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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1  Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 

2.1.1  Skema PLTP 

 Sistem panas bumi di Indonesia umumnya merupakan sistem hidrotermal yang 

mempunyai temperatur tinggi (>225
0
C) dan hanya beberapa diantaranya yang 

mempunyai temperatur sedang (150‐225
0
C). Pengalaman dari lapangan panas bumi 

yang telah dikembangkan di dunia menunjukkan bahwa sistem panas bumi 

bertemperatur tinggi dan sedang, potensial dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. 

Potensi sumber daya panas bumi Indonesia sangat besar yaitu sekitar 27.500 MWe, 

sekitar 30‐40% potensi panas bumi dunia. Mekanisme kerja Pembangkit Listrik Tenaga 

Panas bumi (PLTP) pada prinsipnya sama seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU), hanya pada PLTU uap dibuat di permukaan menggunakan boiler, sedangkan 

pada PLTP, uap berasal dari reservoir panas bumi. Mekanisme PLTP satu fasa seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 yaitu jika fluida di kepala sumur berupa fasa uap, 

maka uap tersebut dapat dialirkan langsung ke turbin dan kemudian turbin akan 

mengubah energi panas bumi menjadi energi gerak yang akan memutar generator 

sehingga dihasilkan energi listrik [1]. 

 

 

Gambar 2.1 Mekanisme PLTP satu fasa [1] 
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 Mekanisme PLTP dua fasa yaitu jika fluida panas bumi keluar dari kepala 

sumur sebagai campuran fluida dua fasa (fasa uap dan fasa cair) maka terlebih dahulu 

dilakukan proses pemisahan pada fluida. Hal ini dimungkinkan dengan melewatkan 

fluida ke dalam separator, sehingga fasa uap akan terpisahkan dari fasa cairnya. Fraksi 

uap yang dihasilkan dari separator inilah yang kemudian dialirkan ke turbin seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 [1].  

 

 

Gambar 2.2 Mekanisme PLTP dua fasa [1] 

 

 Jika sumber daya panas bumi mempunyai temperatur sedang, fluida panas 

bumi masih dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan menggunakan 

pembangkit listrik siklus binari (binary plant). Fluida sekunder (isobutane, isopentane 

atau ammonia) dipanasi oleh fluida panas bumi melalui mesin penukar kalor atau heat 

exchanger. Fluida sekunder menguap pada temperatur lebih rendah dari temperatur titik 

didih air pada tekanan yang sama. Fluida sekunder mengalir ke turbin dan setelah 

dimanfaatkan akan dikondensasikan sebelum dipanaskan kembali oleh fluida panas 

bumi. Siklus tertutup dimana fluida panas bumi tidak diambil masanya, tetapi hanya 

panasnya saja yang diekstraksi oleh fluida kedua, sementara fluida panas bumi 

diinjeksikan kembali ke dalam reservoir, ini disebut sebagai siklus binary seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.3 [1]. 
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Gambar 2.3 Siklus binary [1] 

 

2.1.2  Lumpur Geothermal 

   Serbuk geothermal merupakan serbuk yang berasal dari limbah padat 

geothermal (lumpur geothermal) yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas 

bumi (PLTP). Penelitian ini menggunakan lumpur geothermal yang didapat dari PLTP 

Dieng milik PT. Geo Dipa Energy. Salah satu sumur produksi PLTP Dieng dapat dilihat 

seperti pada Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 PLTP Dieng 

 

 Endapan lumpur yang dihasilkan pada kolom pengendapan di PLTP Dieng 

setiap bulannya mencapai sekitar 165 ton [2]. Jumlah itu cukup besar dan pada 

umumnya lumpur geothermal ini hanya dibuang begitu saja di kolom pengendapan 

tanpa ada pemanfaatan yang berarti seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5.  



8 

 

 

Gambar 2.5 Kolom pengendapan lumpur geothermal di PLTP Dieng 

 

 Penelitian bahan galian pada lapangan panas bumi di Dieng yang dilakukan 

Kelompok Program Penelitian Konservasi, Pusat Sumber Daya Geologi, Badan 

Geologi, pada bulan April 2008, diantaranya melakukan analisis kandungan logam pada 

lumpur silika hasil endapan lumpur yang berasal dari PLTP. Penelitian tersebut 

menyimpulkan terdapat kadar yang signifikan dari beberapa unsur logam seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 2.1 [2]. 

 

Tabel 2.1. Kandungan unsur logam pada lumpur geothermal PLTP Dieng [2] 

No 
Unsur 

Rata-rata 
(ppm) 

Minimum 
(ppm) 

Maksimum 
(ppm) 

1 Au 0.477 0.099 1.273 
2 Ag 3.14 1 8 
3 Hg 1.98 0.03 8.37 
4 As 69.14 24 184 
5 Sb 46.14 <2 15 
6 Cu 46.72 12 129 
7 Pb 115.43 51 334 
8 Zn 199 77 456 

 

 Limbah padat geothermal mengandung unsur logam yang beberapa 

diantaranya logam berat, antara lain logam Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Cd, As, Sb, Au, Ag, Hg, 

dan Se. Usaha untuk memanfaatkan lumpur geothermal masih sangat terbatas, bahkan 

pengolahan untuk memanfaatkan lumpur silika melalui proses pemanasan dapat 

menyebabkan menguapnya merkuri serta kandungan logam berat lainnya yang dapat 

mencemari udara dan lingkungan sekitarnya [2]. 
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 Lumpur geothermal sebagai limbah utama dari PLTP mempunyai potensi yang 

cukup besar dalam industri, diantaranya sebagai sumber silika. Pada umumnya lumpur 

geothermal tersebut dikeringkan, disaring, lalu dibakar agar menjadi serbuk. Hampir 

semua  lumpur geothermal berwarna putih. Silika dapat diperoleh dengan membakar 

lumpur geothermal pada suhu tertentu sehingga dihasilkan abu yang berwarna 

keputihan yang mengandung silika sebagai komponen utamanya. Lumpur geothermal 

yang telah mengalami proses pembakaran akan berubah menjadi serbuk geothermal. 

Serbuk geothermal yang dihasilkan berwarna putih sebanyak 15-30 % dari berat lumpur 

yang dibakar dan mengandung silika sebagai komponen utama. Pada umumnya kadar 

silika dalam serbuk geothermal berkisar antara 75-85%.  

 Abdul Syakur dkk (2011) telah melakukan penelitian terhadap limbah 

geothermal yang akan digunakan sebagai bahan pengisi isolator. Bahan isolasi yang 

digunakan adalah resin epoksi diglicydil ether bisphenol-A (DGEBA) dengan pematang 

methaphynilene diamine (MPDA). Untuk memperbaiki permukaan bahan ditambahkan 

silane dan sebagai bahan pengisi ditambahkan pasir silika. Dilakukan pengukuran 

komposisi pasir silika untuk menentukan major element dalam sampel pasir dari PLTP 

Dieng. Diperoleh data seperti yang  tertera pada Tabel 2.2.  

 

Tabel 2.2. Kandungan senyawa anorganik dalam serbuk geothermal [3] 

Parameter 
Hasil Pengukuran (%) 

Rata-rata (%) 
1 2 3 

Al2O3 0.0746 0.0694 0.0746 0.0729 

CaO 0.0536 0.0523 0.0523 0.0527 

CaCO3 0.0956 0.0933 0.0933 0.0941 

Fe2O3 0.1743 0.1743 0.1743 0.1743 

MgO 0.0106 0.0107 0.0108 0.0107 

MgCO3 0.0222 0.0224 0.0227 0.0224 

K2O 0.4878 0.4878 0.4878 0.4878 

Na2O 1.2209 1.2346 1.2346 1.2300 

SiO2 76.6286 77.7748 78.9209 77.7748 

TiO2 0.6408 0.6166 0.6651 0.6408 
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 Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut diketahui bahwa komposisi unsur pasir silika 

PLTP Dieng paling banyak adalah SiO2 sebesar 77,7748 %. Unsur SiO2 ini yang akan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan nilai konstanta dielektrik bahan, 

disamping pengaruh dari bahan-bahan lain seperti silane, DGEBA dan MPDA. Selain 

mengandung silika sebagai komponen utama, serbuk geothermal juga mengandung 

senyawa lain seperti tercantum dalam Tabel 2.2 [3]. 

 Minta dkk (2010) juga melakukan penelitian mengenai sintesis silika gel dari 

geothermal sludge dengan metode caustic digestion. Tujuan penelitian ini mempelajari 

pengaruh konsentrasi NaOH terhadap recovery silika dan pengaruh kondisi pengasaman 

(rasio pengenceran, pH, laju titrasi HCl, dan waktu aging) terhadap karakteristik silika 

yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yield recovery silika meningkat 

dengan naiknya konsentrasi NaOH. Pengenceran sodium silikat yang besar 

meningkatkan surface area silika yang dihasilkan. Pada variasi pH akhir, kenaikan pH 

menyebabkan surface area dan volume pori silika mengalami penurunan. Peningkatan 

laju titrasi HCl menyebabkan menurunnya surface area silika. Surface area meningkat 

dalam waktu aging 6-18 jam dan menurun pada waktu aging di atas 18 jam. Diameter 

silika yang dihasilkan termasuk dalam kategori mesopori [4].  

 

2.2  Zeolit 

2.2.1  Sejarah Zeolit 

 Zeolit pertama, stilbite, telah ditemukan tahun 1756 oleh Baron Cronstedt, 

seorang mineralog Swedia. Dia menamakan jenis ini adalah mineral zeolit dari bahasa 

Yunani zeo (mendidih) dan lithos (batu), karena ketika dipanaskan perlahan, batu itu 

menghasilkan uap air. Karena keragaman sifat yang dimiliki oleh zeolit alam, hal itu 

tidak mengejutkan bahwa upaya yang luas dalam mensintesis zeolit mulai begitu lama. 

Bahkan upaya untuk mencapai sintesis hidrotermal analog zeolit alam sampai tahun 

1845, meskipun suhu dan tekanan yang tinggi yang digunakan dan kurangnya teknik 

identifikasi yang tepat tidak memungkinkan tingkat keberhasilan yang tinggi selama 

lebih dari satu abad. Sebagian besar kerja sukses dimulai pada 1940 ketika difraksi 

sinar-X yang disediakan memudahkan identifikasi produk dan Barrer RM 

mengembangkan sintesis gel. Pendekatan ini didasarkan pada komponen yang sangat 
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reaktif dalam sistem tertutup dan menggunakan suhu dan kondisi kristalisasi yang lebih 

khas dari sintesis senyawa organik dari formasi mineral. Pada tahun 1959, dibawah 

kepemimpinan Milton RM, Divisi Linde dari Union Carbide telah berhasil mensintesis 

hampir semua zeolit komersial penting dan sebagai perintis bisnis sintesis saringan 

molekul zeolit. Dibidang sintesis hasilnya memang telah mengesankan. Dari 35 yang 

dikenal secara alam sebagai zeolit, 24 telah digandakan di laboratorium. Dalam proses 

ini, lebih dari 200 fase sintetik baru telah ditemukan, termasuk VPI-5, ZSM-5, dan 

ALPO dan keluarga baru lain dari saringan molekuler [5]. 

 

2.2.2  Definisi Zeolit 

Zeolit merupakan bahan anorganik berupa kristal dengan struktur kerangka tiga 

dimensi yang tersusun dari unit-unit tetrahedral silika dan alumina. Zeolit terdiri dari 3 

komponen yaitu kation yang dapat dipertukarkan, kerangka aluminosilikat dan fasa air. 

Ikatan ion Al-O-Si-O membentuk struktur kristal aluminosilikat, sedangkan logam 

alkali merupakan sumber kation yang mudah dipertukarkan dan fasa air merupakan air 

hidrat yang mengisi rongga kristal. 

Zeolit memiliki rumus empiris : 

Mx/n {(AlO2)x(SiO2)y}.z H2O………………………………………………(1) 

Dengan : 

Mx/n = Kation non kerangka yang dapat dipertukarkan dengan valensi n 

{} = Kerangka aluminosilikat 

zH2O = Air zeolitik non kerangka 

dimana y>x  

 

Unit tetrahedral silika dan alumina terbentuk dari 4 atom oksigen yang 

mengelilingi satu atom Si atau Al. Tiap atom oksigen bermuatan negatif 2 dan tiap atom 

silikon bermuatan positif 4. Adanya atom Al yang bervalensi 3 menyebabkan 

tetrahedron alumina bermuatan negatif, sehingga memerlukan kation untuk memenuhi 

sistem kenetralan. Struktur kerangka zeolit memiliki Na
+
, K

+
 atau Ca

2+
 [6]. Kation-

kation ini bersifat dapat dipertukarkan. Dalam struktur kristalnya Si yang bervalensi 4 
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dapat digantikan dengan Al yang bervalensi 3 sampai 50%, sehingga dengan mengatur 

bahan dasar maka rasio Si/Al dapat dibuat bervariasi [7]. 

 Zeolit memiliki rongga-rongga yang berisi air hidrat. Air ini dapat diusir 

dengan melakukan pemanasan. Posisi air hidrat dapat digantikan oleh molekul-molekul 

gas atau cairan pada saat proses adsorpsi. Air yang menempati rongga ini dapat 

mencapai 28,3% berat zeolit anhidrat [7]. Ada beberapa unit pembangun zeolit seperti 

tampak pada gambar di bawah ini. 

 

 

 Gambar 2.6 Unit pembangun zeolit [8] 

 

2.2.3  Primary Building Units (PBU) 

 Zeolit terdiri dari TO4 tetrahedral melalui berbagai sudut yang memunculkan 

suatu kerangka empat yang terhubung dalam tiga dimensi. Kerangka T atom umumnya 

merujuk pada atom Si, Al, atau P. Dalam beberapa kasus T dapat berupa atom lain 

seperti B, Ga, Be, Ge, dll. 

 

   

Gambar 2.7 PBU (a) TO4 tetrahedron, (b) TO4 tetrahedron yang berhubungan [9] 
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 Tetrahedral [SiO4], [AlO4], atau [PO4] ini merupakan unit bangunan dasar 

struktural kerangka zeolit. Unit bangunan utama adalah TO4 tetrahedra. Dalam zeolit, 

masing-masing atom T dikoordinasikan dengan empat atom oksigen [(Gambar 2.7 (a)] 

dengan setiap atom oksigen menjembatani dua atom T [(Gambar 2.7 (b)], sehingga jenis 

struktur zeolit dapat digambarkan sebagai koneksi 4,2. Zeolit aluminosilikat dibangun 

dari SiO4 tetrahedral dan AlO4 tetrahedra yang memiliki kerangka anionik, muatan 

negatif yang dikompensasi oleh kation kerangka tambahan. Saringan molekul 

aluminophosphate dibangun dari AlO4 dan PO4 tetrahedral melalui berbagai sudut 

memiliki kerangka netral, dimana tidak ada kation logam tambahan tetapi hanya 

molekul air teradsorpsi atau molekul template mengakomodasi di saluran [9]. 

 

2.2.4  Secondary Building Units (SBU) 

 Kerangka zeolit dapat dianggap terbuat dari komponen unit terbatas atau 

komponen unit yang tak terbatas seperti rantai dan lapisan. Konsep unit komponen tak 

terbatas seperti unit bangunan sekunder (SBU), diperkenalkan oleh Meier dan Smith. 18 

jenis SBU yang telah ditemukan terjadi dalam kerangka tetrahedral yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.8. SBU ini yang berisi hingga 16 atom terkoordinasi secara tetrahedral 

(atom T) ini diperoleh dengan asumsi bahwa seluruh kerangka terdiri dari satu jenis 

SBU saja. Sebuah sel unit selalu berisi jumlah integral SBU. Salah satu jenis kerangka 

dapat terdiri dari beberapa SBU. Sebagai contoh kerangka LTA berisi lima jenis SBU, 

termasuk unit 4, 8, 4-2, 4-4, dan 6-2 [9]. 

 

Gambar 2.8 Secondary Building Units (SBU) [9] 
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2.2.5  Cage Building Units 

 Ada beberapa karakteristik unit pembangun sangkar (cage) pada kerangka 

zeolit. Cage yang umumnya digambarkan dalam bentuk n-cincin mendefinisikan wajah 

mereka. Sebagai contoh, truncated octahedra (unit sodalite), yang permukaannya 

didefinisikan oleh enam cincin 4 dan delapan cincin 6, akan dirancang sebagai cage 

[4
6
6

8
]. Smith mendefinisikan nama-nama bagian cage. Hal itu perlu dicatat bahwa pori 

polyhedral, yang setidaknya memiliki satu wajah yang didefinisikan oleh sebuah cincin 

besar cukup untuk ditembus oleh spesies tamu, tetapi yang diperpanjang tidak terbatas 

(yaitu bukan saluran) disebut rongga menurut rekomendasi IUPAC. Sebagai contoh 

[4
12

6
8
8

6
] polyhedron dalam zeolit LTA, secara tradisional disebut cage, sebenarnya 

adalah sebuah rongga [9]. 

  

 

 Gambar 2.9 Beberapa Cage Building Units [9] 

 

Cage yang terjadi dalam kerangka zeolit dikenal seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

2.9. Tabel 2.3 merangkum cage unit pembangun pada kerangka zeolit. 
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Tabel 2.3 Unit pembangun cage pada kerangka zeolit [9] 

 

 

2.2.6  Struktur Zeolit 

 Struktur zeolit terbentuk dari perkembangan dan gabungan dari unit 

pembangun penyusunnya. Kerangka zeolit yang berbeda dapat menampilkan bangunan 

satuan cage yang sama, artinya unit bangunan cage yang sama dapat membangun jenis 

kerangka yang berbeda melalui berbagai hubungan. Misalnya, mulai dari cage SOD, 

struktur SOD diperoleh ketika cage β (sodalite cage)  dihubungkan dengan cincin 4 

tunggal (4R), struktur LTA diperoleh ketika cage β dihubungkan melalui cincin 4 ganda 

(D4R). Struktur faujasite diperoleh ketika cage β  dihubungkan melalui cincin 6 ganda 

(D6R) yang ditunjukkan pada Gambar 2.10 [9]. 
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Gambar 2.10 Struktur zeolit type A, sodalite, faujasite [8] 

 

 Sodalite cage atau β-cage merupakan komponen utama penyusun sodalite, 

zeolite A dan faujasite [6]. Bentuk β-cage dapat dilihat seperti gambar berikut. 

 

     

Gambar 2.11 β-cage [9] 
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2.2.7  Klasifikasi Zeolit 

 Menurut proses pembentukannya zeolit dapat digolongkan menjadi 2 

kelompok yaitu : 

1) Zeolit alam 

 Zeolit alam yaitu zeolit yang terbentuk karena adanya proses perubahan alam 

(zeolitisasi) dari batuan vulkanik. 

2). Zeolit sintesis 

 Zeolit sintesis yaitu zeolit yang dengan sengaja direkayasa oleh manusia secara 

proses kimia. 

 Sifat zeolit sangat tergantung dari jumlah komponen Al dan Si dari zeolit 

tersebut. Oleh sebab itu zeolit sintesis dikelompokkan sesuai dengan perbandingan 

kadar komponen Al dan Si dalam zeolit menjadi : 

a). Zeolit kadar Si rendah (kaya Al) 

Kadar maksimum Al dalam zeolit ini memiliki perbandingan Si/Al 

mendekati 1 dan keadaan ini menyebabkan daya pertukaran ion dari zeolit 

maksimum. Zeolit jenis ini mempunyai pori-pori, komposisi dan saluran 

rongga optimum sehingga mempunyai nilai ekonomi tinggi karena sangat 

efektif dipakai untuk pemisahan atau pemurnian dengan kapasitas besar. 

Contohnya zeolit Si rendah adalah zeolit X dan zeolit A [10]. 

b). Zeolit kadar Si sedang 

Zeolit ini mempunyai perbandingan kadar Si/Al 2 sampai 5. Kerangka 

tetrahedral Al dari zeolit jenis ini tidak stabil terhadap asam dan panas, namun 

ada pula zeolit yang mempunyai perbandingan Si/Al 5 sangat stabil yaitu zeolit 

mordenit. Maka diusahakan untuk membuat zeolit dengan kadar Si yang lebih 

tinggi dari 1 yang kemudian diperoleh zeolit Y dengan perbandingan kadar 

Si/Al antara 1-3. Contohnya zeolit Si sedang adalah zeolit omega [10]. 

c). Zeolit kadar Si tinggi. 

Zeolit ini mempunyai perbandingan kadar Si/Al antara 10-100 bahkan 

lebih dengan sifat permukaan yang kadang-kadang tidak dapat diperkirakan 

sebelumnya. Sifatnya sangat hidrofobik dan mampu menyerap molekul yang 

tidak polar, sehingga baik digunakan sebagai katalisator asam untuk 
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hidrokarbon. Contohnya zeolit jenis ini yaitu zeolit ZSM-11, ZSM-21, dan 

ZSM-24 [10]. 

d). Zeolit Si 

Zeolit ini memiliki kerangka tanpa Al sama sekali atau tidak mempunyai 

sisi kation sama sekali. Zeolit ini memiliki sifat sangat hidrofobik sehingga 

dapat mengeluarkan atau memisahkan suatu molekul organik dari suatu 

campuran air. Contohnya zeolit silikat [10]. 

Adapun klasifikasi zeolit menurut Byrappa dapat dilihat sesuai Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Klasifikasi zeolit menurut rasio Si/Al [8] 
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2.2.8  Sifat-sifat Zeolit 

Zeolit mempunyai sifat fisika dan kimia. Zeolit dalam keadaan murni tidak 

berwarna, kristal beberapa mineral zeolit sangat transparan sehingga sulit melihatnya 

dalam batuan. Sejumlah pengotor menyebabkan zeolit berwarna. Warna tersebut akan 

bervariasi tergantung pada banyaknya kejadian yang terjadi pada proses 

pembentukannya [11]. 

Zeolit dapat dimanfaatkan sebagai penyaring molekuler, penukar ion, penyerap 

bahan dan katalisator dengan sifat-sifat meliputi : 

a. Dehidrasi 

Molekul air dalam rongga permukaan zeolit dapat dilepaskan. Jumlah 

molekul air sesuai dengan jumlah pori-pori atau volume ruang hampa yang 

akan terbentuk bila unit sel kristal tersebut dipanaskan. 

b. Penyaring/ Pemisah 

Campuran uap atau cairan dapat dipisahkan oleh zeolit berdasarkan 

perbedaan ukuran, bentuk dan polaritas dari molekul yang disaring. 

c. Adsorpsi 

Dalam keadaan normal ruang hampa dalam kristal zeolit terisi oleh molekul 

air bebas yang berada di sekitar kation. Molekul air ini akan keluar dengan 

adanya pemanasan pada suhu 300-400
0
C sehingga zeolit dapat berfungsi 

sebagai penyerap gas atau cairan. Beberapa jenis mineral zeolit mampu 

menyerap gas sebanyak 30% dari beratnya dalam keadaan kering. 

Selektifitas adsorpsi zeolit terhadap ukuran molekul tertentu disesuaikan 

dengan jalan dekationasi, dealuminasi secara hidrotermal dan pengaruh 

perbandingan kadar Si/Al. 

d. Penukar ion 

Ion-ion pada rongga atau kerangka elektrolit berguna untuk menjaga 

kenetralan zeolit. Ion-ion ini dapat bergerak bebas sehingga pertukaran ion 

yang terjadi tergantung dari ukuran dan muatan maupun jenis zeolitnya. 
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e. Katalis 

Adanya ruang kosong yang akan membentuk saluran di dalam stuktur zeolit 

merupakan ciri paling khusus dari zeolit. Zeolit merupakan katalisator yang 

baik karena mempunyai pori-pori yang besar dengan permukaan yang 

maksimum [10]. 

 

2.3  Sintesis Zeolit 

Sintesis zeolit merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membuat zeolit 

sintesis. Zeolit dapat disintesis dengan cara hidrotermal dan kebanyakan diproduksi di 

bawah kondisi tidak seimbang. Oleh karena itu zeolit yang dihasilkan merupakan bahan 

metastabil (mudah berubah).  

Proses pembuatan zeolit salah satunya adalah dengan proses hidrogel. Bahan 

dasar awal terdiri dari larutan natrium silikat, natrium aluminat dan natrium hidroksida. 

Karena sifat zeolit yang dihasilkan sangat tidak stabil maka akan muncul kesulitan bila 

diperlukan produksi dengan kapasitas besar. 

Gel dikristalkan dalam sistem hidrotermal tertutup pada suhu yang bervariasi 

antara suhu kamar sampai 200ºC. Waktu yang diperlukan untuk kristalisasi adalah 

antara beberapa jam sampai beberapa hari. Bahan lain yang diperlukan adalah logam 

alkali dari hidroksida yang larut, aluminat dan silikat. Biasanya suhu kristalisasi yang 

dipakai mendekati titik didih air, tetapi untuk hal-hal tertentu seperti pembuatan zeolit 

jenis mordenit, diperlukan suhu kristalisasi yang tinggi. Larutan yang mengandung 

kristal disaring memakai penyaring untuk memisahkan kristal zeolit dari larutannya. 

Kapasitas air murni sebagai pelarut pada temperatur yang tinggi seringkali 

tidak mampu untuk melarutkan zat dalam proses pengkristalan, oleh karena itu perlu 

ditambahkan mineralizer. Mineralizer adalah suatu senyawa yang ditambahkan pada 

larutan yang encer untuk mempercepat proses kristalisasi dengan cara meningkatkan 

kemampuan melarutnya, sehingga yang biasanya tidak dapat larut dalam air dengan 

ditambahkannya mineralizer dapat menjadi larut. Mineralizer yang khas adalah suatu 

hidroksida dari logam alkali, khususnya untuk amfoter dan oksida asam. Mineralizer 

yang digunakan untuk SiO2 adalah NaOH, KOH, Na2CO3 atau NaF yang reaksinya 

adalah sebagai berikut : 
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SiO2(s) + 2OH
-   

   SiO3
2-

 + H2O(l)………..……………………………..(2)  

 

Penggunaan NaOH dalam campuran reaksi bertindak sebagai aktivator selama 

peleburan untuk membentuk garam silikat dan aluminat yang larut dalam air, yang 

selanjutnya berperan dalam pembentukan zeolit selama proses hidrotermal [27]. Kation 

Na
+ 

juga berperan penting dalam zeolitisasi. Kation Na
+  

digunakan untuk menstabilkan 

unit-unit pembentuk framework zeolit dan biasanya diperlukan untuk pembentukan 

zeolit dibawah kondisi hidrotermal. Makin tinggi kandungan natrium hidroksida dalam 

campuran reaksi, maka makin tinggi produksi natrium silikat yang larut dalam air. 

Bertambahnya pembentukan natrium silikat akan meningkatkan produk material zeolit 

yang dihasilkan pada tahap-tahap selanjutnya. Adanya alkali dalam campuran leburan, 

bereaksi dengan silika dan alumina yang ada di dalam abu layang dan membentuk 

garam-garam silikat dan aluminat. Ojha dkk (2004) menggambarkan skema reaksi 

umum yang terjadi pada proses sintesis zeolit dengan menggunakan abu layang adalah 

sebagai berikut : 

 

NaOH(aq)+Na2Al(OH)4(aq)+Na2SiO3(aq)T.kamar [Nax(AlO2)y(SiO2)z.NaOH.H2O] (gel)....(3)  

[Nax(AlO2)y(SiO2)z.NaOH.H2O](gel) 100
0
-300

0
C  Nap[(AlO2)p(SiO2)q].hH2O……........(4)     

 

Kristalisasi material zeolit terjadi melalui reaksi nukleasi (reaksi pembentukan 

inti) dan pertumbuhan kristal. Nukleasi tergantung pada alkalinitas, dengan demikian 

kristalinitas produk yang diperoleh tergantung pada alkalinitas campuran reaksi yang 

digunakan dan kondisi proses yang dilangsungkan. Kondisi-kondisi yang 

mempengaruhi produk zeolit dalam proses hidrotermal antara lain temperatur, waktu 

reaksi serta kondisi aging [21]. 

 Pada bagian ini akan dibahas mengenai pembentukan kristal zeolit pada proses 

sintesis. Pada penelitian Sriatun (2004) metode perlakuan untuk mensintesis zeolit A 

mengacu pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, hanya saja 

kondisi hidrotemal yang berbeda. Baik Kartini (1997) maupun Hadi (1993) 

menggunakan kondisi suhu hidrotermal 200 
o
C, sedangkan pada penelitian Sriatun 
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(2004)  digunakan suhu yang lebih rendah yaitu 100
o
C agar lebih efisien. Ternyata hasil 

yang diperoleh cukup baik. Pemanasan ini bertujuan untuk menyempurnakan 

pertumbuhan kristal yang telah dimulai sejak adanya interaksi antara garam aluminat 

dan garam silikat.   

 Pada tingkat kebasaan yang berbeda akan ditemukan spesies yang berbeda 

pula. Jadi jenis anion yang ada dikendalikan oleh pH larutan. Dalam larutan asam 

dengan pH 1 – 4 kation alumunium oktahedral [Al(H2O)6]
3+

 yang dominan. Pada 

rentang pH 2 – 6 kation oksialumunium juga ada. Jika pH>6 akan terbentuk anion 

Al(OH)4
-
 atau AlO2

-
 yang merupakan anion pembentuk zeolit yang berasal dari sumber 

alumina. Spesies aluminat yang berkaitan dengan pembentukan polimer silika alumina 

adalah Al(OH)4
-
, dimana konsentrasi maksimalnya dapat ditemukan pada pH 9 atau di 

atasnya. Tidak seperti aluminat, silikat biasanya hadir dalam bentuk monomer dan 

polimer. Monomer biasanya Si(OH)4, SIO(OH)3
-
 dan SIO2(OH)2

2-
 sedangkan polimer 

mengandung 2 atau 4 atom silikon. Konsentrasi optimum spesies Si
4+

 berada pada pH  

11 atau pH 12. Dengan mempertimbangkan kedua keadaan tersebut, maka proses 

sintesis dilakukan pada pH 11-12, sehingga diharapkan reaksi yang terjadi adalah 

optimum [6].  

 Pada proses interaksi spesies aluminat dan silikat ini diperoleh gel berwarna 

putih, ini menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara keduanya yang berarti 

dimulainya proses penggandengan (polimerisasi) silikat dan aluminat. Pembentukan 

kristal zeolit terjadi saat kondensasi disertai polimerisasi (pembentukan rantai yang 

panjang) spesies aluminat dan silikat dalam larutan lewat jenuh. Pada pencampuran 

sodium silikat dan sodium aluminat terbentuk dua fasa yaitu fasa padat sebagai gel 

amorf dan fasa larutan sebagai larutan lewat jenuh. Kedua fasa tersebut berada pada 

kesetimbangan. Gel amorf akan larut dan mengalami penataan struktur kembali untuk 

membentuk spesies yang merupakan bibit inti kristal dan merupakan tahap nukleisasi. 

Skema mekanisme pembentukan zeolit sintetis dapat dilihat pada Gambar 2.12.  
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Gambar 2.12 Skema mekanisme pembentukan zeolit sintetis [12] 

 

 Pada tahapan ini dalam larutan terdapat kesetimbangan antara bibit inti kristal, 

gel amorf sisa dan larutan lewat jenuh. Jika gel sisa larut, akan terjadi pertumbuhan 

kristal hingga gel terlarut sampai habis. Gel putih hasil interaksi aluminat-silikat dalam 

bejana teflon selanjutnya dipanaskan pada suhu 100 
o
C selama 5 jam untuk 

menyempurnakan pertumbuhan kristal, dan pada akhirnya diperoleh padatan putih 

untuk dikarakterisasi selanjutnya. Pembentukan kristal zeolit dapat diilustrasikan seperti 

Gambar 2.12 di atas [12]. 

 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sintesis zeolit yaitu: 

1. Sumber silika  

 Silika dari sumber yang berbeda dengan surface area yang berbeda akan 

mempengaruhi laju kristalisasi dan ukuran kristal rata-rata. 

2. Rasio Si/Al  

 Rasio Si/Al mempunyai peran penting dalam menentukan struktur dan 

komposisi dari produk akhir. Contohnya zeolit dengan rasio Si/Al rendah seperti 
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zeolit A (LTA) dan sodalit dapat dikristalkan dari campuran awal (precursor 

gel) dengan rasio Si/Al yang rendah dan alkalinitas yang kuat. 

3. Alkalinitas (pH) 

 Alkalinitas didefinisikan sebagai rasio OH
-
/Si. Peningkatan rasio OH

-
/Si 

akan menyebabkan kelarutan sumber silika dan alumina yang lebih besar, yang 

mana akan mengubah keadaan polimerisasi. Alkalinitas yang lebih besar akan 

menurunkan tingkat polimerisasi dari anion silikat dan mempercepat 

polimerisasi dari anion polisilikat dan aluminat. Oleh karena itu peningkatan 

alkalinitas akan mempersingkat periode induksi dan waktu nukleasi dan 

mempercepat kristalisasi zeolit. 

4. Aging 

 Aging adalah periode antara pembentukan gel homogen dan mulainya 

kristalisasi. Gel aluminosilikat dan fasa padat dalam gel terbentuk pada tingkat 

ini. Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa gel aluminosilikat adalah 

metastabil dan berubah terhadap waktu. Nukleasi terjadi pada tingkat ini dengan 

mempengaruhi komposisi dan struktur gel. Dengan demikian tujuan aging untuk 

mengatur kondisi sintesis seperti waktu dan temperatur untuk menahan 

transformasi dari gel menjadi struktur zeolit dan untuk mempercepat nukleasi. 

Ada dua gel yang terbentuk pada saat aging yaitu: 

a. Pembentukan gel primer : gel aluminosilikat primer terbentuk setelah 

reaktan dicampurkan bersama-sama. Pada waktu awal sistem stabil dan 

komposisi gel dan padatan hampir konstan. 

b. Pembentukan gel sekunder : pada gel aluminosilikat sekunder terjadi 

perubahan komposisi dari komponen padat dan cair. Komposisi dari gel 

aluminosilikat primer berubah menjadi gel aluminosilikat sekunder ketika 

mencapai suhu 96
0
C. Pada tingkat ini persen padatan meningkat dan ukuran 

partikel rata-rata menurun. 

5. Temperatur dan waktu kristalisasi 

 Temperatur dan waktu kristalisasi mempunyai peran penting dalam 

sintesis zeolit. Struktur dan kristalisasi zeolit dipengaruhi oleh temperatur dan 

waktu. Variasi temperatur dan waktu dapat berdampak pada berbagai faktor 
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seperti reaksi polimerisasi antar anion polisilikat dan aluminat yang terkandung 

dalam fasa larutan dalam gel, nukleasi dan pertumbuhan kristal, transisi dari fasa 

metastabil yang menghasilkan pembentukan zeolit dengan struktur pori yang 

berbeda. Temperatur berpengaruh terhadap naiknya laju nukleasi dan 

pertumbuhan kristal, sedangkan waktu berpengaruh terhadap kristalinitas. 

Sejauh waktu diperhatikan, sintesis zeolit diatur oleh terjadinya transformasi 

fasa. Fasa dengan kesetimbangan termodinamika yang kurang akan mengkristal 

pertama kali dan akan menjadi fasa yang stabil seiring bertambahnya waktu [9]. 

 

2.3.1  Zeolit A 

Zeolit A dikenal dengan sebutan LTA (Linde Type A) yang mempunyai 

struktur berbentuk kubus. Kerangka alumino silikat dari zeolit A terdiri atas struktur 

oktahedral yang dihubungkan oleh ikatan cincin 4 ganda seperti terlihat pada Gambar 

2.13. Zeolit A mempunyai rumus kimia Na12{(AlO2)12(SiO2)12}.27 H2O dan tersusun 

secara simetri. Kerangka zeolit A berisi rongga dengan diameter sebesar 11,4 Å dengan 

perbandingan komposisi Si/Al adalah dari 1 sampai 3,75. Selektifitas zeolit A terhadap 

Ca
2+

 memberikan keuntungan yang unik. Penggunaan penting dari zeolit ini adalah 

sebagai penukar ion dan pelunak kesadahan air dalam deterjen dan juga material 

pembersih lainnya [6]. 

 

 

Gambar 2.13 Struktur zeolit A [9] 

 

Penelitian Hadi mensintesis zeolit A dengan memanfaatkan limbah abu sekam 

padi sebagai sumber silika. Senyawa silika diisolasi dari pemanasan abu sekam padi 

yang telah dicampur dengan NaOH pada suhu 500ºC selama 5 jam. Sumber alumina 
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diperoleh dengan mereaksikan Al(OH)3, NaOH dan air yang membentuk natrium 

aluminat. Zeolit A disintesis dengan menambahkan natrium aluminat ke dalam larutan 

natrium silikat [13].  

 Densitas kerangkanya adalah 12,9 atom T/1000Ȧ
3
. Jenis kerangka LTA 

berhubungan dengan SOD. Dalam LTA sodalite cage bergabung melalui cincin 4 ganda 

(D4R), menciptakan sebuah α-cage di pusat sel satuan. LTA memiliki sistem saluran 

cincin 8 tiga dimensi di sepanjang arah [100], [010], dan [001], masing-masing dengan 

aperture bebas dari 4.1x 4,1 Ȧ. Biasanya zeolit LTA disintesis dengan rangka rasio 

Si/Al 1. Dengan menggunakan kation tetramethylammonium (TMA
+
) sebagai agen 

struktur-pengarah, rasio Si/Al kerangka LTA dapat ditingkatkan sampai sekitar tiga. 

Dengan menggunakan Synthon supramolekul sebagai agen struktur pengarah organik, 

hal itu telah memungkinkan untuk mensintesis bebas Al juga sebagai bentuk murni 

zeolit silika ITQ-29 dengan struktur LTA [9].  

 

2.3.2  Sodalit 

 Sodalit adalah jenis material [Na8
+
Cl2

-
][Al6Si6O24]-SOD. Ion Na

+
 dan Cl

-
 

dalam struktur keduanya dapat dipertukarkan. Komposisi sodalit sintetis adalah 

Na6[Al6Si6O24]. Jenis kerangka SOD paling tepat digambarkan sebagai penyusunan 

body center cubic (BCC) dari β-cage atau sodalite cage yang terhubung melalui cincin 4 

tunggal (4R) dan cincin 6 tunggal (6R) seperti terlihat pada Gambar 2.14. Hal ini juga 

dapat dilihat sebagai pengaturan kubik primitif β-cage yang terhubung melalui cincin 4 

tunggal (4R) dan menghasilkan β-cage pada bagian pusat. Dalam arti sempit sodalit 

bukan merupakan zeolit, karena hanya memiliki bukaan pori cincin 6 dan tentunya 

memiliki kapasitas serap yang sangat terbatas. Memiliki densitas rangka 17,2 atom 

T1000 Ȧ
3
. Sodalit merupakan material tuan rumah yang penting untuk menciptakan 

susunan periodik sederhana dari cluster [9]. 
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Gambar 2.14 Struktur sodalit [9] 

 

2.4  Metode Hidrotermal 

2.4.1  Definisi Hidrotermal 

Terlepas dari kenyataannya bahwa teknik hidrotermal telah membuat kemajuan 

luar biasa, tidak ada kesepakatan tentang definisi tersebut secara khusus. Istilah 

hidrotermal biasanya mengacu pada reaksi heterogen dalam pelarut berair atau 

mineralizers dibawah tekanan tinggi dan pengkondisian suhu untuk melarutkan dan 

merekristalisasi bahan yang relatif tidak larut dalam kondisi biasa. Morey dan Niggli 

(1913) mendefinisikan sintesis hidrotermal sebagai : “di dalam metode hydrothermal, 

komponen dikenai gaya air umumnya pada suhu dekat walaupun seringkali jauh diatas 

suhu kritis air (~ 370°C) dalam keadaan tertutup rapat (vakum) dan karena itu, dibawah 

tekanan tinggi yang sesuai dikembangkan oleh larutan tersebut” [14]. Menurut Laudise 

(1970) pertumbuhan hidrotermal berarti tumbuh dari larutan air di sekitar atau pada 

kondisi ambient [15]. Rabenau (1985) mendefinisikan sintesis hidrotermal sebagai 

reaksi heterogen dalam media larutan air diatas suhu 100
0
 C dan 1 bar [16].  Menurut 

Lobachev (1973) hidrotermal merupakan suatu metode dimana kristalisasi dilakukan 

dari larutan berair super panas dalam tekanan tinggi [17]. Roy (1994) menyatakan 

bahwa sintesis hidrotermal melibatkan air sebagai katalisator dan kadang-kadang 

sebagai sebuah komponen dari fase padat dalam sintesis pada suhu tinggi (> 100
o
C) dan 

tekanan (lebih besar dari beberapa atmosfer) [18]. Byrappa (1992) mendefinisikan 

sintesis hidrotermal sebagai reaksi heterogen dalam media larutan yang dilakukan diatas 

suhu kamar dan pada tekanan lebih besar dari 1 atm [19]. Yoshimura (1994) 

mengusulkan definisi sebagai berikut : “reaksi yang terjadi dibawah kondisi suhu tinggi 
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dan tekanan tinggi (> 100
o
C,> 1 atm) dalam larutan air pada sistem tertutup” [20]. 

 Sejauh ini pendekatan sintesis hidrotermal adalah cara terbaik untuk 

mensintesis sejumlah besar zeolit dan material mikroporous. Kondisi sintesis 

hidrotermal dapat meningkatkan kemampuan solvasi efektif air, meningkatkan 

kelarutan reaktan, dan mengaktifkan reaksi dari material sumber, yang mengarah 

kepada penataan ulang dan peleburan dari gel primer yang terbentuk pada tahap pertama 

dan mengakibatkan peningkatan nukleasi dan laju kristalisasi. Pada dasarnya proses 

sintesis hidrotermal zeolit terdiri dari dua tahap yaitu pembentukan awal gel 

aluminosilikat terhidrasi dan proses kristalisasi dari gel, meskipun proses kristalisasi 

dari gel aluminosilikat terhidrasi sangat rumit. Tidak ada kesimpulan yang dicapai untuk 

menjelaskan proses kristalisasi yang rumit sampa sejauh ini. Namun terlepas dari 

mekanisme transformasi fasa cair atau padat yang diusulkan sebelumnya, umumnya 

dapat diterima bahwa proses kristalisasi terdiri dari empat langkah: (1) kondensasi anion 

polisilikat dan aluminat, (2) nukleasi zeolit, (3) pertumbuhan inti, dan (4) pertumbuhan 

kristal zeolit yang seringkali terjadi pada nukleasi sekunder. Hal ini masih sangat sulit 

untuk mencapai pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pembentukan secara 

rinci proses kristalisasi zeolit karena: a) proses kristalisasi keseluruhan melibatkan 

reaksi kimia yang sangat rumit, b) nukleasi dan pertumbuhan kristal dilakukan dibawah 

kondisi heterogen, dan c) seluruh proses terus berubah terhadap waktu. Proses khas 

untuk sintesis zeolit yang mengandung ion natrium meliputi pencampuran bahan-bahan 

sumber seperti natrium silikat (Na2O. xSiO2) dan natrium aluminat [NaAl(OH)4] dalam 

medium dasar dengan pengadukan untuk membentuk gel homogen, aging dari gel yang 

dihasilkan dalam kondisi tertentu, kristalisasi dalam autoclave tertutup pada 

peningkatan suhu secara pasti, recovery dari kristal zeolit yang dihasilkan dengan 

pencucian, pengeringan, dan kalsinasi untuk membentuk produk akhir saringan 

molekuler, yang dapat secara skematis diwakili oleh persamaan berikut: 

 

NaOH(aq)+ NaAl(OH)4(aq) + Na2O.SiO2(aq)   T1  hydrated aluminosilicate gel   T2       

zeolit molecular sieve …………………………………………………………………(5) 

dimana T1 adalah temperatur aging dan T2 adalah temperatur kristalisasi 
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 Reaksi diwakili oleh persamaan di atas kelihatan seperti reaksi sintesis yang 

sangat sederhana, padahal itu adalah proses yang sangat rumit.  Sejauh ini, kurangnya 

pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme pembentukan zeolit masih menjadi 

penghalang kuat untuk setiap studi yang mendalami tentang sintesis zeolit hidrotermal. 

Jenis zeolit akhirnya mengkristal dari gel induk tergantung pada banyak faktor dalam 

proses sintesis hidrotermal dan faktor itu belum jelas cara kerjanya. Namun, hasil studi 

ahli kimia yang bekerja dibidang ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti 

komposisi, reaktan dan sifat reaktan, kondisi aging, kristalisasi suhu dan waktu, pH gel, 

kation anorganik atau organik yang ada dalam sintesis sistem, dan kandungan reaksi 

sangat memainkan peran penting dalam sintesis hidrotermal zeolit. Kadang-kadang 

salah satu faktor dapat mempengaruhi faktor lainnya. Dengan demikian sulit untuk 

mempelajari pengaruh satu faktor tunggal pada reaksi sintesis keseluruhan [9].  

 

2.4.2  Alat Hidrotermal 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Skema alat hidrotermal [22] 

 

  Alat hidrotermal dibuat secara sederhana sesuai dengan skema pada Gambar 

2.15 dimana menggunakan 2 buah heater berbentuk circular yang dipasang 

mengelilingi stainless steel untuk memanaskan air yang ada di dalamnya. Untuk 

menghindari terjadinya korosi di bagian dalam, maka digunakan teflon untuk melapisi 
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stainless steel dan sebagai tempat menampung air. Di bagian luar, dinding dilapisi oleh 

asbes untuk mengurangi rugi panas yang terjadi, serta dilapisi lagi dengan plat stainless 

steel pada bagian paling luar. Pada alat ini dipasang 2 thermocouple, yaitu pada heater 

dan pada ruang di dalamnya. Untuk mengatur suhu agar sesuai dengan yang 

dikehendaki maka ditambahkan thermocontrol untuk mengatur panas pada bagian 

heater. Di bagian atas dipasang pressure gage untuk mengetahui tekanan uap air dan 

kran uap untuk melepaskan uap jika tekanan terlalu tinggi. Alat hidrotermal secara 

nyata dapat dilihat pada Gambar 2.16. 

 

 

Gambar 2.16 Alat hidrotermal 

 

2.5  Karakterisasi Material 

2.5.1  Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 

   Metode spektroskopi serapan atom (AAS) berprinsip pada absorpsi cahaya oleh 

atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, 

tergantung sifat unsurnya. Cahaya pada panjang gelombang ini mempunyai cukup 

energi untuk mengubah tingkat energinya ke tingkat elektronik suatu atom yang bersifat 

spesifik. Dengan absorpsi energi, atom pada keadaan dasar dari tingkat energinya 

berpindah ke tingkat eksitasi. 

Teknik AAS merupakan  perangkat yang canggih dalam analisis, hal itu 

disebabkan oleh kecepatan analisisnya, ketelitian sampai tingkat runut sehingga tidak 
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memerlukan pemisahan pendahuluan. Kondisi analisis Si dan Al dengan AAS ini adalah 

silikon dianalisis pada panjang gelombang 210,6 nm, tipe nyala N2O-asetilen, 

sedangkan untuk Al pada panjang gelombang 309,3 nm, tipe nyala N2O-asetilen [23]. 

 

2.5.2  X-Ray Diffraction (XRD) 

Prinsip dari X-ray Diffraction (XRD) adalah difraksi gelombang sinar X yang 

mengalami scattering setelah bertumbukan dengan atom kristal. Pola difraksi yang 

dihasilkan merepresentasikan struktur kristal. Dari analisa pola difraksi dapat ditentukan 

parameter kisi, ukuran kristal, dan identifikasi fase kristalin. Jenis material dapat 

ditentukan dengan membandingkan hasil XRD dengan katalog hasil difraksi berbagai 

macam material. 

Metode yang dipakai adalah memplot intensitas difraksi XRD terhadap sudut 

difraksi 2θ. Intensitas akan meninggi pada nilai 2θ yang terjadi difraksi, intensitas yang 

tinggi tersebut dalam grafik terlihat membentuk puncak-puncak pada nilai 2θ tertentu. 

Pelebaran puncak bisa diartikan material yang benar-benar amorf, butiran yang sangat 

kecil dan bagus, atau material yang memiliki ukuran kristal sangat kecil melekat dengan 

struktur matriks yang amorf. Dari lebar puncak pada grafik XRD, ukuran kristal yang 

terbentuk dapat dihitung menggunakan persamaan Scherrer. 

 

D    =   0.9 λ 

  β Cos θ      ……………………………………………..………(6) 

 

D merupakan diameter ukuran kristal, β merupakan lebar puncak pada 

setengah maksimum atau Full Width at Half Maximum (FWHM) dalam derajat, θ 

merupakan sudut difraksi dan λ merupakan panjang gelombang sinar (nm) [24]. 

Pola difraksi merupakan plot intensitas sinar terdifraksi sebagai fungsi 2θ yang 

memenuhi hukum Bragg : 

 

nλ = 2d sin θ   ………………………………………………………….(7) 
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dimana θ merupakan sudut difraksi, d yaitu jarak antar bidang dan λ merupakan panjang 

gelombang sinar. Ketika sampel diuji, teknik difraksi hanya memberikan tampilan data-

data dari struktur. Perubahan panjang kerangka mempengaruhi posisi puncak 

difraktogram. Misalnya penggantian ikatan Al-O (1,69 A) dengan ikatan yang lebih 

pendek Si-O (1,61 A) menyebabkan unit-unit sel mengkerut. Hal ini akan menurunkan 

jarak d dan menggeser puncak difraksi ke arah 2θ yang lebih tinggi. Dalam zeolit, 

intensitas dari puncak pada sudut kecil tergantung pada kandungan air antar kristal, 

sehingga intensitasnya akan menurun dengan adanya dehidrasi. Zeolit murni dengan 

derajat kristalisasi tinggi akan menghasilkan puncak sempit yang sangat jelas dengan 

garis yang rendah dan datar [6]. 

 

2.5.3 Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

 Spektrofotometer FTIR (Fourier Transform Infra Red) merupakan metode 

yang penting untuk karakterisasi struktur yang memberikan informasi pada ikatan 

rentang pendek dan rentang panjang yang diakibatkan oleh elektrostatis kisi.  Contoh 

spektrum infra merah yang terletak pada daerah 300-1300 cm
-1

 menunjukkan sifat 

struktur dari kerangka zeolit. Frekuensi vibrasi kerangka-kerangka tertentu pada daerah 

tengah IR (300-1300 cm
-1

) menyediakan informasi mengenai komposisi dan cara setiap 

tetrahedral SiO4 dan AlO4 terikat satu sama lain. Informasi struktur lain yang didapat 

dari spektra IR ialah komposisi kerangka Si/Al, perubahan struktural selama 

dekomposisi termal serta pergerakan kation selama dehidrasi dan dehidroksilasi [25]. 

Secara umum spektra IR daerah tengah dari zeolit dibagi menjadi lima daerah utama, 

yang masing-masing terkait pada jenis yang spesifik dari model vibrasi : 

1. Rentangan asimetrik (900-1250 cm
-1

) 

Daerah ini berhubungan dengan rentangan O-Si-O dan O-Al-O. Suatu 

rentangan asimetrik internal dari unit bangun primer memberikan pita serapan 

kuat pada 1020 cm
-1

. Puncak yang lebar pada 1100 cm
-1

 disebabkan 

rentangan asimetrik eksternal yang disebabkan ikatan antar tetrahedral. 

2. Rentangan simetrik (650-850 cm
-1

) 

  Daerah ini berhubungan dengan rentangan simetrik ikatan O-Si-O atau O-

Al-O. Vibrasi eksternal ada pada 700-780 cm
-1

. Pita ini sangat lemah. Mode 



33 

 

 

 

rentangan simetrik ini sensitif terhadap perubahan komposisi kerangka zeolit 

Si-Al. Frekuensi akan bergeser ke arah yang lebih rendah dengan 

meningkatnya jumlah atom tetrahedral alumunium. 

3. Cincin ganda (500-650 cm
-1

) 

Wilayah ini berkaitan dengan vibrasi eksternal dari cincin ganda 

beranggota 4 atau 6 dalam struktur kerangka zeolit. Zeolit yang memiliki 

cincin 4 ganda atau cincin 6 ganda adalah zeolit X, Y, A, ZK-5, L, ῼ dan 

grup chabazite. 

4. Tipe tekukan Si-O atau Al-O (420-500 cm
-1

) 

Wilayah ini tidak sensitif terhadap komposisi Si-Al. 

5. Penumbukan pori (300-400cm
-1

) 

Pita ini berhubungan dengan ikatan lemah karena pergerakan eksternal 

akibat pergerakan bernafas dari bukaan cincin 12 menyebabkan terjadinya 

pembukaan pori dalam zeolit. Semua ikatan disebabkan oleh getaran internal 

dalam kerangka adalah sensitif terhadap struktur dan komposisi kerangka [6]. 

Selain lima daerah utama pada spektra IR daerah tengah, juga terdapat pita 

serapan dari gugus hidroksil pada 3400-3700 cm
-1

. Pita serapan dari ikatan hidrogen OH 

pada daerah 3400 cm
-1

, tipe ikatan dari OH terisolasi ada pada daerah 3700 cm
-1

, dan 

vibrasi tekukan dari molekul air ada pada daerah 1645 cm
-1

 [11]. 

 

2.5.4 Scanning Electron Microscope (SEM) 

 Scanning Microscope Electron adalah pusat untuk analisis mikrostruktural dan 

oleh karenanya penting untuk berbagai investigasi yang berhubungan dengan proses, 

sifat, dan tingkah laku material yang terkait dengan mikrostrukturnya. SEM 

menyediakan informasi berhubungan dengan fitur topografi, morfologi, distribusi fasa, 

perbedaan komposisi, struktur kristal, orientasi kristal, dan kehadiran serta lokasi cacat. 

Kelebihan SEM terletak pada fleksibilitas yang melekat karena pembangkitan sinyal 

ganda, proses pembentukan gambar yang mudah, rentang pembesaran yang lebar, dan 

bidang kedalaman yang luar biasa. Mekanisme SEM dapat dilihat pada Gambar 2.17. 
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Gambar 2.17 Mekanisme SEM [26] 

 Dalam SEM, sumber elektron difokuskan ke dalam fine probe yang bergaris 

pada permukaan spesimen.  Elektron menembus permukaan, sejumlah interaksi terjadi 

yang dapat menghasilkan emisi elektron atau foton  dari permukaan. Sebuah fraksi yang 

wajar dari emisi elektron dapat dikumpulkan oleh detektor yang tepat dan hasilnya 

dapat digunakan untuk modulasi kecerahan pada CRT (cathode ray tube) yang memiliki 

input x dan y dikendalikan dalam sinkronisasi dengan tegangan x-y yang teraster sinar 

elektron. 

 Dasar-dasar produksi gambar pada SEM ada 3 jenis yaitu : electron image, 

backscattered electron images, elemental X-ray maps. Secondary dan backscattered 

electron secara konvensional dipisahkan menurut energinya. Mereka diproduksi oleh 

mekanisme yang berbeda. Ketika sebuah energi elektron primer tinggi berinteraksi 

dengan sebuah atom, itu mengalami penghamburan inelastis dengan elektron atom atau 

penghamburan elastis dengan inti atom. Dalam sebuah tabrakan inelastis dengan 

elektron, sejumlah energi ditransfer ke elektron yang lain. Jika transfer energi sangat 

kecil, pancaran elektron mungkin akan tidak mempunyai cukup energi untuk keluar dari 

permukaan. Jika transfer energi melebihi fungsi kerja dari material, pancaran elektron 

dapat keluar dari padatan. Ketika energi dari emisi elektron kurang dari 50 eV, 

dimaksudkan sebagai secondary electron. Kebanyakan pancaran sekunder diproduksi 

dalam beberapa nm pertama pada permukaan. Produksi sekunder lebih dalam pada  
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material terkena tabrakan inelastis tambahan, yang mana menurunkan energinya dan 

menjebaknya dalam interior padat. 

 Elektron berenergi yang lebih tinggi adalah elektron primer yang telah 

terhambur tanpa kehilangan energi kinetiknya (elastic collition) oleh inti sebuah atom, 

meskipun tabrakan ini mungkin terjadi setelah elektron primer telah kehilangan 

beberapa energinya untuk penghamburan inelastis. Backscattered electron 

dipertimbangkan menjadi elektron yang keluar dari spesimen dengan energi lebih besar 

dari 50 eV, termasuk elektron auger. Bagaimanapun kebanyakan BSE mempunyai 

energi sebanding dengan energi dari sinar primer. Nomer atom material yang lebih 

tinggi, kemungkinan terjadi backscatter. Dengan demikian sinar masuk dari nomer atom 

yang kecil ke nomer atom yang lebih besar, sinyal karena backscatter dan karenanya 

kecerahan gambar akan meningkat [26].  


