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ABSTRAK 

 

Zeolit A merupakan jenis zeolit yang banyak digunakan sebagai material 
antimikroba. Sementara itu, perak (Ag) merupakan agen antimikroba yang efektif 
dalam menghambat mirkroorganisme patogen. Salah satunya adalah Candida 
albicans. Candida albicans yang secara normal terdapat di saluran pencernaan, 
saluran pernafasan bagian atas dan mukosa genital pada mamalia dapat 
menyebabkan biofilm jika populasinya meningkat. Candida albicans dapat 
membentuk biofilm dalam tubuh yang menyebabkan resisten terhadap antifungi 
yang selama ini telah ada. Penelitian ini mempelajari proses sintesis Ag-zeolit A 
dari ampas tebu serta aktivitas antifungi terhadap Candida albicans. Ag-zeolit A 
disintesis dari zeolit A melalui mekanisme pertukaran ion dan dikarakterisasi 
menggunakan XRD dan XRF. Penghambatan pertumbuhan Candida albicans 
oleh Ag-zeolit A diamati dari profil pertumbuhan Candida albicans melalui 
analisis viabilitas sel. Konsentrasi optimum Ag-zeolit A dalam menghambat 
pertumbuhan Candida albicans adalah sebesar 4,5 g/L pada 60 jam. Kemampuan 
Ag-zeolit A dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans disebabkan oleh 
mekanisme pelepasan ion Ag dari Ag-zeolit A dan ion hidroksil. 
 
Kata kunci: Candida albicans, Ag-zeolit A, viabilitas sel, antifungi    
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ABSTRACT 

 

Zeolite A is a type of zeolite which can be used as an antimicrobial material. 
Meanwhile, silver (Ag) is an antimicrobial agent effective in inhibiting pathogenic 
microorganism. One of them is Candida albicans. Candida albicans that normally 
found in the gastrointestinal tract, upper respiratory tract and genital mucosa in 
mammals can cause biofilm if the population increases. Candida albicans can be 
formed as biofilms in the body that cause resistance to antifungal. Therefore, it 
was required antifungal compounds to overcome these problems. This research 
studied the synthesis of Ag-zeolite A from bagasse and antifungal activity against 
Candida albicans. Ag-zeolite A synthesized from zeolite A through ion exchange 
mechanism and characterized by XRD and XRF. Inhibition of growth of Candida 
albicans by zeolite A was observed from the profile of cells viability analysis. 
Effective concentration of zeolite A to inhibite Candida albicans is 4,5 g/L for 60 
hour. The ability of Ag-zeolite A in inhibiting the growth of Candida albicans 
caused by the release of silver ions and hydroxyl ions mechanism. 
 
Keywords: Candida albicans, Ag-zeolite A, cells viability, antifungal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Aktivitas Antifungi Ag-Zeolit A dari Ampas Tebu 
terhadap Candida albicans

Ryan Rachmawan



ix 
 

DAFTAR ISI 

          

 Halaman 

HALAMAN JUDUL  .....................................................................................  i 
LEMBAR PERNYATAAN  ..........................................................................  ii 
LEMBAR PENGESAHAN  ..........................................................................  iii 
LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI  ...................................  iv 
KATA PENGANTAR  ...................................................................................  v 
ABSTRAK  .....................................................................................................  vii 
ABSTRACT  ...................................................................................................  viii 
DAFTAR ISI  ..................................................................................................  ix 
DAFTAR TABEL  .........................................................................................  xi 
DAFTAR GAMBAR  .....................................................................................  xii 
DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................  xiii 
 
BAB I PENDAHULUAN  ..............................................................................  1 

1.1 Latar Belakang Masalah ....................................................................  1 
1.2 Rumusan Masalah .............................................................................  4 
1.3 Tujuan Penelitian ..............................................................................  5 
1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................  5 
 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  ..................................................................  6 
2.1 Ampas Tebu ......................................................................................  6 
2.2 Zeolit............................................................................................. ....  8  

 2.2.1 Karakteristik zeolit ....................................................................  8 
 2.2.2 Sifat dan kegunaan zeolit ..........................................................  9 
 2.2.3 Zeolit A .....................................................................................  11 

 2.2.4 Ag-Zeolit A...............................................................................  13 
2.3 Candida albicans ..............................................................................  15 
2.4 Metode Karakterisasi ........................................................................  19 

2.4.1 Difraksi sinar X (XRD) .............................................................  19 
 2.4.2 Fluoresensi sinar X (XRF) ........................................................  20 

2.4.3 Spektrofotometri UV-Vis ..........................................................  22 
2.5 Analisis Viabilitas Sel.......................................................................  23 
 

BAB III METODE PENELITIAN  ..............................................................  25 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ...........................................................  25 
3.2 Bahan dan Alat Penelitian .................................................................  25 
 3.2.1 Bahan-bahan penelitian ............................................................  25 
 3.2.2 Alat-alat penelitian ...................................................................  26 
3.3 Diagram Alir Penelitian ....................................................................  27 
3.4 Prosedur Penelitian............................................................................  27 
 3.4.1 Pembuatan silika amorf dari ampas tebu .................................  27 
 3.4.2 Sintesis zeolit A dari abu ampas tebu ......................................  28 
 3.4.3 Sintesis Ag-zeolit A............................................................... ..  29 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Aktivitas Antifungi Ag-Zeolit A dari Ampas Tebu 
terhadap Candida albicans

Ryan Rachmawan



x 
 

 3.4.4 Peremajaan perlakuan Candida albicans .................................  29 
 3.4.4.1 Sterilisasi alat dan bahan .................................................  29 

3.4.4.2 Pembuatan media padat ..................................................  30 
3.4.4.3 Peremajaan Candida albicans dari kultur stok ...............  30 

3.4.5 Penggandaan Candida albicans dalam media cair...................  30 
3.4.5.1 Pembuatan media cair YPD (Yeast Peptone Dextrose) ..  30 
3.4.5.2 Pembuatan inokulum Candida albicans .........................  30 

 3.4.6 Uji aktivitas antifungi zeolit A terhadap Candida albicans .....  31 
3.4.7 Analisis viabilitas sel................................................................  31 

 3.4.8 Pengukuran pH media kontrol dan media uji ...........................  32 
 3.4.9 Analisis data .............................................................................  32 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................  33 

4.1 Pembuatan Silika Amorf dari Ampas Tebu.......................................  33 
4.2 Sintesis Zeolit A dari Abu Ampas Tebu...................................... .....  36 
4.3 Sintesis Ag-zeolit A..........................................................................  39 
4.4 Peremajaan Candida albicans...........................................................  40 
4.5 Pembuatan inokulum Candida albicans ...........................................  41 
4.6 Uji Aktivitas Antifungi Ag-zeolit A terhadap Candida albicans .....  42 

 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .........................................................  50 

5.1 Kesimpulan .......................................................................................  50 
5.2 Saran ..................................................................................................  50 

 
DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................  52 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Aktivitas Antifungi Ag-Zeolit A dari Ampas Tebu 
terhadap Candida albicans

Ryan Rachmawan



xi 
 

DAFTAR TABEL 
 
 

Nomor     Judul Tabel            Halaman 

 
2.1 Komposisi kimia ampas tebu............................................................ ...  7 

4.1 Kandungan abu ampas tebu dari karakterisasi XRF ............................  35 

4.2 Kandungan Si dalam zeolit A dari karakterisasi XRF.........................  38 

4.3 Kandungan Ag dalam Ag-zeolit A dari karakterisasi XRF..................  40 

4.4 Jumlah Ag yang lepas dari Ag-zeolit A berdasarkan karakterisasi SSA 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Aktivitas Antifungi Ag-Zeolit A dari Ampas Tebu 
terhadap Candida albicans

Ryan Rachmawan



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 
 
 

Nomor     Judul Gambar            Halaman 

 

2.1 Ampas tebu...........................................................................................  7 

2.2 Rangka zeolit yang terbentuk dari ikatan 4 atom O dengan 1 atom Si   9 

2.3 Struktur 3 dimensi zeolit A ..................................................................  12 

2.4 X-Ray Diffraction Ag-zeolit A .............................................................  14  

2.5 Candida albicans ..................................................................................  16 

2.6 Difraksi Bragg pada 2 bidang kisi ........................................................  20 

2.7 Struktur tetrazolium XTT dan formazan ..............................................  23 

2.8 Reaksi reduksi menadione menjadi menadiol ......................................  24 

4.1 Difraktogram silika amorf dari abu ampas tebu ...................................  34 

4.2 Difraktogram zeolit A dari abu ampas tebu .........................................  38 

4.3 Difraktogram Ag-zeolit A……………………………………………  39 

4.4 Profil pertumbuhan Candida albicans dengan penambahan Ag-

zeolit A........................... ......................................................................  45 

4.5 Grafik kenaikan pH media YPD yang telah ditambah Ag-zeolit A.... .  48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Aktivitas Antifungi Ag-Zeolit A dari Ampas Tebu 
terhadap Candida albicans

Ryan Rachmawan



xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 
 

Nomor     Judul             

 
1 Pembuatan reagen dan media 

2 Hasil karakterisasi XRD silika amorf 

3 Hasil karakterisasi XRF kandungan abu ampas tebu 

4 Hasil karakterisasi XRD zeolit A 

5 Hasil karakterisasi XRF zeolit A 

6 Hasil karakterisasi XRD Ag-zeolit A 

7 Hasil karakterisasi XRF Ag-zeolit A 

8 Data pertumbuhan Candida albicans berdasarkan analisis viabilitas sel 

bentuk planktonik dengan penambahan Ag-zeolit A 

9 Data analisis kenaikan pH media oleh penambahan Ag-zeolit A 

10 Hasil karakterisasi SSA Ag-zeolit A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Aktivitas Antifungi Ag-Zeolit A dari Ampas Tebu 
terhadap Candida albicans

Ryan Rachmawan



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Zeolit merupakan suatu kelompok mineral yang dihasilkan dari proses 

hidrotermal pada batuan beku basa. Mineral ini dijumpai mengisi celah ataupun 

rekahan dari batuan beku basa. Selain itu, zeolit juga merupakan endapan dari 

aktivitas vulkanik yang banyak mengandung silika. Berdasarkan pembuatannya, 

zeolit dapat dibedakan menjadi zeolit alam dan zeolit sintetis. Zeolit alam 

diperkirakan terbentuk dari lava gunung berapi yang membeku menjadi batuan 

vulkanik, membentuk sedimen dan batuan metamorf, selanjutnya mengalami 

proses pelapukan dan akhirnya terbentuk mineral zeolit (Setyawan dan Handoko, 

2002). Zeolit alam ditemukan sebagai batuan endapan pada bagian tanah jenis 

basalt dan komposisi kimianya tergantung pada kondisi hidrotermal lingkungan 

lokal seperti suhu, tekanan uap air, dan komposisi air tanah lokal. Hal itu 

menjadikan zeolit dengan warna dan tekstur yang sama namun komposisi 

kimianya berbeda dikarenakan kombinasi mineral yang berupa partikel halus 

dengan pengotor lainnya. Zeolit alam biasanya masih tercampur dengan mineral 

lainnya seperti kalsit, gipsum, felspar, dan kuarsa (Las, 2007).  

Zeolit sintetis adalah suatu senyawa kimia yang memiliki sifat fisik dan 

kimia yang sama dengan zeolit alam, berasal dari bahan lain yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga sama dengan zeolit yang ada di alam (Payra dan Dutta, 

2003). Secara umum, zeolit mempunyai sifat penyaring molekul, membran, 

katalis, dan penukar ion (Flanigen, 1980; Barthomeuf, 1996; Auerbach et al., 
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2003). Zeolit dapat mempertukarkan kation karena adanya perbedaan muatan 

antara Si(IV) dan Al(III) menjadikan atom Al dalam kerangka kristal zeolit 

sebagai pembawa muatan negatif dan membutuhkan kation penetral. Kation 

penetral yang bukan menjadi bagian kerangka ini mudah diganti dengan kation 

lain (Henkel, 2004). Kemampuan pertukaran ion pada zeolit diaplikasikan dalam 

bidang biomedis sebagai detoksikan, dekontaminan, antibakteri, karier obat, 

biosensor, dan antitumor (Auerbach et al., 2003). 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam dari 

sektor perkebunan. Berbagai jenis perkebunan yang menjadi komoditi ekspor 

dapat ditemukan di Indonesia seperti perkebunan tebu, tembakau, karet, kelapa 

sawit, dan sebagainya. Diantara semua jenis perkebunan di Indonesia tersebut, 

perkebunan tebu merupakan sumber bahan baku untuk pembuatan gula. Produksi 

gula tebu terus meningkat, hal tersebut diketahui dari total produksi kristal gula 

pada tahun 2010 sebesar 2,4 juta ton dari seluruh pabrik Indonesia (Rifika, 2010).  

Produksi gula tebu yang meningkat diikuti dengan peningkatan jumlah 

limbah ampas tebu yang dihasilkan. Ampas tebu merupakan hasil samping dari 

proses ekstraksi cairan tebu. Beberapa negara telah memanfaatkan ampas tebu 

sebagai pembersih lantai, makanan unggas, bahan bakar, plastik, dan papan 

partikel (Slamet, 2004). Hasil pembakaran ampas tebu akan menghasilkan abu 

ampas tebu (bagasse ash) yang banyak mengandung silika. Kandungan silika 

yang tinggi menjadikan ampas tebu dapat digunakan dalam pembuatan zeolit.   

Dalam penelitian ini akan diproduksi zeolit sintetis dari ampas tebu, yang 

selanjutnya ditentukan aktivitasnya sebagai material antifungi. Keefektifan zeolit 

sintetis sebagai senyawa antimikroba dilaporkan lebih baik dibandingkan dengan 
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zeolit alam, karena zeolit sintetis tidak mengandung pengotor. Adanya pengotor 

yang masih terkandung dalam zeolit mengakibatkan aktivitas antimikroba 

berkurang serta dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Zeolit A hasil 

sintesis merupakan zeolit yang banyak digunakan sebagai material antimikroba 

karena aman, tidak bersifat teratogenik, serta tidak menginduksi toksisitas dan 

karsinogenitas (Henkel, 2004). 

Kemampuan antimikroba zeolit A telah banyak dilaporkan, yang 

menyebutkan aktivitasnya terhadap Acinetobacter junii dengan EC50 sebesar 

0,138-0,328 g/L (Hrenović et al., 2010), Saccaromyces cereviceae dengan EC50 

sebesar 2,88-5,47 g/L (Hrenović et al., 2010), Ceriodaphnia dubia dengan EC50 

sebesar 0,425 g/L (Warne dan Schifko, 1999). 

Kemampuan zeolit A sebagai antimikroba disebabkan oleh 

kemampuannya menghasilkan ion hidroksil saat terhidrolisis dalam air. Ion 

hidroksil tersebut akan meningkatkan pelepasan silikon dan alumunium dari 

kerangka zeolit membentuk kompleks bermuatan positif [AlmHnNapOqSi3-5]
2+ atau 

[(NaOH)x(AlO(OH))y (Si(OH)4)3-5]
2+. Kompleks bermuatan positif tersebut 

selanjutnya akan berinteraksi dengan dinding sel mikroba yang bersifat 

elektronegatif (fosforil, karboksil, dan hidroksil) melalui gaya elektrostatik 

(Hrenović et al., 2010).  

Sementara itu, perak (Ag) juga merupakan agen antimikroba yang efektif 

dalam menghambat mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, dan 

mikroorganisme eukariotik dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan 

kesehatan. Kekuatan aktivitas antimikroba pada perak efektif untuk melawan 

sekitar 650 jenis bakteri. Ion perak dapat memberikan efek antimikroba pada 
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konsentrasi yang rendah (Lee et al., 2007). Kekuatan submilimolar dari AgNO3 

bersifat letal untuk bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Ion perak dan 

unsur perak utuh dapat pula digunakan sebagai desinfektan (Yaohui et al., 2008). 

Pada penelitian ini akan dilakukan modifikasi zeolit A menjadi Ag-zeolit 

A dan mempelajari sifat antifunginya terhadap Candida albicans yang merupakan 

flora normal di saluran pernafasan, saluran pencernaan, selaput mukosa, vagina, 

uretra, dan kulit. Apabila sistem kekebalan tubuh menurun, Candida albicans 

dapat masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke berbagai organ seperti ginjal, 

limpa, jantung, dan otak (Nett dan Andes, 2006). Beberapa penyakit yang 

disebabkan oleh jamur ini antara lain vulvaginistis kandiduria, gastrointestinal 

kandidiasis yang dapat menyebabkan gastric ulcer atau bahkan dapat menjadi 

komplikasi kanker (Rintiswati et al., 2003).  

Modifikasi zeolit A menggunakan perak dilakukan untuk meningkatkan 

sifat antifunginya sehingga diharapkan dapat menyelesaikan masalah resistensi 

Candida albicans pada kasus kandidiasis pada manusia. Selain itu, melalui 

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi limbah ampas tebu 

melalui pemanfaatan abu ampas tebu menjadi zeolit A. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Dapatkah Ag-zeolit A disintesis dari ampas tebu? 

2. Bagaimana karakteristik Ag-zeolit A yang disintesis dari abu ampas 

tebu ? 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Aktivitas Antifungi Ag-Zeolit A dari Ampas Tebu 
terhadap Candida albicans

Ryan Rachmawan



5 
 

3. Apakah Ag-zeolit A dari abu ampas tebu mempunyai aktivitas 

antifungi terhadap Candida albicans bentuk bebas ? 

4. Berapakah konsentrasi dan waktu optimum Ag-zeolit A sebagai 

antifungi Candida albicans bentuk bebas ? 

   

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Melakukan sintesis Ag-zeolit A dari ampas tebu. 

2. Melakukan karakterisasi Ag-zeolit A yang disintesis dari abu ampas 

tebu. 

3. Menentukan aktivitas Ag-zeolit A yang disintesis dari abu ampas tebu 

sebagai antifungi Candida albicans bentuk bebas.  

4. Menentukan konsentrasi dan waktu optimum aktivitas antifungi Ag-

zeolit A terhadap Candida albicans bentuk bebas.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan dihasilkan antifungi baru sebagai 

alternatif yang lebih aman dan efektif dalam menginhibisi Candida albicans 

sehingga mampu menyelesaikan masalah resistensi pada kasus kandidiasis pada 

manusia. Selain itu, dengan dikembangkannya Ag-zeolit A dari bahan baku lokal 

berupa limbah abu ampas tebu ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi 

dari limbah tersebut serta mengurangi ketergantungan akan kebutuhan bahan baku 

impor. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ampas Tebu 

Tanaman tebu adalah salah satu komoditi kekayaan alam melimpah di 

Indonesia yang merupakan bahan baku pembuatan gula. Tebu merupakan tanaman 

perkebunan semusim yang hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis.Budidaya 

tebu banyak dilakukan di Sumatera dan Jawa (Soejono, 2003). 

Selanjutnya tebu dari perkebunan diolah menjadi gula di pabrik gula. Dalam 

proses pengolahan tebu menjadi gula dihasilkan limbah berupa limbah padat dan 

limbah cair. Limbah padat berupa ampas tebu (bagasse) sedangkan limbah cair 

berupa tetes tebu (molase) dan air (Soejono, 2003). Ampas tebu (bagasse) adalah 

bahan sisa berserat dari batang tebu yang telah di ambil niranya dan banyak 

mengandung parenkim serta tidak tahan disimpan karena mudah terserang jamur. 

Serat sisa dan ampas tebu kebanyakan digunakan sebagai bahan bakar untuk 

menghasilkan energi yang diperlukan untuk proses pembuatan gula. Selain sebagai 

bahan bakar pabrik, ampas tebu dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk 

serat partikel untuk papan, plastik, dan kertas serta media untuk budidaya jamur atau 

dikomposisikan untuk pupuk (Slamet, 2004). 

Ampas tebu merupakan hasil samping dari proses ekstraksi cairan tebu. Dari 

satu pabrik dapat dihasilkan ampas tebu sekitar 35-40% dari berat tebu yang digiling. 

Tanaman tebu umumnya menghasilkan 24-36% ampas tebu tergantung pada kondisi 
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dan macamnya. Ampas tebu mengandung air 48-52%, gula 2,5-6% dan serat 44-48% 

(Slamet, 2004) 

 

Gambar 2.1 Ampas tebu (bagasse) (Anonim, 2011) 
 

Ampas tebu banyak mengandung ligno-cellulose. Panjang serat ampas tebu 

1,7 sampai 2 mm dengan diameter 20 mm. Serat ampas tebu tidak dapat larut dalam 

air dan sebagian besar terdiri dari selulosa, pentosan, dan lignin. Tabel 2.1 

menunjukkan komposisi kimia dari ampas tebu. 

Tabel 2.1.Komposisi Kimia Serat Ampas Tebu (Anwar, 2008)  

Kandungan Kadar (%) 

Abu 

Lignin 

Selulosa 

Sari 

Pentosan 

SiO2 

3,82 

22,09 

37,65 

1,81 

27,97 

3,01 
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2.2 Zeolit 

2.2.1 Karakteristik zeolit 

Zeolit merupakan suatu kelompok mineral yang dihasilkan dari proses 

hidrotermal pada batuan beku basa. Mineral ini biasanya dijumpai mengisi celah-

celah atau rekahan dari batuan beku basa. Selain itu, zeolit juga merupakan endapan 

dari aktivitas vulkanik yang banyak mengandung unsur silika. Zeolit merupakan 

kelompok mineral aluminium silikat terhidrasi LmAl xSiyOz·nH2O, dari logam alkali 

dan alkali tanah (terutama Ca dan Na), m, x, y, dan z merupakan bilangan 2 hingga 

10, n koefisien dari H2O, serta L adalah logam. Zeolit secara empiris ditulis (M2
+, 

M2+)Al2O3gSiO2·zH2O, M+ berupa Na atau K dan M2+ berupa Mg, Ca, atau Fe. Li , Sr 

atau Ba dalam jumlah kecil dapat menggantikan M+ atau M2+, g dan z bilangan 

koefisien (Payra dan Dutta, 2003). Beberapa spesimen zeolit berwarna putih, 

kebiruan, kemerahan, dan kecoklatan. Hal itudikarenakan terdapatnya oksida besi 

atau logam lainnya. Zeolit memiliki densitas antara 2,0-2,3 g/cm3, dengan bentuk 

halus dan lunak. Struktur zeolit dapat dibedakan dalam tiga komponen yaitu rangka 

aluminosilikat, ruang kosong saling berhubungan yang berisi kation logam dan 

molekul air (Sutarti dan Rahmawati, 1994)  

Mineral zeolit mengandung muatan positif dari ion-ion logam alkali dan alkali 

tanah dalam kerangka tiga dimensi, dengan setiap oksigen membatasi antara dua 

tetrahedral. Zeolit mempunyai kerangka terbuka sehingga memungkinkan terjadinya 

pertukaran ion. Selain itu, rongga-rongga yang berhubungan ke segala arah 

menyebabkan permukaan zeolit menjadi luas. 
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Gambar 2.2 Rangka zeolit yang terbentuk dari ikatan 4 atom O dengan 1 atom Si 
(Bell, 2001) 
 

2.2.2 Sifat dan kegunaan zeolit 

Beberapa sifat yang dimiliki oleh zeolit menyebabkan penggunaan material 

ini semakin meningkat baik dalam industri kecil maupun pada industri berskala besar. 

Secara umum, kemampuan zeolit menyerap, menukar ion, dan menjadi katalis sering 

digunakan dalam pengolahan limbah industri (Henkel, 2004) 

Kemampuan zeolit yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang adalah 

sebagai berikut. 

a. Sebagai katalis 

Zeolit sebagai katalis dalam kesetimbangan reaksi hanya mampu 

menaikkan perbedaan lintasan molekuler dari reaksi yang terjadi. Katalis 

berpori kecil akan memuat molekul-molekul kecil sehingga mencegah 

masuknya molekul besar. Zeolit dapat digunakan sebagai katalis yang shape 

selective dengan transisi selektifitas berdasarkan diameter molekul. Zeolit 
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juga mampu menjadi katalis asam dan katalis oksida serta dapat digunakan 

sebagai pendukung logam aktif atau sebagai reagen (Payra dan Dutta, 2003). 

b. Pertukaran ion 

Sifat pertukaran ion dimiliki oleh zeolit dapat karena adanya 

perbedaan muatan antara Si(IV) dan Al(III) sehingga menjadikan atom Al 

dalam kerangka kristal zeolit sebagai pembawa muatan negatif dan 

membutuhkan kation penetral. Kation penetral yang bukan bagian dari 

kerangka dapat diganti dengan kation lain (Payra dan Dutta, 2003). 

Kemampuan pertukaran ion pada zeolit ini diaplikasikan dalam bidang 

biomedis. Zeolit dalam air akan terhidrolisis menghasilkan ion hidroksil 

sehingga membentuk ion positif yang dapat dimanfaatkan sebagai agen anti 

mikroba. Zeolit yang banyak dimanfaatkan adalah zeolit A hasil sintesis. 

Zeolit sintetis memiliki kualitas yang bagus karena tidak adanya pengotor 

yang dapat mempengaruhi kerja zeolit serta dapat memberikan dampak buruk 

bagi kesehatan (Estiaty dan Fatimah, 2009). Zeolit A memiliki aktivitas 

antifungi yang aman, tidak bersifat teratogenik, serta tidak menginduksi 

toksisitas dan karsinogenisitas (Henkel, 2004). 

c. Penyerapan dan penyaringan ion 

Unsur kimia yang memiliki diameter kinetik terlalu besar 

menyebabkannya tidak dapat melewati pori-pori zeolit, sehingga secara 

efektif unsur-unsur tersebut tersaring. Hal tersebut kemudian digunakan 

sebagai separasi molekul berdasarkan ukuran dan bentuk. Afinitas dari 
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masing-masing jenis molekul yang dapat tertangkap dalam rongga-rongga 

dalam zeolit bergantung pada lingkup elektroniknya. Medan elektrostatik 

yang kuat yang ada di dalam rongga-rongga zeolit menghasilkan interaksi 

yang sangat kuat dengan molekul polar seperti air. Molekul nonpolar juga 

dapat diserap dengan kuat berkaitan dengan tenaga polarisasi dari medan 

listrik yang ada, sehingga separasi dapat dilakukan oleh zeolit (Payra dan 

Dutta, 2003). 

Selain dalam bidang biomedis, zeolit juga digunakan pada bidang industri.  

Penggunaan tersebut antara lain industri kertas, karet, plastik, agregat ringan, semen 

pozzolan, pupuk, tapal gigi, industri oksigen, dan pupuk (Henkel, 2004). 

2.2.3 Zeolit A 

Terdapat berbagai jenis zeolit sintetis yang dibuat oleh zeolit industri. Salah 

satunya adalah zeolit A. Ratusan ton zeolit A diproduksi tiap tahun yang digunakan 

sebagai bahan campuran deterjen, material aditif dalam polivinil klorida, proses 

pemurnian metil klorida pada industri karet, proses dehidrasi pada industri petrokimia 

dan industri pengering gas (Las, 2007). 

Unit kerangka komposit zeolit A mempunyai struktur cincin-4 ganda yang 

terdiri dari kerangka β dan kerangka α. Zeolit A memiliki sistem pori tiga dimensi 

dan molekul yang dapat berdifusi dalam ruang dengan memindahkan jendela cincin-8 

yang menghubungkan antar rongganya. Struktur kristal pada zeolit A memilki 

kelompok ruang yang terdiri dari 8 kerangka besar setiap unit sel. Setiap unit sel 

besar ini tergantung pada kandungan atom Si dan Al pada kerangkanya. Adapun 
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rumus dari zeolit A secara empiris adalah Na12[(SiO2)12(AlO2)·27 H2O dan memiliki 

rasio Si/Al= 1 (Lobo, 2003). 

 

Gambar 2.3 Struktur tiga dimensi zeolit A (Auerbach et al., 2003) 
 

Sintesis zeolit yang pernah dilakukan adalah sintesis zeolit dari abu layang 

(fly ash) sisa pembakaran batu bara sebagai sumber silika. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kandungan Si dan Al pada abu layang adalah 54,59% dan 

31,69%. Peleburan abu layang diperlukan kondisi dengan suhu tinggi sebesar 800oC 

(Jumaeri dan Lestari, 2007). Selain itu penelitian lain tentang sumber silika zeolit 

adalah dari abu sekam padi. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kandungan 

silika pada abu sekam padi adalah 56,81-74,63%. Pembakaran sekam padi pada 

temperatur 600°C akan menghasilkan silika amorf (Harsono, 2002; Yalcin dan 

Sevinc, 2001). 

Selain peranan tersebut diatas, zeolit dapat digunakan sebagai agen 

antimikroba. Kemampuan antimikroba zeolit A telah banyak terbukti dari beberapa 
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hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan aktivitasnya terhadap Acinetobacter 

junii dengan EC50 sebesar 0,138-0,328 g/L (Hrenović et al., 2010), Saccaromyces 

cereviceae dengan EC50 sebesar 2,88-5,47 g/L (Hrenović et al., 2010), Ceriodaphnia 

dubia dengan EC50 sebesar 0,425 g/L (Warne dan Schifko, 1999). 

Kemampuan zeolit A sebagai antimikroba disebabkan oleh kemampuannya 

menghasilkan ion hidroksil saat terhidrolisis dalam air. Ion hidroksil tersebut akan 

meningkatkan pelepasan silikon dan alumunium dari kerangka zeolit membentuk 

kompleks bermuatan positif [AlmHnNapOqSi3-5]
2+ atau [(NaOH)x(AlO(OH))y 

(Si(OH)4)3-5]
2+. Kompleks bermuatan positif tersebut selanjutnya akan berinteraksi 

dengan dinding sel mikroba yang bersifat elektronegatif (fosforil, karboksil, dan 

hidroksil) melalui gaya elektrostatik (Hrenović et al., 2010). Widati et al. (2011) 

menjelaskan bahwa mekanisme penghambatan zeolit A juga berasal dari penyerapan 

nutrisi dalam media cair oleh pori-pori zeolit. Ukuran pori zeolit A yang lebih kecil 

(± 4 Å) dari ukuran Candida albicans (2-5 x 3-6 µm) menyebabkan nutrisi yang 

terserap tidak dapat diakses oleh Candida albicans sehingga mengakibatkan 

pertumbuhan Candida albicans menjadi terhambat. 

2.2.4 Ag-zeolit A 

Sifat pertukaran ion pada zeolit disebabkan adanya perbedaan muatan antara 

Si(IV) dan Al(III) sehingga atom Al dalam kerangka zeolit bermuatan negatif dan 

membutuhkan kation penetral. Pada zeolit A, salah satu kation penetralnya adalah Na. 

Sintesis Ag-zeolit A dilakukan dengan menggantikan posisi kation Na melalui 

impregnasi perak (Ag) ke dalam zeolit. Karakterisasi dari Ag-zeolit A dilakukan 
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dengan menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) yang ditandai dengan menurunnya 

puncak intensif zeolit pada 2θ=10-35° seiring bertambahnya jumlah Ag. Munculnya 

puncak intesif pada 2θ=38, 45, 65 dan 77° menunjukkan adanya Ag pada zeolit A 

(Khanna et al., 2005). 

 

Gambar 2.4 X-Ray Diffraction Ag-zeolit A (Cheng et al., 2012) 

Beberapa penelitian telah melakukan modifikasi zeolit dengan cara 

melakukan impregnasi perak (Ag) ke dalam zeolit. Ag menunjukkan peranan penting 

pada aktivitas antibakteri pada Ag-zeolit. Rivera dkk (2000) menjelaskan bahwa Na-

zeolit A yang kationnya diganti dengan ion perak (Ag) menunjukkan pengurangan 

mikroorganisme patogen yaitu Eschericia coli dan Streptococcus faecalis yang 

signifikan dalam air. Potensi antimikroba Ag-zeolit juga ditunjukkan oleh selang 

kateter yang dilapisi Ag-zeolit untuk mengontrol infeksi saluran urin. Selang kateter 
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yang dilapisi Ag-zeolit menunjukkan efek antibakteri terhadap Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli (Uchida et al., 1992). 

Matsumura (2003) menjelaskan bahwa reaksi yang mungkin terjadi dari Ag-

zeolit dikarenakan terdapatnya ion Ag yang terserap oleh sel bakteri ketika terjadi 

kontak dengan Ag-zeolit, yang dimana menghambat fungsi sel dan merusak sel. Hal 

tersebut juga dapat terjadi dikarenakan terbentuknya molekul oksigen reaktif yang 

menghambat sistem pernafasan.  

Mekanisme dari Ag dihubungkan dengan interaksinya terhadap senyawa 

bergugus tiol yang ditemukan dalam enzim sistem pernafasan dari sel bakteri. Ag 

berikatan dengan dinding sel dan membran sel bakteri yang menyebabkan 

penghambatan proses pernafasan (Klasen, 2000). Pada kasus Escherichia coli, perak 

menghambat penyerapan fosfat dan mengakibatkan pelepasan mannitol, suksinat, 

prolin, dan glutamin (Haefeli et al., 1984). 

Ag banyak dimanfaatkan sebagai antimikroba karena toksisitasnya yang 

rendah. Matsuura et al. (1997) menjelaskan bahwa aktivitas antimikroba Ag zeolit 

tidak membahayakan jaringan sel dalam jangka panjang. 

 

2.3 Candida albicans 

Candida albicans merupakan jamur dimorfik, yaitu dapat berbentuk 

blastospora dan hifa semu.Perbedaan tersebut tergantung pada faktor eksternal yang 

mempengaruhinya. Sel ragi (blastospora) berbentuk bulat, lonjong atau bulat lonjong 

dengan ukuran 2-5 µ x 3-6 µ hingga 2-5,5 µ x 5-28 µ (Brooks dan Wall, 2002). 
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Gambar 2.5 Morfologi sel Candida albicans (Merson-Davies et al.., 1989) 
(A)  Morfologi ragi Candida albicans,  
(B)  Morfologi hifa Candida albicans 

 

Taksonomi dari Candida albicans menurut Gandjar et al. (2006) adalah 

sebagai berikut. 

Kingdom  : Fungi  

Phylum  : Ascomycota  

Subphylum  : Saccharomycotina  

Class  : Saccharomycetes  

Orde  : Saccharomycetales  

Family  : Saccharomycetaceae  

Genus  : Candida 

Species  : Candida albicans 

Candida albicans dapat tumbuh pada variasi pH yang luas, tetapi 

pertumbuhannya akan lebih baik pada pH antara 4,5-6,5. Jamur ini dapat tumbuh 
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dalam pembenihan pada suhu 28-37oC. Candida albicans membutuhkan senyawa 

organik sebagai sumber karbon dan sumber energi untuk pertumbuhan dan proses 

metabolismenya. Unsur karbon ini dapat diperoleh dari karbohidrat.Jamur ini 

merupakan organisme anaerob fakultatif yang mampu melakukan metabolisme sel, 

baik dalam suasana aerob maupun anaerob. Proses fermentasi pada Candida albicans 

dilakukan dalam suasana aerob maupun anaerob. Karbohidrat yang tersedia dalam 

larutan dapat dimanfaatkan untuk melakukan metabolisme sel dengan cara 

mengubahnya menjadi CO2 dan H2O dalam suasana aerob. Sedangkan dalam suasana 

anaerob, hasil fermentasi berupa asam laktat atau etanol dan CO2. Proses akhir 

fermentasi anaerob menghasilkan persediaan bahan bakar yang diperlukan untuk 

proses oksidasi dan pernafasan (Bonang, 1979). 

Dinding sel Candida albicans berfungsi sebagai pelindung, yang menjadi 

target dari beberapa antimikotik. Dinding sel berperan pula dalam proses penempelan 

dan kolonisasi serta bersifat antigenik. Fungsi utama dari dinding sel tersebut adalah 

memberi bentuk pada sel dan melindungi sel ragi dari lingkungannya. Candida 

albicans memiliki struktur dinding sel yang kompleks, tebalnya 100 sampai 400 nm. 

Komposisi penyusun dinding sel terdiri dari glukan, manan, dan kitin (Calderone, 

2002). Membran sel Candida albicans seperti sel eukariotik lainnya terdiri dari 

lapisan fosfolipid ganda dan protein membran didalamnya. Protein membran ini 

diantaranya memiliki aktivitas enzim seperti glukan sintase, manan sintase, dan 

protein pentranspor fosfat yang berperan dalam sintesis dinding sel. Pada membran 

juga terdapat sterol yang menjadi target antimikotik.  
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Pada manusia, Candida albicans sering ditemukan di dalam mulut, feses, 

kulit, dan dibawah kuku. Candida albicans dapat membentuk blastospora dan hifa, 

baik dalam biakan maupun dalam tubuh.Bentuk jamur di dalam tubuh dianggap dapat 

dihubungkan dengan sifat jamur yaitu sebagai saproba tanpa menyebabkan kelainan 

atau sebagai parasit patogen yang menyebabkan kelainan dalam jaringan.Kelainan 

jaringan yang disebabkan oleh Candida albicans dapat berupa peradangan. Pada 

kandidiasis sistemik, alat dalam yang mudah terpapar adalah ginjal yang dapat hanya 

mengenai korteks atau korteks dan medula dengan terbentuknya abses kecil-kecil 

berwarna keputihan. Alat dalam lainnya yang juga dapat terkena adalah hati, paru-

paru, limpa dan kelenjar gondok. Pada wanita, Candida albicans sering menimbulkan 

vaginitis dengan gejala utama fluor albus yang sering disertai rasa gatal (Crowley, 

2001). 

Beberapa penelitian telah melaporkan senyawa antifungi terhadap Candida 

albicans. Calcitrol bekerja melalui peningkatan kemampuan fagositosis makrofag 

terhadap Candida albicans (Rintiswati et al., 2003). Ekstrak gingseng efektif 

menghambat pertumbuhan Candida albicans dengan zona hambat meningkat sesuai 

peningkatan konsentrasi ekstrak gingseng (Atai et al., 2009). Achillea santolina dapat 

menghambat pertumbuhan Candida albicans dalam konsentrasi 50, 100, 150 dan 200 

mg/mL (Hassawi dan Kharma, 2006). Ketoconazole dengan kadar 2% secara in vitro 

efektif menghambat pertumbuhan jamur Candida dengan menghambat 80% media 

yang ditumbuhi Candida (Giordani et al., 2001).  
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2.4 Metode Karakterisasi Zeolit  

2.4.1 Difraksi sinar X (XRD) 

Difraksi sinar X adalah metode analisis yang sangat berperan dalam 

menentukan karakterisasi mineral dari suatu kristal. Terdapat beberapa metode 

difraksi sinar X yang digunakan yaitu metode fluoresensi sinar X (XRF) dan metode 

bubuk (X-ray powder) (Atkins, 1998). 

      Difraksi sinar X merupakan teknik analisis non destruktif yang digunakan 

untuk mengidentifikasi fasa, orientasi, struktur, susunan atom dari suatu material. 

Pada dasarnya, material dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk amorf dan kristalin. 

Amorf adalah bentuk dimana atom-atom tersusun secara random dan tidak teratur. 

Berbeda dengan amorf, kristalin adalah suatu bentuk dengan atom-atom yang 

tersusun teratur, dimana terdapat suatu unit sel yang mengalami repetisi membentuk 

suatu pola yang disebut dengan kristal.  

Apabila sinar X mengenai atom pada suatu kristal, maka elektron-elektron akan 

berosilasi pada frekuensi dan arah yang sama menghasilkan interferensi konstruktif 

(Skoog dan Leary, 1992). Pada tahun 1913, seorang fisikawan Inggris W.L Bragg 

menyatakan bahwa berkas sinar X monokromatik yang jatuh pada sebuah kristal akan 

didifraksikan ke segala arah (Atkins, 1998). 

Difraksi sinar X pada bidang kisi dapat dijelaskan dengan menggunakan 

persamaan Bragg adalah sebagai berikut: 

nλ = 2 d sin θ…………………………………(2.1) 
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Dengan λ = panjang gelombang sinar X, d = celah paralel bidang kisi, n = orde 

reaksi, dan 2θ = sudut difraksi. 

 

Gambar 2.6 Difraksi Bragg pada 2 bidang kisi (Atkins, 1998) 
 

Intensitas refleksi ditentukan oleh distribusi elektron dalam unit sel. Densitas 

elektron tertinggi terdapat pada sebuah atom, sehingga intensitas tergantung dari jenis 

atom dan posisi atom dalam unit sel. Bidang dengan densitas elektron tinggi, akan 

direfleksikan dengan kuat, dan sebaliknya bidang dengan densitas elektron rendah 

akan memiliki intensitas yang lemah. Oleh karena itulah, data yang diperoleh dari 

pembacaan XRD berupa intensitas versus 2θ. 

2.4.2 Fluoresensi sinar X (XRF) 

Teknik fluoresensi sinar X merupakan teknik analisis suatu bahan dengan 

menggunakan peralatan spektrometer yang ditentukan dari pengukuran hasil efek 

fotolistrik dari penyinaran sinar X ke sampel. Dalam pengujian dengan menggunakan 

alat XRF akan diperoleh hubungan dua parameter yaitu energi unsur (kV) terhadap 

intensitas cacahan per detik (cps/ count per second) (Skoog dan Leary, 1992). 
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Sinar X yang digunakan untuk analisis merupakan sinar X karakteristik yang 

dihasilkan dari tabung X-ray. Bahan yang dianalisis dapat berupa bahan padat pejal 

atau serbuk. Unsur yang dapat dianalisis adalah unsur yang mempunyai nomor atom 

rendah seperti unsur karbon (C) sampai unsur yang mempunyai nomor atom tinggi 

seperti Uranium.Energi setiap atom terdiri dari energi pada kulit K, L, M, dan N 

maka energi yang diambil untuk analisis adalah energi sinar X yang dihasilkan oleh 

salah satu kulit atom tersebut. 

Analisis menggunakan XRF akan menghasilkan suatu spektrum yang 

menunjukkan kandungan unsur-unsur pada tingkat energi tertentu. Analisis 

kuantitatif unsur didasarkan sinar X pada energi yang bersangkutan. Intensitas 

karakteristik dari sampel dibandingkan dengan intensitas karakteristik dari bahan. 

Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan standar pembanding yang bersertifikat 

dengan persyaratan untuk menentukan bahan non standar yang akan dianalisis. 

Persyaratan bahan standar yang digunakan adalah bentuk, matriks, dan kondisi 

pengukuran  harus sama dengan bahan yang dianalisis.  

Analisis secara kuantitatif dilakukan dengan cara mengkonversi hasil yang 

diperoleh dari analisis kualitatif yang berupa intensitas dalam satuan cps menjadi 

satuan prosentasi berat atau ppm. Konversi dilakukan dengan menggunkan rumus: 

 = ……………………………...(2.2) 
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dengan C adalah konsentrasi dan I adalah intensitas, dimana intensitas sampel dan 

intensitas standard diperoleh dari hasil pengukuran sedangkan konsentrasi standard 

diperoleh dari sertifikat pabrik pembuatnya (Masrukan dan Rosika, 2008). 

2.4.3 Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrofotometri adalah salah satu cabang analisis instrumental yang 

berhubungan dengan segala sesuatu tentang interaksi sinar dengan molekul.Hasil 

interaksi tersebut bisa menimbulkan pemantulan, pembiasan, penyerapan, fluorosensi, 

fosforisasi, dan ionisasi.Spektrofotometer UV-Vis mengidentifikasi spesies kimia 

dengan memanfatkan sumber sinar radiasi elektromagnetik ultraviolet (UV) dekat 

pada panjang gelombang 109-380 nm dan sinar tampak (visibel) pada panjang 

gelombang 380-780 nm (Mulja dan Suharman, 1995).  

Prinsip dasar analisis kuantitatif metode spektrofotometri UV-Vis yaitu besarnya 

sinar yang diserap sebanding dengan konsentrasi analit (Mulja dan Suharman, 1995). 

Lambert dan Beer menyatakan bahwa apabila sinar monokromatis mengenai zat 

maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial jika konsentrasi 

zat bertambah secara aritmatis. Dengan melakukan fungsi integral dan substitusi 

terhadap persamaan yang ada, didapatkan persamaan berikut (Underwood dan Day, 

2002). 

A = log 1/T = ε c b.....................................................(2.3) 

dengan A adalah absorbansi (Optical density), T adalah persen transmitan, ε adalah 

koefisien ekstinasi molar (L mol-1 cm-1), c adalah konsentrasi zat (molar = mol L-1), 

dan b adalah tebal larutan (wadah/kuvet) (cm). 
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2.5 Analisis Viabilitas Sel 

Analisis viabilitas sel merupakan metode analisis yang berdasarkan atas 

kemampuan metabolisme sel aktif untuk mereduksi garam tetrazolium XTT menjadi 

senyawa berwarna yaitu formazan. Senyawa formazan menghasilkan warna antara 

lain oranye, merah atau ungu yang mudah larut dalam air. Warna ini dapat diukur 

intensitasnya menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 

tertentu. Besarnya intensitas warna yang terukur sebanding dengan jumlah sel aktif 

yang mampu mereduksi garam tetrazolium XTT. 

 

Gambar 2.7 Struktur tetrazolium XTT dan formazan (Scudiere et al., 1988) 
 

Reduksi garam tetrazolium terjadi melalui reaksi dengan mediator dalam 

bentuk tereduksi atau melalui transport elektron trans-membran dalam bentuk NADH 

atau NADPH yang diproduksi dalam mitokondria. Penambahan senyawa kopling 

elektron sangat diperlukan karena transport XTT melalui membran menuju sisi 

reduksi sel sangat terbatas. Hal ini menyebabkan formazan yang terbentuk tidak 

sempurna. Adapun senyawa kopling elektron diantaranya berupa menadione (Raslev 

dan King, 1993). 
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Menadione merupakan aseptor elektron yang memiliki rumus kimia C11H8O2 

dengan nama lain 2-metil-1,4-naftalendion. Menadione umumnya digunakan dalam 

proses respirasi dan fotosintesis. Adapun hasil reduksi menadione adalah menadiol 

(2-metil-1,4-naftalendiol) sesuai dengan persamaan berikut (Rabinowitz et al., 1997) 

 

Gambar 2.8 Reaksi reduksi menadione menjadi menadiol (Rabinowitz et al., 1997) 
 

Menadione/menadiol merupakan pasangan redoks pembawa elektron yang 

efektif melewati membran karena keduanya dapat larut dalam lipid. Pasangan redoks 

tersebut juga merupakan mediator yang tereduksi dan/atau teroksidasi oleh enzim 

mitokondria sehingga jumlah menadiol bergantung pada reaksi berantai transport 

elektron dalam mitokondria (Rabinowitz et al., 1997) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Analitik dan 

Laboratorium Biokimia, Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, 

Universitas Airlangga, Surabaya. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari 

sampai dengan bulan Juli 2012. Analisis difraksi sinar X (XRD) dilaksanakan di 

Laboratorium Research Center Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) 

Surabaya, sedangkan analisis fluoresensi sinar X (XRF) dilaksanakan di 

Laboratorium Sentral FMIPA Universitas Negeri Malang (UM). 

 

3.2.  Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1    Bahan-bahan penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu bahan yang digunakan untuk sintesis Ag-zeolit A dan bahan yang 

digunakan untuk pembuatan media dan perlakuan Candida albicans. Bahan yang 

digunakan untuk sintesis zeolit adalah ampas tebu yang diperoleh dari Perusahaan 

Gula Candi Baru Sidoarjo, natrium aluminat (NaAlO2; Sigma Aldrich; 90%), 

asam klorida (HCl; Merck; 32%), natrium hidroksida (NaOH; Merck; 99%), perak 

nitrat (AgNO3; Merck; 99%) dan akuades. Sedangkan, bahan yang digunakan 

untuk pembuatan media dan perlakuan Candida albicans adalah dekstrosa 

(Difco), pepton (Oxoid), agar (Difco), yeast extract (Merck), natrium klorida 
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(NaCl; Merck; 99%), kalium klorida (KCl; Merck; 99%), natrium fosfat 

monobasis (NaH2PO4; Merck; 99%), natrium fosfat dibasis (Na2HPO4·7H2O; 

Merck; 99,5%), Tetrazolium XTT (Sodium3,3’-[(Phenylamino)carbonyl]-3,4-

Tetrazolium-Bis(4-methoxy-6-nitro) benzenesulfonicacidhydrate; Biomedicals), 

menadione (Sigma Aldrich), etanol (Merck; 99,8%) dan spiritus. 

3.2.2    Alat-alat penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoklaf (OSK 6508 

Steam Pressure Apparatus Ogawa Seiki Co., LTD), hotplate, magnetic stirrer, 

oven (Memmert), furnace, rotary shaker, centrifuge (Universal 320R 

Zentrifugen), timbangan analitik (Ohaus), pipet volume, pipet mikro (Eppendorf), 

cawan petri, laminair air flow cabinet (Kotterman 8580), lemari pendingin 

(Toshiba Glasio) dan seperangkat alat gelas yang biasa digunakan di laboratorium 

kimia. Beberapa instrumen yang digunakan untuk penelitian ini adalah difraksi 

sinar X (XRD; JEOL JDX-3530), fluoresensi sinar X (XRF; Philips), dan 

Spektrofotometer UV-Vis (Shimadzu). 
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3.3 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4       Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pembuatan silika amorf dari ampas tebu 

Silika amorf disintesis dari ampas tebu dengan menggunakan metode 

Wibowo (2006). Mula-mula ampas tebu dikeringkan dengan menggunakan oven 

Sintesis Ag-zeolit A 
Karakterisasi 
dengan XRD 

dan XRF  

Pembuatan silika 
amorf dari ampas tebu 

Sintesis zeolit A 

 Pembiakan Candida 
albicans pada media 

padat 

Inokulasi Candida 
albicans dari kultur stok 

Karakterisasi 
dengan XRD 

dan XRF 

Karakterisasi 
dengan XRD 

dan XRF  

 Penggandaan Candida 
albicans dalam media 

cair 

Uji aktivitas antifungi Ag-zeolit A 
terhadap Candida albicans bentuk 

bebas 

Pengukuran absorbansi dari variasi 
konsentrasi dan waktu dengan 

Spektrofotometer UV-Vis 

Analisis data 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Aktivitas Antifungi Ag-Zeolit A dari Ampas Tebu 
terhadap Candida albicans

Ryan Rachmawan



28 
 

pada suhu 190°C selama 1 jam. Ampas tebu yang telah kering dikalsinasi pada 

suhu 300°C selama 30 menit kemudian dilanjutkan pada suhu 600°C selama 60 

menit untuk proses pengabuan. Abu ampas tebu yang terbentuk kemudian 

dikarakterisasi dengan XRD untuk mengamati terbentuknya silika amorf. 

Abu ampas tebu dimasukkan dalam gelas piala dan dibasahi dengan 

akuades panas. Selanjutnya ditambahkan 5 mL HCl pekat dan diuapkan sampai 

kering. Perlakuan ini diulangi sebanyak tiga kali. Selanjutnya ke dalam campuran 

dituangkan 20 mL akuades dan 1 mL HCl pekat dan dibiarkan diatas penangas air 

selama 5 menit. Campuran tersebut kemudian disaring dengan kertas saring dan 

dicuci 4-5 kali dengan akuades panas. Hasil dari penyaringan dikalsinasi pada 

suhu 300°C selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pemanasan pada suhu 

600°C selama 1 jam hingga yang tersisa hanya endapan silika (SiO2) yang 

berwarna putih. Silika amorf yang diperoleh kemudian dikarakterisasi dengan 

XRF untuk mengetahui kadar Si. 

3.4.2    Sintesis zeolit A dari abu ampas tebu 

Zeolit A disintesis dengan menggunakan metode Suraidah (2009). Zeolit 

A disintesis menggunakan bahan dasar SiO2 yang berasal dari ampas tebu, 

NaAlO2, NaOH, dan akuades secara stokiometri sehingga didapat campuran 

dengan perbandingan 3,9 Na2O:1Al2O3:1,8 SiO2:270 H2O.  

Zeolit A dibuat melalui reaksi campuran A dan campuran B. Mula–mula 

sebanyak 11,4 g NaOH dilarutkan dengan 240 mL akuades membentuk larutan 

NaOH. Selanjutnya larutan NaOH tersebut dibagi menjadi 2. Larutan NaOH 

pertama ditambahkan dengan 7,7 g NaAlO2 membentuk campuran A, sedangkan 
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larutan NaOH kedua ditambahkan dengan 6,1 g SiO2 membentuk campuran B. 

Masing–masing campuran diaduk, kemudian kedua campuran digabungkan 

dengan tetap diaduk membentuk campuran A-B.  

Campuran A-B yang terbentuk dihidrotermal pada suhu 100°C selama 12 

jam. Kemudian campuran tersebut disaring sehingga didapatkan residu dan filtrat. 

Selanjutnya residu dicuci dengan aquades, kemudian dikeringkan dan dikalsinasi 

pada suhu 450oC selama 4 jam. Padatan zeolit A tersebut kemudian 

dikarakterisasi dengan XRD untuk mengetahui strukturnya. 

3.4.3    Sintesis Ag-zeolit A  

Sintesis Ag-Zeolit A dilakukan dengan menggunakan metode Rivera 

(2000). Mula-mula 1,5 g zeolit A hasil sintesis dicampurkan dengan 10 mL 

larutan AgNO3 0,05 M. Campuran tersebut diaduk dan dipanaskan pada suhu 

80oC selama 2 jam kemudian dikeringkan di dalam oven selama 24 jam dengan 

suhu 100oC. Campuran yang telah kering dikalsinasi pada suhu 450oC selama 4 

jam. Padatan Ag-Zeolit A tersebut kemudian dikarakterisasi dengan XRF untuk 

mengetahui kadar ion Ag dan memastikan bahwa Ag telah menempel ke dalam 

zeolit.   

3.4.4    Peremajaan Candida albicans 

3.4.4.1 Sterilisasi alat dan bahan 

Alat-alat serta bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini disterilkan 

dengan autoklaf pada suhu 1210C selama 20 menit. 
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3.4.4.2 Pembuatan media padat 

Sebanyak 0,9 g dekstrosa, 0,1 g pepton, dan 0,2 g agar dilarutkan dalam 20 

mL akuades, kemudian disterilisasi dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 45 

menit, dan dituang pada cawan petri steril di ruang laminar. Media yang telah 

memadat siap digunakan.  

3.4.4.3 Peremajaan Candida albicans dari kultur stok 

Ose yang akan digunakan, dipijarkan pada api kemudian didinginkan. 

Cawan petri yang berisi media padat SDA (Sabouroud Dextrose Agar) dibuka  

didekat api bunsen. Ujung lup digoreskan pada salah satu koloni dalam biakan 

padat Candida albicans lalu digoreskan menggunakan metode streak pada media 

padat SDA. Cawan petri ditutup, disegel dengan plastik perekat, dan diinkubasi 

pada suhu 4oC selama 24 jam untuk pemeliharaan. 

3.4.5 Penggandaan Candida albicans dalam media cair 

3.4.5.1 Pembuatan media cair YPD (Yeast Peptone Dextrose) 

Media cair YPD dibuat dengan cara mencampurkan 1 g pepton, 1 g 

dekstrosa, dan 0,5 g yeast extract dalam 50 mL akuades pada Erlenmeyer 250 mL 

kemudian ditutup dengan kapas. Media cair kemudian disterilisasi dalam autoklaf 

pada suhu 121°C selama 45 menit. 

3.4.5.2 Pembuatan inokulum Candida albicans 

Ose yang akan digunakan, dipijarkan pada api kemudian didinginkan. 

Ujung ose digoreskan pada koloni tunggal biakan padat Candida albicans. 

Penutup Erlenmeyer yang berupa kapas dibuka kemudian ujung ose yang telah 

berisi biakan dicelupkan dalam media cair YPD. Erlenmeyer ditutup kembali dan 
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diinkubasi pada suhu kamar serta dikocok dengan rotary shaker pada kecepatan 

180 rpm selama 24 jam. Sejumlah 5% dari jumlah inokulum pertama dipindahkan 

ke dalam media cair YPD yang baru. 

3.4.6 Uji aktivitas antifungi Ag-zeolit A terhadap Candida albicans  

Sebelum digunakan untuk uji aktivitas antimikroba terhadap Candida 

albicans, Ag-zeolit A hasil sintesis terlebih dahulu dilakukan sterilisasi dengan 

cara dikeringkan dalam oven pada suhu 105°C selama 16 jam. Ag-Zeolit A 

ditambahkan dengan 100 mL akuades dengan pengadukan menggunakan 

magnetic stirrer pada suhu 30°C selama 24 jam. Suspensi yang terbentuk 

digunakan untuk uji antifungi terhadap Candida albicans (Hrenović et al., 2010). 

Uji aktivitas antifungi dilakukan dengan memasukkan sebanyak 0,25 mL 

inokulum Candida albicans ke dalam 5 mL media cair YPD yang telah ditambah 

zeolit dengan variasi konsentrasi Ag-zeolit A (0; 1,5; 3,0; 4,5 g/L). Kemudian 

Erlenmeyer diinkubasi pada suhu 37oC dan dikocok menggunakan rotary shaker 

dengan kecepatan 140 rpm dengan variasi waktu (0, 12, 24, 36, 48 dan 60 jam). 

Pertumbuhan Candida albicans dengan perlakuan tersebut dapat diamati melalui 

penentuan viabilitas sel. Melalui metode tersebut dapat ditentukan konsentrasi dan 

waktu optimal Ag-zeolit A dalam menekan pertumbuhan Candida albicans. 

3.4.7 Analisis viabilitas sel 

Larutan XTT dalam PBS dibuat dan disimpan pada suhu -20oC. Candida 

albicans yang telah diberi perlakuan disuspensikan dalam 3 mL larutan PBS 

kemudian ditambahkan 50 µL larutan XTT dan 8 µL larutan menadione. 

Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37oC selama 4 jam dalam ruangan gelap lalu 
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disenrifugasi dengan kecepatan 2000 rpm selama 15 menit. Supernatan yang 

dihasilkan diukur Optical Density-nya menggunakan Spektrofotometer UV-Vis 

pada panjang gelombang 469 nm (Kamiliyah, 2011). Dalam penelitian ini, 

absorbansi yang didapatkan dari analisis viabilitas sel untuk selanjutnya 

dinyatakan sebagai Optical density. 

3.4.8    Pengukuran pH media kontrol dan media uji 

Pengukuran pH pada media kontrol dan media uji bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan pH pada media yang digunakan. Media cair YPD dengan 

variasi konsentrasi Ag-zeolit A 0; 1,5; 3 dan 4,5 g/L yang telah dibuat diukur pH-

nya menggunakan pH meter dengan variasi waktu pengukuran 0; 12; 24; 36; 48 

dan 60 jam. 

3.4.9 Analisis data 

Uji aktivitas antimikroba Ag-zeolit A terhadap Candida albicans diperoleh 

dari absorbansi spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 469 nm. 

Absorbansi diperoleh dari variasi konsentrasi zeolit (0; 1,5; 3,0; 4,5 g/L) dan 

variasi waktu (0, 12, 24, 36, 48 dan 60 jam). Keseluruhan data yang diperoleh 

dibuat dalam satu grafik untuk mengamati aktivitas antifungi Ag-zeolit A 

terhadap Candida albicans.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pembuatan Silika Amorf dari Ampas Tebu 

Zeolit A merupakan zeolit sintetis yang digunakan sebagai antifungi. 

Zeolit A tersusun atas rangkaian silika dan alumina. Dalam penelitian ini, silika 

dibuat dari ampas tebu. Metode pembuatan silika mengacu pada metode Harsono 

(2002), yang meliputi proses pengeringan dan kalsinasi. Pengeringan dilakukan 

dengan cara memanaskan dalam oven pada suhu 190°C selama 1 jam. Tujuan dari 

pengeringan tersebut adalah untuk menghilangkan kandungan air dalam ampas 

tebu dengan menguapkan air dalam dari permukaan bahan. Adanya air dalam 

ampas tebu mempengaruhi kemurnian ampas tebu. Tahap selanjutnya adalah 

proses kalsinasi atau pembakaran.  

Proses kalsinasi dilakukan pada ampas tebu yang telah kering dan 

dilakukan secara bertingkat yaitu pengarangan dan pengabuan. Pengarangan 

dilakukan dalam tungku furnace pada suhu 300°C selama 30 menit. Tujuan dari 

proses pengarangan tersebut adalah membakar ampas tebu menjadi karbon. Tahap 

kalsinasi berikutnya adalah pengabuan yang dilakukan dengan cara 

memanaskannya pada suhu 600°C selama 60 menit. Tujuan kalsinasi tersebut 

adalah untuk menghilangkan karbon sehingga didapatkan silika yang berbentuk 

abu berwarna putih. Karbon dapat dihilangkan dengan cara memanaskan sampel 

pada temperatur 500°C-700°C selama 1 jam (Harsono, 2002).  
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Setelah melalui proses kalsinasi, abu putih yang diperoleh kemudian 

dimurnikan dengan melakukan pencucian menggunakan asam klorida. Pencucian 

tersebut bertujuan untuk menghilangkan pengotor-pengotor oksida logam dan non 

logam (Yalcin dan Sevinc, 2001). Penggunaaan asam klorida bertujuan untuk 

mengubah oksida logam dan non logam menjadi garam klorida yang larut air. 

Proses selanjutnya adalah pencucian dengan akuades hingga pH 7. Tujuannya 

adalah untuk menghilangkan garam klorida dan sisa-sisa asam. Abu ampas tebu 

yang telah murni disaring dan dikeringkan, untuk selanjutnya dikalsinasi pada 

suhu 600°C.  

      Hasil sintesis dianalisis strukturnya menggunakan analisis X-Ray 

Diffraction (XRD). Berikut ini adalah difraktogram XRD silika yang didapatkan 

dari abu ampas tebu. 

 

Gambar 4.1 Difraktogram silika amorf dari abu ampas tebu 

Hump 
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Pada difraktogram terlihat gundukan (hump) pada daerah 2θ=15-35°. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa padatan hasil sintesis dalam penelitian ini adalah 

silika.  Silika hasil sintesis diindikasikan berbentuk amorf karena intensitas 

difraktogram yang rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Malek dan Yusof (2007), dimana silika hasil pembakaran sekam padi pada 

temperatur 600°C menunjukkan adanya gundukan atau hump pada daerah 2θ 

antara 15-30° dengan puncak pada 23° yang menunjukkan struktur amorf. 

Struktur yang amorf dapat mempermudah proses reaksi lebih lanjut dalam 

membentuk zeolit A karena struktur yang amorf relatif lebih mudah bereaksi 

daripada struktur yang kristalin. 

Besarnya kandungan silika tersebut didapatkan dari hasil analisis X-Ray 

Fluorosence (XRF) yang terdapat pada tabel 4.1. Dalam penelitian ini, kandungan 

silika diperoleh dari ampas tebu sebesar 88,7%. Kandungan silika lebih dari 70% 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber silika dalam pembuatan zeolit (Tim Afiliansi 

dan Konsultasi Industri ITS, 1999). 

Tabel 4.1. Kandungan abu ampas tebu dari karakterisasi XRF 

Komposisi Konsentrasi (%) Komposisi Konsentrasi (%) 
Si 88,7 Mn 0,15 
S 0,79 Fe 2,10 
K 4,36 Cu 0,083 
Ca 2,99 Zn 0,02 
Ti 0,31 Ba 0,2 
V 0,001 Eu 0,10 
Cr 0,051 Re 0,1 
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Hasil XRF tersebut kemudian digunakan untuk dapat menghitung 

banyaknya abu ampas tebu yang dibutuhkan untuk mensintesis zeolit A sesuai 

dengan perbandingan mol 3,9Na2O:Al2O3:1,8 SiO2:270 H2O (Suraidah, 2009). 

 

4.2 Sintesis Zeolit A dari Abu Ampas Tebu 

Pembuatan zeolit A berdasarkan pada metode Suraidah (2009), dimana 

zeolit A disintesis dari reaksi antara campuran gel aluminat (A) dan gel silikat (B) 

dengan perbandingan stoikiometris 3,9Na2O:Al2O3:1,8SiO2:270H2O. Campuran A 

dan campuran B dibuat dari reaktan berupa silika yang berasal dari ampas tebu, 

NaAlO2, NaOH dan akuades.  

Campuran A dibuat dengan cara melarutkan NaAlO2 dalam larutan NaOH, 

sedangkan campuran B dibuat dengan cara mencampurkan silika (SiO2) dengan 

larutan NaOH sampai homogen. Dalam campuran A, NaOH berfungsi sebagai 

pelarut sedangkan pada campuran B berfungsi sebagai mineralizer. Adanya 

NaOH mempermudah terbentuknya kerangka silika alumina pada zeolit 

(Budiyantoro, 2005) Campuran A dan B yang telah dicampurkan kemudian 

diaduk hingga homogen lalu dimasukkan dalam reaktor hidrotermal. Proses 

hidrotermal campuran homogen yang berwarna putih kekuningan tersebut 

dilakukan pada suhu 100°C selama 12 jam. 

Pembuatan zeolit A dalam penelitian ini menggunakan metode hidrotermal 

yaitu proses kristalisasi bahan larutan melalui proses pemanasan dan tekanan 

tinggi yang menggunakan media air. Media air digunakan sebagai media 

transformasi padatan amorf menjadi kristalin. Proses hidrotermal membutuhkan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Aktivitas Antifungi Ag-Zeolit A dari Ampas Tebu 
terhadap Candida albicans

Ryan Rachmawan



37 
 

temperatur yang relatif rendah (100°C-300°C) agar tidak terjadi perubahan 

struktur pada zeolit A. Menurut Perego (1997), zeolit A dapat berubah menjadi 

zeolit bentuk lain pada suhu tinggi, sehingga suhu harus dijaga agar tidak 

terlampau tinggi. Zeolit A murni terbentuk pada suhu hidrotermal 100°C selama 

12 jam (Malek dan Yusof, 2007).  

Campuran yang telah didapatkan kemudian disaring serta padatan yang 

diperoleh dilakukan pencucian dengan menggunakan akuades hingga pH= 7 

(netral). Perlakuan tersebut bertujuan untuk menghilangkan sisa larutan NaOH 

yang bersifat basa agar tidak mengganggu proses uji antifungi. Endapan yang 

didapatkan kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 100°C selama 12 jam 

untuk menghilangkan kadar airnya sehingga didapatkan padatan zeolit A. Padatan 

zeolit kering yang didapatkan kemudian dipanaskan kembali untuk 

menghilangkan sisa-sisa air kristal yang belum hilang dalam zeolit A serta 

meningkatkan kekristalan dari struktur zeolit A dengan cara kalsinasi pada suhu 

450° selama 4 jam.  

Struktur kekristalan dari zeolit A dianalisis menggunakan XRD sehingga 

menghasilkan difraktogram seperti Gambar 4.2. Hasil difraktogram zeolit A yang 

didapatkan menunjukkan bahwa struktur zeolit A hasil penelitian ini adalah 

kristalin, dengan munculnya puncak intensif pada 2θ= 14,26; 24,87; 32,36; 35,49; 

38,48; dan 43,90°. Zeolit A yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah yang 

memiliki struktur kristalin, karena sifatnya yang lebih stabil sehingga tidak mudah 

terurai saat digunakan sebagai senyawa antifungi. 
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Gambar 4.2. Difraktogram Zeolit A dari abu ampas tebu 

 

Padatan zeolit A dikarakterisasi menggunakan XRF untuk mengetahui 

jumlah silika. Dari Tabel 4.2 diketahui jumlah silika yang terdapat pada zeolit A 

hasil sintesis sebesar 62,2 %. Jumlah tersebut menurun dikarenakan tidak semua 

silika membentuk kerangka zeolit A pada proses hidrotermal.  

 

Tabel 4.2 Kandungan Si dalam zeolit A dari karakterisasi XRF 

Komposisi Konsentrasi (%) Komposisi Konsentrasi (%) 
Al 29,2 Mn 0,15 
Si 62,2 Fe 2,72 
K  1,1 Ni 0,06 
Ca 3,36 Cu 0,24 
Ti 0,42 Ba 0,4 
cr 0,12 Yb 0,2 

 

 

* 

* 
* * 

* 

* 
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4.3 Sintesis Ag-zeolit A 

 Pembuatan Ag-zeolit A berpedoman pada metode Rivera (2000) yang 

membuat Ag-zeolit A dari reaksi antara campuran zeolit A dan larutan AgNO3. 

Larutan AgNO3 berfungsi sebagai donor kation Ag+ menggantikan posisi dari Na+ 

pada zeolit A. Campuran tersebut kemudian diaduk hingga homogen dan 

dipanaskan dengan suhu 80°C selama 2 jam. Proses pengadukan dan pemanasan 

tersebut bertujuan untuk mempercepat proses ion exchange pada zeolit A. 

Campuran yang didapatkan dari proses tersebut kemudian dikeringkan dalam 

oven selama 24 jam dengan suhu 100°C untuk menghilangkan kadar airnya 

sehingga didapatkan padatan Ag-zeolit A. Padatan Ag-zeolit A kering yang 

didapatkan kemudian dipanaskan kembali untuk menghilangkan sisa larutan 

AgNO3 dengan cara kalsinasi pada suhu 450°C selama 4 jam. 

 

Gambar 4.3 Difraktogram Ag-zeolit A  

* 

* 

* 
* 
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Setelah dilakukan proses kalsinasi, padatan Ag-zeolit A dilakukan 

karakterisasi XRD dan XRF untuk mengetahui struktur serta kandungan Ag dalam 

zeolit A. Dari hasil karakterisasi XRD menunjukkan penurunan intensitas pada 

puncak intensif 2θ=14,26; 24,87; 32,36; 35,49; 38,48; dan 43,90°. Pada 

difraktogram Ag-zeolit A yang didapatkan menunjukkan adanya Ag yang ditandai 

dengan puncak intensif 2θ=38,10; 44,24; 65,33; dan 78,14°. Hasil sintesis Ag-

zeolit A tersebut telah sesuai dengan penelitian Cheng (2012). Dari tabel 4.3 

diketahui bahwa jumlah Ag yang menempel pada zeolit A sejumlah 42,1%. 

Penambahan sejumlah Ag ke dalam zeolit A menyebabkan penurunan jumlah 

silika. Hal tersebut dikarenakan sebagian struktur zeolit rusak.   

Tabel 4.3  Kandungan Ag dalam Ag-zeolit A dari karakterisasi XRF 

Komposisi Konsentrasi (%) 
Al 23,7 
Si 31,1 
Ca 1,83 
Ti 0,08 
Cr 0,04 
Mn 0,06 
Fe 0,945 
Ni 0,047 
Cu 0,11 
Ag 42,1 
Ba 0,05 

 

4.4 Peremajaan Candida albicans  

Peremajaan Candida albicans berfungsi untuk regenerasi isolat Candida 

albicans yang akan digunakan sebagai inokulum agar mendapatkan biakan murni 
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yang masih hidup. Peremajaan Candida albicans dilakukan dengan memindahkan 

Candida albicans dari kultur lama menggunakan metode streak yaitu dengan 

menggoreskan koloni tunggal Candida albicans menggunakan ose kemudian 

digoreskan kembali pada kultur yang baru. Teknik pemindahan tersebut dilakukan 

secara aseptis, bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kontaminasi dari 

mikroorganisme lain yang tidak dikehendaki. Teknik aseptis dilakukan dengan 

cara mensterilkan semua peralatan maupun media pertumbuhan dengan 

menggunakan autoklaf serta melakukan pemindahan Candida albicans di ruang 

dengan laminair air flow. 

Dalam penelitian ini, peremajaan Candida albicans menggunakan media 

padat Sabouroud Dextrose Agar (SDA) yang terdiri dari dekstrosa, pepton, dan 

agar. Dekstrosa merupakan sumber karbon dan pepton sebagai sumber nitrogen 

bagi Candida albicans sedangkan agar berfungsi menjadikan media tersebut 

berbentuk padat. Dalam media padat, sel Candida albicans akan memperbanyak 

diri dalam waktu 18-24 jam membentuk massa sel yang dinamakan koloni. 

Biakan Candida albicans dalam media padat SDA disimpan pada suhu 4°C. 

 

4.5 Pembuatan inokulum Candida albicans 

Inokulum Candida albicans diperoleh dengan memindahkan satu koloni 

tunggal dari media padat SDA Candida albicans ke dalam media cair YPD (yeast 

extract-pepton-dekstrosa) secara aseptis. Yeast extract mengandung asam amino 

yang lengkap (asparagin, glutamin, dan arginin) serta vitamin (B komplek) yang 

berperan dalam proses pertumbuhan Candida albicans. Dekstrosa merupakan 
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sumber karbon bagi pertumbuhan Candida albicans, sedangkan pepton berfungsi 

sebagai sumber nitrogen yang tidak dapat ditangkap sendiri oleh Candida 

albicans dari lingkungannya. 

Biakan cair diinkubasi pada suhu kamar dengan dikocok menggunakan 

rotary shaker. Fungsi aerasi adalah untuk mempermudah difusi oksigen ke dalam 

medium sehingga kondisi tetap aerobik. Jika difusi oksigen dalam medium lancar, 

maka kadar oksigen terlarut (DO) dalam medium akan cukup untuk menyokong 

pertumbuhan sel secara aerobik. Jika sel hidup secara aerobik, perkembangbiakan 

Candida albicans akan terus meningkat (Jin, 2004). Selanjutnya biakan cair 

Candida albicans dari inokulum pertama dipindahkan ke media cair YPD yang 

baru. Hal tersebut bertujuan agar kebutuhan Candida albicans akan nutrisi 

tercukupi dan memperpendek waktu fase adaptasi pada Candida albicans   

 

4.6 Uji Aktivitas Antifungi Ag-Zeolit A terhadap Candida albicans  

Ag-zeolit A yang akan diuji aktivitas antifungi terhadap Candida albicans 

dilakukan pengeringan terlebih dahulu melalui pemanasan dalam oven pada suhu 

105°C selama 16 jam (Hrenović et al., 2010). Pemanasan ini bertujuan untuk 

menghilangkan air yang kemungkinan terserap oleh zeolit selama proses 

penyimpanan serta sekaligus berfungsi untuk sterilisasi kering.  

Pertumbuhan Candida albicans dalam media cair YPD berada dalam fase 

budding yeast (sel khamir yang bertunas) dan bentuk planktonik (Ramage et al., 

2001). Biakan cair Candida albicans dimasukkan kedalam media cair YPD yang 

telah mengandung Ag-zeolit A dengan variasi konsentrasi 1,5; 3; dan 4,5 g/L, 
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kemudian media tersebut diinkubasi dalam suhu kamar dan dikocok menggunakan 

rotary shaker dengan kecepatan 140 rpm supaya Candida albicans dapat tumbuh 

kembali pada media yang baru sebagai media uji.  

Pengaruh penambahan Ag-zeolit A terhadap pertumbuhan Candida 

albicans dapat dilihat dengan mengukur viabilitas sel menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis tiap 12 jam selama 60 jam pada panjang gelombang 469 

nm. Panjang gelombang 469 nm merupakan panjang gelombang yang 

menghasilkan absorbansi maksimum pada analisis viabilitas sel (Kamiliyah, 

2010). 

Analisis viabilitas sel didasarkan pada kemampuan sel yang aktif 

melakukan metabolisme untuk mereduksi garam tetrazolium XTT (Sodium-3,3’-

[(Phenylamino)carbonyl]-3,4-Tetrazolium-Bis(4-methoxy-6-nitro)benzenesulfonic 

acidhydrate] menjadi senyawa formazan yang berwarna oranye dengan 

keberadaan enzim dehidrogenase mitokondria dan menadione. Selanjutnya 

senyawa formazan yang terbentuk diukur intensitasnya dengan spektrofotometer 

UV/Vis pada λ 469 nm. Enzim dehidrogenase mitokondria merupakan oksidator 

yang mengubah NADH menjadi NAD+ dan H+ dengan melepaskan elektron. 

Enzim dehidrogenase mitokondria terdiri dari 3 macam komplek enzim yaitu 

NADH-Q reduktase, Sitokrom reduktase, dan Sitokrom oksidase. Pada setiap 

komplek enzim tersebut terjadi transfer elektron dan pelepasan H+. Enzim 

dehidrogenase mitokondria merupakan indikator sel hidup karena pada saat terjadi 

kematian sel, enzim dehidrogenase mitokondria menjadi tidak bekerja.  
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Garam tetrazolium (XTT) tidak dapat larut dalam lipid sehingga tidak 

dapat melewati membran sel, sehingga dalam uji viabilitas sel tersebut dibutuhkan 

menadione sebagai mediator bagi XTT dalam melewati membran sel untuk 

mencapai mitokondria, karena menadione merupakan pembawa elektron yang 

aktif dan dapat larut dalam lipid. Menadione berdifusi melalui membran sel dan 

masuk ke dalam mitokondria. NADH yang dihasilkan oleh enzim dehydrogenase 

mitokondria mereduksi menadione menjadi menadiol. Selanjutnya menadiol akan 

berdifusi keluar dari membran sel dan bereaksi dengan XTT. Menadiol 

mentransfer elektron pada XTT dan merubahnya menjadi senyawa formazan yang 

berwarna. Menadione (M) dihasilkan kembali dan siklus kembali terulang (Stryer 

et al.., 2012; Rabinowitz et al.., 1997). Intensitas senyawa formazan yang 

berwarna dianalogkan sebagai jumlah sel yang masih hidup.  

Data profil pertumbuhan Candida albicans dipengaruhi oleh penambahan 

Ag-zeolit A dengan berbagai variasi konsentrasi (0; 1,5; 3; dan 4,5 g/L), 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.4. Grafik tersebut memperlihatkan 

hubungan antara viabilitas sel yang terukur sebagai nilai OD (Optical Density) 

pada λ 469 nm dengan waktu inkubasi selama 60 jam. 
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Gambar 4.4 Profil pertumbuhan Candida albicans dengan penambahan Ag-zeolit 
A. Penentuan profil pertumbuhan dilakukan dalam media YPD 
selama 60 jam dengan berbagai konsentrasi Ag-zeolit A (0; 1,5; 3; 
dan 4,5 g/L)   

 

Kurva pada Gambar 4.4 menunjukkan profil pertumbuhan Candida 

albicans. Profil pertumbuhan tersebut terdiri atas 4 fase yaitu fase lag, fase 

eksponensial, fase stasioner dan fase kematian. Fase lag merupakan fase adaptasi 

dimana hal tersebut terjadi saat populasi Candida albicans diinokulasikan ke 

dalam medium baru. Fase eksponensial merupakan fase duplikasi dimana pada 

tahap tersebut, Candida albicans memperbanyak diri. Fase stasioner merupakan 

fase dimana pertumbuhan Candida albicans konstan. Fase kematian (lisis) 

merupakan fase penurunan jumlah Candida albicans akibat kekurangan nutrisi 

atau keadaan lingkungannya. 

Pada media kontrol (0 g/L) dan media uji dengan konsentrasi Ag-zeolit A 

1,5 dan 3 g/L mengalami 3 fase yaitu fase lag, fase eksponensial dan fase 

kematian. Fase lag terjadi pada jam ke 0 hingga jam ke 12. Fase eksponensial 
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terjadi pada jam ke 12 hingga jam ke 36. Setelah jam ke 36, pada ketiga media 

tersebut mengalami fase kematian. Sedangkan pada media uji dengan konsentrasi 

4,5 g/L  mengalami 2 fase yaitu fase stasioner dan fase kematian. Fase stasioner 

terjadi pada jam ke 0-48 kemudian mengalami fase kematian setelah jam ke 48. 

Pada media kontrol (0 g/L) dengan waktu inkubasi 48 dan 60 jam, diduga 

terbentuk biofilm Candida albicans. Hal tersebut terlihat dari adanya lapisan putih 

yang terbentuk di tepi dinding Erlenmeyer.  

Grafik tersebut menunjukkan bahwa penambahan Ag-zeolit A pada media 

YPD dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans. Semakin besar 

konsentrasi Ag-zeolit A, semakin banyak jumlah Candida albicans yang 

terhambat pertumbuhannya. Penghambatan tersebut terlihat dari penurunan 

viabilitas sel dalam media kontrol (0 g/L) dibandingkan dalam media dengan 

penambahan Ag-zeolit A 1,5; 3; dan 4,5 g/L setelah jam ke-36.             

Penghambatan pertumbuhan Candida albicans tersebut dikarenakan 

adanya ion Ag yang terlepas dari zeolit A ketika berada dalam media uji. 

Berdasarkan hasil Spektrofotometer Serapan Atom (SSA), jumlah ion Ag yang 

lepas dari kerangka zeolit pada konsentrasi 4,5 g/L sebanyak 7,85% dari 42,1% 

jumlah total ion Ag yang menempel pada zeolit. 

Tabel 4.4 Jumlah Ag yang lepas dari Ag-zeolit A berdasarkan karakterisasi SSA 

Konsentrasi Ag (%) 

1,5 g/L 3,860 

3 g/L 5,782 

4,5 g/L 7,854 
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Reaksi yang mungkin terjadi adalah ion Ag diserap oleh Candida albicans 

ketika terjadi kontak, yang dimana menghambat sistem respirasi sel dan merusak 

dinding sel (Matsumura et al., 2003). Mekanisme tersebut dihubungkan dengan 

interaksinya terhadap senyawa bergugus tiol yang di temukan dalam enzim 

dehidrogenase mitokondria dari sel Candida albicans yang menyebabkan enzim 

tersebut tidak aktif sehingga menghambat sistem respirasi. Dengan adanya 

mekanisme tersebut, jumlah pertumbuhan Candida albicans menurun yang 

ditunjukkan dengan penurunan nilai optical density.     

Dari hasil uji aktivitas antifungi Ag-zeolit A dengan variasi konsentrasi 

tampak bahwa Ag-zeolit A dengan konsentrasi sebesar 4,5 g/L merupakan 

konsentrasi optimum dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans karena 

memiliki daya hambat terbesar jika dibandingkan dengan konsentrasi yang lain. 

Konsentrasi optimum ditentukan berdasarkan konsentrasi Ag-zeolit A yang 

mampu menghambat pertumbuhan Candida albicans secara maksimal.   

Konsentrasi optimum Ag-zeolit A yang didapatkan dalam penelitian ini 

sebesar 1,8 ppm. Berdasarkan data United States Food and Drug Administration 

(FDA), ambang batas aman Ag dalam tubuh sebesar 0,23 µg/L. Dengan 

konsentrasi optimum yang melebihi dosis aman dalam tubuh, maka penggunaan 

Ag-zeolit A sebagai obat dapat dilakukan secara topikal.        
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Gambar 4.5 Grafik kenaikan pH media YPD yang telah ditambah Ag-zeolit A 
 

Selain melalui mekanisme penempelan ion Ag, mekanisme penghambatan 

pertumbuhan Candida albicans juga disebabkan oleh kemampuannya 

menghasilkan ion hidroksil saat terhidrolisis dalam air. Hasil analisis pH 

menunjukkan adanya peningkatan pH media uji yang ditunjukkan pada Gambar 

4.5. Terdapat kenaikan pH masing-masing 5,84 menjadi 7,33 pada konsentrasi 

zeolit 1,5 g/L; 5,89 menjadi 7,84 pada konsentrasi zeolit 3 g/L; dan 6,01 menjadi 

8,47 pada konsentrasi zeolit 4,5 g/L. Semakin besar konsentrasi Ag-zeolit A, 

semakin tinggi pH media.  

Dalam penelitian ini, kebasaan bukan merupakan faktor utama dalam 

penghambatan pertumbuhan Candida albicans. Berdasarkan konsentrasi media uji 

pada jam ke 36 tersebut menghasilkan nilai pH yang hampir sama namun nilai 

viabilitas selnya berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah Ag yang 
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lepas dari Ag-zeolit A pada Tabel 4.4 memiliki peranan dalam menghambat 

pertumbuhan Candida albicans.    

Menurut penelitian dari Hrenovic (2010), adanya ion hidroksil akan 

meningkatkan pelepasan silikon dan alumunium dari kerangka zeolit membentuk 

kompleks bermuatan positif [AlmHnNapOqSi3-5]
2+ atau [(NaOH)x(AlO(OH))y 

(Si(OH)4)3-5]
2+. Apabila Candida albicans berwujud bebas (planktonik) dan 

dinding sel tersebut telah terlisis maka kompleks bermuatan positif tersebut akan 

berinteraksi dengan membran sel mikroba yang bersifat elektronegatif, yang 

berasal dari gugus fosforil, karboksil, dan hidroksil melalui gaya elektrostatik. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Hrenović (2010) yang mengamati aktivitas 

antimikroba zeolit A terhadap Acinetobacter Junii dan Saccharomyces cereviseae.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat disimpulkan: 

1. Ag-zeolit A dapat disintesis dari ampas tebu melalui mekanisme 

pertukaran ion.  

2. Ag-zeolit A telah dikarakterisasi menggunakan XRD dan XRF. Hasil 

difraktogram XRD menunjukkan puncak intensif Ag 2θ=38,10; 44,24; 

65,33; dan 78,14°. Kandungan Ag dalam Ag-zeolit A berdasarkan hasil 

XRF sebesar 42,1 %.     

3. Ag-zeolit A yang disintesis dari zeolit A mempunyai aktivitas antifungi 

terhadap Candida albicans melalui mekanisme pelepasan ion Ag dan ion 

hidroksil. 

4. Konsentrasi optimum Ag-zeolit A dalam penghambatan pertumbuhan 

Candida albicans sebesar 4,5 g/L dengan waktu optimum 60 jam.   

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut. 

1. Perlu dilakukan pencucian Ag-zeolit A sebelum dilakukan uji aktivitas 

antifungi terhadap Candida albicans. 
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2. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui mekanisme reaksi 

penghambatan pertumbuhan Candida albicans karena terbentuknya 

kompleks bermuatan positif [AlmHnNapOqSi3-5]
2+atau 

[(NaOH)x(AlO(OH))y (Si(OH)4)3-5]
2+ yang mengacu pada penelitian 

Hrenović et al. (2010) oleh zeolit A. 

3. Perlu adanya pengembangan penelitian untuk uji peningkatan kadar ion 

Ag dalam pembuatan Ag-zeolit A. 

4. Perlu adanya pengembangan penelitian untuk uji toksisitas Ag-zeolit A 

sebagai aplikasi antifungi secara in vivo.  

5. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui pengaruh penambahan 

zeolit dalam pembentukan biofilm Candida albicans.   
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Lampiran 1. Pembuatan Reagen dan Media 

A. Perhitungan Komposisi pembuatan Zeolit A 

Perbandingan mol zeolit A 3,9 Na2O: Al2O3: 1,8SiO2: 270H2O 

Kadar persentase bahan yang sudah diketahui dari hasil analisis dan dari label 

bahan: 

1. SiO2: 88,7% 

2. NaAlO2: 53% 

3. NaOH: 99% 

Perhitungan jumlah bahan yang dibutuhkan: 

1. Al 2O3 

Sumber: NaAlO2 

100/53 x 82 g/mol x 1 mol= 154,717 g 

2. SiO2 

Sumber: SiO2 dari ampas tebu 

100/88,7 x 60,084 g/mol x 1,8 mol= 121,929 g 

3. Na2O 

Sumber: NaAlO2 dan NaOH 

Na2O yang sudah ada dari NaAlO2 yang diambil sebelumnya: 

154,717 g x 43/100= 66,528 g 

Mol Na2O yang sudah ada: 66,528 g/62 g/mol= 1,073 mol 

Mol Na2O yang kurang: (3,9-1,073) mol= 2,827 mol 

NaOH yang dibutuhkan: 100/99 x 40 g/mol x 2 x 2,827 mol= 228,44 g 
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4. H2O 

H2O= 270 x 18 g/mol= 4860 g= 4,860 L 

Kadar air dari bahan lain: 

NaOH: 1% H2O= 1/100 x 228,44= 2,2844 mL 

NaAlO2: 47% H2O= 47/100 x 154,717= 72,717 mL 

Total air dari kadar air bahan lain: 75,001 mL 

H2O yang kurang: (4860 - 75,001) mL= 4784,999 mL 

Tabel Komposisi Bahan 

Bahan 1 1/20 
NaAlO2 154,717 g 7,736 g 
SiO2 121,929 g 6,096 g 
NaOH 228,44 g 11,422 g 
H2O 4784,99 mL 239,249 mL 

 

B. Pembuatan Phospate Buffer Saline (PBS) 

Larutan A: merupakan larutan natrium fosfat monobasis 0,2 M yang dibuat 

dengan cara melarutkan sebanyak 2,78 g NaH2PO4 dalam akuades kemudian 

dipindah dalam labu ukur 100 mL dan ditambah akuades sampai tanda batas.  

Larutan B: merupakan larutan natrium fosfat dibasis 0,2 M yang dibuat 

dengan cara melarutkan 26,325 g Na2HPO4·7H2O dalam akuades kemudian 

dipindah dalam labu ukur 500 mL dan ditambah akuades sampai tanda batas. 

Untuk membuat larutan PBS 500 mL pada pH 7 yaitu dengan melarutkan 97,5 

mL larutan A dan 152,5 mL larutan B dalam labu ukur 500 mL kemudian 

ditambahkan 4 g NaCl dan 0,2 g KCl. Campuran tersebut diencerkan sampai 

tanda batas. Kemudian larutan PBS disterilkan dalam autoklaf. 
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C. Pembuatan Reagen XTT 

Reagen XTT yang digunakan memiliki konsentrasi 1 mg/mL. Reagen XTT 

dibuat dengan cara melarutkan 1 mg XTT dalam 1 ml PBS.  

D. Pembuatan Reagen Menadione 

Reagen menadione dengan konsentrasi 1 mM dibuat dengan cara melarutkan 

0,00172 g menadione dalam 10 mL aseton. 

E. Pembuatan Media Padat Sabouroud Dextrose Agar (SDA) 

Sebanyak 0,8 g dekstrosa, 0,2 g pepton, dan 0,4 g agar dilarutkan dalam 20 

mL akuades, kemudian disterilisasi dalam autoklaf pada suhu 121°C dan tekanan 

0,8 kgfcm-2 selama 45 menit, dan dituang pada cawan petri steril di ruang laminar. 

Media yang telah memadat disimpan dalam lemari es. 

F. Pembuatan Media Cair yeast extract-pepton-dekstrosa (YPD) 

Sebanyak 0,5 g yeast extract, 1 g pepton, dan 1 g dekstrosa dilarutkan dalam 

50 mL akuades pada Erlenmeyer 250 mL kemudian ditutup dengan kapas. Media 

disterilisasi dalam autoklaf pada suhu 121°C dan tekanan 0,8 kgfcm-2  selama 45 

menit. 

G. Pembuatan Larutan Induk Zeolit 9 g/L 

Sebanyak 0,9 g Ag-zeolit A yang telah disterilkan, dilarutkan dalam air pada 

gelas beaker 100 mL (tidak sampai penuh). Kemudian dilakukan pengadukan 

dengan magnetic stirrer selama 24 jam agar larutan menjadi homogen. Larutan 

yang telah homogen kemudian dimasukkan dalam labu ukur 100 mL dan 

ditambah air hingga tanda batas.  
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H. Pembuatan Media Cair YPD  yang mengandung zeolit 0 g/L 

Sebanyak 0,05 g yeast extract, 0,1 g pepton, dan 0,1 g dekstrosa dilarutkan 

dalam 5 mL akuades pada botol uji kemudian ditutup kapas dan alumunium foil. 

Media disterilisasi dalam autoclave pada suhu 121°C dan tekanan 0,8 kgfcm-2 

selama 45 menit.   

I. Pembuatan Media Cair YPD yang mengandung zeolit 1,5 g/L 

Sebanyak 0,05 g yeast extract, 0,1 g pepton, 0,1 g dekstrosa dan 0,9 mL 

larutan induk zeolit 9 g/L dilarutkan dalam 4,1 mL akuades pada botol uji 

kemudian ditutup kapas dan alumunium foil. Media disterilisasi dalam autoclave 

pada suhu 121°C dan tekanan 0,8 kgfcm-2 selama 45 menit.   

J. Pembuatan Media Cair YPD yang mengandung zeolit   3 g/L 

Sebanyak 0,05 g yeast extract, 0,1 g pepton, 0,1 g dekstrosa dan 1,7 mL 

larutan induk zeolit 9 g/L dilarutkan dalam 3,3 mL akuades pada botol uji 

kemudian ditutup kapas dan alumunium foil. Media disterilisasi dalam autoclave 

pada suhu 121°C dan tekanan 0,8 kgfcm-2 selama 45 menit.   

K. Pembuatan Media Cair YPD yang mengandung zeolit   4,5 g/L 

Sebanyak 0,05 g yeast extract, 0,1 g pepton, 0,1 g dekstrosa dan 2,5 mL 

larutan induk zeolit 9 g/L dilarutkan dalam 2,5 mL akuades pada botol uji 

kemudian ditutup kapas dan alumunium foil. Media disterilisasi dalam autoclave 

pada suhu 121°C dan tekanan 0,8 kgfcm-2 selama 45 menit.   
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Lampiran 2.  
Hasil karakterisasi XRD silika amorf 
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Lampiran 3. 
Hasil karakerisasi XRF kandungan abu ampas tebu 
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Lampiran 4. 
Hasil karakterisasi XRD zeolit A  
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Lampiran 5. 
Hasil karakterisasi XRF zeolit A 
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Lampiran 6. 
Hasil karakerisasi XRD Ag-zeolit A 
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Lampiran 7 
Hasil karakterisasi XRF Ag-zeolit A 
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Lampiran 8 
Data pertumbuhan Candida albicans (Optical Density) dari analisis viabilitas 
sel bentuk planktonik dengan penambahan Ag-zeolit A 
 

t (Jam) 
Absorbansi pada konsentrasi Ag-zeolit A 

0 g/L 1,5 g/L 3 g/L 4.5 g/L 
0 0.268 0.2272 0.2764 0.3438 
12 0.296 0.3943 0.3002 0.3472 
24 0.617 0.5146 0.4137 0.4082 
36 1.7168 1.0447 1.2002 0.3618 
48 0.9557 0.5261 0.4648 0.3547 
60 0.1597 0.1928 0.2071 0.075 
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Lampiran 9. 
Data analisis kenaikan pH media oleh penambahan Ag-zeolit A 
 

t (Jam) 
pH media pada penambahan konsentrasi  

Ag-zeolit A 
0 g/L 1,5 g/L 3 g/L 4,5 g/L 

0 5.9 5.84 5.89 6.01 
12 5.77 5.95 6.08 6.22 
24 5.68 6.01 6.1 6.24 
36 5.46 6.48 6.21 6.53 
48 5.4 6.71 6.94 7.46 
60 5.02 7.33 7.84 8.47 
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Lampiran 10. 
Hasil karakterisasi SSA Ag-zeolit A 
 
 

Kadar Ag, mg/L 

1,5 g/L 38,60 

3 g/L 57,82 

4,5 g/L 78,54 
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