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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Zeolit 

Zeolit merupakan mineral hasil tambang yang kerangka dasarnya terdiri 

dari unit-unit tetrahedral alumina (AlO4) dan silika (SiO4) yang saling 

berhubungan melalui atom O (Barrer, 1982).  Klasifikasi zeolit dapat didasarkan 

pada karakteristik morfologi, struktur kristal, komposisi kimia, diameter pori-pori 

dan lain-lain.  Zeolit juga dapat diklasifikasikan berdasarkan rasio silikat dengan 

alumina yaitu zeolit kategori rendah dengan rasio 1 – 1,5, kategori sedang dengan 

rasio 2 – 5, kategori tinggi dengan rasio 10 – sekitar 1000 (Ramesh dan Reddy, 

2011).  Sifat-sifat kimia dari zeolit antara lain dehidrasi, penukar ion, sebagai 

katalis, dan penyaring/pemisah (Srihapsari, 2006).   

Zeolit tidak bisa langsung dimanfaatkan sehingga harus diaktifkan dengan 

tujuan untuk menghilangkan pengotor (mineral pengganggu) berupa oksida logam 

dari alam yang menutupi rongga, sehingga kapasitas tukar ion dan kapasitas 

absorbsi menjadi optimal.   Proses aktivasi zeolit alam dapat dilakukan dengan 

dua cara, yang pertama secara fisik melalui proses pemanasan yang dilakukan 

pada suhu 300 – 375
o
 C selama 3 – 4 jam dengan tujuan untuk menghilangkan air 

yang terperangkap di dalam rongga-rongga zeolit dan menghilangkan senyawa 

pengotor (Suwardi, 2000).  Cara yang kedua adalah secara kimia dengan 

penambahan asam atau basa.  Aktivasi secara kimia bertujuan membuang 
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senyawa pengotor dan mengatur kembali letak atom yang dapat dipertukarkan 

(Suyartono dan Husaini, 1991). 

Penggunaan zeolit sebagai imbuhan pakan dimungkinkan karena 

strukturnya yang terbuka dan sifatnya yang dapat dengan mudah melepas molekul 

air dan dapat mengikatnya kembali atau dapat diganti dengan zat cair lainnya 

misalnya alkohol, amoniak dan sebagainya.  Disamping sifat itu, kation-kation 

zeolit terdiri dari alkali-alkali dapat diganti dengan alkali-alkali lain.  Kedua sifat 

itu yang memungkinkan zeolit dipakai sebagai bahan imbuhan pakan untuk 

menambah mineral dan mengurangi bau amoniak dari kotoran (Hutabarat, 2010).  

Ada dua strategi yang utama dalam pemberian nitrogen.  Pertama, non protein 

nitrogen (NPN) misalnya urea, yang menghasilkan amonia diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh mikrobia rumen untuk untuk membentuk protein mikrobia 

yang nantinya akan diserap di dalam intestine dan dimanfaatkan untuk produksi 

daging, susu atau produk lain ternak ruminansia.  Kedua, nitrogen dari bahan 

pakan sumber protein yang harganya mahal.  Protein dari pakan sebagian 

didegradasi di dalam rumen yang mengakibatkan produksi amonia meningkat dan 

sebagian lolos ke dalam intestine.  Protein pakan yang tidak terdegradasi di dalam 

rumen akan diserap di dalam intestine dalam bentuk asam amino (Chalupa, 1975).  

 

2.2. Urea 

Non Protein Nitrogen (NPN) merupakan komponen yang mengandung N 

tetapi bukan (berasal dari) protein.  Ada dua komponen NPN yang dikenal yaitu 

NPN organik, contohnya amonia, amida, amine, asam amino dan beberapa 
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peptida sedangkan yang termasuk golongan NPN anorganik adalah beberapa jenis 

garam-garam seperti amonium fosfat, dan amonium sulfat (Church, 1991). Urea 

merupakan salah satu contoh dari NPN anorganik.  Urea memiliki rumus molekul 

CO(NH
2
)
2 

yang sering ditambahkan dalam ransum ternak ruminansia sebagai 

sumber nitrogen.  Urea mengandung nitrogen sebanyak 42% sampai 45% atau 

setara dengan protein kasar antara 262 – 281% (Permata, 2012).    

Produksi amonia dari urea mempunyai kecepatan empat kali lebih besar 

dari pembentukan sel mikrobia rumen sehingga konsentrasi amonia akan tinggi 

dan bisa menjadi racun untuk ternak (Hendriksen dan Ahring, 1991).  Hidrolisis 

urea dapat berlangsung dalam waktu sehari sampai seminggu pada suhu antara 20 

– 45
o
C dan kecepatan hidrolisis akan turun dua kali lipat pada setiap peningkatan 

atau penurunan suhu sebesar 10
o
C (Marjuki, 2012). 

Batasan penggunaan urea dalam pakan sapi dewasa tidak melebihi 1% 

dalam ransum (Parakkasi, 1999).  Penggunaan urea yang berlebihan dapat 

meningkatkan produksi amonia dalam tubuh ruminansia sehingga ternak akan 

mengalami keracunan (Osweiler et al., 1985). 

 

2.3. Kapasitas Tukar Kation Zeolit 

Kapasitas tukar kation (KTK) adalah suatu ukuran dari angka kation 

penukar per unit berat atau  volume dari zeolit dan angka tersebut menunjukkan 

angka atau jumlah kation yang tersedia untuk pertukaran (Weber, 1972).  Zeolit 

yang banyak tersebar di Indonesia adalah jenis clinoptilolite yang mempunyai 

nilai KTK berkisar antara 1,5 – 2,0 meq/g (Kismolo et al., 2012).  Zeolit jenis 
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clinoptilolite memiliki afinitas yang besar untuk ion NH4
+
 (Inglezakis et al., 

2004).  Pertukaran kation tidak merupakan proses yang mudah dan cepat.  Proses 

tersebut memerlukan waktu bagi ion-ion untuk difusi ke dalam atau ke luar dari 

struktur zeolit.  Penambahan jumlah zeolit perlu dilakukan jika waktu kontak zeolit 

dan larutan tidak cukup untuk pertukaran kation yang sempurna (Hutabarat, 2010). 

Amonia di dalam air berada dalam bentuk terionisasi (NH4
+
) maupun tidak 

terion (NH3).  Amonium yang terbentuk dari penguraian urea oleh enzim urease 

akan segera ditukar dengan kation zeolit sehingga NH4
+ 

akan terikat pada struktur 

zeolit selama beberapa jam sampai akhirnya dilepas kembali oleh aksi regeneratif 

Na
+
 yang masuk ke dalam rumen bersama saliva selama periode fermentasi 

setelah pemberian pakan.  Ion amonium dilepaskan secara gradual dan memberi 

peluang kepada mikrobia rumen menyintesis protein seluler dengan lebih baik.  

Hal ini dapat dikatakan bahwa zeolit merupakan reservoir amonia dan 

memberikan peluang lebih besar untuk suplementasi NPN pada pakan (Mumpton 

dan Fishman, 1977).  Amonium (NH4
+
) harus bersaing dengan kation lain 

(misalnya Na
+
 dan Ca

++
) yang tersedia di dalam larutan untuk dapat terikat pada 

struktur zeolit.  Kapasitas tukar kation NH4
+
 akan berkurang jika konsentrasi Na

+ 

dan Ca
++

 meningkat, sehingga zeolit kurang efektif dalam mengurangi atau 

menghilangkan NH4
+
 (Ames, 1967).   

Susunan kation yang dapat dipertukarkan pada zeolit tergantung pada 

komposisi mineralnya.  Kation – kation yang dapat dipertukarkan ataupun 

molekul air yang terdapat pada zeolit tidak terikat secara kuat dalam kerangka 

sehingga dapat dipisahkan atau dipertukarkan secara mudah dengan cara 
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pencucian dengan larutan yang mengandung kation lain (Mumpton, 1984).  Proses 

pertukaran kation terjadi apabila ion dari larutan mengganti ion dalam struktur 

kristal zeolit.  Hal ini terjadi pada seluruh partikel zeolit.  Ukuran butir yang 

terbaik untuk digunakan sebagai penukar kation dalam reaksi pertukaran adalah 

48 sampai 60 mesh (Astiana dan Wiradinata, 1989).  

 

2.4. Urease 

Enzim merupakan protein yang berkombinasi dengan substratnya dalam 

sebuah bentuk khusus dan bekerja sebagai katalisator pada reaksi-reaksi biokimia.  

Prinsip kerja enzim sebagai katalisator adalah bekerja secara spesifik (key-lock) 

(Tate, 2000).  Tepung kedelai mengandung sumber urease yang cukup tinggi dan 

diharapkan dapat membantu optimalisasi penguraian urea sehingga N-urea dalam 

bentuk NH4 semakin cepat diikat oleh zeolit.  Enzim urease mempercepat 10
14

 

kali reaksi hidrolisis urea dibandingkan reaksi yang tidak dikatalis.  Urease  

menghidrolisis urea menjadi amonia dan karbondioksida.  Amonia akan 

terhidrolisis lebih lanjut menjadi amonium (Rosmarkam dan Yuwono, 2002).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


