeolit alam 
termodifikasi 

50 0,54 

2. Zeolit alam 
termodifikasi 

100 0,96 

3. Zeolit alam 
termodifikasi 

150 1,06 

4. Zeolit alam a) 25 0.09 

5. Zeolit alam a) 25 0.42 

6. Na-X a) 50 2,7 

7. Na-X a) 100 1,24 

a) Sunho dkk, 2009 
 
Luas Permukaan Total, Volume pori dan 
Diameter Pori Rata-rata Zeolit  
Hasil Uji luas permukaan total, volume pori 
dan diameter pori rata-rata zeolit dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Luas Permukaan Total, Volume 
Pori dan Diameter Pori Rata-rata Zeolit 

Sampel 

Luas 
permuka
an total 

(m2/g) 

Volu
me 
pori 
(cc/g) 

Rata-
rata 

diamet
er pori 

(Å) 

Zeolit 
alam 
murni 

19,92 
3,372e-

02 
6,77157e+01

Zeolit 
alam + 
H2O2 

29,62 
4,653e-

02 
6,28293e+01

Zeolit 
alam + 

H2O2+Na
OH 

9,54 
2,327e-

02 
9,75710e+01

 
Luas permukaan zeolit alam yang 
diperlakukan dengan H2O2 lebih besar 
dibandingkan zeolit murni. Hal ini 
disebabkan karena peroksida mengoksidasi 
bahan organik yang terdapat pada zeolit 
murni dan hasil oksidasi dibuang melalui 
pencucian. Ruang pori zeolit yang 
sebelumnya terisi oleh bahan organik 
menjadi kosong sehingga luas permukaan 
menjadi bertambah. 
 
Setelah perlakuan dengan H2O2 dan NaOH , 
sebagian besar permukaan pori zeolit 
kemungkinan tertutup oleh NaOH. Hal ini 
didukung oleh data analisis BET dimana 
terjadi penurunan luas permukaan zeolit 
termodifikasi kation Na seperti terlihat pada 
Tabel 3. 
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Analisis Kadar Logam Zeolit  
Penentuan kadar logam zeolit dilakukan 
mengunakan alat AAS (Atomic Adsorbance 
Spectroscopy).  Hasil analisis dapat dilihat 
pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Hasil Analisis Kadar Logam 

Dengan AAS 

N
o 

Jenis 
Loga

m 

Zeolit 
Murni 
(%) 

Zeolite
+H2O2 

(%) 

Zeolit + 
H2O2 + 
NaOH 

(%) 
1. Al 4,60 4,45 5,59 
2. Na 0,72 1,16 11,44 
3. K 0,58 0,52 0,15 
4. Ca 0,08 0,08 0,03 
5. Mg 0,34 0,29 0,16 
 
Dari Tabel 4 terlihat bahwa zeolit yang 
diperlakukan dengan H2O2 + NaOH 
mempunyai kadar  Na lebih tinggi dibanding 
zeolit murni dan zeolit yang diperlakukan 
dengan H2O2 saja.  
 
Kadar Na pada zeolit + H2O2 + NaOH 
adalah 11,44 % dimana nilai ini merupakan 
jumlah total kation Na yang terdapat dalam 
sampel yaitu jumlah kation Na yang ada 
dalam rongga zeolit (Na yang dapat 
dipertukarkan) ditambah dengan kation Na 
yang ada di permukaan zeolit. 
 
Dengan meningkatnya jumlah kation Na , 
terlihat bahwa kapasitas adsorpsi CO2 
meningkat. Kenaikan kapasitas adsorpsi ini 
diperkirakan oleh pengaruh kation Na yang 
ada di dalam rongga zeolit termasuk kation 
lain seperti K, Ca dan Mg yang masih 
tersisa (tidak ikut mengalami pertukaran 
kation). 
 
Kapasitas Tukar  Kation (KTK) 
Nilai kapasitas tukar kation dari zeolit dapat 
dilihat pada Tabel 5. 
 

Tabel 5. Nilai Kapasitas Tukar Kation 
Zeolit Alam termodifikasi kation Na 

Kode 
Contoh 

Zeolit 
Murni 

Zeolit + 
H2O2 

Zeolit + 
H2O2 + 
NaOH 

KTK           
me/100gr 

54,5 36,8 79,9 

K                
me/100gr 

8,36 6,35 5,15 

Na              
me/100gr 

11,99 11,99 142 

Ca              
me/100gr 

13,34 11,23 5,16 

Mg             
me/100gr 

2,32 2,14 0,60 

 
Nilai KTK zeolit menurun setelah dipreparasi 
dengan H2O2 . Penurunan ini kemungkinan 
disebabkan karena turut menghilangnya 
sebagian logam setelah tahap penghilangan 
bahan organik dengan H2O2.  Nilai KTK 
meningkat dari 36,8 menjadi 79,9 setelah 
dipreparasi dengan NaOH. Kenaikan ini 
disebabkan karena masuknya ion Na ke 
dalam pori zeolit setelah dipreparasi dengan 
NaOH. 
 
Pada kondisi ideal seharusnya nilai KTK 
zeolit yang dipreparasi dengan NaOH setara 
dengan kadar total masing-masing logam 
(me/100gr). Tetapi pada kondisi percobaan 
yang dilakukan terlihat bahwa kadar total 
masing-masing logam jauh lebih besar 
dibanding nilai KTK zeolit. Perubahan yang 
besar disumbangkan oleh kation Na dimana 
dari 11,99 me/100gr menjadi 142 me/100gr. 
Kadar kation Na yang besar ini 
kemungkinan merupakan jumlah total kation 
Na yang ada di dalam rongga zeolit (kation 
Na yang dapat dipertukarkan) ditambah 
dengan kation Na di luar rongga atau sisa 
Na yang ada dipermukaan zeolit. 
 
Diperkirakan Gas CO2 akan berinteraksi 
dengan kation Na baik dipermukaan zeolit 
maupun di dalam rongga. Akan tetapi 
adanya kation Na di permukaan zeolit 
berpotensi untuk membentuk senyawa 
karbonat dengan CO2 dimana karbonat ini 
akan menutup pori sehingga menghalangi 
penyerapan CO2 ke dalam pori. Untuk 
mengurangi gangguan karbonat , pada 
penelitian selanjutnya dipastikan bahwa 
permukaan zeolit bersih dari sisa NaOH. 
 
Kandungan Senyawa Zeolit Alam 
Kandungan senyawa zeolit alam yang 
digunakan pada studi dapat dilihat pada 
Tabel 6. 
 

Tabel 6. Kandungan  Senyawa Zeolit 
Alam 

Senyawa  Kandungan (%)  
SiO2 70,8 
Al2O3 11,36 
Fe2O3 1,54 
K2O 2,10 

Na2O 1,06 



 

 

 

CaO 2,85 
MgO 0,76 

 
 
KESIMPULAN 
 
Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil 
kesimpulan : 

• Modifikasi struktur zeolit alam 
melalui proses pertukaran kation 
Natrium dapat meningkatkan 
kapasitas adsorpsi CO2 pada 
rentang suhu yang relatif tinggi, 
sekitar  50 – 150 °C.  

• Kapasitas adsorpsi CO2 optimum 
dari zeolit termodifikasi adalah 1,06  
mmol/gr adsorben pada suhu 150 
°C.  

• Kemampuan adsorpsi CO2 zeolit 
alam termodifikasi kation Na pada 
studi ini lebih tinggi dibandingkan 
zeolit alam dari literatur dan cukup 
bersaing dengan zeolit berbasis 
sintetik hasil penelitian peneliti 
sebelumnya. 

• Perlu dilakukan penelitian lanjutan 
untuk mendapatkan komposisi 
penukar kation yang optimal dengan 
menvariasikan konsentrasi NaOH 
dan suhu yang digunakan pada 
tahap pertukaran ion sehingga 
diharapkan kapasitas adsorpsi CO2 
dapat lebih ditingkatkan. Selain dari 
pada itu dilakukan pula pengujian 
kapasitas adsorpsi pada suhu di 
atas 150 °C. 
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ABSTRAK 

Zeolit adalah material berstruktur sangkar atau disebut juga material poros yang dapat digunakan 
sebagai penukar ion, penyaring molekul, meningkatkan kadar alkohol,  oxsygen dan lain-lain. 
Atom utama penysun struktur zeolit adalah -Si-O-Al- membentuk rantai rangka atau sangkar 
yang tersusun secara teratur dan berulang membentuk material berstruktur sangkar. Di 
dalamnya terdapat  cavity dan channel yang tersusun teratur dengan ukuran poros tertentu, diisi 
oleh alkali dan atau alkali tanah. Perlu dilakukan aktifasi dan modifikasi zeolit alam dengan cara 
pemanasan, pemurnian (proses reflux dan ultrasonik), penambahan ion NH4

+ dari larutan  
CH3COONH4 5%,atau larutan Urea, dan atau penambahan ion K+ dari  larutan  KOH 1N 
membentuk NH4-Zeolit atau K-Zeolit untuk meningkatkan kapasitas tukar kation dan 
penyaringan molekul. Dipilih zeolit yang mempunyai nilai kapasitas tukar kation (KTK) yang 
tinggi.  Variasi ukuran butir (mesh) dan  cara aktifasi dan modifikasi perlu dilakukan untuk 
meningkatkan kemurnian dan sifat zeolit tersebut. Identifikasi struktur kristal zeolit untuk masing-
masing keperluan perlu diketahui dengan jelas, apakah fase clinoptilolite atau mordenite, karena 
fase clinoptilolite adalah jenis fase terbaik untuk tujuan pemurnian air limbah. Zeolit alam aktif 
dikarakterisasi dengan difraksi sinar-x, neutron dan SEM-EDX. Zeolit unggul yang diperoleh 
diujicobakan untuk melihat sejauh mana kemampuan zeolit tersebut dapat mampu menurunkan 
parameter lingkungan BOD, COD, TSS dan tingkat kemampuan sebagai penukar ion pada unsur 
Cr, Cd, Pb dan Fe limbah cair industri. Diharapkan zeolit unggul ini mampu memenuhi peraturan 
air limbah, menjadi limbah yang ramah lingkungan, memenuhi persyaratan baku mutu limbah 
cair yang dapat dibuang ke badan air.    

Kata kunci : zeolit aktif, modifikasi, limbah cair, tukar kation, penyaring molekul, clinoptilolite, 
Mordenite 

 

ABSTRACT 
 
The zeolite is a material of the framework structures or the family of microporous solids known as 
molecular sieve, ion exchange and so on. Zeolite structures contain (-Si-O-Al-) linkages that form 
surface pores of uniform diameter and enclosed regular internal cavities and channels of discrete 
size and shapes. This, however, also depends  on the chemical composition and crystal structure 
of the specific zeolite involved. We have to select of zeolite whith hight Cation Exchange 
Capacity (CEC). The main purpose of this experiment is to investigate the  changing of the 
structural  parameters and increasing of  cationic exchange and molecular seaving properties. 
Variation of partical size (mesh) and activation and modification should be carried out. Its were 
increase of purifying properties.  Adding CH3COONH4 5 % solution or 1M KOH solution to the 
natural zeolite will be a NH4-zeolit, and K-zeolite. An identification of the framework of mineral 
structure of  NH4-zeolite and K-zeolite  was carried out by Reitveld methods. X-ray diffraction 
intensity of NH4- zeolit and K-zeolite were measured by an X-Ray Diffractometer (XRD), neutron 
dan SEM-EDX. The active zeolit to be tested and to investigate the decreasing of environment 
parameter BOD, COD, TSS and  the element of Cr, Cd, Pb and Fe in  the  industrial liquid waste. 
We hope this active zeolite will be effective to used.  
 
Keywords : active zeolite, modified, liquid waste, cation exchange capasity, molecule seving,  

clinoptilolite, Mordenite 
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PENDAHULUAN 
 
Limbah adalah sumber kontaminan 
lingkungan yang harus dikontrol dan ditera 
agar tidak mengancam higinitas kehidupan 
umat manusia. Limbah lepasan dapat 
berbentuk padat, cair dan gas. Kuantitas 
limbah semakin meningkat sejalan dengan 
perkembangan peradaban manusia. 
Pertumbuhan industri dan tututan kebutuhan 
hidup, dapat memperburuk kualitas dan 
memberikan dampak pada lingkungan hidup 
bila kuantitas limbah yang dihasilkan tidak 
dipantau dan dikendalikan. Oleh karena itu 
pemerintah sangat memperhatikan masalah 
ini, melalui PP No.27 Tahun 1999 tentang 
AMDAL [1], telah digariskan bahwa: 
pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan 
berkewajiban menyampaikan laporan 
pelaksanaan rencana pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup kepada yang 
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. 
Kegiatan pengawasan dokumen lingkungan 
hidup yang telah mendapatkan persetujuan 
kelayakan lingkungan hidup adalah Menteri 
Negara Lingkungan Hidup, Gubernur dan 
Bupati/walikota di tingkat provinsi. 
 
Salah satunya adalah limbah cair industri, 
baik yang berasal dari rumah sakit maupun 
dari industri manufaktur seperti: logam, 
tekstil, kertas, obat, pertanian dan lain lain. 
Terlepas dari peranan industri sebagai 
komoditi ekspor yang diandalkan, ternyata 
industri ini menimbulkan masalah yang 
serius bagi lingkungan terutama masalah 
yang diakibatkan oleh limbah cair yang 
dihasilkan. Umumnya industri ini 
mengeluarkan air limbah dengan parameter 
BOD, COD, padatan tersuspensi (TSS) dan 
warna yang relatif tinggi. Disamping itu 
limbah cair ini dapat pula mengandung 
logam berat (Pb, Cd, Cr, Fe, dll.) yang 
bergantung pada zat warna yang 
digunakan.  
 
Misalnya industri tekstil [2]; kurang lebih 
800.000 ton pewarna diproduksi untuk 
kebutuhan dunia. Lebih dari separuhnya 
merupakan zat pewarna tekstil, dari jumlah 
ini 15 % untuk zat pewarna kulit dan kertas, 
25 % dari jumlah produksi adalah pigmen 
organik, sedangkan zat optik kira–kira 6 % 
dan sekitar 30 ribu ton zat warna telah 
mengganggu masalah pencemaran 
lingkungan. Jumlah yang sangat kecil saja 
dari zat warna dalam air (10–50 mg/L) dapat 

dengan mudah dilihat dan berpengaruh 
pada penampakan kejernihan air dan gas 
yang terlarut pada badan air. Penghilangan 
zat warna dalam air limbah sering lebih 
penting daripada penghilangan zat–zat 
organik terlarut tak berwarna karena warna 
merupakan pencemar pertama yang dapat 
diketahui dan harus dihilangkan sebelum 
dibuang ke badan air atau tanah. Oleh 
karena hampir sebagian besar zat warna 
tekstil bersifat karsinogenik atau dapat 
menyebabkan penyakit kanker. 
 
Mineral zeolit alam banyak terdapat di 
Indonesia. Bahan berpori yang mempunyai 
sifat sorpsi dan penukar ion yang baik ini 
dapat dimanfaatkan untuk bermacam 
proses pemisahan/penyaringan. Bahan 
tambang ini termasuk ke dalam golongan 
galian C dan mineral ini mempunyai struktur 
kristal sangkar tiga dimensi. Zeolit alam 
merupakan campuran fasa clinoptilolite 
berbentuk poli kation K-Mg dan mordenit 
berbentuk poli kation Ca-Na. Zeolit memiliki 
rumus kimia kompleks yakni: Na 0,15 K 1,44 
Ca 2,04 Mg 0,70 Mn 0,02 Fe 0,44 {(AlO2)6,76 
(SiO2)}29,32 6,57 H2O. Penelitian terdahulu 
[3] melaporkan bahwa, zeolit Bayah memiliki 
massa jenis 2,17 g/ml dan luas permukaan 
sebesar 8,3528 m2, ukuran pori-pori 
16,2350 Å, dan daya serap 13,250 ml/g. 
 
Pada studi ini dipaparkan proses sederhana 
pembuatan zeolit aktif penyaring limbah cair 
industri melalui proses pemodifikasian 
kation dengan ion K+, yang bertujuan untuk 
meningkatkan unsur K dalam zeolit 
modifikasi (K-zeolit), dan akan diterapkan 
sebagai pemisah/penangkap kontaminan 
yang merugikan lingkungan dari limbah 
industri di sekitar Tangerang.  

 
METODOLOGI 
 

Tata kerja yang dilakukan meliputi proses 
preparasi penghancuran mekanik 
(mechanical destruction), pemurnian/refluks 
dan aktifasi/modifikasi; dengan langkah 
sebagai berikut:  

 

Penghancuran Mekanik 

Zeolit alam hasil penambangan di daerah 
Bayah Sukabumi mula-mula diklasifikasikan 
berdasarkan letak geografisnya; Utara 
(Bayah utara) dan Selatan (Bayah selatan) 
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[4]. Kemudian dipreparasi secara mekanik 
untuk menghomogenkan ukuran melalui 
beberapa tahap, yaitu: peremukan 
(crushing), penggerusan (grinding), dan 
pengayaan (sieving). Tujuan dari tahapan ini 
adalah untuk memperoleh ukuran dan 
bentuk bongkahan padat antara 0,5–1,5 cm 
(coarse grain for direct utility) dan bubuk 
(powder) zeolit berukuran 100/200 mesh 
dan >200 mesh (fine grain for pellets and 
granules), seperti terlihat pada Gambar 1. 
 

  

 

Gambar 1. Zeolit alam bayah hasil proses 
(crushing) mekanik; (a) zeolit alam  (b) 

coarse dan  fine grain. 
 

Pemurnian/Refluks 
Setelah diperoleh ukuran butir yang 
diinginkan dicuci dengan air bebas mineral 
(air demin) dengan cara relfuks selama 8 
jam (atau mengunakan gelombang 
ultrasonik selama ±1 jam), untuk 
memisahkan zeolit dari partikel halus seperti 
material clay, silikat dan garam–garam yang 
tercampur di dalam zeolit. Rangkaian 
proses refluks ini terlihat pada Gambar 2. 
Setiap periode 8 jam air bebas mineral 
diperbaharui. Pencucian dilakukan 4 kali 
masing-masing 8 jam. Zeolit hasil refluks 
dipisahkan dari fraksi berat partikel halus 
atau mineral dengan menggunakan metil-
iodid (CH3I) dalam labu ekstraksi. Zeolit 
biasanya mengapung di bagian atas 
sedangkan fraksi berat partikel halus atau 
mineral berada di bawah dan mengendap. 
Dengan demikian zeolit murni dapat 

dipisahkan. Selanjutnya zeolit murni ini 
dimasukkan kedalam oven pada suhu 35–
40 oC selam 1 jam untuk menghilangkan 
metil iodide dan dipindahkan kedalam botol 
sampel dan disimpan dalam eksikator yang 
mengandung NaCl jenuh minimal 1 minggu 
sebelum dikarakterisasi.  
 

  

 

Gambar 2. Rangkaian sistem refluks dan 
pengeringan mineral zeolit; (a) proses 
refluks dan (b) pengeringan 35–40 oC 

dengan oven Heraeus. 
 
Aktifasi/Modifikasi.  
Peningkatan zeolit sebagai penyerap 
(adsorban) perlu terlebih dahulu dilakukan 
proses aktifasi dan modifikasi, seperti 
terlihat pada rangkaian pada Gambar 3. 
Aktifasi dilakukan untuk meningkatkan sifat-
sifat khusus zeolit dengan cara 
menghilangkan unsur-unsur pengotor 
(impurity) dan menguapkan air yang 
terperangkap dalam pori kristal zeolit. Ada 
beberapa cara untuk mengaktifasi zeolit 
antara lain salah satunya dengan 
pemanasan (calcination). Aktifasi fisis zeolit 
melalui pemanasan dilakukan pada suhu 
400 oC, sambil diflushing udara selama 6 
jam. Selanjutnya proses modifikasi mineral 
zeolit dilakukan dengan mengalirkan  
larutan basa kuat KOH dengan konsentrasi 
1 M, untuk membentuk K-Zeolit via 
pertukaran kation ion Mg+2 dalam mineral 
zeolit diganti dengan ion K+ dari larutan. 
Perlakuan ini diharapkan dapat 
meningkatkan kapasitas pertukaran kation 
dengan penyaring (zeolit). Proses dilakukan 

(a) 

(a) 

(b) 

(b) 
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hingga angka titrasi larutan masuk dan 
keluar sistem modifikasi/aktifasi 
menunjukkan kejenuhan. Setelah agak 
kering dicuci dengan akuades hingga 
berkondisi netral (pH ≅ 7). 
 

Gambar 3. Rangkaian proses aktifasi dan 
modifikasi mineral zeolit; (a) pengaturan 

aliran input larutan KOH 1M, (b) 
pengaturan output larutan, (c) 

penampungan output. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Ditinjau dari bentuk struktur kristal, zeolit 
alam memiliki 8 fasa yaitu: clinoptilolite, 
mordenite, chabazite, erionite, phillipsite, 
laumonitite, analcime dan ferrierite. Sedang 
zeolit Bayah merupakan penggabungan dari 
mordenite, clipnoptilolite, plagioclass dan 
quartzs (kwarsa) [5].  Pada pola difraksi 
sinar-X, seperti ditampilkan Gambar 4, 
memperlihatkan bahwa mineral zeolit ini 
termasuk jenis clinoptilolite. Jenis mineral ini 
banyak terlokalisasi di Bayah bagian utara 
(Gambar 4b), sedang bagian selatan 
(Gambar 4a), didominasi jenis mordenite [6]. 
Identifikasi struktur  mineral zeolit 
menggunakan software RIETAN [7] 
menjelaskan bahwa zeolit Bayah 
mengandung dua fasa dominan; yakni 
clinoptilolite dan mordenite. Struktur 
clinoptilolite adalah orthorombik dengan 
parameter kisi a= 17,662Å, b= 17,911Å, c= 
7,407Å, alpha= 90°, beta = 116,40°, 
gamma= 90°, sedang struktur mordenite  
adalah monoklinik dengan parameter kisi a= 
18,11Å, b= 20,53Å, c= 7,528Å, alpha= 90°, 
beta= 90°, gamma= 90°. Perbedaan struktur 
teridentifikasi jelas dari puncak difraksi pada 
daerah sudut antara 2θ= 5° hingga 2θ= 13°, 
terutama keberadaan bidang refleksi (110) 

dan (200). Pola mordenite menampakkan 
puncak refleksi bidang (110) pada sekitar 
sudut 2θ= 6,5° dan refleksi bidang (200) 
tidak muncul, sebaliknya pada pola 
clinoptilolite, puncak refleksi bidang (110) 
tidak terdeteksi dan puncak refleksi bidang 
(200) pada sekitar sudut 2θ= 11,2° terlihat 
jelas. Clinoptilolite memiliki simetri grup 
ruang C2/m (I-12), dengan diameter poros 
S10R = 10,685 Å dan S8R= 8,193 Å. 
Sedang mordenite  memiliki simetri grup 
ruang Cmcm (I-63) dengan diameter poros 
S12R = 7,730 Å  dan S8R = 11,43 Å, seperti 
diilustrasikan pada Gambar 5b-c  [8].    
 

 
 

 
 

Gambar 4. Difraktogram mineral zeolit 
Bayah; (a) Bayah selatan (b) Bayah utara. 

 
Struktur sangkar (Gambar 5) yang 
membentuk kanal  ini banyak dimanfaatkan 
sebagai penyaring limbah dalam upaya 
pencegahan pencemaran lingkungan. 
Mordenite [9] memiliki sistem kanal segi 8 
dan segi 12 yang arahnya sejajar sumbu-b. 
Pada sistem kanal ini kation terletak di pusat 
kanal sempit segi 8 yang sejajar sumbu-c 
(tegak lurus bidang gambar), sedang kanal 
yang lebih besar terbuka. Diameter kanal 
segi 12 adalah sekitar 6,7 angstrom, namun 
demikian mineral ini hanya mampu 
menahan molekul hingga berukuran 4,2 
angstrom. Porositas kanal yang kecil pada 
mordenite umumnya disebabkan terhalang 
oleh bahan amorf SiO2. Pembersihan kanal 
dapat dilakukan dengan proses 
perendaman dalam larutan asam, sehingga 

(a) (b) (c) 
Bayah selatan 

(a) Mordenite 

Clinoptilolite 

(110) 

(200) 
Bayah utara 

(b) 
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pori-pori dapat membesar, tidak terisi SiO2. 
Perlakuan asam ini berbeda untuk jenis 
mineral zeolit yang kaya unsur alkali, 
biasanya memakai asam HCl dingin. 
Sedang mineral zeolit yang kaya unsur 
kalsium (Ca) dapat dicuci dengan HCl 
panas yang dilanjutkan dengan pengeringan 
dan penyapuan larutan karbonat. Perlakuan 
pencucian mineral ini juga dapat dilakukan 
pada clinoptilolite [10] yang memiliki segi 8 
dan segi 10, agar daya serap kanal atau 
pori meningkat. Jika mineral ini 
mengandung unsur Na dan Ca pencucian 
dapat dilakukan dengan larutan HCl panas. 

 
 

 
 

 
 
 

Gambar 5. Struktur sangkar mineral 
zeolit Bayah; (a) Sistem kanal zeolit, (b) 

Mordenite, (c) Clinoptilolite. 
 

Pada Gambar 6 memperlihatkan foto 
strukturmikro permukaan mineral zeolit yang 
diamati dengan SEM-EDX JED2300 di 
PTBIN BATAN Serpong. Proses pemurnian 
atau refluks (Gambar 6b) dan modifikasi 
atau aktifasi (Gambar 6c) mineral ini secara 
kasat mata dapat dibedakan dari bahan 
aslinya (6a).  
 
Klasifikasi mineral zeolit didasarkan pada 
rasio perbandingan kandungan Si/Al dalam 
batuan yang berkisar antara 1,0 sampai 
dengan 6,0. Mineral ini merupakan batuan 

hasil alterasi butiran halus gelas vulkanik 
yang sangat reaktif, berpori dan berstruktur 
sangkar membentuk sistem kanal. Sifat-sifat 
mineral seperti ini banyak dimanfaatkan 
para peneliti dan perekayasa untuk 
diterapkan sebagai penyaring limbah 
industri. 
 

 
Gambar 6. Strukturmikro mineral zeolit 

Bayah utara, SEM pembesaran 2000 kali; 
(a) Zeolit alam ( as mining), (b) Refluks 

dan (c) K-zeolit.  

Zeolit bayah umumnya berwarna hijau dan 
putih kehijauan. Dari klasifikasi ratio Si/Al 
zeolit bayah yang diteliti termasuk dalam 
kategori zeolit jenis clinoptilolite, yakni 
berkisar antara 4,12 hingga 5,26; tersusun 
pada Tabel 1. Mineral zeolit clinoptilolite 
banyak didominasi oleh alumunium oksida 
(Al2O3) dan potassium (K). Pada Tabel 1 
ditunjukkan pula bahwa unsur O tidak 
banyak berubah dan unsur Al berfluktuasi di 
sekitar angka 4,24% wt hingga 5,09% wt 
berturutan selama proses pemurnian dan 
aktifasi/modifikasi. Sedang unsur Si 
menurun teratur dari 22,78% wt sebelum 
proses pemurnian menuju ke angka 20,99% 
wt setelah proses refluks dan menjadi 
18,14% wt setelah diaktifasi dengan larutan 
KOH 1M. Penurunan ini diperlihatkan pula 
oleh peningkatan kekontrasan gambar 
strukturmikro pada Gambar 6, dimana 
koagulasi dan serat-serat kanal semakin 
jelas terpampang, dan batas butir tidak lagi 
tersamarkan oleh lelehan silikon yang 
menutupi permukaan mineral ini. Kekasaran 
permukaan ini dapat pula menambah 
kereaktifan terhadap pengotor yang 
melewati zeolit dalam proses penyaringan 
air limbah. Tabel 1 memperlihatkan unsur 
potassium (K) secara significan meningkat 
tajam dari angka 0,94% wt (natural) menjadi 
hampir dua kali lipat ke angka 1,51% wt  
setelah dilakukan pemurnian (refluks) dan 
hampir empat setengah kali lipat ke angka 
4,17% wt setelah dimodifikasi (aktifasi) 
dengan larutan 1M KOH. Proses kation 
exchange dapat lebih optimum dengan 
semakin meningkatnya konsentrasi unsur K 

(I) 
S10R 

(II) 
S8R 

(II) 
S8R 

(I) 
S12R 

(a) (b) (c) 

(b) 

(c) 

b

a

(a) 
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dalam bahan mineral zeolit. Daya 
serap/tangkap permukaan zeolit jauh lebih 
reaktif terhadap ion atau molekul asing 

dengan kehadiran kation K+ yang semakin 
banyak. 

 
Tabel 1. Rasio Si/Al dan fraksi massa unsur dalam s ampel Zeolit Bayah, 

EDS Jeol JED2300. 
 

 
Sampel 

Fraksi Massa (%)  Rasio 
Si/Al C O Na Mg Al  Si P S K Ca Fe 

             
Zeolit 
alam 

17,
9 

51,65 0,7
1 

0,4
8 

4,3
3 

22,78 0,
01 

- 0,9
4 

0,9
4 

0,8
7 

5,26 

Zeolit 
refluks 

19,
18 

49,68 0,3
8 

0,4
2 

5,0
9 

20,99 - - 1,5
1 

1,0
5 

1,6
9 

4,12 

K-zeolit  23,
25 

45,39 - - 4,2
4 

18,14 - - 4,1
7 

- 0,0
8 

4,28 

   
 
Berdasarkan hasil analisis parameter 
lingkungan BOD, COD dan TSS serta logam 
beracun Cd dan Pb sebelum dan sesudah 
penyarigan menunjukkan adanya 

penurunan yang cukup signifikan sebesar 
50 % dibawah hasil baku mutu yang 
diizinkan. (lihat Tabel 2) 
 

 
 

LAPORAN HASIL PENGUJIAN  
Nomor : 4567/LHP/IX/2010 

 
Nama pelanggan  : Bapak SUPANDI SUMINTA, M.Si    
Alamat    : PT. BIN – BATAN Serpong  
No. identifikasi contoh  : 4362.1-2/LC/09/2010  
Uraian contoh   : Air Limbah 

1. Vo (Sampel Cair Sebelum Dilewatkan Zeolit Aktif)  
2. V1 (Sampel Cair Setelah Dilewatkan Zeolit Aktif)  

Tanggal diterima di Lab : 06 September 2010 
Tanggal pengujian  : 06 September 2010 sampai 14 September 2010 
 

Tabel 2 : Hasil Pengujian 

NO PARAMETER SATUAN 
HASIL 

METODE 
1(Vo) 2(V1) 

A. FISIKA      

1 Zat padat tersuspensi (TSS) 
**)  

mg/L       17         4 SNI 06-6989.3-2004 

        

B. KIMIA      

1 Besi  (Fe) **) mg/L     < 0,06     < 0,06 SNI 6989.4-2009 

2 Kadmium  (Cd) mg/L        0,318     < 0,003 SNI 6989.16-2009 *) 

3 Timbal  (Pb)  mg/L        0,27     < 0,01 SNI 6989.8-2009 *) 

4 BOD5 mg/L        7        4 SNI 6989.72-2009 

5 COD **) mg/L      21       13  SNI 06-6989.15-2004 

6 Khromium total (Cr) mg/L        0,84     < 0,02 SNI 6989.17-2009 
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Keterangan :  *) = Logam merupakan Logam Terlarut 
       **) = Parameter terakreditasi oleh KAN No. LP-195-IDN 
         < = Lebih kecil 

 
 
Jakarta, 14 September 2010 
PT. UNILAB PERDANA 

 

Ir. Deni Usman S. 
Direktur 
 
KESIMPULAN 
 
Untuk peningkatan zeolit sebagai penyerap 
perlu terlebih dahulu dilakukan proses 
aktifasi dan modifikasi. Aktifasi dilakukan 
untuk meningkatkan sifat-sifat khusus zeolit 
dengan cara menghilangkan unsur-unsur 
pengotor dan menguapkan air yang 
terperangkap dalam pori kristal zeolit. Ada 
dua cara yang umum digunakan dalam 
proses aktifasi zeolit, yaitu dengan 
pemanasan atau kalsinasi dan 
menggunakan pereaksi kimia. Pada proses 
modifikasi, agar supaya zeolit dapat 
menyerap logam berat yang berupa anion, 
mikroorganisme, serta zat organik lain maka 
zeolit perlu dimodifikasi (proses kation 
exchange) melalui pertukaran ion Mg+2 

dengan ion K+ (studi lain memakai polimer 
organik alam atau pelapisan dengan 
Mangaan [5]). Proses aktifasi/modifikasi 
dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu, 
dilakukan dalam  suatu pengaliran pada 
bejana kolom yang terangkai dan diisi zeolit 
atau suatu bak dengan sistem pengadukan, 
dimana penyerap yang biasanya berbentuk 
serpihan/serbuk dialiri, dicampur dan diaduk 
dengan larutan pengaktif dalam suatu 
rangkaian kolom sehingga terjadi penolakan 
antara partikel penyerap dengan fluida. 
Sedangkan proses adsorpsi limbah 
dilakukan dalam suatu bejana dengan 
sistem filtrasi, dimana bejana yang berisi 
media penyerap dialiri air limbah dengan 
model pengaliran gravitasi. Jenis media 
penyerap sering digunakan dalam bentuk 
serpihan (bongkahan) atau butiran/granular 
dan proses adsorpsi biasanya terjadi 
selama air berada di dalam media 
penyerap. Beberapa faktor penting yang 
dapat mempengaruhi tingkatan terjadinya 
adsorpsi tersebut adalah agitasi, 
karakteristik adsorben, daya larut, ukuran 
molekul zat terlarut, pH larutan, waktu 

kontak, distribusi dan ukuran pori, serta 
temperatur larutan. 
Berdasarkan hasil analisis parameter 
lingkungan BOD, COD dan TSS sebelum 
dan sesudah penyarigan menunjukkan 
adanya penurunan yang cukup signifikan 
sebesar 50 % dibawah hasil baku mutu 
yang diizinkan. Dengan demikian proses  
penyaringan melalui zeolit dapat mencegah 
pencemaran terhadap polusi air permukaan. 
Proses ini dapat menanggulangi 
partikelorganik yang sangat hausdalam orde 
nano. Dan dapat menangkap logam berat 
beracun yang mengganggu kesehatan 
manusia seperti Pb,Cd. 
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ABSTRAK 
  
Zeolit alam yang banyak terdapat di Indonesia, dapat dimodifikasi menjadi penukar ion ganda alumino-siliko-fosfat 
(ASF) melalui reaksi pemanasan dengan amonium dihidrogen fosfat (ADHF) pada suhu 235 °C selama 4 jam. Panas 
reaksi yang dibutuhkan terdiri dari panas sensibel zeolit dan ADHF dari suhu awal sampai 235 °C, panas sensibel air 
dari suhu awal menjadi suhu penguapan, panas penguapan air, panas dehidrasi air, panas sensibel uap air dari suhu 
penguapan/dehidrasi menjadi 235 °C, panas sensibel sisa air dari suhu dehidrasi sampai 235 °C, panas pelepasan 
ion K, dan panas pelepasan ion Si. Panas reaksi untuk menghasilkan 30 kg/j ASF pada rasio zeolit dan ADHF 2/3 
sebesar 9.436 kcal/jam. Pada pemanasan tidak langsung dengan pemanas listrik atau pembakaran bahan bakar di 
bagian anulus, reaktor fabrikasinya adalah tipe indirect-heat calciner yang terdiri dari silinder rangkap berputar 
dimana transfer panas utama melalui radiasi dari dinding silinder ke padatan. Pada pemanasan langsung dengan 
pembakaran bahan bakar, reaktor fabrikasinya adalah tipe roto-louvre dryer dimana gas panas hasil pembakaran di 
bagian anulus ditiupkan melalui lubang celah silinder bagian dalam dan naik dari anulus ke permukaan padatan pada 
silinder dalam. ASF hasil reaksi dimasukkan ke dalam air panas yang ada pada bagian ujung reaktor. Penukar ion 
ASF yang dihasilkan bila dibandingkan dengan penukar ion organik amberlite mempunyai kualitas penyerapan ion 
yang sebanding. Rasio persen penyerapan ion Mn+2 (radionuklida Mn-56) dan ion Na+ (radionuklida Na-24) 
menggunakan ASF dan amberlite berturut-turut adalah 91/< 100 dan 98,80/98,26. Persen penyerapan ion Cl- 
(radionuklida Cl-36) dan ion SO4

-2 (radionuklida S-35) dengan ASF berturut-turut sebesar >50 % dan 85 %. 
Karakteristik fabrikasi dan unjuk kerja pengikatan ion dari ASF diuraikan dalam makalah ini. 
  
Kata kunci : zeolit alam, alumino siliko fosfat; karakteristik fabrikasi; unjuk kerja pengikatan ion. 
 
ABSTRACT 
 
 Natrural zeolite is muchly available in Indonesia, can be modified to the double exchange ion resin of 
alumino silico phosphate (ASP) by thermal reaction of zeolite with ammonium dihydrogen phosphate (ADHP) on the 
temperature of 235 °C during 4 hours. The required heat reaction consist of zeolite sensible heat from its initial 
temperature to 235 °C, water sensible heat from its initial to vaporization temperatures, water latent heat, water 
dehydration heat, water vapor sensible heat from its vaporization/dehydration temperature to 235 °C, sensible heat of 
remaining water from temperature of dehydration to 235 °C, discharging heat of calium ion and discharging heat of 
silicate ion. Reaction heat for the production of 30 kg/j ASP on the ratio of zeolite and ADHP of 2/3 is 9,436 kcal/h. 
For non-direct heating with electrical heater or fuel combustion on the annulus, its fabrication reactor is indirect-heat 
calciner type consisting the rotated double silinder in which the main heat transfer is by radiation from silinder wall to 
the solid. For direct heating from fuel combustion, its fabrication reactor is roto-louvre dryer in which the gas of 
combustion result on the annulus is blowed to the slot holes of outside wall of iner silinder. The results of ASP 
fabrication is then introduced on the boiling water reservoir on the end part of reactor. The quality of ASP ion-
exchange is similar with organic ion-exchange as amberlite. The removal percent ratio of the Mn+2 (radionuclide of 
Mn-56) and the Na+(radionuclide of Na-24) on the ASF and amberlite are 91/< 100 and 98,80/98,26 respectively. The 
removal percent of the Cl- (radionuclide of Cl-36) and the SO4

-2 (radionuclide of S-35) on the ASF are inferior of 50 % 
and inferior of 85 % respectively. The fabrication characteristics and ion-exchange performance of ASP are described 
on the paper. 
 
Keywords : natural zeolite, alumino silico phosphate, fabrications characteristics, ion-exchange performance. 
 
PENDAHULUAN 

Dalam kegiatan industri banyak dilakukan 
proses pemisahan ion larutan dengan teknik 
penukar ion, antara lain pengambilan kation dan 
anion dari air untuk penyediaan air bebas 

mineral (demineralized water) sebagai umpan 
boiler, air proses, air pendingin reaktor nuklir 
dan lain-alin. Teknik penukar ion juga digunakan 
dalam proses pemisahan ion polutan limbah cair 
industri sehingga air buangan yang dilepas ke 
lingkungan tidak menimbulkan pencemaran 



 

 
 

lingkungan (Zainus Salimin, dkk.,1999). Penukar 
ion adalah senyawa atau bahan yang 
mempunyai gugus fungsional yang mudah 
dipertukarkan dengan ion dalam larutan. Resin 
penukar ion organik buatan yang sekarang 
banyak digunakan mempunyai kerangka polimer 
polistiren-divinil benzene, yang bersama gugus 
fungsional –SO3H atau –SO3Na atau –
CH2SO3Na atau –PO3H atau –COOH untuk 
penukar kation, dan gugus amina primer, 

sekunder atau tersier untuk penukar anion 
(IAEA, 2002). Monomer stiren dibuat dari 
benzen dan etilen, selanjutnya polimer polistiren 
dibentuk dari monomer stiren sesuai persamaan 
reaksi (1). 
Polimer polistiren-divinil benzene dibentuk dari 
monomer stiren dan divinil benzen seperti 
persamaan reaksi (2). 
 

        (1) 
 

   (2) 
 
Resin penukar ion organik tersebut harganya 
mahal dan mempunyai kestabilan terhadap suhu 
rendah (< 200 °C). Polistiren akan lunak pada 
temperatur sekitar 95 °C dan menjadi cairan 
kental pada suhu 120 – 180 °C dan encer di 
atas 250 °C, kemudian terurai di atas 330 °C. 
Resin polistiren mempunyai temperatur 
dekomposisi termal yang lebih tinggi dibanding 
dengan resin termoplastik lain (Tata Surdia & 
Shinroku Saito, 2000). Penggunaan polimer 
polistiren-divinil benzen sebagai matriks resin 
penukar ion bertujuan untuk peningkatan 
kualitas bila dibanding dengan polistiren sebagai 
matriks. 

Zeolit alam (senyawa alumino-silikat) banyak 
terdapat di Indonesia, bahan berpori yang 
mempunyai sifat sorpsi dan penukar ion yang 
baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses 
pemisahan. Zeolit dapat dimodifikasi menjadi 
penukar ion ganda bentuk alumino siliko fosfat 
(ASF) melalui reaksi pemanasan zeolit dengan 
amonium dihidrogen fosfat (ADHP). Penukar ion 

zeolit ASF mempunyai kestabilan terhadap suhu 
yang tinggi (< 600 °C) sehingga dapat 
digunakan secara langsung pada proses 
pemisahan suhu tinggi (Zainus Salimin, dkk., 
1999). Perbandingan sifat resin penukar ion 
organik dan zeolit ditunjukkan pada Tabel 1 
(IAEA, 2002). Zeolit banyak terdapat antara lain 
di Desa Suwakan dan Pasir Gombong, 
Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten 
(disebut Zeolit Bayah), di Desa Bandar Dalam, 
Kecamatan Sidomulyo, Lampung (Zeolit 
Lampung), dan di Sukabumi, Jawa Barat (Zeolit 
Sukabumi) (Thamzil Las, dkk., 1997). Zeolit 
alam mempunyai potensi untuk ditingkatkan nilai 
ekonomisnya melalui modifikasi menjadi 
penukar ion ganda (kation dan anion) zeolit 
ASF. Pada Tabel 1 ditunjukkan bahwa zeolit 
mempunyai keunggulan yang lebih 
dibandingkan dengan resin penukar ion organik, 
mempunyai stabilitas termal dan radiasi serta 
ketahanan mekanik yang tinggi. 

 

Tabel 1. Perbandingan sifat resin penukar ion organik dan zeolit (IAEA, 2002). 
 

No. Sifat Resin Organik Zeolit 

1 Senyawa Penyusun Kopolimer organik Alumino silikat 

2 Struktur Amorf Kristalin 

3 Porositas Bervariasi Spesifik 

4 Ukuran Partikel Bervariasi, beberapa mm 0,1 – 50 µm 



 

 
 

5 Posisi Ion Tidak Spesifik Spesifik 

6 Stabilitas Termal Rendah Tinggi 

7 Stabilitas Kimia Tinggi Rendah 

8 Stabilitas Radiasi Rendah Tinggi 

9 Ketahanan Mekanik Bervariasi Tinggi 

10 Ketahanan Erosi Tinggi Bervariasi 

11 Harga Tinggi Rendah 

Zeolit ASF dapat digunakan dalam operasi 
kolom sebagai resin penukar ion ganda, 
mempunyai stabilitas termal dan radiasi yang 
tinggi, sangat cocok untuk digunakan pada 
operasi pemisahan ion di fasilitas nuklir maupun 
industri. 

Zeolit ASF sangat menarik untuk dikaji langkah 
fabrikasi dan unjuk kerjanya pada pengikatan 
ion. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk 
mengetahui rumusan fabrikasi zeolit ASF dari 
bahan baku zeolit alam yang direaksikan 
dengan ADHP dan membandingkan unjuk kerja 

ASF pada pengikatan kation dan anion. 
Karakteristik fabrikasi dan unjuk kerja 
pengikatan ion dari ASF diuraikan dalam 
makalah ini. 
 

REAKSI PEMBENTUKAN ASF 

Zeolit bereaksi dengan ADHP pada suhu 235 C 
membentuk ASP, reaksinya adalah sebagai 
berikut (Zainus Salimin, dkk, 1999;Thamzil Las, 
1997; Annonim, 1976; Sand dan Mumpton, 
1979) : 

 

   O    O                  O      O 
        K+            (NH4)H2PO4                   
 - Si – O – Al- – O         - Si – O –  Al - O                 (3) 
                                 
    O            O             O           O 
                      
           O – Si - O         O - P+ - O 
                      
                O                O 
 
Pada suhu 235 C tersebut ADHP meleleh, 
untuk membantu agar reaksi berjalan baik 
pencampuran zeolit dan lelehan dengan 
pengadukan atau cara lain perlu dilakukan. 

Molekul air dalam zeolit mudah terdehidrasi 
sehingga selama pemanasan berlangsung air 
akan lepas dari zeolit. Pelepasan molekul air 
dari zeolit tersebut akan terjadi pada periode 
pemanasan awal dimana laju penguapan naik 
secara bertahap, pada periode reaksi dan 
penguapan laju tetap, dan pada periode 
pemanasan akhir dimana laju penguapan turun.  
Periode proses penguapan laju tetap adalah 
periode dimana kecepatan penghilangan air per 
unit luas permukaan penguapan (kecepatan 
penguapan) berharga konstan. Data pelepasan 
molekul air dari zeolit yang direaksikan dengan 
ADHP pada suhu 235 C selama 4 jam terlihat 
pada Tabel 2 dan Gambar 1, merupakan hasil 
penelitian terdahulu (Zainus Salimin, dkk, 1999). 
Pemanasan awal dari suhu kamar sampai 235 
C dengan oven 1200 watt memerlukan waktu 

45 menit. Proses penguapan air pada laju tetap 
0,1345 g air/(g bahan x jam) memerlukan waktu 
52 menit, pada pemanasan 97 menit dari awal 
operasi diperoleh kandungan air kritis 0,0994 g 
air/g bahan kering.  Setelah waktu pemanasan 
lebih dari 97 menit, proses penguapan air terjadi 
dengan laju jatuh. 

Panas yang dibutuhkan untuk berlangsungnya 
reaksi pembentukan ASP tersebut meliputi 
panas sensibel zeolit dan ADHP dari suhu awal 
menjadi suhu 235 C, panas pelelehan ADHP 
pada suhu 235 C, panas sensibel air dari suhu 
padatan awal menjadi suhu penguapan, panas 
penguapan air, panas dehidrasi air, panas 
sensibel uap air dari suhu penguapan/dehidrasi 
air menjadi suhu 235 C, panas sensibel cairan 
yang masih terkandung dalam bahan dari suhu 
penguapan/hidrasi menjadi 235 C, panas 
pelepasan K+ dan panas pelepasan Si. 

Panas sensibel zeolit m1 x CP1 x T (Kern, D.Q., 
1988), dimana m1 = massa zeolit, CP1 = panas 



 

 
 

jenis zeolit dan T = T2 – T1 (T1 = 235 C dan T2 
= suhu atmosfer).  Panas sensibel ADHP m2 x 
CP2 x T, dimana m2 = massa ADHP, CP2

 = 

panas jenis ADHP. Panas pelelehan ADHP = m2 
.  2, dimana  2 = panas pelelehan ADHP = 
21,9 cal/g. Panas dehidrasi air dalam zeolit 
Bayah telah diukur dengan alat Differential  
Thermal Gravimetri, dimana cuplikan zeolit 
dipanaskan.  Kehilangan berat air karena 
dehidrasi yang terjadi pada suhu 74,8-290 C 
adalah sebesar 2,1 %, dan panas hidrasinya 
3,2986 x 10-8 

mg
jamWatt .  atau 2,8382 x 10-5 

cal/mg.  Panas pelepasan K+ berharga 11,59 
kJ/mole zeolit (Thamzil Las,  1989). Rumus 
zeolit Bayah berdasarkan penelitian terdahulu 
adalah : 
Na0,15K1,44Ca2,04Mg0,7Mn0,02Fe0,44(AlO2)6,76 
(SiO2)29,32.6,57H2O, yang mempunyai BM 
2461,82 (Thamzil Las, dkk., 1997). 
 
 

KEBUTUHAN PANAS REAKSI 
PEMBENTUKAN 30 KG ASF/JAM 

Sesuai hasil penelitian terdahulu yang 
ditunjukkan pada Tabel 2, untuk setiap 2,5 g 
umpan zeolit-ADHP menghasilkan ASF 
sebanyak (1,895 + 0,1711) g atau 2,0661 g. 
Untuk menghasilkan 30 kg/j ASF membutuhkan 
: 

Berat zeolit gxx 5,2
0661,2
000.30

5
2

 11,14520  g 

Berat ADHP gxx 5,2
0661,2
000.30

5
3

 1655,21780  g



 

 
 

 
 

Tabel 2. Hasil percobaan pemanasan 2,5 g campuran zeolit ADHP pada ratio ADHP dan zeolit 3:2 dengan kandungan air awal 0,605 g dan 
berat kering 1,895 g (Zainus Salimin, dkk., 1999). 

 

No. 

Waktu 
pemanasan 

 
(menit) 

Suhu 
campuran 

 
(ºC) 

Berat air yang 
menguap 

 
(g) 

Kandungan 
air 
 

(g) 

Moisture Content 
 
 

(g air/g berat kering) 

Moisture Content 
rata-rata 

 
(g air/g berat kering) 

Laju pengeringan (N) = 
[berat air yang menguap/(berat 
campuran x waktu pemanasan)] 

(g air/menit) 

1/N 

1 0 0 0 0,6050 0,31926 0,31926 0  

2 15 150 0,0029 0,6021 0,31773 0,318495 0,00464  

3 30 225 0,0051 0,5999 0,31657 0,31715 0,00408  

4 45 235 0,2559 0,3491 0,18422 0,25039 0,1365  

5 60 235 0,3362 0,2688 0,14185 0,160635 0,1345  

6 75 225 0,4079 0,1971 0,10401 0,12293 0,13052  

7 90 235 0,4148 0,1902 0,096062 0,099445 0,12898 7,75314 

8 105 235 0,4253 0,1797 0,094828 0,09544 0,09721 10,287 

9 120 225 0,4254 0,1796 0,094775 0,094801 0,08508 11,7564 

10 135 235 0,4255 0,1795 0,094745 0,09476 0,07564 13,21178 

11 150 235 0,4263 0,1787 0,094295 0,09452 0,068208 14,6610 

12 165 225 0,4275 0,1775 0,093685 0,09399 0,062182 16,08182 

13 180 235 0,4291 0,1759 0,092815 0,09325 0,057213 17,4785 

14 195 235 0,4297 0,1753 0,092545 0,09268 0,052886 18,9086 

15 210 225 0,4322 0,1728 0,091235 0,09189 0,049394 20,2453 

16 225 235 0,4329 0,1721 0,090505 0,09087 0,04618 21,6544 

17 240 235 0,4339 0,1711 0,090275 0,09039 0,04338 23,05 
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Gambar 1. Kurva penghilangan air pada abrikasi ASF, hubungan waktu terhadap laju penghilangan air. 
 

Panas sensibel umpan zeolit dan ADHP serta 
panas pelelehan ADHP : 
Qa = Panas sensibel zeolit  
      = TxxCm P 

11  
m1= 14.520,11 g/jam,  


1PC 0,224 

Cg
cal
.

  (Perry, 1984),  

T = T2 -T1 (T2 = 235 C dan T1 = 30 C) 
Qa = 14.520,11 g/j x 0,224 cal/g.C (235 -30) C 

     = 670.015,96
jam
cal  

Qb  = Panas sensibel ADHP = TxxCm P 
22  

m2 = 21.780,1655 g/jam  

     = 
jam
moleg

jam
moleg .3927,189.

115
1655,780.21

  

2Cp 28,3 
molegK

cal
..

  (Perry, 1984),  

dan T = 206 K 

Qb = 189,3927 g.mole/jam x 28,3
gmoleK
cal
.

x 206 

K = 1.104.121,562 cal/jam 
Qc  =  Panas pelelehan ADHP   
      = 21.780,1655 g/j x 21,9 cal/g   
      =  476.985,61 cal/j. 
Q1 = panas sensibel umpan = Qa + Qb + Qc  

        = (670.015,96 + 1.104.121,562 +  
        476.985,61) cal/jam  
Q1 =  2.251.123,132 cal/jam 
 
Panas dehidrasi air dalam zeolit : 

Panas dehidrasi air dalam zeolit diukur dengan 
alat Differential Thermal Gravimetry, hasil 

pengukuran diperoleh panas dehidrasi = 2,8382 
x 10-5 cal/mg. 
Jumlah air yang menguap :  

= 0,4339x jam
g

jam
g 1102,2520

5,2
11,520.14

  

Q2 = panas dehidrasi  
     = 2520,1102 x 103 mg/jam x 2,8382 x 10-5 

        cal/mg  
     = 7.152.576,67 cal/jam 
 
Panas pelepasan K+ : 

Panas Pelepasan K+ berharga 11,59 kJ/mole 
zeolit = 2,77 kcal/mole.  Rumus zeolit Bayah 
(Thamzil Las, 1997) 
Na0,15K1,44Ca2,04Mg0,7Mn0,02Fe0,44(AlO2)6,76 
(SiO2)29,32.6,57H2O, BM zeolit Bayah = 2461,82, 
berat zeolit = 14.520,11 g/j = 5,8981 gmole/j.   
Q3 = Panas pelepasan K+ = 5,8981 gmole/j x 
2,77 Kcal/gmole = 16,3377 kcal/j. 
 
Panas pelepasan Si :  

                       O        
                      
Sesuai reaksi (3) gugus O-Si-O dilepas dan 
           
   O       O 
      
diganti gugus O-P+-O 
                                     
              O      
Besarnya panas pelepasan Si tersebut tidak 
ditemukan di literatur. Dianggap panas 
pelepasan Si (Q4) sama dengan panas 
pelepasan K (Q3). Q4 = Q3 = 16,3377kcal/jam. 



 

 
 

 
Panas yang diberikan oleh pemanas : 

Q = panas reaksi = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 
    = 2.251.123,132 + 7.152.576,6700 + 16.337,7 
       + 16.337,7 
    = 9.436.375 cal/jam = 9.436,375 kcal/jam. 
 
PEMILIHAN JENIS REAKTOR FABRIKASI 
ASF 

Fabrikasi ASF dilakukan dengan mereaksikan 
zeolit dan ADHP melalui pemanasan pada suhu 
235 C. Reaktor fabrikasi ASF harus dapat 
menjalankan fungsi pemanasan dan 
pencampuran zeolit dan ADHP. Alat yang dapat 
menjalankan fungsi tersebut adalah rotary-dryer. 

Rotary-dryer adalah jenis alat yang biasa 
dipakai untuk pengeringan padatan atau 
treatment pemanasan padatan pada suhu tinggi. 
Rotary-dryer terdiri dari silinder yang diputar 
pada suatu bantalan poros dan biasanya 
mempunyai posisi sedikit miring terhadap 
bidang horizontal (Perry, R.H., 1984). Panjang 
silinder berharga 4-10 kali diameter, bervariasi 
dari 0,3 m sampai lebih dari 3 m. Padatan 
diumpankan melalui salah satu ujung silinder 
dan bergerak melalui perputaran dan kemiringan 
silinder, kemudian keluar pada ujung silinder 
yang lain. Berdasarkan metode transfer 
panasnya, rotary-dryer diklasifikasikan sebagai : 
direct-rotary dryer, indirect-rotary dryer dan 
rotary dryer special types. Disebut direct-rotary 
dryer bila panas yang ditambahkan ke padatan 
melalui kontak dan pertukaran langsung antara 
gas pemanas dan padatan, dan merupakan 
indirect-rotary dryer bila medium pemanas 
dipisahkan dari kontak dengan padatan melalui 
dinding metal atau tube. Pada indirect-rotary 
dryer dimana transfer panas dari medium 
pemanas ke padatan melalui dinding metal 
seperti pada indirect-heat calciner, bagian luar 
silinder metal kosong dikelilingi api pemanas 
atau pemanas listrik. Untuk suhu operasi 650-
700 °K dapat digunakan material silinder dari 
karbon (carbon steel), dan untuk suhu operasi 
800-1025 °K dapat dipakai stainless-steel. 

Indirect-heat calciner tipe batch atau kontinyu, 
digunakan untuk treatment pemanasan atau 
pengeringan pada suhu tinggi. Peralatan 
tersebut hanya memerlukan aliran gas yang 
minimum untuk membersihkan silinder saat 
penanganan butiran padatan, mengurangi debu, 
dan mengusir gas hasil pemanasan. Indirect-
heat calciner digunakan secara luas antara lain 
pada aktivasi arang kayu, mereduksi kadar 
oksida yang tinggi dalam mineral menjadi 

berkadar rendah, kalsinasi silika gel, 
pengeringan dan penghilangan belerang dari 
kobalt, tembaga dan nikel, reduksi oksida metal, 
dan pembakaran zat pengotor organik dalam 
padatan (Perry, R.H., 1984). Unit indirect-heat 
calciner terdiri dari bagian utama tabung silinder 
yang berputar dalam tungku pembakaran yang 
diam bentuk silinder (furnace bentuk silinder). 
Tungku tersebut disusun sedemikian sehingga 
pembakaran bahan bakar terjadi dalam bagian 
annulus antara tabung silinder dan furnace. 
Tabung silinder dipasang memanjang melebihi 
panjang furnace di kedua ujungnya. 
Perpanjangan kedua ujung tersebut sampai di 
bagian riding-ring dan roda gigi penggerak. 
Padatan diumpankan ke bagian tabung secara 
kontinyu dengan screw-conveyer. Dalam 
beberapa keadaan dimana diinginkan 
mendinginkan produk sebelum pengambilan 
keluar, ujung pengeluaran pada tabung silinder 
dilengkapi dengan tambahan unit pendingin 
dimana dilakukan penyemprotan air pendingin. 
Gas panas dari bagian pemanas dikeluarkan 
melalui pipa menuju cerobong. Skema dari 
peralatan indirect-heat calciner ditunjukkan pada 
Gambar 2. Untuk menghindari tergelincirnya 
padatan sewaktu terdorong perputaran dan 
kemiringan tabung silinder, dipasang sudu 
penghalang-pengangkat yang berfungsi secara 
longitudinal, dilas pada dinding dalam silinder 
seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Untuk 
menghindari pengerakan lengketan padatan 
pada bagian dalam silinder, dipasang alat 
pengeruk scraper-chain. 

Dalam indirect-heat calciner, transfer panas 
terutama melalui radiasi dari dinding silinder ke 
padatan, efisiensi thermal berharga 35-65 %. 
Faktor pembatas dalam pemindahan panas 
berada dalam konstanta konduktivitas dan 
konstanta radiasi dari logam silinder dan 
padatan. Koefisien transfer panas mempunyai 
harga dari 17 J/m2.dt.°K untuk operasi suhu 
rendah sampai 85 J/m2.dt.°K untuk proses suhu 
tinggi (Perry, R.H., 1984 ; Badger-Banchero, 
1984). 

Pada pemanasan tidak langsung dengan 
pemanas listrik atau pembakaran bahan bakar 
di bagian annulus, reaktor yang dipilih adalah 
rotary-dryer tipe indirect-heat calciner dari bahan 
stainless-steel 304L. Campuran padatan ADHP 
dan zeolit rasio 3/2 diumpankan masuk ke 
tabung silinder secara kontinyu dengan screw-
conveyer, panas dari elemen pemanas listrik 
atau pembakaran bahan bakar ditransfer ke 
padatan melalui dinding metal tabung silinder 
sehingga suhu campuran padatan menjadi 235 



 

 
 

C. Untuk menghindari tergelincirnya material 
sewaktu terdorong perputaran dan kemiringan 
tabung silinder, pada bagian dinding dalam 
tabung tersebut dipasang sudu penghalang-
pengangkat (lifter) 45° lip flights. Ujung 
pengeluaran padatan pada tabung silinder 
dilengkapi dengan unit penyemprotan air 
mendidih. Sistem penggerak rotasi tabung 
silinder terdiri dari sebuah motor penggerak dan 

2 buah trunnion roll assembly. Untuk 
menghindari pengerakan lengketan padatan 
pada bagian dalam silinder, dipasang alat 
pengeruk scraper-chain (Perry, R.H., 1984 ; 
Badger-Banchero, 1984). 
Satu dari banyak tipe peralatan yang berputar 
dengan karakteristik khusus adalah Roto-Louvre 
Dryer, seperti terlihat pada Gambar 4 (Perry, 
1984).  

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

Gambar 4. Link-Belt Roto-Louvre dryer (Perry, 1984). 
 

Udara panas ditiupkan melalui celah pemasukan 
di bagian anulus silinder rangkap yang berputar 
dan naik melewati tumpukan padatan. Material 
bergerak secara kontinyu melewati silinder yang 
berputar. Pergantian secara tetap dari tumpukan 
padatan menjamin kontak gas yang merata 
untuk transfer panas dan transfer massa. Ruang 
pelaluan gas pada bagian anullus di bagian 
belakang celah disekat, sehingga udara panas 
masuk silinder hanya di bawah tumpukan 
padatan. Jumlah celah yang dilindungi sekaligus 
kira-kira 30 %. Pada kondisi udara tersirkulasi 
lewat tumpukan partikel, jumlah pengisisan 
partikel padatan dalam alat yang optimum 
adalah 13 – 15 % volume alat. Roto-Louvre 
Dryer mempunyai diameter 0,8 – 3,6 m dan 
panjang 2,5 – 11 m, atau panjang silinder 
berharga 3 kali diameter. Unit yang besar 
dilaporkan mampu menguapkan 5.500 kg/jam 
air. Gas panas yang bersuhu 400 – 865 ºK 
digunakan pada operasional alat, gas panas 
tersebut mengalir melewati tumpukan padatan 
yang memberikan beda tekanan yang cukup 
besar sekitar 7 – 50 cm air sepanjang alat 
(Perry, 1984). Guna memenuhi keadaan 
tersebut didalam prakteknya memerlukan fan 
pemasukan dan fan penarikan gas untuk 
mempertahankan tekanan statis dalam alat 
mendekati tekanan atmosfer. Hal tersebut dapat 
mencegah berlebihnya kebocoran atau 
hembusan gas panas dan debu keluar. Untuk 
pengendalian tekanan, satu fan dioperasikan 
pada kondisi tetap, dengan pengendalian 
damper secara otomatis pada sisi yang lain, 
diatur oleh pressure detector-controller. Dalam 
aplikasi reaksi dengan pemanasan, bila 
pendinginan produk diinginkan sebelum 

pengeluaran, udara atau air pendingin dialirkan 
melewati produk tersebut. Roto-Louvre Dryer 
cocok digunakan untuk pemrosesan butiran 
padatan kasar yang tidak punya ketahanan 
tinggi terhadap aliran udara, memerlukan kontak 
gas yang mendalam/baik sekali dan tidak 
mengandung sejumlah debu yang berarti. 
Transfer massa dan panas dari gas ke 
permukaan padatan sangat efisien, oleh karena 
itu ukuran alat yang dibutuhkan untuk tugas 
yang diberikan seringkali kurang dari yang 
diperlukan bila Direct-Heat Rotary Vessel biasa 
dengan sudu penghalang-pengangkat (lifting-
flight) digunakan.  Roto-Louvre Dryer 
mempunyai kapasitas 1,5 kali dari kapasitas 
Single-Shell Rotary Dryer untuk spesifikasi 
padatan dan kondisi operasi yang ekivalen. 
Efisiensi termal  Roto-Louvre Dryer berharga 30 
– 70 % (Perry, 1984). 

Pada pemanasan langsung dengan 
pembakaran bahan bakar, reaktor yang dipilih 
adalah direct heat roto louver dryer bahan 
stainless steel dengan gas panas berasal dari 
pembakaran gas alam. Campuran padatan 
ADHP dan zeolit pada rasio berat 3/2 
diumpankan masuk ke tabung bagian dalam dari 
dryer menggunakan screw conveyer. Panas dari 
gas panas ditransfer langsung ke padatan 
melalui kontak gas hasil pembakaran tersebut 
ke permukaan padatan sehingga suhu 
campuran padatan menjadi 235 ºC dimana 
ADHP meleleh. Pembakaran gas alam terjadi di 
bagian anullus, kemudian gas panas mengalir 
melalui celah dan naik melewati tumpukan 
padatan di tabung bagian dalam. Material ADHP 
dan zeolit bergerak secara kontinyu melewati 



 

 
 

tabung silinder yang berputar, tiupan gas panas 
melewati permukaan padatan membantu gerak 
alir material tersebut. 
Ujung pengeluaran material pada tabung silinder 
bagian dalam dilengkapi dengan unit 
penyemprotan air mendidih. Sistem penggerak 
rotasi tabung silinder rangkap terdiri dari sebuah 
motor penggerak dan 2 buah trunnion roll 
assembly (Perry, 1984). 
 
UNJUK KERJA PENGIKATAN ION DARI ASF 

Kemampuan pertukaran ion dari resin ASF hasil 
fabrikasi diuji dan dibandingkan dengan 
kemampuan pertukaran ion dari penukar ion 
organik amberlite. Hasil pengikatan ion mangan 
dan natrium dengan menggunakan penukar ion 

organik amberlite dari penelitian terdahulu 
memberikan nilai persen penyerapan maksimum 
pada harga berturut-turut 100 dan 98,80 %. 
Pada pengikatan ion menggunakan resin ASF 
memberikan nilai persen penyerapan 91,00 % 
untuk ion mangan (radionuklida Mn-56) dan 
98,26 % untuk ion natrium (radionuklida Na-24). 
Hasil pengikatan ion dengan resin ASF dan 
penukar ion organik amberlite ditunjukkan pada 
Tabel 3. Penukar ion ASF dibandingkan dengan 
resin penukar ion organik amberlite mempunyai 
kualitas penyerapan kation yang sebanding, 
rasio penyerapan ion mangan dan natrium 
menggunakan ASF dan amberlite berturut-turut 
adalah 100/91 dan 98,80/98,26 (Zainus Salimin, 
dkk., 2007).    

 
Tabel 3. Persen penyerapan maksimum ion mangan dan natrium menggunakan ASF dan resin 

amberlite masing-masing sebanyak 3 gram. 
 

Kation 

ASF Amberlite 

Kadar awal 
(ppm) 

Kadar akhir 
(ppm) 

Persen 
Penyerapan 

Kadar awal 
(ppm) 

Kadar akhir 
(ppm) 

Persen 
Penyerapan 

Mn2+ 28,07 2,53 91,00 28,07 Tak terdeteksi 100 

Na+ 10,81 0,19 98,26 10,81 0,13 98,80 
 
Nilai persen penyerapan ion khlorida 
(radionuklida Cl-36) dan ion sulfat (radionuklida 
S-35) dengan resin ASF berturut-turut adalah 50 

dan 85 % seperti ditunjukkan pada Tabel 4 dan 
Tabel 5. 

 
Tabel 4.  Pengaruh ukuran partikel ASF dan laju alir larutan terhadap nilai persen (%) penyerapan 

klorida maksimum pada berat ASF 3 gram. 
 

Ukuran partikel ASF 
(mesh) 

Persen  penyerapan klorida maksimum pada laju alir  

70 mL/jam 140 mL/jam 210 mL/jam 

-20+30 44,79 39,19 27,99 

-40+50 47,59 40,59 27,99 

-50+60 49,60 41,99 32,19 
 

Tabel 5.  Pengaruh ukuran partikel ASF dan laju alir larutan terhadap nilai persen (%) penyerapan 
sulfat maksimum pada berat ASF 3 gram. 

 

Ukuran partikel ASF 
(mesh) 

Persen penyerapan sulfat maksimum pada laju alir 

70 mL/jam 140 mL/jam 210 mL/jam 

-20+30 52,99 81,79 50,87 



 

 
 

-40+50 67,84 85,00 63,59 

-50+60 52,99 80,55 61,47 
 
Berdasarkan uraian hasil tersebut di atas 
menunjukkan bahwa resin ASF merupakan resin 
penukar ion ganda yang dapat difungsikan 
dalam pengikatan kation dan anion dari larutan 
untuk demineralisasi air dan atau detoksifikasi 
limbah cair. 
 
KESIMPULAN 

Resin penukar ion ganda ASF dapat difabrikasi 
melalui reaksi pemanasan zeolit dengan ADHP 
rasio berat 2/3 pada suhu 235 °C selama 4 jam. 
Panas reaksi yang dibutuhkan terdiri dari panas 
sensible zeolit dan ADHP dari suhu awal sampai 
235 °C, panas sensibel air dari suhu awal 
menjadi suhu penguapan, panas penguapan air, 
panas dehidrasi air, panas sensible uap air dari 
suhu penguapan/dehidrasi menjadi 235 °C, 
panas sensible sisa air dari suhu dehidrasi 
sampai 235 °C, panas pelepasan ion K, dan 
panas peleburan ion Si. Panas reaksi berharga 
9.436 Kcal/j untuk setiap 30 Kg/j ASF yang 
dihasilkan. Reaktor fabrikasi zeolit tipe indirect-
heat calciner rotary dryer dipilih bila 
pemanasannya dilakukan secara tidak 
langsung. Bila pemanasannya secara langsung, 
reactor fabrikasinya yang dipilih adalah roto-
louvre rotary dryer. Penukar ion ASF 
mempunyai kualitas penyerapan kation yang 
sebanding dengan penukar ion organik 
amberlite, rasio penyerapan ion mangan dan 
natrium menggunakan ASF dan amberlite 
berturut-turut adalah 100/91 dan 98,80/98,26. 
Nilai persen penyerapan ion klorida dan ion 
sulfat dengan ASF dan amberlite berturut-turut 
adalah 50 dan 85 %. Resin ASF adalah penukar 
ion ganda, dapat melakukan pengikatan kation 
dan anion dari larutan untuk proses 
demineralisasi air dan atau detoksifikasi limbah 
cair. 
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ABSTRAK 
Pengoperasian reaktor nuklir akan menimbulkan limbah radioaktif. Salah satu jenis limbah 
radioaktif yang ditimbulkannya adalah limbah air pendingin primer yang mengandung hasil belah 
Cs137, Sr90 dan Co60. Limbah ini harus dikelola agar tidak memberikan dampak bagi masyarakat 
dan lingkungan. Pengolahan air pendingin primer yang selama ini dilakukan di Pusat Teknologi 
Limbah Radioaktif adalah melalui proses evaporasi dan imobilisasi menggunakan semen. Untuk 
maksud pengolahan limbah air pendingin primer yang hemat energi dan memiliki tingkat 
keselamatan yang tinggi, maka dilakukan penelitian pengolahan limbah air pendingin primer 
menggunakan zeolit murni dan amonium zeolit serta imobilisasi zeolit bekas yang telah 
mengandung hasil belah menggunakan polimer. Penelitian bertujuan untuk mempelajari 
kemampuan serap zeolit murni dan amonium zeolit terhadap hasil belah Cs, Sr, Co, serta 
karakteristik hasil imobilisasi. Percobaan dilakukan secara catu dengan mengkontakkan zeolit 
murni dan amonium zeolit dengan limbah simulasi yang mengandung hasil belah Cs, Sr dan Co 
dalam berbagai waktu kontak. Imobilisasi amonium zeolit bekas dengan polimer dilakukan pada 
berbagai kandungan limbah 10, 20, 30, 40 dan 50 % berat. Analisis konsentrasi hasil belah Cs, Sr 
dan Co dilakukan dengan Atomic Absorbtion Spectrometry (AAS). Karakteristik blok polimer-
amonium zeolit bekas yang dipelajari adalah densitas, kuat tekan dan laju pelindihan. Densitas 
ditentukan dengan mengukur masa dan volume blok polimer-amonium zeolit bekas, kuat tekan 
ditentukan dengan alat uji tekan Paul Weber, dan laju pelindihan ditentukan dengan alat Soklet. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan serap atau kemampuan pengambilan hasil belah 
oleh amonium zeolit lebih tinggi dibandingkan dengan zeolit murni sesuai urutan Sr > Cs > Co 
dalam waktu kontak 90 menit. Karakterisasi blok polimer-amonium zeolit bekas menunjukkan 
bahwa semakin besar kandungan limbah maka densitas semakin tinggi,  kuat tekan semakin turun 
dan laju pelindihan semakin meningkat. Karakteristik blok polimer-amonium zeolit bekas terbaik 
diperoleh pada kandungan limbah 20 % berat dengan densitas 1,3051 g/cm-3, kuat tekan polimer-
zeolit bekas 9,68 kN/cm-2 dan tidak terdeteksi adanya radionuklida hasil belah yang keluar dari blok 
polimer-amonium zeolit bekas hasil imobilisasi.  

Kata kunci: Radionuklida hasil belah, air pendingin reaktor, zeolit, polimer 

ABSTRACT 
The operation of nuclear reactors generates  radioactive waste. One form of the resulted 
radioactive waste is the discharged primary cooling water containing the fission product such Cs, Sr 
and Co. These wastes must be managed in order not to give impact to the people and environment. 
The treatment of primary cooling water waste that has been conducted so far at the Center for 
Technology of Radioactive Waste is performed by evaporation and cementation of waste 
concentrate. To obtain efficiency of energy and high level of safety of the primary cooling water 
waste treatment, a research of treatment using pure zeolite and ammonium-zeolite and 
immobilization of spent ammonium  zeolites that containing of fission product using polymer had 
been performed. The research aims to study the sorption  capacity of pure and ammonium zeolite 
to fission product of Cs, Sr, Co; and the characteristics of the polymer- spent ammonium zeolite 
blocks. The experiments were conducted in batch methode by directly contacting a pure and 
ammonium zeolite with simulated waste containing fission product of Cs, Sr and Co in a variation of 
contact time. Immobilization of spent ammonium zeolites with polymer was performed in various 
waste loading of  10, 20, 30, 40 and 50 % weight. Analysis of the fission product concentration of 
Cs, Sr and Co by Absorbtion Atomic Spectrometry (AAS). The characteristics of block polymer-
spent ammonium zeolite to be studied are density, compressive strength and the leaching rate. The 
density is determined by measuring the mass and volume of the block polymer-spent ammonium 
zeolite; the compressive strength is determined by the Paul Weber compressive test; and leaching 



 

 

rate is determined by means Soxhlet. The results showed that the sorption ability or fission produck  
recovery of ammonium zeolite is higher than of pure zeolite in the order of Sr > Cs > Co in the 
contact time of 90 minutes. Characterization of polymer-spent ammonium zeolite blocks indicates 
that the greater the waste loading, the higher the density, the lower the compressive strength, and 
the higher the leaching rate. Characteristics of polymer-spent ammonium zeolite block is best on 
the waste loading of 20 % weight with density of 1.3051 g/cm-3, compressive strength is 9.68 
kN/cm-2; and the level of radionuclides that escaped from the polymer-spent ammonium zeolite 
block is undetected. 

Key words: Fission product radionuclide, water-cooled reactor, zeolite, polymer 

 
PENDAHULUAN  

Sistem pendingin merupakan salah satu 
komponen penting dalam pengoperasian 
suatu reaktor, baik sistem pendingin 
primer maupun sekunder. Sistem 
pendingin reaktor berfungsi sebagai 
medium pembawa panas yang 
ditimbulkan akibat terjadinya reaksi fisi 
dalam teras reaktor. Panas dalam teras 
reaktor diambil oleh sistem pendingin 
primer dan kemudian dipindahkan ke 
sistem pendingin sekunder melalui 
sistem penukar panas 
(Anonymous,2010; Anonymous,2010). 
Tergantung dari jenis reaktor yang 
digunakan, terdapat beberapa medium 
yang dapat berfungsi sebagai pendingin 
reactor, seperti air berat (D2O) yang 
dipakai dalam sistem pendingin pada 
reaktor Candu, air ringan (H2O) yang 
biasa dipakai dalam reaktor PWR, 
PHWR, BWR maupun Reaktor Riset GA 
Siwabessy yang berada di Badan 
Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 
Serpong (Anonymous,2010; 
Anonymous,2010) . 
 
Di dalam reaktor,  air pendingin primer 
akan terkontaminasi bahan radioaktif 
hasil fisi dan hasil aktivasi yang berasal 
dari interaksi antara  unsur-unsur kimia 
yang terkandung dalam air pendingin 
dengan netron, terdapat kebocoran pada 
kelongsong bahan bakar ataupun dari 
produk korosi pada material reaktor. 
Adapun jenis radionuklida yang terdapat 
dalam air pendingin primer yang 
terbentuk dalam reaktor dalam kondisi 
operasi normal adalah 
(Mulyaningsih,2001;Suraya Omar,2010): 

1. Radionuklida hasil aktivasi 
unsur-unsur kimia yang 
terkandung dalam air pendingin 
sebagai pengotor air ( misal  3H, 
16N, 18F, 41Ar dan lainnya). 

2. Radionuklida hasil belah dari 
reaksi fisi 235U sebagai 
kontaminan pada permukaan 
batang bahan bakar karena 
fabrikasi (misal isotop 137Cs,90Sr, 
239Np dan lainnya). 

3. Radionuklida produk korosi dari 
material struktur reaktor dan 
material yang digunakan untuk 
peralatan pada sistem pendingin 
primer (misal 54Mn, 58Co, 60Co 
dan lainnya) 

Dari beberapa jenis radionuklida 
tersebut, maka radionuklida dengan 
waktu paro sangat pendek seperti 16N, 
17N dan 18O akan mengalami peluruhan 
dalam tangki tunda, sedangkan 
radionuklida dengan umur paro 
menengah/panjang (137Cs, 60Co, 90Sr 

,239Np dan lainnya)  akan tertinggal 
dalam sistem pendingin reaktor, 
sehingga tatkala air pendingin ini 
dikeluarkan dari reaktor sebagai limbah 
maka limbah air pendingin tersebut 
mengandung radionuklida berumur paro 
menengah/panjang seperti  137Cs, 60Co, 
239Np dan lainnya (Mulyaningsih,2001; 
Shinii T.,1994;). Dalam rangka 
mempertahankan kualitas  air pendingin 
primer pada tingkat tertentu, maka pada 
sistem pendingin reaktor dilengkapi 
dengan sistem purifikasi (Tri 
Anggono,2010). 
 
Dalam pengoperasian reaktor  reaktor 
G.A. Siwabessy setiap tahun akan 
ditimbulkan limbah radioaktif cair aktivitas 
rendah sedang sebanyak 450 m3 . 
Limbah ini berasal dari limpahan air 
kolam reaktor, buangan air pada saat 
venting pendingin utama, air bekas 
dekontaminasi dan kondensasi sistem 
ventilasi dengan aktivitas  ≤ 10-2 Ci.m-3 
(Aisyah,2007).  
  



 

 

Sesuai dengan Undang-undang No.10 
Tahun 1997 tentang ketenaganukliran, 
pengelolaan limbah radioaktif 
dilaksanakan oleh Pusat Teknologi 
Limbah Radioaktif (PTLR) selaku Badan 
Pelaksana. Dalam melaksanakan 
fungsinya PTLR memiliki Instalasi 
Pengolahan Limbah Radioaktif (IPLR) 
yang diperuntukkan untuk mengolah 
limbah radioaktif cair dari reaktor G.A. 
Siwabessy beserta laboratorium 
pendukungnya. Pengolahan limbah cair 
dari pendingin primer reaktor G.A. 
Siwabessy dilakukan dengan evaporator. 
Dari proses evaporasi tersebut akan 
dihasilkan konsentrat yang mengandung 
hasil belah. Konsentrat hasil belah 
kemudian diimobilisasi dengan semen 
(PTLR,2009,; PTLR, 2010). 
  
Proses evaporasi limbah air pendingin 
primer reaktor merupakan proses yang 
memerlukan energi panas yang tinggi 
sehingga merupakan proses dengan 
biaya yang relatif tinggi. Oleh karena 
perlu dilakukan pengembangan proses 
pengolahan limbah air pendingin primer 
reaktor yang lebih ekonomis namun tetap 
dengan tingkat keselamatan yang tinggi. 
Proses pertukaran ion merupakan salah 
satu proses pengolahan limbah radioaktif 
yang memanfaatkan bahan penukar ion 
seperti resin, bentonit maupun zeolit 
beserta modifikasinya. Zeolit merupakan 
mineral alam yang banyak terdapat di 
Indonesia seperti zeolit Bayah, Lampung, 
Tasikmalaya, Sukabumi dan lainnya. 
Namun demikian zeolit alam merupakan 
adsorben yang memiliki daya serap 
rendah sehingga untuk meningkatkan 
daya serapnya maka dilakukan 
modifikasi zeolit alam.  
  
Setiap jenis zeolit mempunyai 
selektifitas penyerapan yang 
berbeda-beda. Mekanisme 
penyerapan pada zeolit dapat 
merupakan kombinasi dari beberapa 
proses, yaitu (Las T.,2002; Brent 
M.L,1994); Las T.,1995): 
  
1. Adsorpsi 

Zeolit yang dipanaskan akan 
mengeluarkan air yang kemudian 
akan berfungsi sebagai penyerap 
cairan atau gas. Selektivitas adsorpsi 
zeolit terhadap ukuran molekul 
tertentu dapat disesuaikan dengan 

jalan pertukaran kation, dekation, 
dealuminasi secara hidrotermal, dan 
cara pengubahan perbandingan kadar 
Si dan Al.  

2. Penukar ion 

Sifat penukar ion zeolit tergantung 
pada sifat kation, suhu, dan jenis 
kation. Akibatnya terjadi perubahan 
sifat zeolit apabila terjadi pertukaran 
kation seperti stabilitas terhadap 
panas, sifat adsorpsi dan aktivitas 
katalis (penyerapan). 

3. Katalis 

Zeolit dapat berfungsi sebagai 
katalisator yang baik karena memiliki 
pori-pori yang besar dengan luas 
permukaan maksimum. 
 

4. Penyaring atau pemisah (moleculer 
sieving) 
Zeolit mampu memisahkan uap atau 
cairan berdasarkan perbedaan 
ukuran, bentuk dan polaritas dari 
molekul yang disaring. Hal tersebut 
karena zeolit memiliki ruang hampa 
yang cukup besar dengan garis 
tengah yang bermacam-macam. 
Volume dan ukuran garis tengah 
ruang hampa dalam kisi-kisi kristal 
merupakan kemampuan zeolit untuk 
bertindak sebagai penyaring. Ukuran 
molekul yang semakin kecil akan 
memiliki kemampuan serap yang lebih 
baik. 

Zeolit merupakan kristal alumina silika 
yang berstruktur tiga dimensi, yaitu 
terbentuk dari tetrahedral alumina dan 
silika dengan rongga-rongga di dalam 
yang berisi ion-ion logam, biasanya alkali 
atau alkali tanah dan molekul air. Mineral 
zeolit yang paling umum dijumpai adalah 
klinoptilolit, dengan rumus kimia x/n 
Mn+[(AlO2)x(SiO2)y]⋅zH2O. Mn+ 
merupakan kation yang dapat 
dipertukarkan dengan kation lain, 
sedangkan atom Al dan Si merupakan 
struktur kation dan oksigen yang akan 
membentuk struktur tetrahedron pada 
zeolit. Molekul air yang terdapat dalam 
zeolit merupakan molekul yang mudah 
lepas (Scoot M.A.,2003; Las T.,2002; 
Zamroni H.,1997). Oleh karena itu 
zeolit dapat digunakan sebagai penukar 
kation untuk pengambilan radionuklida 
hasil belah yang terkandung dalam air 



 

 

pendingin reaktor dalam pengolahan 
limbah radioaktif. Namun demikian 
karena zeolit alam memiliki daya tukar 
kation yang rendah maka dilakukan 
modifikasi zeolit alam menjadi amonium 
zeolit (NH4 zeolit). 
  
Dalam penelitian ini dipelajari daya serap 
zeolit yang merupakan suatu proses 
pertukaran kation dan adsorpsi antara 
zeolit dan NH4 zeolit guna pengambilan 
radionuklida yang terdapat dalam limbah 
air pendingin reaktor. Limbah air 
pendingin primer reaktor disimulasi 
mengandung hasil belah Cesium (Cs), 
Stronsium (Sr) dan Cobalt dan Co. 
Proses penyerapan dilakukan dengan 
parameter waktu kontak. Amonium zeolit 
yang telah jenuh dengan hasil belah Cs, 
Sr dan Co yang selanjutnya disebut 
sebagai NH4 zeolit bekas kemudian 
diimobilisasi dengan polimer poliester 
dengan parameter jumlah kandungan 
limbah. Karakterisasi hasil imobilisasi 
yang berupa blok polimer -NH4 zeolit 
bekas ditentukan densitas, kuat tekan 
dan laju pelindihan. Densitas ditentukan 
dengan mengukur masa dan volume 
polimer -NH4 zeolit bekas, kuat tekan 
diukur dengan alat uji tekan Paul Weber 
dan laju pelindihan diukur dengan alat 
sokhlet. Analisis hasil belah dalam 
limbah simulasi  dilakukan dengan alat 
analisis Atomic Absorpsion Spectrometer 
(AAS). 
 
 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium 
Bidang Teknologi Dekontaminasi dan 
Dekomisioning, Pusat Teknologi Limbah 
Radioaktif, Badan Tenaga Nuklir 
Nasional pada Tahun 2010. 
 
Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Zeolit Lampung, Cesium 
Chlorida (CsCl), Stronsium Nitrat Sr 
(NO3)2, Cobal Nitrat Heksa Hidrat 
Co(NO3)2.6H2O, , Metil Iodida (CH3I), 
Perak Nitrat (AgNO3), Kalium Chlorida 
(KCl), NH4Cl,  Polimer Poliester. 
 
 
Alat 
Peralatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah timbangan, 

seperangkat alat refluks,  roller, alat 
gelas,  Atomic Absorpsion Spectrometer 
(AAS), jangka sorong, alat uji tekan (Paul 
Weber), alat sokhlet, hot plate, oven. 
 
Pembuatan Zeolit Murni 
 
Zeolit alam yang berasal dari Lampung 
dibersihkan dari kotoran dan batuan-
batuan lain dan kemudian dihaluskan 
serta diayak untuk mendapatkan ukuran 
partikel zeolit antara 40 - 60 mesh. Zeolit 
dimurnikan dengan cara di refluks 
dengan air bebas mineral selama 3 x 8 
jam, hal ini untuk memisahkan garam 
terlarut yang tercampur. Setiap 8 jam air 
bebas mineral diperbarui. Zeolit 
kemudian dikeringkan dalam oven pada 
suhu 105 0C selama 3 jam. Selanjutnya 
dilakukan pemisahan zeolit dari partikel/ 
mineral berat dengan menggunakan 
metil iodida (CH3I). Zeolit yang bebas 
dari mineral berat seperti silikat akan 
mengapung dibagian atas dalam cairan 
metil iodida. Zeolit dipisahkan dari 
mineral berat sehingga diperoleh zeolit 
murni yang masih dalam bentuk multi 
kation. Zeolit murni disimpan dalam 
desikator yang mengandung NaCl jenuh 
minimal satu minggu sebelum 
dikarakterisasi (Firda R.,2009; Las 
T.,2009). 

 
Pembuatan NH4-Zeolit 
 
Zeolit murni sebanyak 100 gram direfluks 
dalam 400 ml larutan NH4Cl jenuh 
selama 3 x 8 jam, selanjutnya dilakukan 
pencucian dengan air bebas mineral 
sampai filtrat bebas dari ion Cl (tes 
negatif menggunakan larutan AgNO3 
1%). Amonium zeolit yang telah 
terbentuk kemudian dikeringkan dalam 
oven pada suhu 70 0C selama 3 jam dan 
disimpan dalam desikator yang 
mengandung NaCl jenuh selama 
seminggu. Amonium zeolit siap 
digunakan untuk percobaan 
(Aisyah,2010; Las T, 2002)  

 
Pembuatan Limbah Simulasi 

Limbah air pendingin reaktor simulasi 
dibuat dengan cara melarutkn CsCl,Sr 
(NO3)2, dan   Co(NO3)2.6H2O masing-
masing dengan konsentrasi Cs 250, Sr 
75 dan Co 50 ppm . Konsentrasi 
radionuklida pada limbah simulasi 



 

 

mengacu pada konsentrasi radionuklida 
pada limbah air pendingin Reaktor GA 
Siwabesy yang dikirim ke Pusat 
Teknologi Limbah Radioaktif untuk 
dilakukan pengolahan. 
 
Percoban Pengambilan Hasil Belah  

Percobaan pengambilan hasil belah Cs, 
Sr dan Co yang terkandung dalam 
limbah simulasi dilakukan dengan 
menggunakan zeolit murni dan NH4- 
zeolit secara terpisah dengan parameter 
waktu kontak. Setelah diperoleh waktu 
kontak yang optimum, maka dilakukan 
percobaan pengambilan hasil belah 
campuran Cs, Sr dan Co yang oleh NH4- 
zeolit. Dari percobaan ini dapat dilihat 
faktor kompetensi dari radionuklida yang 
terkandung dalam limbah simulasi. 
  
Percobaan pengambilan hasil belah Cs, 
Sr dan Co dilakukan dengan 
mengkontakkan zeolit murni maupun 
NH4- zeolit masing-masing sebanyak 
0,25 gram dengan 250 ml larutan limbah 
simulasi yang masing-masing 
mengandung Cs, Sr dan Co. Masing-
masing campuran kemudian dirolling 
dalam waktu 30, 60, 90, 120 dan 150 
menit. Beningan dianalisis konsentrasi 
Cs, Sr dan Co sehingga  diperoleh waktu 
pengambilan hasil belah Cs, Sr dan Co 
yang optimum (Aisyah, 2010). 
  
Dengan cara yang sama percobaan 
pengambilan hasil belah campuran Cs, 
Sr dan Co   dilakukan dengan NH4- zeolit 
dengan waktu kontak optimum pada 
percobaan sebelumnya. Kemampuan 
pengambilan hasil belah Cs, Sr dan Co 
oleh zeolit maupun NH4- zeolit 
didefinisikan sebagai jumlah Cs, Sr dan 
Co yang terserap dalam zeolit maupun 
NH4- zeolit dan dihitung dengan 
persamaan: 
 
Jumlah Cs/Sr/Co terserap =  C0 - Ct  
 
dimana Ct dan C0 masing-masing adalah 
konsentrasi dalam beningan dan 
konsentrasi mula-mula hasil belah. Untuk 
selanjutnya dalam makalah ini jumlah 
pengambilan hasil belah oleh zeolit 
maupun NH4- zeolit disebut dengan 
jumlah hasil belah yang terserap oleh 
zeolit maupun NH4- zeolit. 
 

Penjenuhan NH4-Zeolit dengan 
Limbah Simulasi 

 Penjenuhan NH4-zeolit dengan 
limbah simulasi dilakukan untuk 
imobilisasi NH4-Zeolit yang telah 
digunakan untuk percobaan penyerapan 
limbah. Penjenuhan dilakukan dengan 
cara mengkontakkan NH4-zeolit dengan 
campuran limbah simulasi pada kondisi 
penyerapan optimum. NH4 zeolit yang 
telah jenuh limbah simulasi selanjutnya 
disebut NH4-zeolit bekas. 
 
Imobilisasi NH4-Zeolit Bekas dengan 
Polimer Poliester 

Imobilisasi NH4-zeolit bekas dilakukan 
dengan polimer poliester pada variasi 
kandungan limbah 0, 10, 20, 30, 40, dan 
50 % berat. Imobilisasi dilakukan dengan 
mencampur NH4-zeolit bekas  dengan 
polimer poliester dengan jumlah masing 
– masing sesuai dengan kandungan 
limbahnya. Campuran polimer dan NH4 
zeolit bekas diaduk sampai homogen 
kemudian dimasukkan ke dalam cetakan 
yang berbentuk silinder dengan ukuran 
2x2x2 cm dan dibiarkan  selama 8 jam 
untuk proses curing sehingga diperoleh 
blok polimer- NH4 zeolit bekas. 
Karakterisasi dilakukan terhadap blok 
polimer- NH4 zeolit bekas yang telah 
mengeras dengan mengukur densitas, 
kuat tekan dan laju pelindihannya 
(Aisyah, 2010; Firda R.,2009). 
 
Karakterisasi Blok Polimer-  NH4 
Zeolit Bekas  
 
Karakterisasi blok polimer-NH4 zeolit 
bekas dilakukan dengan metode 
(Crancovic, M.G., Firda R.,2009; Las 
T.,2009; Aisyah,2010):  
 
1. Pengukuran densitas dilakukan 

dengan mengukur volume dan masa 
blok polimer- NH4 zeolit bekas. 
Densitas blok polimer- NH4 zeolit 
bekas dihitung dengan persamaan: 

                    
V
m

         

             dimana:  = berat jenis (gram cm-3), m 
= massa blok polimer- NH4 zeolit 
bekas (gram), v = volume  blok 
polimer- NH4 zeolit bekas (cm3) . 

 
 



 

 

     2.   Uji Tekan dilakukan dengan alat 
tekan Paul Weber. Blok polimer- 
NH4 zeolit bekas    dilakukan 
penekanan sampai pecah. 
Kekuatan tekan blok polimer- 
NH4 zeolit bekas dihitung  
dengan persamaan: 

             
A

Pmaks
c   

          dimana  c adalah kekuatan tekan 
(kN/cm2);  Pmaks : beban tekanan 
maksimum   (kN); dan A    adalah 
luas penampang blok polimer- 
NH4 zeolit bekas mula-mula 
(cm2). 

  
 3. Laju pelindihan dilakukan menurut 

Japan Industrial Standard (JIS) , 
yaitu  laju pelindihan dipercepat 
dalam medium air. Blok polimer- 
NH4 zeolit bekas  dimasukkan 
dalam basket dan dipasang pada 
alat sokhlet untuk direfluks 
dengan air suling pada suhu 100 
0C selama 24 jam.  Laju 
pelindihan dihitung berdasarkan:  

               
  LR = Wt/A.t 

dimana: LR  :  laju pelindihan  (g 
cm-2 hari-1), Wt   :  berat blok 
polimer- NH4 zeolit bekas  dalam 
air pelindih (g),  A :  luas 
permukaan blok polimer- NH4 
zeolit bekas (cm2 g-1), dan t    :  
waktu pelindihan (hari) 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kandungan unsur-unsur dalam zeolit 
lampung dianalisis menggunakan alat X-
ray Flourecense (XRF) dengan hasil 
SiO2: 70,88; Al2O3: 14,38; Fe2O3 1,5; 
Na2O: 0,22; K2O 2,44; CaO: 2,62; MgO: 
1,42; MnO2: 0,07; H2O: 6,48, dimana 
terlihat bahwa zeolit Lampung tersusun 
dari unsur-unsur Al, Si, K, Ca, dan Na 
(Zamroni H, 1997).   
 
Hasil penyerapan limbah oleh zeolit 
murni dan NH4 zeolit ditunjukkan pada 
Gambar 1~4. Dari gambar-gambar 
tersebut terlihat bahwa penyerapan Cs, 
Sr dan Co oleh NH4 zeolit lebih besar 
dari pada penyerapan oleh zeolit. Hal ini 
karena NH4-zeolit merupakan unikation, 

sedangkan pada zeolit murni masih 
merupakan multikation.  
 
Gambar 1 menunjukkan pengaruh waktu 
kontak terhadap penyerapan Cs oleh 
zeolit murni dan NH4 zeolit. Pada 
Gambar tersebut tampak penyerapan Cs 
meningkat dengan meningkatnya waktu 
kontak baik untuk zeolit maupun untuk 
NH4 zeolit. Hal ini terjadi karena semakin 
lama waktu kontak berarti reaksi semakin 
sempurna sampai dicapai 
kesetimbangan. Waktu kontak optimum 
dicapai pada waktu kontak 90 menit 
dengan jumlah Cs yang terserap pada 
zeolit dan NH4 zeolit masing-masing 
sebesar 74,68 dan 109,93 ppm. 

 

 
 

Gambar 1. Pengaruh Waktu Kontak 
Terhadap Jumlah Cs yang Terserap 

dalam Zeolit dan NH4 Zeolit 
 
Gambar 2.  menunjukkan pengaruh 
waktu kontak terhadap penyerapan Sr 
oleh zeolit murni dan NH4 zeolit. Pada 
Gambar tersebut tampak penyerapan Sr 
meningkat dengan meningkatnya waktu 
kontak baik untuk zeolit maupun untuk 
NH4 zeolit. Hal ini terjadi karena semakin 
lama waktu kontak berarti reaksi semakin 
sempurna sampai dicapai kondisi 
kesetimbangan. Waktu kontak optimum 
dicapai pada waktu kontak 90 menit 
dengan jumlah Sr yang terserap pada 
zeolit dan NH4 zeolit masing-masing 
sebesar 54,546 dan 66,552 ppm.  
 
Gambar 3.  menunjukkan pengaruh 
waktu kontak terhadap penyerapan Co 
oleh zeolit murni dan NH4 zeolit. Pada 
Gambar tersebut tampak penyerapan Co 
meningkat dengan meningkatnya waktu 
kontak baik untuk zeolit maupun untuk 
NH4 zeolit.  



 

 

 
 

Gambar 2. Pengaruh Waktu Kontak 
Terhadap Jumlah Sr yang terserap 

dalam zeolit dan NH4 zeolit. 
 
Hal ini terjadi karena semakin lama 
waktu kontak berarti reaksi semakin 
sempurna sampai dicapai kondisi 
kesetimbangan.Waktu kontak optimum 
dicapai pada waktu kontak 90 menit 
dengan jumlah Co yang terserap pada 
zeolit dan NH4 zeolit masing-masing 
sebesar 3,925   dan  23,125  ppm. 

 

 
 

Gambar 3. Pengaruh Waktu Kontak 
Terhadap Jumlah Co yang Terserap 

dalam Zeolit dan NH4 Zeolit. 
 
Gambar 4 menunjukkan pengaruh waktu 
kontak terhadap penyerapan Cs, Sr dan 
Co oleh NH4 zeolit. Pada Gambar 
tersebut tampak bahwa penyerapan NH4 
zeolit yang paling tinggi adalah terhadap 
Cs, kemudian Sr dan yang paling rendah 
adalah penyerapan terhadap Co. 
Terdapat beberapa faktor yang 
berpengaruh dalam proses penyerapan 
antara lain kapasitas serap, jari-jari atom, 
energi ionisasi dan konsentrasi unsur 
yang akan diserap. Limbah simulasi 
mengandung CsCl, Sr (NO3)2, Co(NO3)2 
masing-masing memiliki energi ionisasi 
sebesar 375,7 ; 549,5 dan 760,5 kJ/mol. 
Energi ionisasi yang paling rendah 
adalah CsCl, kemudian Sr (NO3)2 dan 

yang paling besar adalah Co(NO3)2 
sehingga CsCl lebih mudah terionisasi 
dibandingkan dengan Sr (NO3)2 dan 
Co(NO3)2. Hal ini sejalan dengan 
besarnya jari-jari atom yang dimiliki oleh 
Cs, Sr dan Co masing-masing 298, 219 
dan 152 pm. Semakin besar jari-jari atom 
maka akan semakin mudah melepaskan 
elektron pada kulit terluarnya dan 
semakin mudah mencari pasangannya 
untuk menuju kekondisi stabil. Dilihat dari 
jari-jari atomnya maka Cs yang paling 
mudah dalam melakukan pertukaran ion. 
Disamping itu konsentrasi  Cs dalam 
larutan limbah simulasi juga paling besar 
yaitu 250 ppm kemudian Sr dan Co 
masing-masing 75 dan 50 ppm. Oleh 
karena itu Perbedaan konsentrasi 
merupakan gaya dorong proses serapan. 
Perbedaan konsentrasi terbesar pada 
Cs, kemudian Sr dan perbedaan 
konsentrasi terkecil pada Co. Oleh 
karena itu Cs yang terserap NH4 zeolit 
lebih besar daripada Sr yang terserap 
NH4 zeolit dan Co yang terserap NH4 
zeolit  lebih kecil daripada Sr yang 
terserap, sehingga penyerapan sesuai 
dengan urutan Cs>Sr>Co (Inglezakis V. 
J., 2005; Anonymous, 2010; Urip M., 
2010). Hal yang sama juga terjadi pada 
proses penyerapan limbah simulasi yang 
mengandung campuran  Cs, Sr dan Co 
oleh NH4 zeolit. Hasil percobaan 
menunjukkan bahwa penyerapan 
tertinggi juga diperoleh pada Cs 
kemudian Sr dan Co dengan masing-
masing jumlah yang terserap 62,7; 
35,373; dan 6,654 ppm. 

 

 
 

Gambar 4. Pengaruh Waktu Kontak 
Terhadap Jumlah Cs, Sr dan Co yang 

Terserap dalam NH4 Zeolit. 
 
Hasil imobilisasi NH4 zeolit bekas dengan 
polimer poliester membentuk blok 
polimer- NH4 zeolit bekas. Secara visual 



 

 

terlihat perbedaan warna pada polimer- 
NH4 zeolit bekas yaitu untuk kandungan 
limbah 0 % polimer- NH4 zeolit bekas 
berwarna bening, hal ini karena belum 
bercampur dengan NH4-zeolit bekas 
radionuklida. Polimer- NH4 zeolit bekas 
dengan kandungan limbah 10 – 50 % 
memiliki warna abu-abu, dan makin tinggi 
kandungan limbah, maka warna abu-abu 
nya semakin tua. Warna abu-abu yang 
timbul berasal dari warna NH4-zeolit 
bekas.  
 
Karakterisasi polimer- NH4 zeolit bekas 
hasil imobilisasi ditunjukkan pada 
Gambar 5 dan 6.. Gambar 5 
menunjukkan pengaruh kandungan 
limbah terhadap densitas polimer- NH4 
zeolit bekas hasil imobilisasi. Dalam 
gambar tampak bahwa semakin 
bertambah kandungan limbah maka 
densitas semakin tinggi. Hal ini terjadi 
karena semakin tinggi kandungan limbah 
maka semakin banyak NH4-zeolit bekas 
dalam campuran polimer- NH4 zeolit 
bekas. Amonium zeolit bekas  memiliki 
masa yang lebih besar dibandingkan 
dengan masa polimer, sehingga semakin 
besar kandungan limbah berarti semakin 
besar pula masa dari blok polimer- NH4 
zeolit bekas sedangkan volumenya tetap. 
Hal ini yang mengakibatkan densitas 
polimer- NH4 zeolit bekas meningkat. 
Densitas hasil imobilisasi perlu 
diperhatikan karena besaran densitas 
menjadi pertimbangan dalam transportasi 
dan perancangan tempat penyimpanan 
sementara (interm storage), serta 
penyimpanan lestari (disposal) 
(JNC,2000; IAEA, 1985). 

 

 
 

Gambar 5. Pengaruh Kandungan 
Limbah Terhadap Densitas Blok 

Polimer- NH4 Zeolit Bekas. 
 

Gambar 6 menunjukkan pengaruh 
kandungan limbah terhadap kuat tekan 
blok polimer- NH4 zeolit bekas hasil 
imobilisasi. Pada Gambar 6 tampak 
bahwa semakin besar kandungan limbah 
maka semakin kecil kuat tekannya. 
Adanya jumlah kandungan limbah yang 
semakin besar dan jumlah polimer yang 
semakin kecil, berarti rantai polimer yang 
terbentuk semakin pendek. Dengan 
rantai polimer yang semakin pendek dan 
volume limbah yang semakin besar maka 
tiap lapisan rantai polimer tidak cukup 
untuk mengungkung limbah sehingga 
kekuatan tekan menjadi turun. Hal ini 
juga dapat dijelaskan karena NH4-zeolit 
yang ditambahkan ke polimer akan 
membentuk bahan komposit yang 
melemahkan kuat tekan polimer. Kuat 
tekan blok polimer- NH4 zeolit bekas 
merupakan besaran yang perlu diketahui 
untuk mengetahui seberapa jauh  
polimer- NH4 zeolit bekas mampu 
menerima beban tumpuk di tempat 
penyimpanan sementara maupun 
penyimpanan lestari serta mengantisipasi 
jika blok polimer- NH4 zeolit bekas itu 
jauh pada saat handling.  

 

 
 

Gambar 6. Pengaruh Kandungan 
Limbah Terhadap Kuat Tekan Polimer- 

NH4 Zeolit Bekas. 
 

Hasil pengujian pengaruh kandungan 
limbah terhadap laju pelindihan blok 
polimer- NH4 zeolit bekas  ditunjukkan 
pada Tabel 1.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Tabel.1 Pengaruh Kandungan Limbah 
Terhadap Laju Pelindihan Blok 

Polimer- NH4 Zeolit Bekas 
 

Kandungan 
Limbah 

(% berat) 

Laju Pelindihan 
(g/cm2hari) 

 Cs Sr Co 
10 ttd ttd ttd 
20 6,1.10-4 ttd ttd 
30 7,7.10-4 ttd ttd 
40 8,66.10-4 ttd ttd 
50 12.10-4 ttd ttd 

 
 

Pada Tabel 1 tampak bahwa untuk Cs, 
semakin besar kandungan limbah 
semakin besar pula laju pelindihan. Hal 
ini karena konsentrasi radionuklida dalam 
rongga antara ikatan polimer semakin 
besar sehingga perbedaan konsentrasi 
sebagai gaya dorong proses difusi 
menjadi lebih besar. Laju pelindihan 
unsur Cs > Sr > Co, hal ini karena setiap 
unsur mempunyai perilaku laju pelindihan 
dimana pelepasan unsur dalam jangka 
waktu tertentu mengikuti : Cs > Sr > Co > 
Sb > Mn > Pu > Eu > Cm > Ce (IAEA, 
1985). Laju pelindihan penting diketahui 
disamping untuk memilih komposisi 
polimer dan limbah yang baik juga untuk 
mengetahui kemampuan polimer dalam 
mengungkung radionuklida yang terdapat 
dalam limbah agar tidak mudah 
menyebar ke lingkungan. 
 
Berdasarkan hasil karakterisasi blok 
polimer- NH4 zeolit bekas seperti 
densitas, kuat tekan, dan laju pelindihan, 
maka blok polimer- NH4 zeolit bekas 
dengan kandungan limbah 20 % 
merupakan hasil imobilisasi terbaik. Hal 
ini karena pada kandungan limbah 20 % 
berat ini  perubahan kuat tekan dan 
densitasnya kecil sekitar 10 %. Blok 
polimer- NH4 zeolit bekas  dengan 
kandungan limbah lebih besar dari 20 % 
berat terjadi penurunan kuat tekan yang 
besar. Laju pelindihan Cs dari blok 
polimer- NH4 zeolit bekas 6,1.10-4 relatif 
kecil dibanding semen  yaitu 10-1 – 10-3 
gram/ cm2.hari (Martono, 2009). 
 
Untuk kandungan limbah yang lebih 
besar dari 20 % maka densitas semakin 
besar. Jika densitas semakin besar, 
maka berat limbah semakin besar, 
sehingga transportasi, penyimpanan dan 

disposalnya mahal. Oleh karena itu 
dipilih kandungan limbah 20 % berat, 
dengan pertimbangan keselamatan lebih 
diutamakan daripada penghematan 
tempat penyimpanan limbah radioaktif. 
 
Laju pelindihan pada kandungan limbah 
20 % tidak terlalu besar jika 
dibandingkan dengan harga laju 
pelindihan untuk polimer yaitu 10-7 - 10-4 
(Martono, 2009).  Adanya penghalang 
ganda untuk lepasnya unsur dari blok 
polimer- NH4 zeolit bekas yaitu NH4-
zeolit dan polimer akan memperkecil 
lepasnya unsur-unsur. Hal ini berarti 
faktor keselamatannya lebih tinggi 
karena lebih sedikit radionuklida yang 
lepas ke lingkungan. 

 
KESIMPULAN 
 
Proses pengambilan hasil belah yang 
terkandung dalam air pendingin primer 
reaktor akan lebih efektif dikakukan 
dengan NH4 zeolit dibandingkan dengan 
zeolit murni. Jumlah Cs, Sr dan Co yang 
dapat terambil atau diserap oleh NH4 
zeolit pada waktu kontak yang optimum 
90 sesuai dengan urutan Cs > Sr > Co 
artinya hasil belah Cs terserap paling 
besar diandingkan dengan Sr dan Co. 
Hasil karakterisasi blok polimer – NH4 
zeolit bekas menunjukkan bahwa 
semakin besar kandungan limbah maka 
densitas semakin besar dan kuat tekan 
semakin kecil. Sedangkan semakin besar 
kandungan limbah, maka laju pelindihan 
Cs semakin besar, sedangkan laju 
pelindihan Sr dan Co tidak 
terdeteksi.Berdasarkan pengujian 
densitas, kuat tekan, dan laju pelindihan 
blok polimer – NH4 zeolit bekas, maka 
hasil imobilisasi terbaik diperoleh pada 
blok polimer – NH4 zeolit bekas  dengan 
kandungan limbah 20 %. 
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ABSTRAK 
Limbah cair industri pelapisan logam yang timbul dari proses hot dip galvanizing mengandung Zn dan Cr, 
harus dikelola agar tidak membahayakan manusia dan lingkungan.   Telah dilakukan penyerapan Zn dan Cr 
oleh Ca-zeolit dan imobilisasi Ca-zeolit jenuh Zn dan Cr dengan polimer poliester tak jenuh.  Limbah yang 
digunakan adalah limbah simulasi  Zn(NO3)2.4H20 dan Cr(NO3)3.9 H20 dengan konsentrasi Zn dan Cr 
masing-masing 1613 dan 2,03 mg/l.  Kalsium zeolit dibuat dari zeolit alam Lampung yang dimurnikan, 
kemudian direfluks dengan NH4Cl menjadi NH4-zeolit, dan selanjutnya ditambah larutan CaCl2 0,50 M 
menjadi Ca-zeolit.  Penyerapan Zn dan Cr oleh Ca-zeolit dilakukan dengan variasi waktu kontak.   
Imobilisasi Ca-zeolit jenuh dalam polimer poliester tak jenuh dilakukan dengan memvariasi kandungan 
limbah.  Pengujian karakteristik hasil imobilisasi dilakukan dengan mengukur densitas, kuat tekan, dan laju 
pelindihannya.   Kondisi optimum penyerapan Zn dan Cr diperoleh pada waktu kontak 60 menit, dengan 
efisiensi penyerapan Zn dan Cr masing-masing 50,06 dan 87,35 %.   Berdasarkan densitas, kuat tekan, dan 
laju pelindihan, maka hasil blok polimer-limbah terbaik pada kandungan limbah 40 %.  Pada kondisi 
tersebut blok polimer-limbah densitasnya 1,37 g/cm3, kuat tekan 4,03 kN/cm2, dan laju pelindihan 9,81. 10-4 
g/(cm2.hari) untuk Zn dan 6,34. 10-5 g/(cm2.hari) untuk Cr.  
 
Kata kunci:  Kalsium zeolit, penyerapan, kandungan limbah, polimer poliester tak jenuh. 
 
ABSTRACT 
Metal plating industry wastewater that arise from the process of hot dip galvanizing  contain Zn and Cr, must 
be managed in order there is not dangerous to man and environment.  The sorption of Zn and Cr by Ca-
zeolite and immobilization of saturated Zn and Cr on Ca-zeolite using saturated polyester polymer is 
conducted.  Simulated waste used for experiment is  Zn(NO3)2.4H20 and Cr(NO3)3.9H2O with Zn and Cr 
concentration 1613 mg/L and 2,03 mg/L respectively.  Ca-zeolite made from purification of Lampung natural 
zeolite, reflux with  NH4Cl to convert become  NH4-zeolite, and then mixed with 0,5 M CaCl2 solution 
become Ca-zeolite.  The sorption of Zn and Cr by Ca-zeolite were conducted  with contact time variation.  
Immobilization saturated Ca-zeolite in the unsaturated polyester polymer were conducted with waste loading 
variation.  Testing of immobilization product characteristics were conducted with measurement of density, 
compression strength, and leaching rate.  Optimum conditions of Zn and Cr are at contact time 60 minute 
with Zn and Cr sorption efficiencies 50,06 and 87,35 % respectively.   Based on density, compression 
strength, and leaching rate, then the best waste polymer at waste loading 40 %.  At this conditions waste 
polymer has density 1,370 g/cm3, compression strength 4,030 kN/cm2, and leaching rate 9,81.10-4 
g/(cm2,day) for Zn and 6,34. 10-5 g/(cm. 2day) for Cr. 
 
Keywords:  Ca-zeolite, sorption, waste loading, unsaturated polyester polymer.  
 



 

 

PENDAHULUAN 
Pada proses pelapisan logam yang dikenal 
elektroplating, melibatkan reaksi 
elektrokimia.  Salah satu logam yang biasa 
digunakan untuk pelapis logam adalah Zn.  
Pelapisan Zn pada besi baja dilakukan 
dengan tujuan melindungi permukaan 
benda terhadap proses pengkaratan karena 
kontak langsung dengan udara.  Pelapisan 
Zn dapat dilakukan dengan proses 
pencelupan panas atau dikenal dengan 
galvanizing dan proses pencelupan dingin 
yang dikenal electrogalvanizing atau 
zincplating.  Pada penelitian ini, limbah cair 
yang mengandung Zn dan Cr berasal dari 
proses galvanizing.  Pada proses 
galvanizing, benda kerja dicelupkan dalam 
lelehan logam Zn (hot dipping), sedangkan 
pada proses electrogalvanizing benda kerja 
diletakkan dalam larutan elektrolit yang 
mengandung ion-ion Zn.  Tahap selanjutnya 
adalah kromatasi, dimana logam yang telah 
dilapis akan terbentuk lapisan baru yang 
tipis dan lebih tinggi ketahanan korosinya.  
Proses ini pada pelapisan Zn biasanya 
dilakukan dengan mencelupkan benda kerja 
dalam larutan yang terdiri air, H2SO4 5 %, 
dan  K2CrO3 3 % (Anonim, 2010).  Cemaran 
Cr timbul dari proses kromatasi.    Proses ini 
melibatkan perlakuan pendahuluan 
(pencucian, pembersihan, dan langkah-
langkah persiapan lain).  pelapisan, 
pembilasan, dan pengeringan.  Air yang 
berasal dari pembersihan dan proses 
pelapisan logam  menjadi air limbah, karena 
mengandung logam berat Zn dan Cr 
(Purwanto, 2004).   

Banyaknya kandungan logam berat dalam 
air diatas baku mutu akan menyebabkan 
pencemaran jika langsung dibuang ke 
lingkungan.  Untuk menghindari masalah 
tersebut perlu pengolahan terlebih dulu 
untuk mengisolasi logam berat.  
Pemanfaatan zeolit untuk menyerap logam 
berat adalah salah satu cara untuk   
mengisolasi logam berat, sehingga cairan 
yang dibuang ke lingkungan sudah tidak 
mengandung logam berat lagi.  Zeolit 
merupakan mineral yang terdiri atas kristal 
alumino silikat terhidrasi yang mengandung 
kation alkali atau alkali tanah dalam 
kerangka tiga dimensi.  Ion-ion logam 
tersebut dapat diganti oleh kation lain tanpa 
merusak struktur zeolit dan zeolit dapat 
menyerap air secara reversibel.  Zeolit 
mempunyai sifat penukar ion, sorpsi, 
penyaring  molekul (molecular sieving), dan 
katalis sehingga memungkinkan untuk 

digunakan dalam pengolahan limbah 
industri (Las, 2005). 

Proses penyerapan kandungan logam berat 
dari limbah cair industri pelapisan logam 
dengan  zeolit akan menghasilkan zeolit 
jenuh yang disebut zeolit bekas.  Untuk 
meningkatkan kapasitas serap zeolit 
terhadap logam berat, maka zeolit akan 
dimodifikasi menjadi Ca-zeolit.  Kalsium 
zeolit jenuh logam berat kemudian 
diimobilisasi dengan polimer poliester tak 
jenuh (unsaturated polyester).  Polimer 
poliester tak jenuh  mempunyai umur 
panjang dan sifat kimia yang baik, serta sifat 
fisikanya cukup memadai.  Polimer poliester 
tak jenuh reaksinya eksotermis, sehingga 
prosesnya lebih sederhana dan termasuk 
jenis resin termoset yang mempunyai 
struktur tiga dimensi (James, 2006 and Joel, 
1995).  Polimerisasi yang terjadi secara 
eksotermis sehingga prosesnya murah, 
karena dapat dilakukan pada suhu kamar.  
Dalam makalah ini disajikan tentang 
pengolahan limbah cair industri pelapisan 
logam menggunakan kalsium zeolit dan 
polimer poliester tak jenuh.   Penyerapan Zn 
dan Cr dalam limbah simulasi oleh kalsium 
zeolit dan karakterisasi hasil imobilisasi 
kalsium zeolit jenuh Zn dan Cr meliputi 
densitas, kuat tekan, dan laju pelindihan Zn 
dan Cr dari polimer-limbah ke lingkungan 
(air pelindih). 
 
METODE PENELITIAN 
Bahan 
Bahan yang  digunakan  meliputi  zeolit 
Lampung,  metil iodida,  NaCl jenuh,  NH4Cl 
jenuh, larutan AgNO3 1 %, larutan CaCl2 0,5 
M, (Zn(NO3)2. 4 H2O), (Cr(NO3)3. 9H2O) dari  
E. Merck dengan kemurnian yang tinggi, 
polimer poliester tak jenuh, katalis MEKPO 
yang bersifat asam dari PT Justus Kimia 
Raya. 
 
Alat yang digunakan. 
Timbangan elektrik, jangka sorong, bullock 
(alat uji kekuatan tekan blok polimer), alat uji 
pelindihan Soxhlet,  laboratory test sieve, 
desikator, spektrofotometer serapan atom, 
rolling untuk homogenitas sampel.    

 
Prosedur 
- Butir zeolit dimasukkan kedalam ayakan 

40 mesh dan tertahan di ayakan 60 
mesh, untuk memperoleh butir dengan 
ukuran 40 – 60 mesh. 

- Zeolit alam Lampung 100 gram direfluks 
dengan 600 ml air bebas mineral pada 



 

 

suhu  ± 80 ◦C selama 3 x 8 jam untuk 
memisahkan garam terlarut.   Setiap 8 
jam air bebas mineral diganti dengan 
yang baru.  Zeolit dikeringkan dalam 
oven pada suhu 105 ◦C selama 3 jam. 

-  Pemisahan zeolit dari mineral dilakukan 
dengan memasukkan campuran 
kedalam  larutan CH3I.  Zeolit yang 
bebas mineral mengapung dibagian atas 
larutan.  Zeolit yang telah dipisahkan 
disimpan dalam desikator yang 
mengandung NaCl jenuh minimal 1 
minggu. 

- Amonium zeolit dibuat dengan 
mereaksikan 100 gram zeolit murni yang 
direfluks dengan 400 ml NH4Cl jenuh  
pada suhu ± 80 ◦C selama 24 jam, 
kemudian dicuci dengan air bebas 
mineral sampai filtrat bebas dari ion Cl, 
yang ditunjukkan dengan tidak adanya 
endapan AgCl dalam filtrat, jika ditambah 
AgNO3 1 %.  Amonium zeolit dikeringkan 
dalam oven pada 70 ◦C selama 3 jam, 
kemudian disimpan dalam desikator 
yang mengandung NaCl jenuh selama 1 
minggu. 

- Kalsium zeolit  diperoleh dari 100 gram 
amonium zeolit  yang dikontakkan 
dengan 1 liter  larutan CaCl2 0,5 M pada 
suhu 90 ◦C dalam alat refluks selama 5 
hari.  Setiap hari larutan CaCl2 diganti 
dengan yang baru.  Selanjutnya Ca-
zeolit dicuci dengan air bebas mineral 
sampai bebas ion Cl, kemudian 
dikeringkan pada suhu 105 ◦C selama 3 
jam.  Kalsium zeolit yang sudah 
dikeringkan lalu disimpan dalam 
desikator yang mengandung NaCl 
jenuh(Zamroni  dkk, 1997)). 

`- Limbah cair galvanizing simulasi dibuat 
dengan kadar Zn 1613 mg/l, dan Cr 2,03 
mg/l. 

- Limbah simulasi 250 ml dalam tabung, 
ditambah Ca-zeolit 0,25 gram, masing-
masing dirolling selama 10, 20, 30, 60, 
90, 120, dan 150 menit.  

-  Limbah simulasi dan beningan setelah 
kontak dengan Ca-zeolit diambil untuk 
dianalisis kadar Zn dan Cr-nya. 

- Ca-zeolit jenuh Zn dan Cr diimobilisasi 
dengan polimer poliester tak jenuh 
(perbandingan polimer tak jenuh 
dibanding katalis MEKPO  1 kg/ 5ml), 
dengan waste loading (kandungan 
limbah) masing-masing 0, 10, 20, 30, 40, 
50 % berat.  Masing-masing contoh blok 
polimer-limbah berbentuk silinder 

dengan diameter 2,5 cm dan tinggi 1,7 
cm.  Setelah 3 hari blok polimer-limbah 
diuji densitas, kuat tekan, dan laju 
pelindihannya(IAEA, 1997, dan 
IAEA,2007). 

- Uji densitas dilakukan dengan 
menimbang blok polimer-limbah yang 
berbentuk silinder dibagi volumenya. 

- Kuat tekan dilakukan dengan menekan 
contoh blok polimer-limbah sampai retak 
dibagi luas tampangnya. 

- Laju pelindihan dilakukan dengan 
memasukkan contoh polimer-limbah 
dalam labu alat Soxhlet yang berisi 500 
ml air bebas mineral pada suhu 100 ◦C 
dan tekanan 1 atm, selama 6 jam.  Air 
pelindih dianalisis kandungan Zn dan Cr 
nya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penyerapan limbah cair galvanizing yang 
mengandung Zn dengan berbagai waktu 
kontak ditunjukkan kan pada Gambar 1 dan 
penyerapan Cr pada Gambar 2. 
 

 
 

Gambar 1.  Penyerapan Zn oleh zeolit 
murni dan ca-zeolit dengan berbagai 

waktu kontak 
 

 
 

Gambar 2.  Penyerapan Cr oleh zeolit  
murni dan ca-zeolit dengan berbagai 

waktu kontak. 



 

 

Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan 
bahwa makin lama waktu kontak, maka 
efisiensi penyerapan Zn dan Cr makin 
tinggi.  Waktu kontak optimum adalah 60 
menit pada efisiensi penyerapan Zn oleh 
Ca-zeolit sebesar 50,06 % dan  zeolit murni 
sebesar 34,01 %, sedangkan efisiensi 
penyerapan Cr  oleh Ca-zeolit 87,35 % dan 
zeolit murni sebesar 59,34 %.  Efisiensi 
penyerapan Ca-zeolit terhadap Zn dan Cr 
lebih tinggi dibandingkan zeolit murni.  Hal 
ini karena pada Ca-zeolit berupa unikation, 
sedangkan pada zeolit murni berupa 
multikation.  Selanjutnya waktu kontak 
limbah yang mengandung campuran Zn dan 
Cr dilakukan selama 60 menit dengan 
menggunakan Ca-zeolit.  Pada kondisi 
tersebut efisiensi penyerapan Ca-zeolit 
terhadap Zn 38,95 % dan terhadap Cr 65,15 
%.  Pada penyerapan limbah campuran 
dihasilkan   efisiensi penyerapan yang lebih 
kecil.  Hal ini karena adanya kompetisi 
antara unsur-unsur yang terkandung dalam 
limbah.  Proses penyerapan terjadi karena 
adanya perbedaan konsentrasi antara unsur 
dalam limbah dan unsur yang sama dalam 
zeolit.  Penyerapan terjadi dari limbah ke 
zeolit dan berlangsung terus sampai terjadi 
kesetimbangan.  Perbedaan konsentrasi 
memberikan gaya dorong (driving force) 
dalam proses penyerapan(IAEA, 2002).  

Pada konsentrasi rendah banyaknya unsur 
yang diserap relatif kecil, sedangkan pada 
konsentrasi tinggi banyaknya unsur yang 
diserap semakin besar.   Pada penelitian ini 
Zn yang terserap zeolit lebih besar daripada 
Cr, karena Zn mempunyai konsentrasi awal 
yang lebih tinggi daripada Cr.  Hal ini 
menyebabkan efisiensi penyerapan Zn 
menjadi lebih rendah daripada Cr.  
Konsentrasi awal merupakan pembagi 
dalam penentuan efisiensi penyerapan. 
Perbandingan penyerapan Zn dan Cr 
dengan Ca-zeolit ditunjukkan pada Gambar 
1 dan Gambar 2. 
 
IMOBILISASI KALSIUM ZEOLIT JENUH 
Zn dan Cr DENGAN POLIMER 
POLIESTER TAK JENUH 
Secara visual terdapat perbedaan warna 
pada hasil  imobilisasi blok polimer-limbah.  
Untuk kandungan limbah 0 %, blok polimer-
limbah berwarna kuning.  Semakin tinggi 
kandungan-limbah, maka warna blok 
polimer-limbah akan semakin coklat.  Hal ini 
karena polimer makin banyak mengandung 
Ca-zeolit yang mengikat Zn dan Cr. 
 
Hasil uji densitas  blok polimer-limbah 
sebagai fungsi kandungan limbah 
ditunjukkan pada Gambar 3. 
 

 
 

Gambar 3.  Pengaruh kandungan limbah terhadap densitas gelas-limbah. 
 
Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa 
densitas polimer-limbah semakin besar 
dengan bertambahnya kandungan limbah.  
Hal ini karena kenaikan kandungan limbah 
mengakibatkan persentase unsur-unsur 
berat dalam gelas-limbah makin bertambah, 
sehingga densitasnya makin bertambah. 
Densitas diperhatikan sebagai karakteristik 
hasil imobilisasi karena densitas perlu untuk 

disain alat proses, tempat penyimpanan 
sementara, tempat disposal, dan 
transportasi yang berpengaruh terhadap 
keselamatan dan ekonomi. 
 
Hasil uji kuat tekan polimer-limbah sebagai 
fungsi kandungan limbah ditunjukkan pada 
Gambar 4. 



 

 

 
 

Gambar 4.  Pengaruh kandungan limbah terhadap kuat tekan blok polimer-limbah. 
 
Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa pada 
kandungan limbah 10 %, maka kuat tekan 
polimer-limbah naik.  Hal ini disebabkan 
karena Ca-zeolit yang jenuh Zn dan Cr 
mengisi rongga (sebagai filler) diantara 
ikatan-ikatan dalam polimer.  Pada kenaikan 
kandungan limbah berikutnya, kuat tekan 
polimer-limbah menurun.  Hal ini karena 

rongga yang terbentuk tidak cukup untuk 
mengungkung Ca-zeolit jenuh Zn dan Cr, 
sehingga terbentuk komposit yang rapuh. 
 
Hasil uji laju pelindihan Zn dan Cr dari 
polimer-limbah sebagai fungsi kandungan 
limbah ditunjukkan pada Gambar 5.  

 
 

Gambar 5. Pengaruh kandungan limbah terhadap laju pelindihan Zn dan Cr dari polimer-
limbah. 

 
Pada Gambar 5 makin besar kandungan 
limbah, maka laju pelindihannya makin 
besar.  Hal ini karena  perbedaan 
konsentrasi Zn dan Cr dalam polimer-limbah 
dan dalam air bebas mineral sebagai air 
pelindih makin besar.  Pada difusi gaya 
dorong (driving force) terjadinya difusi 
adalah perbedaan konsentrasi.  Perbedaan 
konsentrasi yang besar mengakibatkan 
difusi yang besar, sehingga laju 
pelindihannya besar.  Demikian pula laju 
pelindihan Zn lebih besar daripada Cr, 
karena konsentrasi Zn jauh lebih besar 
daripada Cr. 
 
Berdasarkan pengujian hasil polimer-limbah 
yang meliputi densitas, kuat tekan dan laju 

pelindihan, maka diperoleh hasil terbaik 
pada kandungan limbah 40 %.  Pada 
kondisi tersebut polimer-limbah mempunyai 
densitas 1,370 g/cm3, kuat tekan 4,030 
kN/cm2, dan laju pelindihan 9,81.10-4 
g/(cm2.hari) untuk Zn serta 6,34.10-5 
g/(cm2.hari) untuk Cr.  Pemilihan polimer-
limbah dengan kandungan limbah 40 %, 
karena masih memenuhi syarat dari aspek 
keselamatan dan ekonomi.  Kandungan 
limbah yang besar, berarti untuk setiap 
proses limbah yang diolah banyak.  ini 
berarti akan menurunkan  aspek ekonomi.   
Jika polimer-limbah dibandingkan dengan 
matriks semen yang mempunyai kualitas 
standar International Atomic Energy Agency 
(IAEA) untuk blok beton, yaitu : densitas  



 

 

1,70 – 2,50 g/cm3,  kuat tekan 2 – 5 kN/cm2, 
dan laju pelindihan 1,7.10-1  -  2,50.10-4 
g/(cm2.hari)(Elden A.D, et al, 1983), 
dihasilkan :   
- Densitas lebih kecil, berarti untuk volume 

yang sama maka beratnya lebih sedikit, 
sehingga lebih ekonomis. 

- Kuat tekan memenuhi standar, sehingga 
dari aspek keselamatan memenuhi 
syarat. 

- Laju pelindihan lebih kecil sehingga 
mempunyai aspek keselamatan yang 
lebih tinggi. 

- Kandungan limbah yang tinggi, maka 
lebih ekonomis.  Hal ini akan lebih 
nampak untuk negara-negara yang 
harga lahannya mahal.   

 
KESIMPULAN 
1.  Lama waktu kontak penyerapan limbah 

cair galvanizing simulasi oleh Ca-zeolit 
optimum adalah 60 menit dengan 
efisiensi penyerapan Zn 50,06 % dan Cr 
87,35 %. 

2. Berdasarkan pertimbangan densitas, 
kuat tekan, dan laju pelindihan 
ditentukan komposisi terbaik blok 
polimer-limbah adalah pada kandungan 
limbah 40 %.  Pada kondisi tersebut blok 
polimer-limbah densitas 1,370 g/cm3, 
kuat tekan 4,030 kN/cm2, dan laju 
pelindihan untuk Zn 9,81.10-4 
g/(cm2.hari) dan untuk Cr 6,34 
g/(cm2.hari).   
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ABSTRAK 

Sekarang ini zeolit sudah mempunyai banyak aplikasi, bukan hanya dimanfaatkan sebagai penukar ion, 
adsorben ataupun katalis, namun bidang seperti mikroelektronik dan diagnosa logam dapat memakai 
material berpori ini. Hal ini memungkinkan karena zeolit mempunyai sifat selektif dalam mengakomodasi 
molekul menurut kepada bentuk dan ukuran. Sebagai negara yang mempunyai daerah vulkanis, Indonesia 
mempunyai sumber mineral alam yang berlimpah. Mineral alam ini kebanyakan mengandung zeolit dengan 
kualitas yang sangat rendah. Oleh karena itu untuk meningkatkan daya mutu mineral alam tersebut, kami 
sudah berhasil menggunakan sintesis “bottom up” dengan metoda hidrotermal untuk menghasilkan hanya 
satu zeolit selektif dengan kualitas yang tinggi. Metoda ini dilakukan dengan menambahkan mineral alam 
sebagai benih. Mineral alam yang dipakai diperoleh dari daerah Nanggung, Bogor dimana mempunyai 
kristalinitas yang sangat rendah dari hasil karakterisasinya dengan difraksi sinar X (XRD). Hasil penelitian 
membuktikan bahwa zeolit mordenit dapat disintesa secara spesifik dari metoda diatas. Pola XRD 
menunjukkan kristalinitas dan kemurnian yang tinggi. Morfologi kristal dari mordenit diamati dengan 
mikroskop electron (SEM). Variasi rasio Si/Al berpengaruh kepada berbagai macam bentuk dan ukuran 
kristal. Mordenit merupakan salah satu jenis zeolit dengan kandungan silika medium dan memiliki beberapa 
sifat unggul seperti kestabilan termal yang tinggi dan keasaman yang kuat. Keunggulan tersebut 
menyebabkan potensi aplikasinya yang sangat beragam sehingga penelitian tentang mordenit cukup 
diminati untuk dikembangkan lebih lanjut hingga saat ini. Sintesis tanpa menggunakan mineral alam ini 
sebagai benih tidak menghasilkan mordenit melainkan zeolit analsim. Hal ini menyimpulkan bahwa metoda 
sintesis dengan benih pada parameter tertentu adalah spesifik untuk menghasilkan zeolit mordenit. 
 
Kata kunci: mineral Indonesia, zeolit alam, mordenit, sintesis zeolit, benih, hidrotermal. 
 
ABSTRACT 
 
Zeolites have found widespread applications nowadays, not only applicable as ion exchanger, adsorbent or 
catalyst but new fields such as metal diagnosis may utilize these porous materials. This is due to the fact 
that zeolites have been selective in hosting guest molecules based on its shape and size. As a country that 
has volcanic area, Indonesia has abundant source of naturally-occuring minerals. In fact, these natural 
minerals contain very low quality of zeolites. Therefore, in order to bring these minerals into high value, we 
have been successful in implementing bottom-up hydrothermal synthesis to result only one selective zeolite 
into high quality. This method was performed by adding naturally-occuring minerals as seed. Our naturally-
occuring minerals are originated from Nanggung, Bogor in which it has almost no crystallinity according to 
their X-ray diffraction (XRD) pattern. The results show that mordenitezeolite can specifically be synthesized. 
XRD patterns show high crystallinity and purity. Crystal morphology of mordernite was observed by 
scanning electron microscopy (SEM). Si/Al ratio influences various crystal shapes and sizes. Mordenite is 
one of the zeolite-types with medium silica content that is thermally stable and a strong acid. Synthesis 
without utilizing these naturally-occuring minerals resulted not mordenite but analcime zeolite. This 
concludes that seed-assisted synthesis with certain parameters has been specific to resulting mordenite 
zeolite. 
 
Keywords: Indonesian minerals, natural zeolites, mordenite, zeolite synthesis, seed, hydrothermal. 
 
 
 
 



 

 

PENDAHULUAN 

Zeolit adalah material kristalin berbasis 
aluminosilikat yang mempunyai pori dan 
kerangka dalam dimensi molekuler. Zeolit 
terdapat dalam alam dan juga sintetik. Secara 
keseluruhan terdapat hampir 200 jenis zeolit 
saat ini. Perbedaan ini diklasifikasi dari 
bentuk kerangka, pori dan unsur yang 
terkandung di dalamnya. Sebagai aplikasi 
sederhana, zeolit dapat dipakai dalam 
penjernihan air, adsorben, penukar kation dan 
campuran bahan konstruksi bangunan (Jiang 
et.al, 2010). Aplikasi zeolit yang paling 
diminati belakangan ini adalah sebagai katalis 
dalam industri penyulingan minyak, 
petrokimia dan sintesis bahan kimia lainnya 
(Corma, 1997). 
 
Zeolit alam yang terkandung dalam sumber 
daya mineral mempunyai kelimpahan yang 
cukup besar di Indonesia khususnya pada 
lokasi yang secara geografis terletak di jalur 
pegunungan vulkanik. Sedangkan zeolit 
sintetik telah banyak dikembangkan oleh para 
peneliti dari skala laboratorium hingga skala 
industri yang pada umumnya menggunakan 
metode hidrotermal. Zeolit sintetik lebih cocok 
untuk diaplikasikan  daripada zeolit alam 
karena memiliki kemurnian, keselektifan dan 
kestabilan yang lebih tinggi (Barrer, 1978; 
Barrer, 1978; Mustain, 1997). 
 
Indonesia memiliki sejumlah sumber zeolit 
alam yang terdapat di beberapa daerah 
seperti Malang, Wonosari dan Bogor. Pada 
komposisi yang terdapat dalam zeolit alam 
dapat ditemukan lebih dari satu jenis struktur 
(topologi) zeolit (Barrer, 1978). Sumber zeolit 
alam di Indonesia pada umumnya 
mengandung komponen zeolit Mordenit, 
Klinoptilolit dan Smektit (Mustain, 1997). 
Kemurnian yang rendah dari zeolit alam 
menyebabkan pemanfaatannya yang tidak 
optimal dibandingkan dengan zeolit sintetik. 
 
Oleh karena itu, salah satu peluang penelitian 
yang dapat dilakukan adalah mengarah pada 
peningkatan kemurnian zeolit alam agar 
memiliki kristalinitas yang tinggi, sehingga 
nilai manfaat atau aplikasinya dapat 
ditingkatkan. Salah satu komponen zeolit 
alam yang banyak terdapat di Indonesia 
adalah Mordernit (MOR). Mordenit adalah 
satu dari sejumlah jenis zeolit yang telah 
diaplikasikan untuk kegunaan industri, 
contohnya sebagai katalis dalam proses 
hidromerisasi, alkilasi dan reaksi pembelahan 

rantai hidrokarbon (cracking) (Zhang et.al, 
2002). Mordenit mempunyai cincin yang 
terdiri dari 12 gugus dengan dimensi 0.64 x 
0.70 nm. Mengingat pentingnya zeolit 
Mordenit untuk industri, pengembangan 
terhadap teknik sintesis untuk meningkatkan 
kristalinitas zeolit Modernit yang berasal dari 
sumber daya alam mineral adalah wajib untuk 
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan kristalinitas zeolit Mordenit dari 
sumber daya alam mineral Indonesia yang 
berasal dari daerah Nanggung, Kabupaten 
Bogor dengan metoda sintesis hidrotermal. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian telah dilakukan dengan 
menggunakan beberapa teknik sintesis yaitu 
kalsinasi mineral alam, rekristalisasi mineral 
alam dalam kondisi basa dan memanfaatkan 
mineral alam sebagai benih (Gambar 1). 
Kedua teknik terakhir dilakukan dengan 
metode hidrotermal. Padatan yang diperoleh 
dari tiap sintesis dikarakterisasi dengan 
menggunakan difraksi sinar-X (XRD) dan 
mikroskop elektron (SEM). Kandungan 
mineral alam diteliti dengan menggunakan 
flouresensi sinar-X (XRF). 

Kristalisasi mineral alam 

Sampel zeolit alam sebanyak 1,62 g digerus 
selama 30 menit dalam wadah mortar, 
kemudian sampel dipindahkan ke dalam krus 
alumina dan dimasukkan ke dalam tungku 
pemanas (furnace). Proses kalsinasi 
dilakukan pada suhu 170 °C selama 65 jam. 
Setelah proses kalsinasi, sampel didinginkan 
secara perlahan hingga suhu ruang. 

Rekristalisasi mineral alam 

1,62 g sampel zeolit alam dan 2 g larutan 
NaOH 50% (w/v) dicampur dalam 21.52 g air. 
Campuran reaktan dihomogenkan pada suhu 
ruang dalam wadah mortar. Kemudian 
campuran dimasukkan ke dalam teflon yang 
dilengkapi dengan autoclave untuk dilakukan 
metode hidrotermal pada suhu 170 °C 
selama 5 hari. Produk yang dihasilkan 
kemudian dicuci dengan air, disaring dan 
dikeringkan dalam oven pada suhu 60 °C 
selama 6 jam. 

 



 

 

Sintesis zeolit dengan benih mineral alam 

0,16 g aluminium hidroksida (Al(OH)3) dan 
11,31 g tetraetil ortosilikat (TEOS) dicampur 
dalam 21,52 g air dan 2 gram larutan NaOH 
50% (w/v). Campuran reaktan yang telah 
ditambahkan benih zeolit alam sebanyak 1,62 
g, dihomogenkan pada suhu ruang dalam 
wadah mortar. Kemudian campuran 
dimasukkan ke dalam teflon yang dilengkapi 
dengan autoclave untuk dilakukan metode 
hidrotermal pada suhu 170 °C selama 5 hari. 
Produk yang dihasilkan kemudian dicuci 
dengan air, disaring dan dikeringkan dalam 
oven pada suhu 60 °C selama 6 jam. Sintesis 
dengan parameter sama dilakukan tanpa 
penambahan benih untuk perbandingan. 
Rasio Si/Al divariasikan dengan nilai 25 dan 
30. 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana 
mendapatkan teknik sintesis zeolit yang  tepat 
untuk meningkatkan kemurnian atau 
kristalinitas dari mineral zeolit alam yang 
terdapat di Indonesia serta menghindari 
penggunaan templat organik. Pada akhirnya 
zeolit tipe selektif yang ingin dihasilkan 
adalah Mordenit. Mordenit telah diidentifikasi 
banyak terkandung di berbagai sumber 
mineral zeolit alam Indonesia. Mordenit juga 
telah dipelajari dapat diaplikasikan pada 
bidang yang cukup beragam.  

Bentuk awal dari sampel mineral alam adalah 
batuan, yang kemudian digerus menjadi 
bentuk serbuk, sehingga mudah 

dihomogenisasi dan dicampurkan. Sampel 
awal mineral alam ini dikarakterisasi dengan 
XRF untuk mengetahui komponen-komponen 
unsur yang terkandung dalam sampel mineral 
alam tersebut. Komponen tersebut dideteksi 
dalam bentuk padatan oksidanya (Tabel 1). 

Tabel 1. Komposisi senyawa kimia dari 
mineral alam. 

No Komponen Kandungan (%) 
     1.        SiO2  69,67 
     2.        Al2O3  12,74 
     3.        K2O  2,70 
     4.        CaO  2,18 
     5.        Fe2O3  1,96 
     6.        MgO  0,67 
     7.        Na2O  0,52 
     8.        TiO2  0,27 
     9.        MnO  0,07 
   10.        P2O5  0,01 
 
Berdasarkan tabel komposisi kimia di atas, 
dapat diamati bahwa mineral tersebut 
berbasis silica (SiO2) dan alumina (Al2O3) 
sebagai komponen utamanya. Nilai rasio 
kadar silica dibandingkan dengan kadar 
alumina adalah 5,47. Nilai ini menunjukkan 
bahwa mineral alam tergolong dengan 
kandungan silika medium.  
 

 
 

Gambar 2. Pola XRD dari (a) mineral alam, 
(b) mineral alam  setelah dikalsinasi, (c) 

zeolit Mordenit dengan rasio Si/Al = 25 dan 
(d) zeolit Analsim. 

 

Untuk mengetahui jenis struktur zeolit, 
kemurnian serta tingkat kristalinitasnya, 
dilakukan karakterisasi dengan difraksi sinar-
X. Hasil difraksi beberapa sampel ditunjukkan 
pada Gambar 2. Dari difraktogram tersebut, 
tidak terdapat puncak-puncak dengan 



 

 

intensitas yang tinggi pada sampel mineral 
alam. Hal ini menunjukkan bahwa sampel 
mineral alam yang dianalisa memiliki tingkat 
kristalinitas yang sangat rendah. 

Jika difraktogram tersebut diperkecil skala 
intensitas pada sumbu y, maka dapat diamati 
beberapa puncak dengan intensitas yang 
rendah. Beberapa puncak tersebut dapat 
diidentifkasi sebagai berikut puncak dengan 
posisi 2θ yaitu 8,6° dan 27,6° merupakan 
sidik jari (finger print) yang berkaitan dengan 
nilai dspasi dari komponen zeolit Mordenit. 
Puncak dengan posisi 2θ yaitu 13° dan 26° 
merupakan sidik jari (finger print) yang 
berkaitan dengan nilai dspasi dari komponen 
zeolit Klinoptilolit. Puncak dengan posisi 2θ 
yaitu 20,8° dan 26,3° merupakan sidik jari 
(finger print) yang berkaitan dengan nilai dspasi 
dari komponen Quartz (SiO2) (Meier & Olson, 
1992). Sedangkan puncak-puncak lainnya 
menunjukkan komponen mineral maupun 
pengotor lainnya. Hal ini mengindikasikan 
bahwa sampel mineral alam dapat 
digolongkan sebagai zeolit alam namun 
memiliki kemurnian yang sangat rendah dan 
juga memiliki kandungan mordenit dengan 
kristalinitas yang sangat rendah. 

Teknik pertama yang digunakan untuk 
meningkatkan kemurnian dan kristalinitas 
zeolit Mordenit dari zeolit alam adalah 
kalsinasi. Teknik kalsinasi dikenal sebagai 
salah satu teknik yang telah digunakan pada 
beberapa proses pemurnian dari sampel 
material alam. Oleh karena itu, kalsinasi 
dipilih sebagai salah satu teknik untuk 
diinvestigasi apakah mampu untuk mencapai 
tujuan penelitian ini, yaitu meningkatkan 
kristalinitas zeolit Mordenit dari sampel zeolit 
alam. 

Zeolit alam yang telah digerus agar terjadi 
homogenisasi, kemudian dimasukkan ke 
dalam tungku pemanas dan hasilnya 
dikarakterisasi dengan XRD. Berdasarkan 
difraktogram pada gambar 2 (b) untuk sampel 
mineral alam setelah kalsinasi, menunjukkan 
pola yang hampir sama atau tidak jauh 
berbeda dengan sampel mineral alam 
sebelum kalsinasi. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa teknik 
kalsinasi tidak cukup mampu untuk 
meningkatkan kristalinitas zeolit Mordenit 
yang terkandung dalam mineral alam secara 
signifikan pada kondisi penelitian ini. Artinya 

energi yang diberikan selama tahap 
pemanasan belum cukup mampu untuk 
menstimulus unit-unit kristal agar terjadi 
penataan kembali menjadi material yang lebih 
kristalin. 

Teknik sintesis yang dilakukan berikutnya 
adalah menggunakan mineral alam sebagai 
benih sintesis. Penambahan benih kristal 
telah terbukti pada penelitian-penelitian 
sintesis zeolit sebelumnya, dapat 
meningkatkan laju pertumbuhan kristal dalam 
sistem reaksi (Davis, 1992).  

Sampel zeolit alam yang telah dikarakterisasi 
sebelumnya bahwa terdapat kandungan zeolit 
Mordenit, menunjukkan bahwa dalam sampel 
tersebut telah terdapat beberapa kristal atau 
unit bangun sekunder dari zeolit Mordenit. 
Meskipun bentuknya masih kurang kristalin, 
pada teknik ini akan diinvestigasi apakah 
kristal dan unit bangun sekunder dari 
Mordenit yang terdapat dalam sampel mineral 
alam dapat mengarahkan pembentukan zeolit 
Mordenit dengan kristalinitas yang lebih tinggi. 

Pada penelitian ini dilakukan sintesis dengan 
variasi parameter nilai Si/Al, yaitu sintesis 
zeolit dengan nilai Si/Al = 25 dan nilai Si/Al = 
30. Untuk parameter lainnya diatur sebagai 
variabel yang tetap dan sama dengan kondisi 
sistem reaksi yang digunakan pada semua 
teknik dalam penelitian ini. Nilai Si/Al 
merupakan salah satu parameter sintesis 
zeolit yang cukup penting. Parameter ini 
dapat berpengaruh pada laju pertumbuhan 
kristal, topologi zeolit dan morfologi kristal 
zeolit yang dihasilkan. 

Berdasarkan hasil difraktogram yang dapat 
dilihat pada Gambar 2 (c) menunjukkan hasil 
yang positif yaitu menghasilkan zeolit 
mordenit dengan kristalinitas tinggi sebagai 
produk (Si/Al = 25). Data difraksi sinar-X yang 
diperoleh menunjukkan kesesuaian antara 
pola difraksi dari kedua sampel dengan pola 
difraksi untuk sidik jari (finger print) dari 
standar zeolit Mordenit secara simulasi, yaitu 
nilai dspasi dari kristal sampel sesuai dengan 
nilai dspasi standar yaitu 3,4°, 3,9°, 9°, 3,2° dan 
3,2°. Variasi rasio Si/Al = 30 juga 
menghasilkan zeolit Mordenit dengan 
kristalinitas yang tinggi. 

Komponen silika amorf dan komponen kurang 
stabil yang terkandung dalam material zeolit 
dapat dihilangkan atau direduksi dengan 



 

 

larutan NaOH (US Patent 4703025). Kondisi 
basa dari larutan NaOH dapat melarutkan 
kembali komponen amorf dalam suatu 
material kristal, kemudian dapat disusun 
kembali untuk mendapatkan bentuk yang 
lebih kristalin. Oleh karena itu untuk teknik 
selanjutnya, sampel mineral alam yang 
memiliki bentuk kurang kristalin akan 
dilarutkan pada larutan NaOH, sehingga 
terjadi peleburan material aluminosilikat 
menjadi ion-ion atau unit yang lebih kecil. 
Kemudian dikristalisasi kembali dengan 
metode hidrotermal.  Teknik ini diberi istilah 
yaitu rekristalisasi zeolit alam. 

Hasil karakterisasi XRD seperti pada Gambar 
2 (d) menunjukkan bahwa produk zeolit yang 
dihasilkan adalah zeolit Analsim dan bukan 
zeolit Mordenit. Dari difraktogram tersebut 
dapat diamati bahwa zeolit Analsim yang 
dihasilkan memiliki kristalinitas yang tinggi. 
Untuk zeolit Analsim, sidik jari dari standarnya 
adalah 15,8°, 18,2°, 25,9°, 30,52°, 33,2° dan 
35,8°. 

Pengamatan morfologi kristal dari sampel 
mineral alam dilakukan dengan 
menggunakan scanning electron microscope 
(SEM). Hasil SEM akan memberikan 
gambaran tentang bentuk serta ukuran dari 
kristal-kristal pada sampel mineral alam. 
Pada Gambar 3 (a) tampak ukuran agregat 
kristal berada dalam skala mikrometer sampel 
terdiri dari polikristalin, yaitu kristal-kristal 
yang memiliki ukuran, bentuk serta orientasi 
yang bervariasi. 

 

Gambar 3.  Gambar SEM dari (a) 
Mineral alam, (b) MOR dengan rasio Si/Al = 

25 dan (c) MOR dengan rasio Si/Al = 30. 

Zeolit mordenit pada umumnya memiliki 
bentuk seperti jarum atau tabung yang 
memanjang. Dari Gambar 3 (b) dan (c) di 
atas, dapat diamati bentuk kristal Mordenit 

yaitu bagian yang berbentuk tabung 
memanjang dengan skala nanometer. 
Sintesis dengan parameter yang sama tanpa 
penambahan benih mineral alam tidak 
menghasilkan zeolit Mordenit ataupun 
Analsim. Pola XRD menunjukkan spesies lain 
yang belum dapat teridentifikasi. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang 
telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
kemurnian dan kristalinitas zeolit Mordenit 
dari mineral alam Indonesia dapat 
ditingkatkan melalui teknik sintesis dengan 
menggunakan mineral alam sebagai benih. 
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ABSTRAK 

Zeolit merupakan salah satu jenis bahan galian non logam yang banyak digunakan untuk berbagai macam  
industri antara lain adalah  penjernihan air, pupuk anorganik, pertanian dan keramik. Potensi bahan zeolit di 
Indonesia cukup melimpah dan tersebar di daerah-daerah Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya  dan daerah 
lainnya. Endapan zeolit yang  diteliti adalah zeolit  dari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya untuk 
pembuatan keramik konvensional jenis aksesoris tempat tidur. Bahan zeolit ini diuji analisa kimia untuk 
mengetahui kandungan kadar pelebur seperti K2O dan Na2O karena bahan tersebut bisa digunakan 
sebagai pengganti felspar  Dalam penelitian ini selain zeolit juga digunakan bahan baku pasir kuarsa, kaolin 
dan clay. Tahapan kegiatan yang  dilakukan meliputi preparasi bahan , rancangan komposisi bahan baku, 
pencampuran komposisi bahan, pembuatan benda uji (specimen) aksesoris tempat tidur , pengeringan dan 
pembakaran pada temperatur 1150 oC. Specimen dari hasil pembakaran tersebut dilakukan pengujian 
penyerapan air, density, penyusutan, dan kenampakan bodi keramik setelah diglasir. Dari hasil percobaan 
penelitian, diperoleh komposisi bodi  yang terbaik yaitu Zeolit 30 %, pasir kuarsa 10 %, kaolin 24 %, dan 
clay 36 % ( percobaan 2 komposisi III ). Komposisi bodi tersebut selanjutnya diglasir dengan komposisi 
glasir zirkon yang dibakar pada temperatur 1150 oC menampakkan permukaan glasir mulus tidak ada cacat 
glasir. Dari data angka penyerapan air , maka bodi keramik aksesoris tempat tidur ini termasuk  golongan 
bodi keramik jenis semi vitroeus china. 
 
Kata kunci : zeolit, komposisi bodi, temperatur pembakaran, keramik konvensional   

 
PENDAHULUAN 
 
Bahan galian industri atau mineral non 
logam merupakan bagian dari sumber daya 
mineral yang proses pembentukannya 
memerlukan waktu jutaan tahun dan 
memiliki sifat yang tidak terbarukan. Secara 
geologi mineral non logam terdapat di dalam 
ketiga jenis batuan beku, batuan sedimen, 
maupun batuan metamorf.  Salah satu 
mineral non logam yang bisa dimanfaatkan 
dalam industri yaitu zeolit. Bahan zeolit 
adalah senyawa alumino silikat hidrat 
dengan logam alkali (seperti Al, Si, O, Na, 
K, Ca, dan Mg) yang merupakan kelompok 
mineral atau dari beberapa jenis mineral. 
Endapan zeolit di alam biasanya terdapat 
dalam batuan sedimen piroklastik berbutir 
halus dengan komposisi riolitik. 
Terbentuknya mineral zeolit tergantung 
pada lingkungan fisik dan aktifitas 
penguraian H+, ion alkali dan ion mineral 
jarang, H2SO4 dan Al(OH)4. Sedangkan 
pilosilikat pada umumnya dicirikan oleh 
kandungan ratio dari H+ ke Na+, Ka+, Ca+ . 
 
Sesuai dengan sifat bahannya bahwa 
mineral zeolit berasal dari kata “zein” yang 
berarti mendidih dan “lithos” yang berarti 
batuan.  

Zeolit merupakan kelompok senyawa 
berbagai jenis mineral alumino silikat hidrat 
dengan unsur alkali, yang strukturnya 
mengandung rongga-rongga yang berisi air 
dan kation-kation yang dapat dipertukarkan.  
Mineral-mineral yang termasuk kedalam 
kelompok zeolit umumnya dijumpai dalam 
batuan tufa dan terbentuk dari hasil 
sedimentasi abu vulkanik yang teralterasi. 
 
Endapan zeolit di Indonesia sangat 
melimpah dan tersebar di berbagai daerah 
antara lain adalah di Jawa, Sumatera dan 
Sulawesi. Pemanfaatan zeolit di Indonesia 
untuk penggunaan langsung di industri 
belum ada, karena zeolit alam biasanya 
masih mengandung bahan pengotor 
(impurities) sehingga perlu dilakukan 
pengolahan terlebih dahulu untuk 
menghilangkan atau memisahkannya dari 
bahan pengotor tersebut, seperti misalnya 
endapan zeolit yang terdapat di daerah 
Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya masih 
mengandung kuarsa dan oksida besi [1].  
 
Kegunaan zeolit sangat luas seperti untuk 
bahan bangunan dan ornamen, semen 
pozolan, bahan agregat ringan, bahan 



 

pengisi,  bahan penjernih air limbah , 
makanan ternak, pemurni gas alam , 
penyerap zat racun dan lain-lain, namun 
belum ada yang menggunakan untuk 
produk keramik. 
 
Pada saat ini penelitian diversifikasi 
penggunaan bahan baku untuk pembuatan 
keramik cukup banyak , antara lain 
penggunaan bahan zeolit dalam  
pembuatan ubin keramik sebagai pengganti 
felspar [2,3,4]. Secara umum, bahan baku 
untuk pembuatan  bodi keramik itu sendiri 
biasanya terdiri dari lempung, kaolin, felspar 
dan kuarsa. Dalam percobaan penelitian di 
sini bahwa bahan felspar akan disubstitusi 
dengan zeolit, seperti yang pernah diteliti 
oleh Bartolomeo et al [ 2 ], bahan zeolit 
digunakan untuk pembuatan ubin keramik 
sebagai pengganti bahan pasir felspatik, 
dimana zeolit ini mengandung mineral 
analcime, chabazite, felspar dan kuarsa. 
Penggunaan zeolit untuk ubin keramik 
tersebut berkisar antara 10 – 35 % berat, 
yang dibakar pada temperatur 1100 – 1150 
oC. Oleh karena itu maka  bahan zeolit yang 
berasal dari daerah Cipatujah akan dicoba 
untuk dibuat produk keramik halus berupa 
keramik aksesoris tempat tidur. Tujuan 
penelitian ini adalah  mengetahui 
kemungkinan pemanfaatan zeolit dari 
Kecamatan Cipatujah Kabupaten 
Tasikmalaya untuk  pembuatan produk 
keramik berupa aksesoris tempat tidur yang 
peranannya sebagai bahan pelebur dalam 
komposisi bodi keramik konvensional agar 
bahan galian tersebut dapat bermanfaat 
bagi industri keramik..  
 

METODE  PENELITIAN 
 
1.  Lokasi Endapan Zeolit 
Endapan zeolit yang terdapat di daerah 
Kecamatan Cipatujah Kabupaten 
Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 
berdekatan dengan lokasi endapan mangan 
dan bentonit atau fuller earth, yang sudah 
ditambang sejak 5 (lima) tahun yang lalu. 
Lokasi penambangan terletak di kampung 
Lebak Saat, desa Sindang Kerta, 
Kecamatan Cipatujah, yang dapat ditempuh 
dengan kendaraan bermotor sekitar 1,5 jam 
dari kota Tasikmalaya, atau sekitar ± 1 km 
dari jalan raya antara Karangnunggal - 
Cipatujah. Sindang kerta ini  adalah salah 
satu desa yang terletak di kecamatan 
Cipatujah, dengan jarak 75 Km dari ibu kota 
Kabupaten Tasikmalaya dengan luas 
wilayah 22.440 ha. Bahan tambang yang 
terdapat di desa tersebut adalah Fosfat, 
Gamping, Zeolit, Pasir besi, Kaolin, Mangan 
dan Tanah liat. (lihat Gambar 1) 
 
Endapan zeolit di daerah  Kecamatan 
Cipatujah (lihat Gambar 2) secara geologi 
terdapat pada formasi batuan tufa piroklastik 
yang termasuk ke dalam wilayah Lebaksaat, 
Desa Sindang kerta, Kecamatan Cipatujah 
dan diperkirakan mempunyai sumber daya 
atau jumlah cadangan sebanyak 4.158.239 
ton [ 5 ].  Zeolit dalam keadaan segar pada 
umumnya berwarna putih kehijauan, hijau 
gelap, putih sampai putih keabu-abuan 
sampai agak kecoklatan apabila telah 
mengalami pelapukan, berbutir halus 
sampai sedang [ 6 ]. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Gambar.1  Peta lokasi zeolit Cipatujah       Gambar 2. Formasi endapan zeolit 

Cipatujah 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

2. Prosedur Percobaan 
Dalam percobaan penelitian pembuatan 
aksesoris tempat tidur dari bodi keramik 
adalah tercantum dalam bagan alir prosedur 
penelitian  yang tercantum dalam  Gambar 
3. 
 
3. Rancangan Komposisi Bahan 
Adapun rancangan komposisi bahan baku 
untuk pembuatan benda uji sebanyak tiga 
komposisi (kode I, II, III), yang masing-
masing komposisi beratnya sekitar 500 
gram. Kegiatan ini dilakukan dalam dua 
tahap percobaan dengan komposisi yang 
berbeda (lihat Tabel 2 dan 3). 

 
Tabel 2. Komposisi bahan baku 

percobaan 1. 

No 
Bahan 
baku 

Komposisi , % 
Berat 

I II III 
1 Zeolit 35 37 40 

2 
Pasir 
kuarsa  15 15 15 

3 Kaolin 20 20 20 
4 Clay 30 28 25 

 
Untuk komposisi bahan baku glasir yang 
digunakan adalah komposisi yang sudah 
pernah diteliti seperti  tercantum dalam 
Tabel 4. Bahan glasir ini bersifat tahan 
gores dan menutup (opaque) serta 
berwarna putih. Bahan baku yang dapat 
memberikan sifat tahan gores yaitu zircon 
 

Tabel 3. Komposisi bahan baku 
percobaan 2. 

No 
Bahan 
baku 

Komposisi , % Berat 
I II III 

1 Zeolit 20 25 30 

2 
Pasir 
kuarsa  10 10 10 

3 Kaolin 24 24 24 
4 Clay 46 41 36 

 
4. Parameter Pengujian  benda uji   
Parameter  pengujian terhadap benda uji 
untuk bodi keramik aksesoris tempat tidur 
adalah sebagai berikut [7] :   
a. Pengujian Penyerapan Air 

Penyerapan air benda uji (PA) 

�� �  
� � �

�
 � 100 % 

Keterangan : 
A = Berat kering benda uji sebelum 
direndam, gram 
B = Berat basah benda uji sesudah 
direndam, gram 
 

Tabel 4. Komposisi Bahan baku untuk 
Glasir. 

No 
Bahan 
baku 

Komposisi, 
% Berat 

1    Felspar 51 
2    zirkon 17 
2    zeolit  10 
3    Kaolin 12 
4    Kapur   5 
5    Talk   5 

 
b. Pengujian Density : berat benda uji per 
volume benda uji 
    

Density  = � �����

� �����
 

 
Keterangan : 
A = Berat kering benda uji, gram 
V = Volume benda uji, cm3  
   
c. Pengujian  penyusutan 
Penyusutan benda uji ( % susut )  
 
% susut = ( L aw – L ak ) / L aw x 100 % 
 
Keterangan : 
L aw = Panjang benda uji mentah kering 
(sebelum dibakar), cm 
L ak = Panjang benda uji setelah dibakar , 
cm. 
 
HASIL  DAN  PEMBAHASAN 
 
1. Analisis Kimia  
Hasil analisis kimia terhadap bahan baku 
zeolit  Cipatujah sebagai bahan campuran 
bahan untuk dibuat aksesoris tempat tidur 
dari keramik dapat dilihat pada Tabel 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Bagan Alir Prosedur Penelitian 
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Tabel 5. Hasil Pengujian Analisis Kimia 
Zeolit Cipatujah 

 
Tanda 
Contoh 

 

Komponen 
Oksida Kimia 

Hasil Uji, 
% 

Zeolit 
alam 

SiO2 70,57 

Al2O3 11,21 
Fe2O3 2,17 

TiO2 0,40 

Na2O 2,46 
K2O 1,25 

 
Dari Tabel 5 diperoleh hasil bahwa 
komponen dominan yang terdapat pada 
zeolit alam  adalah silika (SiO2), dengan 
jumlah 70,57 % dari jumlah keseluruhan 
oksida kimia zeolit. Sedangkan unsur 
pelebur seperti Na2O dan K2O  sudah cukup 
untuk menurunkan suhu sintering sehingga 
pada suhu bakar 1150 0C benda uji yang 
dibakar sudah relatif padat demikian juga 
kadar oksida besi (Fe2O3) sebesar 2,17 % 
dapat membantu proses sintering namun 
akan menampakan warna krem kecoklatan 
setelah dibakar pada temperatur 1100 – 
12000 C. Kadar total alkali (K2O + Na2O) 
zeolit Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya 
masih rendah bila dibandingkan dengan 
zeolite yang diteliti oleh Bartolomeo et al  

bisa mencapai 10,96 %. Sehingga 
temperatur bakar yang dioperasikan untuk 
pembakaran ubin keramik hanya sekitar 
1100 -1150 oC. 

   
2.  Penyerapan air benda uji 
Hasil pengujian penyerapan air terhadap 
benda uji untuk  komposisi percobaan 1 
untuk keramik aksesoris tempat tidur adalah 
tercantum dalam Tabel 6. 
 
Dari penelitian bodi keramik ternyata 
komposisi II adalah yang paling baik jika 
dilihat dari nilai penyerapan air nya yang 
paling rendah (6,53%). Dari hasil analisis 
penyerapan air pada komposisi bahan 
percobaan 1 yaitu badan keramik aksesoris 
tempat tidur, mengacu standar produk 
tableware dan artware  bahwa nilai 
penyerapan airnya antara 4 – 9 %. 
 
Dengan demikian contoh bodi keramik yang 
diteliti ini termasuk pada penggolongan bodi 
keramik earthware setengah padat  atau  
termasuk Semi-Vitroeus China. Sedangkan 
penyerapan air yang diperoleh dari 
komposisi campuran bahan baku untuk   
percobaan 2 adalah seperti tercantum 
dalam Tabel 7.                                          

 

 
Tabel 6. Data penyerapan air untuk komposisi percobaan 1 

Komposisi Berat Basah 
 (gr) 

Berat Kering 
A (gr) 

Penyerapan Air 
(%) 

I 169,6 157,8 7,47 
II 132,2 124,1 6,53 
III 125,7 116,3 8,08 

 
Tabel  7. Data penyerapan air untuk komposisi percobaan 2. 

Komposisi Berat Basah 
 (gr) 

Berat Kering 
A (gr) 

Penyerapan Air 
(%) 

I 163,5 152,7 7,07 
II 215,6 201,58 6,95 
III 205,6 196,8 4,47 

 
Dari data percobaan penelitian bodi keramik 
untuk aksesoris tempat tidur ternyata 
komposisi III adalah yang paling baik jika  
dilihat dari nilai penyerapan airnya yang 
paling rendah (4,47%). Dengan mengacu 
standar produk keramik tableware dan 
artware bahwa nilai persen penyerapan 
airnya antara 4 - 9 % maka contoh badan 
keramik yang diteliti (komposisi bahan 
percobaan 2) dapat digolongkan jenis badan 
keramik earthware setengah padat atau 
termasuk Semi-Vitroeus China. 

 
3.  Density benda uji 
Pengujian density terhadap benda uji bodi 
keramik aksesoris tempat tidur untuk 
komposisi bahan percobaan 1,  maka 
diperoleh hasilnya seperti tercantum dalam 
Tabel 8. Hasil perhitungan density benda uji 
bodi keramik tersebut adalah perbandingan 
antara berat per volume benda uji. 
 



 

Dari data hasil uji density tersebut diatas 
nampak bahwa density benda uji  cukup 

baik yaitu pada contoh I.1 dan  III.2  nilai 
            

 
Tabel 8. Hasil  pengujian density benda uji  percobaan 1.  

Contoh 
Berat  

Kering 
(gr) 

Volume 
Awal 
(cm3) 

Volume 
Akhir 
(cm3) 

Volume 
Benda Uji 

(cm3) 

Density 
(gr/cm3) 

I.1 157,8 800 880 80 1,97 

II.1 124,1 800 865 65 1,91 

III.1 116,3 800 860 60 1,94 

I.2 152,7 800 890 90 1,70 

     II.2 201,58 800 905 105 1,92 

III.2 196,8 800 900 100 1,97 
 
density paling besar yakni 1,97 gr/cm3. 
Dengan memperhatikan nilai density 
tersebut walaupun dibawah  2,0 gr/cm3 
namun sifat produknya sudah cukup kuat.  
Sedangkan data hasil pengujian density 
terhadap benda uji untuk yang komposisi 
bahan baku percobaan 2 adalah tercantum 
dalam Tabel 9. Dari data hasil  uji density 
seperti tersebut diatas, ternyata density 
benda uji yang paling baik adalah contoh 
III.2  dengan nilai density sebesar 2,24 
gr/cm3. Density benda uji tersebut 
nampaknya memiliki sifat lebih kuat 

daripada benda uji yang lainnya.  karena 
pada komposisi III ini penggunaan zeolitnya 
paling tinggi ( 30 % berat) dan penggunaan 
clay paling rendah (36 % berat). Menurut 
teori bahwa  semakin tinggi nilai density sifat 
produk keramik akan  semakin kuat. Hal ini 
dipengaruhi oleh kandungan silika ( SiO2 ) 
dan alumina ( Al2O3 ) yang terdapat didalam 
komposisi bahan baku dapat memberikan 
sifat kekuatan mekanis bodi keramik setelah 
dibakar pada suhu tinggi. 
 
 

 
Tabel 9. Hasil pengujian density benda uji untuk percobaan 2. 

Contoh 
Berat  

Kering 
(gr) 

Volume 
Awal 
(cm3) 

Volume 
Akhir 
(cm3) 

Volume 
Benda Uji 

(cm3) 

Density 
(gr/cm3) 

I.1 180,9 800 900 100 1,89 

II.1 141,1 800 875 75 1,88 

III.1 139,7 800 890 90 1,76 

I.2 176,2 800 890 90 2,00 

II.2 222,4 800 905 105 2,18 

III.2 213,2 800 895 95 2,24 
 
4.  Penyusutan benda uji 
Pengujian penyusutan ini dilakukan untuk 
mengetahui perubahan dimensi produk 
keramik sebelum dibakar (panjang awal) 
dan sesudah dibakar (panjang akhir) 
terhadap  masing-masing rancangan 

komposisi bahan baku percobaan 1 dan 
percobaan 2. Disamping itu sifat susut 
digunakan untuk membuat ukuran cetakan 
keramik aksesoris tempat tidur. Adapun 
hasil pengujian sifat susut benda uji dapat 
dilihat dalam Tabel 10.  

 
 
 
 
 



 

Tabel 10. Nilai 

Contoh 
Panjang Awal 

I.1 
II.1 
III.1 
I.2 

II.2 
III.2 

 
Dengan memperhatikan nilai persen susut 
benda uji dari dua jenis rancangan 
komposisi tersebut yang tercantum pada
tabel 10   nampak bahwa nilai % susutnya 
tidak terdapat perbedaan yang
antara contoh I.1 s/d III.2
antara 1,12 – 2,66 %. Nilai susut tersebut 
diatas masih relatif kecil bilamana 
dibandingkan dengan penelitian Bartolomeo 
et al sampai mencapai 4,5 –
penggunaan zeolitnya antara 10
berat dan suhu pembakaran sekitar
oC..  
 
5.  Pencetakan/Pembentukan Produk
Pada kegiatan pencetakan produk aksesoris 
tempat tidur dari keramik ini,  
beberapa percobaan dengan komposisi 
campuran bahan yang berbeda seperti 
tercantum dalam tabel 2 
masing komposisi campuran bahan
dibentuk produk aksesoris tempat tidur
beratnya  2 kg. Lamanya pencetakan yang 
dilakukan pada cetakan gips sekitar
menit, oleh karena sifat zeolit yang meyerap 
air sehingga akan memudahkan dalam hal 
pembentukan badan keram
water  glass sekitar 1% tujuannya 
menstabilkan sifat kekentalan
bahan baku keramik agar tidak
pengendapan dari massa tuang/cor
sebelum massa tersebut 
kedalam cetakan gips. 
 
Pada komposisi bahan percobaan
hasilnya diperoleh badan keramik bersifat 
retak dan rapuh. (Gambar  
komposisi bahan percobaan 2 hasilnya baik 
serta tidak nampak rapuh. 
 
Dari hasil pengamatan secara kasat mata 
diketahui bahwa dalam pembuatan badan 
keramik dengan menggunakan komposisi 
campuran bahan baku pada percobaan I 
menghasilkan badan keramik yang rapuh
(lihat Gambar 4), hal ini dikarenakan 

Nilai susut benda uji keramik aksesoris tempat tidur
 

Panjang Awal  
(L aw) 
(cm) 

Panjang Akhir 
(L ak) 
 (cm) 

Persen Susut
(% susut)

10,48 10,26 
10,37 10,12 
10,41 10,14 
7,23 7,15 
7,26 7,14 
7,28 7,18 

Dengan memperhatikan nilai persen susut 
benda uji dari dua jenis rancangan 

yang tercantum pada  
nampak bahwa nilai % susutnya 

at perbedaan yang signifikan 
III.2 yakni berkisar 
Nilai susut tersebut 

masih relatif kecil bilamana 
dibandingkan dengan penelitian Bartolomeo 

– 7,1  % dengan 
penggunaan zeolitnya antara 10 – 35 % 
berat dan suhu pembakaran sekitar 1150 
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tuang/cor bahan  
 dicorkan/dicetak 
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(Gambar  4) dan yang 
komposisi bahan percobaan 2 hasilnya baik 

secara kasat mata  
diketahui bahwa dalam pembuatan badan 

ngan menggunakan komposisi 
pada percobaan I  

menghasilkan badan keramik yang rapuh 
, hal ini dikarenakan 

komposisi zeolit dan pasir kuarsa yang 
digunakan terlalu banyak, sedangkan
lempungnya relatif sedikit.
 

Gambar 4. Keramik aksesoris tempat 
tidur komposisi 

 

Gambar 5. Keramik aksesoris tempat 
tidur komposisi percobaan 2

  
Penggunaan pasir kuarsa dalam pembuatan 
keramik diperlukan untuk menguatkan 
badan keramik tetapi dalam jumlah yang 
kecil atau hanya sebagai 
Penggunaan kuarsa 
berlebih dapat menjadikan badan keramik 
menjadi rapuh dan retak
masih dicetak karena butirannya 

tempat tidur. 

Persen Susut 
(% susut) 

(%) 
2,14 
2,66 
2,47 
1,12 
1,68 
1,39 

komposisi zeolit dan pasir kuarsa yang 
terlalu banyak, sedangkan bahan 

sedikit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keramik aksesoris tempat 
 percobaan 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keramik aksesoris tempat 
dur komposisi percobaan 2. 

Penggunaan pasir kuarsa dalam pembuatan 
keramik diperlukan untuk menguatkan 
badan keramik tetapi dalam jumlah yang 
kecil atau hanya sebagai bahan imbuh . 

 atau silika yang 
berlebih dapat menjadikan badan keramik 
menjadi rapuh dan retak-retak sewaktu 
masih dicetak karena butirannya sukar diikat 



 

oleh bahan plastis (lempung).
ternyata penggunaan zeolit yang berlebih 
dapat menjadikan badan keramik yang 
rapuh atau retak. Dari ketentuan
diatas, maka penggunaan zeolit jangan
terlalu banyak karena kandungan silika 
didalam zeolit sudah cukup 
), dikhawatirkan butiran mineral zeolit tidak 
dapat diiikat bahan lempung 
merupakan sebagai bahan utama 
pembuatan produk keramik. 
apabila penggunaan zeolit dan kuarsa yang 
berlebihan, maka massa suspensi
didapatkan dari proses pencampurannya 
agak susah encer. Untuk mengencerkannya 
dipergunakan waterglass agar
komposisi bahan tidak terjadi pengendapan 
pada waktu pencetakan (pembentukan) 
badan keramik. 
 
Sedangkan untuk yang komposisi campuran 
bahan baku pada percobaan 2 
menghasilkan badan keramik yang padat 
dan kuat setelah dikeringkan dan di bakar 
pada suhu tinggi ( 1150 oC ) seperti nampak 
dalam Gambar 5. Hal ini dikarenakan 
komposisi campuran bahan 
penggunaan zeolit dan kuarsa diturunka
sedangkan persentase pemakaian bahan
lempung dan kaolin dinaik
tabel 3). Dari hasil pengamatan 
untuk pembuatan badan keramik dengan 
menggunakan komposisi 
percobaan 2, nampak badan keramik yang 
terbentuk menjadi lebih padat dan kuat.

    
6.  Kenampakan Glasir 
Berdasarkan gambar 6 untuk bodi keramik 
percobaan 1, bahwa kenampakan glasir 
pada prototip produk keramik setelah 
dibakar suhu 1150 oC adalah warna 
putih mengkilat, serta adanya lubang
jarum dan retak-retak (retak rambut)
lapisan permukaan glasir 
disebabkan karena dalam proses 
permukaan glasir yang dilakukan kurang 
sempurna dan nampaknya penggunaan
pasir kuarsa dan zeolit dalam komposisi 
bodi keramik yang dibuat relatif banyak.
 
Dengan demikian bodi keramik 
tempat tidur berglasir yang didapat dari 
komposisi bahan baku percobaan 1 adalah 
kurang baik, hal ini terlihat dari kenampakan 
permukaan glasir dijumpai sedikit cacat 
glasir. seperti lubang jarum (pin hole). 
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Gambar 6. Kenampakan glasir
keramik percobaan 1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7.  Kenampakan glasir pada  

keramik percobaan 2
                                                                                
Sedangkan pada gambar 
permukaan glasir terlihat
putih agak mengkilat
menampakkan lubang jarum maupun retak 
rambut pada bodi keramik yan
ini kemungkinannya nilai
panas bodi keramik terhadap 
muai panas bahan glasir yang di
sudah sesuai. Adapun a
aksesoris tempat tidur dari keramik
dilihat dalam Gambar 8.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                                                                           
          

Gambar 8. Tempat tidur dilengkapi 
aksesoris keramik

 
 
 
 
 

Kenampakan glasir pada 
keramik percobaan 1. 

Kenampakan glasir pada  
keramik percobaan 2. 

                                                                                 
Sedangkan pada gambar  7  kenampakan 

terlihat baik berwarna 
putih agak mengkilat, dan tidak 
menampakkan lubang jarum maupun retak 
rambut pada bodi keramik yang diglasir. Hal 
ini kemungkinannya nilai koefisien muai 

terhadap  nilai koefisien 
glasir yang digunakan 

Adapun aplikasi barang 
dari keramik ini dapat 
                                                            

                                                                                            

Tempat tidur dilengkapi 
aksesoris keramik. 



 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Komposisi bahan baku percobaan 2 
(komposisi III) yang terdiri dari zeolit 30 %,  
kuarsa  10 %, kaolin 24 % dan clay 36 %  
(komposisi III) memberikan hasil yang  lebih 
baik  daripada  komposisi bahan baku 
percobaan 1  untuk pembuatan aksesoris 
tempat tidur. 
2. Menurut data nilai penyerapan air bahwa 
untuk komposisi bahan baku pada 
percobaan1 dan percobaan 2  termasuk 
bodi keramik jenis Semi Vitroeus China, 
namun komposisi percobaan 2 hasilnya 
relatif baik dengan nilai density benda uji  
paling tinggi yaitu  sebesar 2,24 gr/cm3. 
3. Perrmukaan glasir pada bodi keramik 
aksesoris tempat tidur setelah dibakar suhu 
1150 oC  menampakkan lapisan glasir yang 
baik (tidak ada cacat glasir) adalah bahan 
glasir yang dilapiskan atau diglasirkan pada 
komposisi percobaan 2.                                                                                                                  
 
Saran  
1. Untuk pembuatan keramik aksesoris 

tempat tidur dengan memanfaatkan 
zeolit disarankan ukuran kehalusan 
partikel zeolit sekitar 150 mesh. 
Dimaksudkan untuk mengatasi retak 
pada waktu proses pembentukan badan 
keramik. 

2. Pengeringan benda uji  keramik terlalu 
cepat dapat berakibat retak, maka 
sebaiknya proses pengeringan harus 
perlahan-lahan  

3. Penggunaan zeolit sebagai substitusi 
felspar untuk pembuatan keramik 
aksesoris tempat tidur perlu diaplikasikan 
pada industri keramik konvensional.  
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