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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Proses pengeringan merupakan salah satu proses yang banyak dilakukan di 

industri kimia, industri makanan maupun industri obat-obatan. Khususnya pada 

industri makanan, proses pengeringan merupakan salah satu cara pengawetan 

makanan disamping untuk memudahkan proses transportasi. Sebagai salah satu 

proses yang banyak digunakan, operasi pengeringan pada industri pangan dan obat 

memerlukan energi sebanyak 15-20% dari total kebutuhan energi. Jumlah ini 

tergolong cukup besar, sehingga pengembangan proses pengeringan semakin 

diarahkan pada penemuan metode pengeringan dengan laju pengeringan yang tinggi 

dengan disertai peningkatan efisiensi energi.  

Salah satu alternatif pengembangan proses pengeringan adalah proses 

pengeringan adsorpsi (adsorption drying). Pada proses ini, uap air dalam udara 

dijerap oleh adsorben, sehingga udara menjadi lebih kering. Pada saat yang 

bersamaan, suhu udara akan naik karena adanya panas adsorpsi yang dilepaskan. 

Proses pengeringan adsorpsi ini terbukti dapat mengurangi konsumsi energi sekitar 

16-20% (Djaeni, 2008). Proses pengeringan adsorpsi ini juga merupakan solusi atas 

kebutuhan proses pengeringan pada suhu rendah, khususnya untuk bahan-bahan yang 

mudah rusak pada suhu tinggi. 

Berbagai bahan-bahan berpori dapat digunakan sebagai adsorben. Bahan 

berpori ini dipilih karena mereka mempunyai luas permukaan dalam yang jauh lebih 

besar dibandingkan dengan luas permukaan luarnya (Ulku dan Cakicioglu, 1991). 

Contoh adsorben yang secara komersial telah dipakai diantaranya adalah karbon aktif, 

silika gel dan zeolit. Diantara ketiga zat tersebut, zeolit merupakan material yang 

memiliki bentuk kristal sangat teratur dengan rongga yang saling berhubungan ke 

segala arah dan menjadikan luas permukaan zeolit sangat besar sehingga sangat baik 
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digunakan sebagai adsorben  (Suardana, 2008). Zeolit, baik sintetis maupun alami, 

dapat menjerap dalam jumlah yang cukup besar meskipun pada konsentrasi rendah. 

Khususnya bila diaplikasikan sebagai adsorben pada alat pengering, zeolit 

mempunyai afinitas yang tinggi terhadap uap air (Igbokwe dkk., 2008), serta 

menjerap air dengan melepas panas laten penjerapan yang cukup tinggi (Ulku dan 

Cakicioglu, 1991). 

Zeolit merupakan senyawa aluminosilikat terhidrasi yang terdiri dari ikatan 

SiO4 dan AlO4 tetrahidra yang dihubungkan oleh atom oksigen untuk membentuk 

kerangka. Pada kerangka zeolit, tiap atom Al bersifat negatif dan akan dinetralkan 

oleh ikatan dengan kation yang mudah dipertukarkan. Kation yang mudah 

dipertukarkan yang ada pada kerangka zeolit ini akan berpengaruh dalam proses 

adsorpsi dan sifat-sifat thermal zeolit (Ozkan dan Ulku, 2008). Selain jenis kation, 

kemampuan adsorpsi zeolit juga dipengaruhi oleh perbandingan Si/Al dan geometri 

pori-pori zeolit, termasuk luas permukaan dalam, distribusi ukuran pori dan bentuk 

pori (Gruszkiewicz dkk., 2005). 

Zeolit terdapat secara alami di permukaan tanah. Saat ini banyak jenis zeolit 

alam yang telah ditemukan dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan strukturnya. 

Meskipun zeolit sintetis juga telah banyak diproduksi, namun zeolit alam tetap 

mempunyai peranan penting karena ketersediaannya yang melimpah di alam, 

khususnya di Indonesia (Senda dkk., 2006). 

Berbeda dengan zeolit sintetis yang strukturnya dapat diprediksi dari senyawa 

penyusunnya, zeolit alam mempunyai struktur yang tidak selalu sama, tergantung 

pada kondisi pembentukannya di alam. Oleh karena itu, pada penggunaan zeolit alam 

sebagai adsorben dibutuhkan suatu proses aktivasi. Proses aktivasi ini diperlukan 

untuk meningkatkan sifat khusus zeolit sebagai adsorben dan menghilangkan unsur 

pengotor (Rosita dkk., 2004). Proses aktivasi  juga dapat merubah jenis kation, 

perbandingan Si/Al serta karakteristik zeolit agar sesuai dengan bahan yang akan 

dijerap. 
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Secara umum, ada tiga proses aktivasi yang bisa dilakukan terhadap zeolit alam, 

yaitu aktivasi secara fisis dengan pemanasan, aktivasi secara kimia dengan asam dan 

aktivasi secara kimia dengan basa. Proses aktivasi dengan panas dapat dilakukan pada 

suhu antara 200-4000C selama beberapa jam (Rosita dkk., 2004). Sementara aktivasi 

dengan basa dapat dilakukan dengan larutan NaOH, dimana penurunan rasio Si/Al 

akan terjadi pada aktivasi dengan pH tinggi (Jozefaciuk dan Bowanko, 2002). 

Aktivasi zeolit alam Turki dengan menggunakan larutan HCl pada berbagai 

konsentrasi dan suhu memberikan hasil bahwa aktivasi dengan HCl menyebabkan 

terjadinya proses dealuminasi zeolit (Ozkan dan Ulku, 2005). Dari proses aktivasi 

zeolit baik secara asam maupun basa, diperoleh hasil bahwa zeolit yang diaktivasi 

dengan basa akan menjadi lebih polar bila dibandingkan dengan zeolit yang diaktivasi 

dengan asam (Jozefaciuk dan Bowanko, 2002). Perlakuan dengan asam terhadap 

zeolit juga terbukti akan menyebabkan zeolit menjadi lebih hidrofob sehingga daya 

adsorpsinya terhadap air akan berkurang (Sumin dkk., 2009). Semakin tinggi 

konsentrasi asam yang digunakan maka daya adsorpsi zeolit terhadap uap air menjadi 

semakin kecil ( Ozkan dan Ulku, 2005).  

Pada alat pengering adsorpsi dengan adsorben zeolit alam, proses aktivasi 

diarahkan terutama agar zeolit mempunyai kemampuan menjerap uap air yang tinggi. 

Pilihan proses aktivasi zeolit alam yang dapat dilakukan adalah aktivasi secara fisis 

dengan pemanasan atau aktivasi secara kimia dengan basa. Selain itu juga diperlukan 

adanya uji daya adsorpsi zeolit alam teraktivasi terhadap uap air pada berbagai suhu 

atau kelembaban relatif udara. Analisa daya adsorpsi pada kondisi ini dibutuhkan 

untuk mengetahui pengaruh suhu dan kelembaban relatif terhadap kemampuan 

adsorpsi zeolit alam teraktivasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian 

tentang proses aktivasi zeolit alam sebagai adsorben pada alat pengering adsorpsi. 

Setelah diperoleh kondisi operasi aktivasi yang terbaik, diperlukan juga uji daya 

adsorpsi zeolit alam tersebut pada suhu dan kelembaban relatif yang berbeda. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian tentang aktivasi zeolit alam ini adalah : 

1. Metode aktivasi apa yang sesuai untuk zeolit alam Indonesia sebagai adsorben 

uap air? 

2. Bagaimana pengaruh kondisi operasi aktivasi terhadap performansi zeolit 

dalam menjerap air? 

3. Bagaimana perubahan morfologi zeolit setelah mengalami aktivasi? 

4. Bagaimana kemampuan adsorpsi zeolit sebagai penjerap air pada berbagai 

kondisi udara? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Melakukan aktivasi dengan panas dan basa pada zeolit alam Indonesia untuk 

menghasilkan zeolit yang mempunyai daya adsorpsi tinggi terhadap uap air. 

2. Mempelajari pengaruh konsentrasi dan suhu pada proses aktivasi zeolit 

dengan basa.  

3. Mempelajari pengaruh suhu dan waktu pada proses aktivasi zeolit dengan 

panas. 

4. Membandingkan morfologi zeolit alam sebelum dan sesudah proses aktivasi 

menggunakan analisa SEM. 

5. Membuat kurva kesetimbangan adsorpsi zeolit alam teraktivasi-uap air pada 

berbagai suhu dan kelembaban relatif serta pembuatan model adsorpsinya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan zeolit alam aktif yang layak sebagai penjerap air. 

2. Memberdayakan potensi alam Indonesia 

3. Menyediakan penjerap air alternatif sebagai pengganti silika atau zeolit 

sintetis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Zeolit 

Kata “zeolit” berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu zeo yang berarti 

mendidih dan litos yang berarti batu. Zeolit merupakan kelompok mineral yang 

mempunyai sifat dapat menjerap air dan melepaskannya lagi tanpa mengalami 

perubahan struktur yang signifikan, sehingga zeolit masuk dalam kelompok zat 

adsorben. Dalam kelompok adsorben, zeolit termasuk adsorben yang mempunyai 

ukuran pori mikro (mikropori) dan dalam klasifikasi BET, zeolit masuk ke dalam 

golongan tipe I. 

Zeolit alam merupakan senyawa alumino silikat terhidrasi dengan kation dari 

kelompok alkali atau alkali tanah yang terdiri dari struktur kristal tiga dimensi Si dan 

Al tetrahedra dan dihubungkan dengan atom oksigen. Struktur zeolit mengandung 

pori yang dapat diisi dengan air atau kation yang dapat dipertukarkan.  

2.1.1. Struktur Zeolit 

Struktur zeolit terdiri dari dua jenis bangunan, yaitu primer dan sekunder. 

Unit primer terdiri dari tetrahedron 4 ion oksigen yang mengelilingi ion pusat Si4+ 

atau Al3+. Unit primer ini saling berhubungan membentuk kerangka tiga dimensi 

dengan satu atom oksigen yang dipakai bersama oleh dua tetrahedra.  Untuk struktur 

yang murni silikous, susunan akan menjadi SiO2, yang merupakan padatan tidak 

bermuatan. Akan tetapi jika terdapat Al dalam susunan kerangka, muatan Al yang +3 

akan menyebabkan kerangka bermuatan negatif. Untuk mempertahankan kerangka 

dalam kondisi netral, maka dibutuhkan kation pada bagian ekstraframework. Kation 

pada bagian ekstraframework ini merupakan kation yang bisa dipertukarkan, 

sehingga komposisi zeolit dapat dijabarkan terdiri dari tiga komponen, yaitu 

framework (kerangka), ekstraframework dan bahan terjerap. 
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Jumlah Al dalam kerangka zeolit dapat bervariasi, dengan perbandingan Si/Al 

=1 sampai tak terhingga. Batas bawah perbandingan Si/Al zeolite menurut 

Lowenstein sama dengan 1. Hal ini disebabkan batas tetrahedra yang berupa AlO4
- 

tidak disukai karena adanya gaya tolak menolak elektrostatik antar muatan-muatan 

negatif (Payra dan Dutta, 2003)  

Unit sekunder struktur zeolit terbentuk dari ikatan-ikatan unit primer, dimana 

mereka terdiri dari satu atau dua cincin tetrahedral, membentuk struktur tiga dimensi 

pada zeolit. Unit sekunder ini dapat pula tersusun dengan berbagai cara sehingga akan 

dihasilkan pula berbagai tipe kerangka zeolit. Contoh kerangka zeolit dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Konstruksi empat kerangka zeolit yang berbeda dari 

sodalite atau β cage (Payra dan Dutta, 2003) 
 

Menurut Atlas of Zeolite Framework Type, saat ini terdapat kurang lebih 133 struktur 

kerangka zeolit, baik zeolit alam maupun zeolit sintetis. Struktur ini, oleh The 

Structure Commission of The International Zeolite Association diidentifikasi dengan 

kode mnemonic yang terdiri dari tiga huruf. Contohnya, untuk kerangka faujasite 

mempunyai kode FAU, ERI untuk erionit dan MOR untuk mordenite. 
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Stabilitas termal zeolit bervariasi dengan kisaran suhu yang cukup besar. 

Untuk zeolit dengan kadar silika rendah, proses dekomposisi akan mulai terjadi pada 

suhu ± 7000C, sementara untuk zeolit dengan kadar silika tinggi relatif stabil sampai 

suhu 13000C. Zeolit berkadar silika rendah bersifat hidrofilik, sedangkan zeolit 

berkadar silika tinggi bersifat hidrofobik. Peralihan dari sifat hidrofilik menjadi 

hidrofobik terjadi pada rasio Si/Al sekitar 10. 

2.1.2. Zeolit Alam  

Zeolit terdapat secara alami di bumi. Mineral zeolit alam yang pertama 

ditemukan adalah stilbite. Saat ini ada sekitar  40 zeolit alam yang sudah ditemukan 

(Butland, 2008). Sebagian besar zeolit alam mempunyai perbandingan Si/Al yang 

rendah, karena ketiadaan bahan organik yang berfungsi penting untuk pembentukan 

silika. Jenis zeolit alam yang sudah ditemukan beserta pengelompokannya 

berdasarkan perbandingan Si/Al dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kelompok Zeolit Alam (Payra dan Dutta, 2003) 
Si/Al ≤ 2   2 < Si/Al ≤ 5   5 < Si/Al 
Kadar silika rendah  Kadar silika sedang  Kadar silika tinggi 
 
AFG, afghanite  BOG, boggsite  FER, ferrierite 
ANA, analcime  BRE, brewsterite  MEP, melanopholgite 
BIK, bikitaite   CHA, chabazite   
CAN, cancrinite  DAC, dachiardite 
EDI, edingtonite  EPI, epistilbite 
GIS, gismondine  ERI, erionite 
GME, gmelinite  FAU, faujasite 
LAU, laumonite  FER, ferrierite 
LEV, levyne   GOO, goosecreekite 
LIO, liotite   HEU, heulandite 
NAT, natrolite   MAZ, mazzite 
PAR, partheite   MER, merlinoite 
PHI, philipsite   MON, montasommaite 
ROG, roggianite  MOR, mordenite 
WEN, wenkite   OFF, offretite 
THO, thomsonite  PAU, paulingite 
    STI, stilbite 
    YUG, yugawaralite 
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Sementara formula umum untuk zeolit alam dapat dinyatakan sebagai berikut : 

MxDy[Al (x+2y)Sin-(x+2y)O2n].mH2O 

Dimana M menunjukkan kation monovalensi, seperti Na+, K+ 

D merupakan kation divalent (umumnya m≤n) 

Sedangkan Al(x+2y)Sin-(x+2y)O2n merupakan kerangka atom zeolit 

2.1.2.1.  Sifat-sifat Zeolit Alam 

Zeolit alam mempunyai sifat-sifat yang khusus tergantung pada struktur 

kristal serta bentuk dan ukuran pori. Diantara sifat-sifat khusus tersebut, yang 

berkaitan dengan fungsi zeolit sebagai adsorben adalah kapasitas tukar kation (cation-

exchange capacity) serta kemampuan adsorpsinya. 

a. Kapasitas Tukar Kation (Cation Exchange Capacity) 

Kapasitas tukar kation adalah jumlah pasangan ion yang tersedia tiap satuan 

berat atau volume zeolit dan menunjukkan jumlah kation yang tersedia untuk 

dipertukarkan. Kapasitas ini merupakan fungsi dari derajat substitusi Al 

terhadap Si dalam struktur kerangka zeolit. Semakin besar derajat substitusi, 

maka kekurangan muatan positif zeolit semakin besar, sehingga jumlah kation 

alkali atau alkali tanah yang diperlukan untuk netralisasi juga semakin banyak. 

Secara umum, kapasitas tukar kation pada zeolit tergantung pada tipe dan 

volume tempat adsorpsi, serta jenis, jari-jari ion dan muatan kation. 

b. Kemampuan Adsorpsi 

Struktur bagian dalam zeolit yang membentuk lubang dan sambungan dapat 

diisi dengan molekul-molekul lain, termasuk molekul air. Molekul yang dapat 

masuk ke dalam struktur zeolit hanyalah molekul yang memiliki ukuran yang 

sama atau lebih kecil dari ukuran lubang zeolit, sehingga molekul yang 

berukuran lebih besar dari ukuran lubang zeolit tidak dapat masuk. Karena hal 

inilah, maka zeolit sering juga disebut sebagai bahan yang memiliki sifat 

molekular sieve.  
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan adsorpsi zeolit. Faktor-

faktor itu adalah perbandingan Si/Al zeolit, ukuran dan jumlah pori, tipe tempat 

adsorpsi serta ukuran dan bentuk lubang pada struktur zeolit.  

2.1.2.2. Kegunaan Zeolit Alam 

Secara umum, zeolit mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai adsorben, 

katalis dan ion exchange. Namun untuk zeolit alam, fungsinya sebagai katalis sangat 

terbatas karena kemurnian dan luas permukaannya yang rendah. Oleh karena itu 

zeolit alam lebih banyak digunakan pada proses adsorpsi dan ion exchange. Pada 

proses adsorpsi, penggunaan zeolit difokuskan pada penghilangan molekul-molekul 

polar atau sedikit polar dengan menggunakan zeolit berkadar Al tinggi. Potensi zeolit 

alam pada proses ini cukup besar, mengingat zeolit alam umumnya mempunyai kadar 

Al yang tinggi (perbandingan Si/Al nya rendah). Contoh zeolit alam yang banyak 

digunakan sebagai adsorbent adalah clinoptilolite (HEU). Sementara ion exchange 

umumnya digunakan pada proses pelunakan air di industri detergen. Zeolit alam juga 

dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk pupuk, semen, sebagai suplemen 

pada hewan ternak serta sebagai bahan pengisi pada industri kertas (Butland, 2008). 

Bahkan pada saat ini zeolit sudah mulai dikembangkan dibidang kesehatan.   

2.1.2.3. Aktivasi Zeolit Alam 

Proses aktivasi zeolit alam sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu 

dengan tujuan yang berbeda-beda. Secara umum, ada tiga proses aktivasi yang bisa 

dilakukan terhadap zeolit alam, yaitu aktivasi secara fisis dengan pemanasan, aktivasi 

secara kimia dengan asam dan aktivasi secara kimia dengan basa.  

Proses aktivasi dengan panas dapat dilakukan pada suhu antara 200-4000C 

selama beberapa jam. Aktivasi fisis zeolit alam Malang dilakukan dengan 

memanaskan zeolit pada suhu 2500C selama 3 jam dengan tujuan untuk proses 

adsorpsi methilen blue (Rosita dkk., 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

aktivasi zeolit dengan panas memberikan daya adsorpsi yang lebih kecil 

dibandingkan aktivasi dengan basa. Sementara aktivasi kimia dengan basa terhadap 

zeolit alam dilakukan dengan menggunakan larutan natrium klorida 1 N (Oliveira and 
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Rubio, 2007). Zeolit teraktivasi kemudian digunakan sebagai adsorben ion sulfat dan 

isopropilxantat. Aktivasi dengan basa dapat pula dilakukan dengan larutan NaOH, 

dimana penurunan rasio Si/Al akan terjadi pada aktivasi dengan pH tinggi (Jozefaciuk 

dan Bowanko, 2002). Sementara sintesis zeolit A dari mineral tanah liat kaolinitik 

dilakukan dengan aktivasi panas pada suhu 400-5500C (Igbokwe dkk., 2008). 

Aktivasi zeolit alam Turki dengan menggunakan larutan HCl pada berbagai 

konsentrasi dan suhu memberikan hasil bahwa aktivasi dengan HCl menyebabkan 

terjadinya proses dealuminasi zeolit (Ozkan dan Ulku, 2005). 

Dari proses aktivasi zeolit baik secara asam maupun basa, diperoleh hasil bahwa 

zeolit yang diaktivasi dengan basa akan menjadi lebih polar bila dibandingkan dengan 

zeolit yang diaktivasi dengan asam (Jozefaciuk dan Bowanko, 2002). Perlakuan 

dengan asam terhadap zeolit terbukti akan menyebabkan zeolit menjadi lebih 

hidrofob sehingga daya adsorpsinya terhadap air akan berkurang (Sumin dkk., 2009). 

Semakin tinggi konsentrasi asam yang digunakan maka daya adsorpsi zeolit terhadap 

uap air menjadi semakin kecil ( Ozkan dan Ulku, 2005).  

Meskipun beberapa penelitian tentang aktivasi zeolit telah ada, namun 

penelitian tentang proses aktivasi zeolit alam Indonesia untuk digunakan sebagai 

adsorben uap air pada alat pengering belum pernah dilakukan. Khususnya untuk 

aplikasi sebagai adsorben uap air, maka metode aktivasi zeolit yang dapat dipilih 

adalah aktivasi dengan panas atau basa.  

2.2. Adsorpsi 

Adsorpsi adalah proses yang menggambarkan kecenderungan molekul fluida 

untuk menempel pada permukaan padatan. Adsorpsi termasuk salah satu sifat dasar 

benda, dimana benda mempunyai gaya tarik antar molekul. Adanya medan gaya 

menimbulkan daerah rendah energi disekitar permukaan padatan, sehingga densitas 

molekul didekat lapisan permukaan umumnya lebih besar dibandingkan di dalam 

fluida itu sendiri.  

Adsorpsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu adsorpsi kimia dan 

adsorpsi fisika. Pengelompokan adsorpsi ini didasarkan pada gaya permukaan yang 
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terjadi selama proses adsorpsi tersebut Pada adsorpsi fisika, molekul fluida dapat 

tertarik ke permukaan padatan disebabkan oleh dua tipe gaya, yaitu gaya dispersi-

tolak menolak (disebut juga gaya van der waals) dan gaya elektrostatik yang 

dihasilkan oleh molekul atau permukaan yang mempunyai dipole listrik permanent 

atau momen kuadrupol. Gaya dispersi akan selalu ada pada moleku, dan bila tidak 

ada gaya lain yang lebih besar, maka gaya ini yang akan menentukan kesetimbangan 

adsorpsi. Tipe adsorpsi ini akan berlaku misalnya pada molekul yang tidak 

mempunyai momen dipole atau momen kuadrupol. Namun jika molekul bersifat 

polar maka gaya yang bekerja adalah gaya elektrostatik. Bidang listrik yang 

dihasilkan akan menginduksi momen dipol molekul dan meningkatkan proses 

adsorpsi. Untuk permukaan yang polar dan molekul yang mempunyai momen dipol 

permanen maka interaksi yang terjadi akan sangat kuat, seperti adsorpsi air pada 

adsorben yang hidrofilik seperti zeolit. Selain itu, molekul yang mempunyai momen 

kuadrupol permanen atau lebih besar akan tertarik lebih kuat dibandingkan dengan 

molekul yang mempunyai momen rendah. Contohnya nitrogen akan teradsorpsi 

lebih kuat pada zeolit dibandingkan dengan oksigen.   

Sementara pada adsorpsi kimia, terdapat proses perpindahan elektron yang 

sama dengan pembentukan ikatan kimia antara permukaan padatan dengan zat 

terjerap. Adsorpsi kimia biasanya terjadi pada proses-proses katalitik heterogen. 

Sedangkan dalam proses-proses pemisahan atau pemurnian, adsorpsi yang 

umumnya terjadi adalah adsorpsi fisis. Adapun proses kebalikan dari adsorpsi 

disebut sebagai desorpsi. 

Sebagai adsorben (penjerap), umumnya digunakan bahan padat berpori. Agar 

bahan berpori mempunyai kapasitas adsorpsi yang besar, maka bahan tersebut harus 

mempunyai luas area spesifik yang besar, yang menunjukkan struktur berpori 

dengan adanya mikropori. Beberapa bahan adsorben yang telah banyak digunakan 

diantaranya adalah silika gel, alumina, karbon dan karbon aktif serta zeolit. Silika 

gel, alumina dan karbon aktif termasuk dalam kelompok adsorben amorp 
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(amorphous adsorbent), sementara zeolit merupakan adsorben kristal (crystalline 

adsorbent). 

Kelompok adsorben amorph mempunyai range luas area yang cukup besar, 

antara 200-1000 m2/gr. Luas area yang terlalu besar ini akan menyebabkan 

berkurangnya kekuatan fisik bahan, sehingga membatasi pemanfaatannya. Luas area 

yang besar juga menyebabkan banyaknya mikropori, dimana mikropori ini akan 

menghambat adsorpsi molekul-molekul berukuran besar. Distribusi ukuran pori 

kelompok adsorben ini juga sangat luas, dari ukuran nanometer hingga micrometer. 

Pada kelompok adsorben kristal, dimensi dan ukuran pori ditentukan oleh kerangka 

kristal, sehingga distribusi ukuran pori tidak terlalu luas.  

Pada alat pengering dengan adsorben, fungsi utama adsorben adalah untuk 

menjerap uap air yang ada di udara pengering. Air merupakan molekul kecil dan 

polar, sehingga akan terjerap kuat pada permukaan yang polar juga. Oleh karena itu, 

pada alat pengering adsorpsi dibutuhkan adsorben yang bersifat polar. Kelompok 

adsorben yang bersifat polar diantaranya adalah silika gel, alumina aktif dan zeolit 

dengan kadar Al tinggi. Kelompok adsorben ini akan menjerap air lebih kuat 

dibandingkan molekul organik, sehingga sering pula disebut sebagai adsorben 

hidrofil. Adapun kelompok adsorben yang bersifat nonpolar dan lebih mudah 

menjerap molekul organik disebut adsorben hidrofob. 

Kapasitas bahan padat berpori untuk menjerap fluida dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah geometri sistem pori serta 

sifat-sifat kimia yang menggambarkan interaksi antara fluida dengan adsorben. Pada 

geometri sistem pori, termasuk didalamnya adalah luas total permukaan internal, 

distribusi ukuran pori serta bentuk dan sambungan pori. Khusus untuk zeolit, 

kemampuan adsorpsi zeolit juga sangat dipengaruhi oleh perbandingan Si/Al. 

2.2.1. Kesetimbangan Adsorpsi 

Adsorpsi dan desorpsi merupakan proses kesetimbangan. Dan seperti proses 

kesetimbangan yang lain, maka distribusi sorbat di dalam fluida dan padatan 

dipengaruhi oleh sistem termodinamika. Data kesetimbangan umumnya disajikan 
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dalam bentuk isotherm, yaitu diagram yang menunjukkan perubahan kesetimbangan 

antara konsentrasi yang terjerap dengan konsentrasi di fase fluida atau tekanan parsial 

pada suhu tertentu. Secara umum, untuk adsorpsi fisis di permukaan homogen pada 

konsentrasi rendah maka kurva isotherm mendekati bentuk linear dan 

kemiringan/slopenya dikenal sebagai konstanta Henry. Konstanta Henry merupakan 

konstanta kesetimbangan termodinamika dan ketergantungannya terhadap suhu 

mengikuti persamaan Van’t Hoff : 

  /RT∆H
0

T

0p

0eK'K'
p

q
lim

−

→
==









∂
∂

         …………. (1) 

dimana -∆H0 merupakan panas adsorpsi pada kondisi standar. Proses adsorpsi, 

khususnya pada fase uap, umumnya bersifat eksotermis, sehingga –∆H0 bernilai 

positif dan oleh karenanya harga K’ akan menurun dengan kenaikan suhu.  

Hukum Henry berlaku dengan anggapan bahwa fase terjerap sangat encer 

sehingga tidak ada persaingan terhadap permukaan adsorben serta tidak ada pula 

interaksi antara molekul terjerap. Pada konsentrasi yang tinggi, kedua hal tersebut 

akan memberikan pengaruh yang cukup besar sehingga bentuk kurva isotherm 

menjadi lebih kompleks.  

Kurva isotherm menurut BET diklasifikasikan menjadi lima tipe. Kurva 

isotherm untuk kelompok adsorben mikropori umumnya termasuk ke dalam tipe I, 

sedangkan kurva yang lebih kompleks biasanya berhubungan dengan adsorpsi 

berlapis dan kondensasi kapiler. Kurva isotherm tipe I umumnya dinyatakan dengan 

model Langmuir, yaitu persamaan (Coulson dan Richardson, 2002) : 

  
KP1

KP

C

C

SM

S

+
=      ……………. (2) 

dengan CS adalah konsentrasi pada fase terjerap, CSM adalah konsentrasi maksimal 

pada fase terjerap, K adalah konstanta dan P adalah tekanan partial adsorbat pada fase 

gas. 
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Model Langmuir diturunkan dengan asumsi bahwa adsorpsi terjadi pada 

jumlah site yang telah tertentu, semua site sama, tiap site dapat menampung satu 

molekul sorbate dan tidak ada interaksi antara molekul sorbate di permukaan 

adsorben. Model Langmuir merupakan model yang digunakan secara luas, dan dapat 

pula digunakan pada sistem adsorpsi dimana molekul terjerapnya bergerak.   

Model lain yang juga sering digunakan pada sistem adsorpsi gas adalah 

persamaan Freunlich. Persamaan ini sering disebut sebagai persamaan empiris. Akan 

tetapi model ini tidak memiliki batas kemampuan adsorpsi, sehingga jumlah yang 

terjerap dapat menjadi tak terhingga jika konsentrasi terus dinaikkan. Oleh karena itu, 

persamaan Freunlich hanya berlaku pada kondisi dibawah konsentrasi jenuh  

(Kamarudin dkk., 2004). Adapun persamaan Freunlich pada fase gas dinyatakan 

dengan persamaan berikut (Smith, 2005) : 

   V = k’ pn’           …………. (3) 

dengan V adalah volume gas terjerap, p adalah partial pressure serta k dan n adalah 

konstanta yang ditentukan secara eksperimantal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Zeolit alam mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai adsorben uap 

air pada alat pengering dengan sistem adsorpsi. Penggunaan zeolit sebagai adsorben 

uap air pada alat pengering memungkinkan operasi pengeringan dilakukan pada suhu 

rendah, akan tetapi berbeda dengan zeolit sintetis, struktur zeolit alam sangat 

bervariasi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu proses aktivasi untuk menghilangkan air 

dan senyawa organik serta meningkatkan sifat-sifat zeolit sebagai adsorben. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan proses aktivasi zeolit alam Indonesia untuk 

dapat digunakan sebagai adsorben uap air. Secara skematik, road map penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Road Map Penelitian 

 

Penelitian dilakukan dengan dua tahapan utama. Tahapan yang pertama adalah 

proses aktivasi zeolit alam. Aktivasi zeolit alam dilakukan dengan dua metode, yaitu 

Masalah: 
Struktur dan pori 
zeolit alam   
bervariasi serta 
ada impuritas 

Metodologi : 
-Aktivasi zeolit alam dengan panas 
dan basa 
-Uji daya adsorpsi zeolit alam 
teraktivasi pada suhu atau 
kelembaban relatif berbeda 

Hasil: 
-Kondisi operasi aktivasi 
yang terbaik 
-Kurva kesetimbangan  
adsorpsi zeolit alam 

Luaran: 
-Zeolit alam aktif 
sebagai adsorben 
uap air 
-Publikasi ilmiah 
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aktivasi dengan menggunakan panas dan aktivasi dengan basa. Pada tahap pertama 

ini akan diperoleh kondisi operasi aktivasi terbaik untuk tiap-tiap metode aktivasi. 

Tahapan kedua dari penelitian adalah uji daya adsorpsi zeolit alam teraktivasi pada 

berbagai suhu dan kelembaban relatif sampai pada tahap pemodelan adsorpsi. Pada 

tahap ini, kondisi aktivasi terbaik digunakan untuk mengaktivasi zeolit. Zeolit yang 

telah teraktivasi kemudian diuji daya adsorpsinya pada rentang suhu 30-800C dengan 

kelembaban relatif yang sama serta diuji pula kemampuan adsorpsinya pada suhu 

tetap dengan kelembaban relatif yang berbeda. Selain uji daya adsorpsi, juga akan 

dilakukan analisa SEM pada zeolit teraktivasi terbaik (untuk tiap metode aktivasi) 

dan zeolit tidak teraktivasi. Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17  
 
        

Zeolite 

 

 

 

Aktivasi dengan panas dan NaOH 
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    Daya adsorpsi 
  Morfologi zeolit 
  Model adsorpsi 

 
 
 

      

     Kesimpulan 

 

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 
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3.1. Penetapan Kondisi Percobaan 

Pada aktivasi dengan panas, proses aktivasi zeolit dilakukan dengan 

memanaskan zeolit pada suhu antara 200-5000 selama beberapa jam. Proses ini 

terutama bertujuan untuk menghilangkan air dan senyawa organik pengotor. Dari sini 

ditentukan kondisi percobaan pada aktivasi dengan panas seperti terlihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Penetapan Kondisi Percobaan Untuk Aktivasi dengan Panas 

 

Variabel    Kondisi percobaan 

 

  Suhu    200, 300, 400, 5000C 

Waktu    2, 3, 4, 5 jam 

 

Pada aktivasi dengan basa, basa yang digunakan adalah NaOH. Variabel 

percobaan adalah konsentrasi NaOH dan suhu pemanasan. Konsentrasi NaOH 

ditetapkan  mulai dari 0,5N sampai 2N dengan interval 0,5N. Sedangkan suhu aktivasi 

adalah 60-900C dengan interval 100C. Penetapan kondisi percobaan untuk aktivasi 

dengan NaOH dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Penetapan Kondisi Percobaan untuk Aktivasi dengan NaOH 

 

Variabel    Kondisi percobaan 

 

  Konsentrasi   0,5; 1,00; 1,50; 2,00 N  

Suhu aktivasi   60, 70, 80, 900C 

 

Untuk pengujian daya adsorpsi zeolit teraktivasi, dilakukan pada berbagai 

rentang suhu dan kelembaban relatif. Untuk suhu yang berubah, maka kelembaban 

relatif dibuat tetap (100%) pada rentang suhu 30-800C dengan interval 100C. 
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Sementara untuk membuat kelembaban relatif yang berbeda, maka suhu di alat 

adsorpsi ditetapkan 800C sedangkan suhu udara masuk diatur 30, 40, 50, 60, 70 dan 

800C. 

3.2. Tahapan Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam dua tahap. Kedua tahap tersebut adalah : 

a. Aktivasi zeolit alam 

Aktivasi zeolit alam dilakukan dengan dua metode, yaitu aktivasi dengan 

panas dan aktivasi dengan basa. Pada proses aktivasi dengan panas, zeolit 

ditumbuk dan diambil fraksi ukuran 2,00-2,36 mm. Zeolit ditimbang sebanyak 25 

gr, kemudian dipanaskan di furnace sesuai dengan variabel suhu dan waktu yang 

telah ditentukan. Setelah pemanasan selesai, zeolit didinginkan di dalam 

desikator. Proses selanjutnya adalah menguji daya adsorpsi zeolit terhadap uap air 

dengan menggunakan alat sorption isotherm. Proses ini dilakukan dengan 

menimbang 20gr zeolit teraktivasi untuk kemudian di kontakkan dengan uap air 

yang ada dalam alat sorption isotherm sampai tercapai berat konstan. Volume air 

yang digunakan pada alat sorption sebanyak 1500 cc dengan suhu dipertahankan 

konstan pada 400C. Setelah berat konstan, zeolit ditimbang dan penambahan berat 

zeolit menunjukkan daya adsorpsi zeolit terhadap uap air pada suhu 400C. 

Kondisi aktivasi terbaik diperoleh dari  penambahan berat tertinggi dari tiap-tap 

variabel. 

Untuk aktivasi menggunakan NaOH, zeolit fraksi 2,00-2,36 mm sebanyak 

25 gram dimasukkan ke dalam labu leher tiga. Kemudian ditambahkan larutan 

NaOH sebanyak 50 ml dengan konsentrasi sesuai variabel percobaan. Campuran 

kemudian dipanaskan pada suhu sesuai variabel percobaan selama 2 jam. Setelah 

2 jam pemanasan, zeolit dicuci dengan aquades untuk menghilangkan sisa NaOH. 

Zeolit kemudian dioven pada suhu 1100C selama 4 jam. Setelah pemanasan 

selesai, zeolit didinginkan dalam desikator. Proses selanjutnya adalah uji daya 

adsorpsi zeolit teraktivasi yang langkah kerjanya sama dengan uji daya adsorpsi 

pada proses aktivasi panas  seperti diatas. 
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Dari masing-masing proses aktivasi dengan panas dan basa akan diperoleh 

kondisi aktivasi terbaik yaitu suhu dan waktu pemanasan pada aktivasi dengan 

panas serta konsentrasi NaOH dan rasio massa zeolit dengan volume larutan 

NaOH pada aktivasi dengan basa. Zeolit dengan kondisi operasi aktivasi terbaik 

ini selanjutnya akan diuji daya adsorpsinya pada rentang suhu dan kelembaban 

relatif yang berbeda. 

Adapun percobaan untuk tahapan aktivasi zeolit alam dapat dilihat pada 

Tabel 4. dan 5. 

 

Tabel 4. Running Percobaan Aktivasi Zeolit Alam dengan Panas 

Run 

Variabel Proses 

Pengukuran/ Analisis Waktu Suhu 
Hasil 

(menit) (0C) 

1 120 300 

- Daya Adsorpsi topt 
2 180 300 

3 240 300 

4 300 300 

     

5 topt 200 

- Daya Adsorpsi Topt 
6 topt 300 

7 topt 400 

8 topt 500 

    Kondisi operasi tetap:  
a. Massa zeolit dipanaskan dalam furnace 25 gr 
b. Massa zeolit untuk uji daya adsorpsi 20 gr 
c. Ukuran zeolit 2,00-2,36 mm 
d. Analisa daya adsorpsi pada suhu  40o ± 1oC, tekanan 1 atm 
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Tabel 5. Running Percobaan Aktivasi Zeolit Alam dengan NaOH 

Run 

Variabel Proses 

Pengukuran/ Analisis 
Konsentrasi 

NaOH 

Suhu 

pemanasan Hasil 

(0N) (0C) 

1 0,50 70 

- Daya Adsorpsi Copt 
2 1,00 70 

3 1,50 70 

4 2,00 70 

     

5 Copt 60 

- Daya Adsorpsi Topt 
6 Copt 70 

7 Copt 80 

8 Copt 90 

Kondisi operasi tetap:  
a. Massa zeolit diaktivasi dengan NaOH 25 gr, volume NaOH 50 ml 
b. Pemanasan selama 2 jam 
c. Massa zeolit untuk uji daya adsorpsi 20 gr 
d. Ukuran zeolit 2,00-2,36 mm 
e. Analisa daya adsorpsi pada suhu  40o ± 1oC, tekanan 1 atm 

                           

b. Uji daya adsorpsi  

Ada dua uji daya adsorbsi yang akan dilakukan. Uji yang pertama adalah uji 

daya adsorpsi pada kelembaban relatif tetap dan suhu yang berbeda. Uji ini 

dilakukan pada range suhu 30-800C dengan interval 100C pada kelembaban relatif 

100%. Sampel zeolit seberat 20 gr dimasukkan pada alat sorption isotherm yang 

berisi air dan dipertahankan pada suhu tertentu sesuai variabel. Zeolit dikontakkan 

dengan uap air sampai diperoleh berat konstan. Berat ini menunjukkan 

kemampuan adsorpsi zeolit terhadap uap air telah maksimal. Penambahan berat 

yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk pembuatan kurva kesetimbangan 

sistem zeolit-uap air.  
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Uji yang kedua dilakukan pada suhu yang tetap dan kelembaban relatif yang 

berbeda. Sampel zeolit sebanyak 20 gr dimasukkan pada alat uji adsorpsi kosong 

yang dipertahankan pada suhu tertentu, namun suhu udara masuk divariasi untuk 

mendapatkan kelembaban relatif yang berbeda. Zeolit dikontakkan dengan udara 

tersebut sampai diperoleh berat konstan. 

Selain kurva kesetimbangan sistem zeolit-uap air, juga dibuat model  

adsorpsi zeolit-uap air.  Data yang diperoleh dianalisa untuk mendapatkan model 

adsorpsi yang sesuai. Selain itu juga dilakukan analisa SEM pada zeolit yang 

tidak diaktivasi dan yang diaktivasi. Dengan analisa SEM dapat diketahui  

pengaruh perlakuan/aktivasi terhadap perubahan morfologi zeolit. Running 

percobaan untuk uji daya adsorpsi dapat dilihat pada Tabel 6 dan 7. 

 

Tabel 6. Running Percobaan Uji Daya Adsorpsi pada Berbagai Suhu 

Run Zeolit Teraktivasi Suhu 

(0C) 

Analisis Hasil 

1 Panas, Topt, topt 30 

Daya adsorpsi 
Kurva 

kesetimbangan,  

2 Panas, Topt, topt 40 

3 Panas, Topt, topt 50 

4 Panas, Topt, topt 60 

5 Panas, Topt, topt 70 

6 Panas, Topt, topt 80 

     

7 Basa, Copt, Topt 30 

Daya adsorpsi 
Kurva 

kesetimbangan 

8 Basa, Copt, Topt 40 

9 Basa, Copt, Topt 50 

10 Basa, Copt, Topt 60 

11 Basa, Copt, Topt 70 

12 Basa, Copt, Topt 80 
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Tabel 7. Running Percobaan Uji Daya Adsorpsi pada Berbagai RH 

Run Zeolit Teraktivasi Suhu udara Analisis Hasil 

Masuk(0C) Keluar(0C) 

1 Panas, Topt, topt 30 80 

Daya adsorpsi 
Kurva 

kesetimbangan,  

2 Panas, Topt, topt 40 80 

3 Panas, Topt, topt 50 80 

4 Panas, Topt, topt 60 80 

5 Panas, Topt, topt 70 80 

6 Panas, Topt, topt 80 80 

      

7 Basa, Copt, Topt 30 80 

Daya adsorpsi 
Kurva 

kesetimbangan 

8 Basa, Copt, Topt 40 80 

9 Basa, Copt, Topt 50 80 

10 Basa, Copt, Topt 60 80 

11 Basa, Copt, Topt 70 80 

12 Basa, Copt, Topt 80 80 

 

3.3. Alat dan Bahan yang Digunakan 

3.3.1. Alat yang Digunakan 

Pada proses aktivasi dengan menggunakan panas, alat utama yang digunakan 

adalah furnace. Sedangkan alat pendukung yang digunakan adalah cawan porselen. 

Untuk proses aktivasi dengan menggunakan basa, alat-alat utama yang diperlukan 

adalah labu leher tiga dengan pendingin balik, pemanas dan waterbath serta 

thermometer. Untuk alat pendukung yang digunakan adalah beaker glass, pengaduk 

dan oven.  

Pada analisa dan uji daya adsorpsi zeolit, digunakan alat sorption isotherm yang 

berupa silinder berlubang menyerupai saringan. Bagian bawah silinder diisi dengan 

air, sedangkan zeolit diletakkan diatas lubang-lubang saringan. Silinder dilengkapi 
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dengan pompa aerasi, pemanas dan pengontrol suhu / thermostat. Adapun skema alat 

sorption isotherm dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut ini. 

 

Gambar 4. Skema Alat Sorption Isotherm 

 

3.3.2. Bahan yang Digunakan 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah zeolit alam yang 

diperoleh dari daerah Klaten Jawa Tengah. Fraksi zeolit alam yang digunakan adalah 

zeolit dengan ukuran 2,00-2,36 mm. Perlakuan awal yang dilakukan terhadap zeolit 

adalah menumbuk dan menyaring zeolit untuk mendapatkan fraksi ukuran yang 

sesuai. Pada aktivasi dengan panas tidak dibutuhkan bahan tambahan lain, sedangkan 

pada aktivasi dengan basa digunakan NaOH (Merck) serta aquadest. 
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BAB IV 

HASIL PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Aktivasi Zeolit Alam 

Proses aktivasi zeolit alam dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu 

aktivasi dengan NaOH serta aktivasi dengan panas/fisis. Gambar 5 dan 6 

menunjukkan kemampuan adsorpsi uap air dari zeolit yang diaktivasi dengan NaOH. 

Dari kedua gambar tersebut dapat diketahui kondisi aktivasi terbaik dengan NaOH 

adalah pada konsentrasi NaOH 1 N dan suhu 700C dengan kemampuan adsorpsi 

sebesar 0,171 gr uap air/gr adsorben. 
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Gambar 5. Pengaruh normalitas terhadap daya adsorpsi zeolit pada proses 

aktivasi dengan NaOH pada suhu 700C 
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Gambar 6. Pengaruh suhu terhadap daya adsorpsi zeolit pada proses aktivasi dengan 

NaOH 1N 
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Pada percobaan ini, proses aktivasi zeolit alam bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan adsorpsi zeolit alam terhadap uap air. Untuk zeolit alam yang tidak 

diaktivasi, kemampuan adsorpsinya sebesar 0,077 gr uap air/gr adsorben. Aktivasi 

dengan basa, dalam hal ini dengan NaOH, terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

adsorpsi zeolit terhadap uap air. Pada proses aktivasi dengan NaOH, akan terjadi 

proses pelarutan silika yang merupakan salah satu komponen kerangka zeolit 

(Jozefaciuk dan Bowanko, 2002). Pelarutan silika akan menyebabkan perubahan 

struktur zeolit serta berkurangnya silika dalam kerangka zeolit sehingga rasio Si/Al 

menurun. Penurunan rasio ini akan meningkatkan kapasitas adsorpsi dan selektivitas 

zeolit terhadap molekul-molekul polar seperti uap air (Bonenfant dkk., 2008). 

Gambar 7 menunjukkan skema proses pelarutan silika zeolit pada perlakuan dengan 

NaOH. 

 

 

Gambar 7. Skema pelarutan silika kerangka zeolit pada proses aktivasi 
dengan NaOH (Groen dkk., 2007) 

 

Polaritas molekul yang teradsorp oleh zeolit juga mempunyai peranan yang 

cukup penting yang mempengaruhi interaksinya dengan bidang listrik zeolit. Pada 

proses adsorpsi, ada dua tipe gaya yang bekerja, yaitu gaya dispersi-tolak menolak 

serta gaya elektrostatis. Untuk molekul-molekul polar seperti uap air, maka gaya yang 

bekerja adalah gaya elektrostatis. Molekul yang polar atau mempunyai momen dipole 

permanen seperti air akan berinteraksi secara kuat dengan bidang listrik zeolit, 

sehingga proses adsorpsi uap air oleh zeolit akan lebih mudah terjadi. Pada rasio 

Si/Al rendah maka pori-pori zeolit mempunyai bidang listrik yang lebih tinggi yang 
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disebabkan oleh meningkatnya ”charge site” pada permukaan zeolit. Peningkatan 

bidang listrik pada permukaan zeolit ini terutama disebabkan oleh meningkatnya 

jumlah kation yang dapat dipertukarkan (exchangeble cation)  

Selain penurunan Si/Al rasio, aktivasi dengan NaOH juga bertujuan untuk 

menghilangkan ion-ion tertentu dari kerangka zeolit dan menggantinya dengan ion 

Na+ sehingga zeolit alam mempunyai kondisi yang semakin mendekati bentuk 

homoionik (Inglezakis dkk., 2001). Dengan bentuk homoionik, molekul zeolit akan 

mempunyai ukuran pori yang relatif sama, sehingga diharapkan kemampuan dan 

selektivitas adsorpsinya terhadap uap air juga akan lebih baik.  

Ukuran pori juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kapasitas dan laju adsorpsi zeolit terhadap adsorbat tertentu (Bonenfant dkk., 2008). 

Zeolit merupakan mineral yang mempunyai 2 jenis pori, yaitu mikropori (ukuran 

sampai 2 nm) dan makropori (ukuran >50nm). Makropori merupakan jalan masuk 

partikel menuju mikropori, dan pada bagian mikropori inilah sebagian besar peristiwa 

adsorpsi terjadi. Proses aktivasi secara umum diharapkan dapat meningkatkan jumlah 

mikropori karena pada proses aktivasi sebagian besar mikropori akan terbentuk. 

Pembentukan mikropori selama proses aktivasi kemungkinan disebabkan oleh 

penghilangan kotoran di permukaan serta adanya perubahan kerangka zeolit yang 

terjadi.   Dengan peningkatan jumlah dan volume mikropori inilah maka kemampuan 

adsorpsi zeolit alam teraktivasi terhadap air menjadi lebih tinggi.  

Kondisi operasi aktivasi dengan NaOH terbaik diperoleh pada 1N dan 700C. 

Pada kondisi ini, penurunan rasio Si/Al serta kemampuan tukar kation pada zeolit 

alam kemungkinan telah maksimal, sehingga pada kondisi diatas itu sudah tidak lagi 

memberikan perubahan daya adsorpsi yang signifikan. Sedangkan pada kondisi 

dibawah ini, pelarutan Si4+ serta masuknya ion Na+ masih bisa terjadi, sehingga daya 

adsorpsi masih bisa bertambah. Secara umum, aktivasi zeolit alam dengan NaOH 

dapat dilakukan pada konsentrasi antara 1-2N. Sementara pada konsentrasi diatas itu, 

tidak diperoleh peningkatan yang signifikan karena modifikasi komposisi zeolit dapat 

dilakukan setelah proses pembentukannya, akan tetapi dengan keterbatasan tertentu.  
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Metode aktivasi zeolit alam yang kedua adalah dengan pemanasan (metode 

fisis). Gambar 8 dan 9 menunjukkan kemampuan adsorpsi uap air dari zeolit yang 

diaktivasi dengan panas. Kondisi aktivasi terbaik diperoleh pada pemanasan 3000C 

selama 3 jam dengan kemampuan adsorpsi sebesar 0,137 gr uap air/gr adsorben. 
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Gambar 8. Pengaruh waktu pemanasan terhadap daya adsorpsi zeolit pada 

proses aktivasi fisis suhu 3000C 
 

0

0.025

0.05

0.075

0.1

0.125

0.15

100 200 300 400 500 600

Temperatur (C)

M
o

is
tu

re
 (

g
r 

u
ap

 a
ir

/g
r 

ad
so

rb
en

)

 
Gambar 9. Pengaruh suhu terhadap daya adsorpsi zeolit pada proses aktivasi 

fisis selama 3 jam 
 

Proses aktivasi secara fisis bertujuan untuk menghilangkan molekul-molekul 

air serta zat-zat organik pengotor yang ada pada kerangka zeolit. Perlakuan termal ini 

dapat pula menyebabkan perpindahan kation, yang akan mempengaruhi letak kation 

serta ukuran pori dan pada akhirnya akan mempengaruhi kesetimbangan serta 

kinetika adsorpsi ( Ackley dkk., 2003). 
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Pada percobaan ini dihasilkan suhu terbaik untuk aktivasi adalah 3000C. Pada 

suhu dibawah ini maka belum semua air dan bahan-bahan organik pengotor 

teruapkan. Namun bila suhu lebih dari 3000C maka dimungkinkan terjadi kerusakan 

pada kerangka zeolit yang menyebabkan kemampuan adsorpsinya terhadap uap air 

menurun. Kecenderungan hasil perlakuan dengan panas terhadap zeolit alam 

Indonesia ini sesuai dengan hasil yang diperoleh pada zeolit alam Turki dimana 

kemampuan adsorpsi zeolit alam Turki mula-mula meningkat seiring dengan 

peningkatan suhu aktivasi, akan tetapi setelah suhu diatas 4000C kemampuan 

adsorpsi zeolit turun (Ozkan dan Ulku, 2005). Zeolit alam umumnya juga mempunyai 

rasio Si/Al yang rendah sampai sedang (1-10). Stabilitas atau ketahanan zeolit ini 

terhadap panas relatif rendah, berkisar pada suhu 300-7000C tergantung pada struktur 

masing-masing zeolit (Ackley dkk., 2003; Payra dan Dutta, 2003). 

Hasil analisa SEM untuk zeolit alam tanpa dan dengan proses aktivasi dapat 

dilihat pada Gambar 10, sedangkan analisa komposisinya dengan EDX dapat dilihat 

pada Tabel 8. Analisa SEM ini merupakan salah satu metode analisa yang dapat 

dipilih untuk mengetahui morfologi kristal zeolit. Dari gambar tersebut dapat dilihat 

bahwa setelah mengalami perlakuan atau aktivasi terjadi perubahan pada morfologi 

zeolit, dan dimungkinkan terjadi pula perubahan struktur zeolit. Ukuran kristal zeolit 

setelah mengalami aktivasi berubah menjadi lebih kecil, sehingga diharapkan terjadi 

peningkatan volume pori. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

peningkatan kemampuan adsorpsi zeolit setelah mengalami aktivasi. Namun pada 

aktivasi dengan panas (fisis) ukuran kristal zeolit relatif kurang seragam bila 

dibandingkan dengan zeolit yang diaktivasi dengan NaOH, sehingga menyebabkan 

kemampuan adsorpsi zeolit ini lebih rendah.   
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   (a)       (b) 
 

 
(c) 

Gambar 10. Hasil Analisa SEM pada (a) Zeolit alam tanpa aktivasi (b) Zeolit alam 
dengan aktivasi NaOH (c) Zeolit alam dengan aktivasi fisis/panas.  

 
 

Tabel 8. Komposisi Zeolit Alam Tanpa Aktivasi dan dengan Aktivasi  
 
Komponen  Tanpa aktivasi (%) Aktivasi NaOH(%)a Aktivasi fisis(%)b 

 
C     6,17      5,75     5,08 
Na2O     0,75      4,10     0,56 
Al 2O3     9,68               10,55   10,63 
SiO2              74,88               61,95   75,08 
K2O     4,98      7,11     6,76 
CaO     3,55               10,53     1,88 
Keterangan:   
a = Zeolit aktivasi NaOH adalah zeolit alam yang diaktivasi dengan NaOH 1N pada suhu 700C 
b = Zeolit aktivasi fisis adalah zeolit alam yang diaktivasi dengan panas 3000C selama 3 jam. 
Analisa komposisi dilakukan dengan menggunakan  alat EDX 
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Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa setelah proses aktivasi terjadi penurunan 

rasio Si/Al zeolit. Rasio mula-mula 7,74 dan turun menjadi 5,87 pada proses aktivasi 

dengan NaOH serta 7,06 pada proses aktivasi dengan panas. Semakin rendah rasio 

Si/Al, maka zeolit menjadi lebih hidrofilik. Hal ini menyebabkan kemampuan 

adsorpsi zeolit terhadap uap air lebih besar. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa 

zeolit alam, baik sebelum maupun sesudah aktivasi masih mengandung zat-zat 

organik (adanya atom C), yang tentu saja akan mempengaruhi kemampuan adsorpsi 

zeolit terhadap uap air. Namun hasil analisa komposisi dengan EDX ini umumnya 

masih memberikan persentase kesalahan yang cukup tinggi, sehingga untuk 

memberikan analisa komposisi yang lebih akurat disarankan untuk menggunakan alat 

atomic absorption spectrophotometer (AAS) 

Pada penelitian ini juga dilakukan perbandingan kemampuan adsorpsi uap air 

antara zeolit teraktivasi NaOH dengan zeolit sintetis jenis 3A. Zeolit teraktivasi 

NaOH dipilih karena dari dua metode yang dilakukan, aktivasi dengan NaOH 

memberikan hasil yang lebih baik. Sementara zeolit sintetis dipilih jenis 3A karena 

zeolit sintetis ini memang dirancang untuk mengadsorpsi air. Kemampuan adsorpsi 

zeolit alam dengan aktivasi NaOH pada suhu 400C adalah 0,171 gr uap air/gr 

adsorben, sedangkan untuk zeolit sintetis diperoleh 0,206 gr uap air/gr adsorben. 

Kemampuan adsorpsi zeolit alam teraktivasi masih dibawah zeolit sintetis, meskipun 

selisihnya tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan pada zeolit sintetis ukuran porinya 

seragam (± 3 Å) karena jenis kationnya yang sama. Sedangkan pada zeolit alam 

ukuran porinya masih sedikit bervariasi karena ada beberapa kation dalam struktur 

kerangka zeolit serta masih adanya bahan-bahan organik sebagai impuritas. 

 
4.2. Kesetimbangan Adsorpsi pada Berbagai Suhu dan Kelembaban Relatif 
 

Gambar 11 menunjukkan kurva kesetimbangan adsorpsi pada zeolit alam 

yang diaktivasi dengan NaOH dan diaktivasi dengan panas pada berbagai nilai 

kelembaban relatif (RH). Meskipun umumnya kesetimbangan adsorpsi zeolit 
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dinyatakan dalam tekanan relatif/parsial, namun nilainya sebanding dengan 

kelembaban relatif. Sementara Gambar 12 merupakan kurva kesetimbangan adsorpsi 

zeolit alam pada berbagai suhu. Dari Gambar 11 terlihat bahwa semakin besar nilai 

RH maka kemampuan adsorpsi zeolit semakin besar pula. Kecenderungan ini berlaku 

pada berbagai jenis zeolit, baik zeolit alam maupun sintetis (Pires dan Carvalho, 

1997; Kim dkk., 2005; Ozkan dan Ulku, 2008). Kurva kesetimbangan adsorpsi uap 

air dan zeolit menurut klasifikasi BET termasuk dalam tipe I, dengan slope terbesar 

mendekati RH = 0 dan semakin datar pada RH tinggi. Kondisi ini mengindikasikan 

permukaan yang hidrofilik serta mikroporositas. Slope yang besar pada awal kurva 

menunjukkan tingginya afinitas air dengan zeolit (Pires dan Carvalho, 1997). Afinitas 

yang tinggi menyebabkan kemampuan adsorpsi zeolit terhadap uap air juga tinggi. 

Nilai afinitas ini salah satunya dipengaruhi oleh rasio Si/Al, dimana nilai afinitas uap 

air dan zeolit berbanding terbalik dengan rasio Si/Al zeolit. Oleh karena proses 

aktivasi dengan NaOH memberikan rasio Si/Al yang lebih rendah dibanding aktivasi 

fisis, maka aktivasi dengan NaOH akan memberikan kemampuan adsorpsi yang lebih 

tinggi pada RH yang sama. Peningkatan tekanan parsial juga dapat menyebabkan 

penetrasi uap air lebih jauh ke dalam sambungan kecil zeolit sehingga menyebabkan 

interaksi antara uap air dengan zeolit menjadi lebih kuat.  
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Gambar 11. Kurva kesetimbangan adsorpsi pada kelembaban relatif yang berbeda 
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Sementara dari Gambar 12 terlihat bahwa kemampuan adsorpsi zeolit 

terhadap uap air menurun dengan kenaikan suhu. Dengan kenaikan suhu akan terjadi 

peningkatan mobilitas molekul teradsorp dalam lubang zeolit. Hal ini menyebabkan 

terjadinya penurunan interaksi antara adsorben dengan adsorbat sehingga dapat 

mempengaruhi harga kesetimbangan adsorpsi. 
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Gambar 12. Kurva kesetimbangan adsorpsi pada suhu yang berbeda 

 

Model persamaan adsorpsi yang diperoleh disajikan pada Tabel 9. Dari Tabel 

9 dapat dilihat bahwa nilai konstanta Freunlich dan Langmuir untuk zeolit yang 

diaktivasi dengan NaOH lebih tinggi dibandingkan dengan zeolit yang diaktivasi 

secara fisis. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adsorpsi zeolit alam yang 

diaktivasi dengan NaOH lebih baik daripada yang diaktivasi secara fisis. Adapun 

model yang paling mendekati hasil percobaan untuk kedua metode aktivasi adalah 

model Freunlich. 
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Tabel 9. Persamaan Model Adsorpsi 
 
Metode Aktivasi Model Adsorpsi  Persamaan  SSE 
 
NaOH   Freunlich   y = 0,0098x0,54  0,0006 

   Langmuir   
0,0016x1

0,0016x
y

+
=  0,0022 

Fisis   Freunlich   y = 0,0066x0,56  0,0009 

   Langmuir   
0,0011x1

0,0011x
y

+
=  0,0018 

Keterangan : 
y = jumlah moisture 
x = kelembaban relatif 
SSE = sum of square error = Σ(xperc – xperhit)

2 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

a. Proses aktivasi zeolit alam sebagai adsorben uap air dapat dilakukan dengan 

aktivasi NaOH maupun aktivasi fisis (dengan pemanasan). 

b. Kondisi operasi aktivasi dengan basa yang terbaik adalah NaOH 1N pada 

pemanasan 7000 C dengan daya adsorpsi 0,171 gr uap air/gr adsorben. 

c. Kondisi  operasi aktivasi dengan pemanasan yang terbaik adalah suhu 3000 C 

selama 3 jam dengan daya adsorpsi sebesar 0,137 gr uap air/gr adsorben. 

d. Dari hasil analisa SEM terlihat bahwa setelah proses aktivasi terjadi 

perubahan morfologi zeolit alam 

e. Kurva kesetimbangan zeolit naik dengan kenaikan RH, akan tetapi turun 

dengan kenaikan suhu. 

f. Proses aktivasi akan mempengaruhi kemampuan adsorpsi uap air oleh zeolit, 

dimana faktor yang berpengaruh pada aktivasi dengan NaOH adalah 

konsentrasi dan suhu, sedangkan pada aktivasi dengan panas faktor yang 

berpengaruh adalah suhu dan waktu pemanasan. 

 

5.2. Saran 

Dari hasil proses aktivasi yang telah diperoleh, maka dapat dilakukan 

penelitian lanjutan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh proses aktivasi zeolit 

alam terhadap perubahan struktur serta porinya dengan didukung oleh analisa-analisa 

yang akurat, seperti dengan menggunakan XRD untuk mengetahui struktur zeolit 

alam, analisa AAS untuk mengetahui komposisi zeolit serta analisa porositas untuk 

mengetahui ukuran dan volume pori zeolit. 
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BAB VI 

RINGKASAN 

 

Bab I laporan ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang perlunya 

penelitian, dimana sebagai salah satu proses yang banyak digunakan di industri, 

pengeringan membutuhkan energi yang cukup besar. Salah satu pengembangan alat 

pengering adalah alat pengering yang menggunakan adsorben, yang terbukti dapat 

mengurangi konsumsi energi serta memenuhi kebutuhan alat pengering untuk bahan-

bahan yang sensitif terhadap suhu. Alternatif adsorben yang dapat digunakan adalah 

zeolit alam. Akan tetapi sebelum digunakan zeolit ini masih memerlukan proses 

aktivasi khususnya untuk meningkatkan sifat-sifat zeolit sebagai adsorben uap air. 

Selain latar belakang, bab ini juga berisi perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian. 

Bab II merupakan tinjauan pustaka, yang berisi tentang teori dasar struktur 

zeolit, macam dan jenis zeolit, sifat-sifat zeolit, khususnya zeolit alam serta teori dan 

model adsorpsi. Pada bab ini juga dijelaskan berbagai macam proses aktivasi zeolit 

alam yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. 

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi rancangan penelitian dari 

mulai road map dan diagram alir penelitian, penetapan kondisi dan running 

percobaan sampai metode analisa daya adsorpsi. Pada bab ini juga dijelaskan alat dan 

bahan yang digunakan selama penelitian. 

Hasil percobaan dan pembahasan tersaji pada bab IV. Hasil percobaan 

dijabarkan dalam bentuk kurva/grafik untuk tiap-tiap metode aktivasi, dan kemudian 

di lakukan pembahasan dengan berdasar pada teori/literatur yang ada. Selain hasil 

dalam bentuk kurva, juga disajikan hasil analisa SEM serta model persamaan 

adsorpsi untuk mengetahui kemampuan adsorpsi zeolit alam teraktivasi pada berbagai 

kondisi udara. 
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Bab V laporan ini merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil 

akhir yang diperoleh dari penelitian, yang merupakan ringkasan dari pembahasan.  

Untuk saran berisi masukan yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya.  
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LAMPIRAN PERHITUNGAN 

 

I. PERHITUNGAN DAYA ADSORPSI ZEOLIT ALAM 

 

Hasil perhitungan daya adsorpsi zeolit alam terhadap uap air pada: 

 

a. Zeolit alam tanpa aktivasi, uji adsorpsi pada T = 400C 

W0 
(gr) 

W1 (gr) 
Daya adsorpsi (gr 

uap air/gr adsorben) 

20 21.54 0.077 
 

 

b. Zeolit alam dengan aktivasi NaOH, uji adsorpsi pada T = 400C 

NaOH 
(N) 

T( C) W0(gr) W1(gr) 
Daya adsorpsi (gr 

uap air/gr adsorben) 

0,5 70 20 22.96 0.148 

1,0 70 20 23.42 0.171 

1,5 70 20 23.40 0.170 

2,0 70 20 23.36 0.168 

1,0 60 20 22.88 0.144 

1,0 70 20 23.42 0.171 

1,0 80 20 23.34 0.167 

1,0 90 20 23.30 0.165 
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c. Zeolit alam dengan aktivasi fisis/panas, uji adsorpsi pada T = 400C 

t (jam) T( C) W0(gr) W1(gr) 
Daya adsorpsi (gr 

uap air/gr adsorben) 

2 300 20 22.50 0.125 

3 300 20 22.74 0.137 

4 300 20 22.62 0.131 

5 300 20 22.12 0.106 

3 200 20 22.26 0.113 

3 300 20 22.74 0.137 

3 400 20 22.52 0.126 

3 500 20 21.80 0.090 
 

 

d. Zeolit alam teraktivasi NaOH 1 N, pemanasan 700C pada berbagai suhu (RH = 

100%) 

T( C) W0(gr) W1(gr) 
Daya adsorpsi (gr 

uap air/gr adsorben) 

30 20 23.56 0.178 

40 20 23.42 0.171 

50 20 22.84 0.142 

50 20 22.62 0.131 

70 20 22.50 0.125 

80 20 22.26 0.113 
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e. Zeolit alam teraktivasi fisis 3000C 3 jam pada berbagai suhu (RH = 100%) 

T( C) W0(gr) W1(gr) 
Daya adsorpsi (gr 

uap air/gr adsorben) 

30 20 22.96 0.148 

40 20 22.74 0.137 

50 20 22.36 0.118 

50 20 22.16 0.108 

70 20 21.84 0.092 

80 20 21.54 0.077 
 

f. Zeolit alam teraktivasi NaOH 1 N, pemanasan 700C pada berbagai RH (T = 800C) 

 RH(%) W0(gr) W1(gr) 
Daya adsorpsi (gr 

uap air/gr adsorben) 

8.57 20 20.24 0.012 

14.95 20 20.92 0.046 

25.12 20 21.24 0.062 

39.43 20 21.68 0.084 

64.72 20 21.96 0.098 

100 20 22.26 0.113 
 

g. Zeolit alam teraktivasi fisis 3000C 3 jam pada berbagai RH (T = 800C) 

 RH(%) W0(gr) W1(gr) 
Daya adsorpsi (gr 

uap air/gr adsorben) 

8.57 20 20.10 0.005 

14.95 20 20.40 0.02 

25.12 20 21.02 0.051 

39.43 20 21.36 0.068 

64.72 20 21.48 0.074 

100 20 21.54 0.077 
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h. Zeolit alam teraktivasi NaOH 1 N, pemanasan 700C pada berbagai RH (T = 600C) 

RH(%) W0(gr) W1(gr) 
Daya adsorpsi (gr 

uap air/gr adsorben) 

20.96 20 21.38 0.069 

36.56 20 21.82 0.091 

61.42 20 22.24 0.112 

100 20 22.62 0.131 
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II. PERHITUNGAN MODEL ADSORPSI  

 

a. Kesetimbangan moisture pada T=800C untuk zeolit aktivasi NaOH 

RH (%) Loading 
Model 

Freunlich SSE 

8.57 0.012 0.032 0.00039 

14.95 0.046 0.043 0.00001 

25.12 0.062 0.057 0.00003 

39.43 0.084 0.073 0.00013 

64.72 0.098 0.095 0.00001 

100 0.113 0.120 0.00006 

      0.00062 

 K 0.0099  

 1/n 0.543  
 

 

RH (%) Loading 
Model 

Langmuir SSE 
8.57 0.012 0.0136 2.538E-06 

14.95 0.046 0.0235 5.074E-04 
25.12 0.062 0.0388 5.371E-04 
39.43 0.084 0.0596 5.942E-04 
64.72 0.098 0.0943 1.399E-05 

100 0.113 0.1385 6.515E-04 
      2.307E-03 
 K 0.00160799  
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b. Kesetimbangan moisture pada T=800C untuk zeolit aktivasi fisis 

RH (%) Loading 
Model 

Freunlich SSE 

8.57 0.005 0.0221 0.00029 

14.95 0.02 0.0302 0.00010 

25.12 0.051 0.0404 0.00011 

39.43 0.068 0.0520 0.00025 

64.72 0.074 0.0687 0.00003 

100 0.077 0.0876 0.00011 

      0.00091 

 K 0.0066  

 1/n 0.559  
 

RH (%) Loading 
Model 

Langmuir SSE 
8.57 0.005 0.0095 2.00E-05 

14.95 0.020 0.0164 1.29E-05 
25.12 0.051 0.0273 5.64E-04 
39.43 0.068 0.0421 6.69E-04 
64.72 0.074 0.0673 4.45E-05 

100 0.077 0.1004 5.45E-04 
      1.86E-03 
 K 0.0011  
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c. Kesetimbangan moisture pada T=600C untuk zeolit aktivasi NaOH 

RH (%) Loading 
Model 

Freunlich SSE 

20.96 0.069 0.0716 6.756E-06 

36.56 0.091 0.0892 3.171E-06 

61.42 0.112 0.1095 6.071E-06 

100 0.131 0.1328 3.323E-06 

      1.932E-05 

 K 0.0220  

 1/n 0.4100  
 

RH (%) Loading 
Model 

Langmuir SSE 
20.96 0.069 0.0378 0.00097 
36.56 0.091 0.0641 0.00072 
61.42 0.112 0.1032 0.00008 

100 0.131 0.1578 0.00072 
      0.00249 
 K 0.0019  
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