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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Zeolit merupakan kristal aluminosilikat dengan rumus empiris 

Mx/n.(AlO₂)x.(SiO₂)y.xH₂O dengan rasio Si/Al bervariasi antara 1:1 sampai 6:1. 

Zeolit terbentuk dari tetrahedral alumina dan silika dengan rongga-rongga didalam 

yang berisi ion-ion logam, biasanya golongan logam alkali, dan molekul air yang 

bergerak bebas (Alkan dkk., 2005).  

Berdasarkan proses pembentukannya, zeolit dapat dibedakan atas dua 

macam, yaitu zeolit alam dan zeolit sintetis. Zeolit alam terbentuk karena adanya 

proses perubahan alam (zeolitisasi) dari batuan vulkanik tuf, sedangkan zeolit 

sintetis direkayasa oleh manusia secara proses kimia. Kemampuan zeolit alam 

sebagai adsorben untuk menurunkan kesadahan air jauh lebih besar dibandingkan 

dengan zeolit sintetis. Oleh karena itu dalam proses adsorpsi zeolit alam jauh lebih 

efektif digunakan daripada zeolit sintetis. Namun, pada sisi lain zeolit alam 

memiliki banyak pengotor dan perlu diaktivasi terlebih dahulu untuk 

meningkatkan kemampuan adsorpsinya (Setiadi dan Pertiwi, 2007). Hingga saat 

ini zeolit sintetis lebih banyak digunakan dari pada zeolit alam, karena proses 

pembuatan zeolit sintetis dapat disesuaikan dengan fungsi yang dikehendaki.  

Zeolit banyak disintesis dengan menggunakan bahan silika dari tetraetil 

ortosilikat (TEOS) dan sumber alumina natrium alumina (NaAlO2). TEOS dan 

NaAlO2 sulit diperoleh dan harganya cukup mahal. Untuk mengatasi hal tersebut 
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dapat digunakan bahan alam sebagai sumber silika dan alumina. Salah satu 

contoh bahan alam yang dapat digunakan adalah metakaolin yang dapat diperoleh 

dari kaolin. Menurut Data Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Mineral dan 

Batubara (2005), Indonesia memiliki kelimpahan kaolin yang besar, seperti di 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka dan Belitung, Sumatera Barat, 

Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Selama ini kaolin yang paling banyak 

digunakan untuk sintesis zeolit adalah kaolin berasal dari Pulau Bangka dan 

Belitung. Kaolin dari Pulau Bangka dan Belitung memiliki kadar kuarsa rendah.  

Kaolin merupakan jenis lempung berwarna kecoklatan, liat dalam keadaan 

basah, dan keras dalam keadaan kering. Mineral kaolinit adalah alumina-silikat 

terhidrasi dengan rumus kimia Al₂O₃.2SiO₂.2H₂O per sel satuan dengan struktur 

berlapis, ukuran partikel kurang dari 2μm, dan luas permukaan spesifik 7-20 m²/g 

(Rodiansono dkk., 2007). Sintesis zeolit dari kaolin dapat berlangsung melalui 

dua tahap, yaitu metakaolinisasi dan zeolitisasi. Metakaolinisasi merupakan 

proses perubahan kaolin menjadi metakaolin melalui kalsinasi dengan suhu 650°C 

(Feng dkk., 2008). Metakaolin merupakan produk yang dihasilkan dari proses 

metakaolinisasi, merupakan fasa yang lebih reaktif dari kaolin dikarenakan sudah 

memiliki zat alumina dan silika aktif didalamnya. Zeolitisasi merupakan 

perubahan metakaolin menjadi zeolit (Youssef dkk., 2008). 

Zeolite Socony Mobile-5 (ZSM-5) merupakan salah satu tipe zeolit yang 

dapat disintesis menggunakan kaolin sebagai sumber silika dan alumina atau 

sebagai bahan dasarnya (Wang dan Lin, 2009). ZSM-5 memiliki selektivitas unik, 

sifat asam serta kestabilan termal yang tinggi. Sifat-sifat ini membuat ZSM-5 
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banyak digunakan sebagai katalis dalam bidang petroleum dan petrokimia. ZSM-5 

juga dimanfaatkan dalam proses katalitik seperti pada proses perengkahan 

(cracking), isomerisasi dan alkilasi (Pan dkk., 2013). Sintesis zeolit ZSM-5 

biasanya menggunakan zat pengarah struktur. Zat pengarah struktur berfungsi 

sebagai pengarah kerangka zeolit. Zat pengarah struktur untuk pengarah kerangka 

zeolit paling efektif digunakan adalah TPAOH. Meskipun efek zat pengarah 

struktur sangat baik, zat pengarah struktur juga menimbulkan banyak masalah 

seperti kontaminasi limbah air dengan spesi organik, polusi udara yang timbul 

dari dekomposisi termal spesi organik, biaya produksi tinggi, tidak cocok dalam 

suhu tinggi dan memproduksi racun (Cheng, 2005). Selain zat pengarah struktur, 

benih silikalit juga digunakan dalam sintesis ZSM-5. Benih silikalit berfungsi 

untuk mempercepat terbentunya kerangka struktur zeolit (Xue dkk., 2012). Seperti 

halnya zat pengarah struktur, benih silikalit juga memerlukan biaya yang tinggi 

karena harga yang mahal. Tanpa penambahan zat pengarah struktur dan benih 

silikalit, sintesis zeolit dapat dilakukan dengan pengaturan suhu, rasio Si/Al dan 

waktu hidrotermal (Huang, 2010).  

ZSM-5 merupakan zeolit yang memiliki ukuran mikropori berkisar (0,51-

0,56 nm). Ukuran pori yang kecil menyebabkan sulitnya akses masuk senyawa 

kedalam kristal zeolit dan menyebabkan kinerja zeolit sebagai katalis menurun. 

Oleh karena itu,  zeolit dengan ukuran mikropori tidak efisien digunakan sebagai 

katalis. Hal ini menyebabkan banyak peneliti mencoba dan mengembangkan 

sintesis zeolit berukuran mesopori dengan ukuran 2-50 nm (Chal dkk., 2008).  
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Pembentukan mesopori pada ZSM-5 dapat dilakukan melalui beberapa 

metode, yaitu penambahan cetakan pengarah mesopori, desilikasi, dealuminasi 

dan kristalisasi bertahap. Goncalves (2008) melaporkan bahwa sintesis ZSM-5 

mesopori berhasil dilakukan dengan menggunakan cetakan pengarah mesopori 

yaitu dengan menggunakan cetyltrimethylammonium bromide (CTABr) sebagai 

pengarah pertumbuhan gel pada proses kristalisasi. Metode ini masih memiliki 

kelemahan yaitu untuk memproduksi CTABr memerlukan biaya yang tinggi.  

Oktaviani (2012) berhasil mensintesis ZSM-5 mesopori melalui metode 

desilikasi, dengan hasil yang menunjukkan pada metode BJH (Barret-Joyner-

Halenda) terlihat peningkatan distribusi pori pada daerah mesopori yaitu 10-18 

nm. Metode ini juga masih memiliki kelemahan, yaitu memerlukan waktu yang 

lama dan membutuhkan suhu yang tinggi dalam analisisnya.   

Muller (2000) berhasil mensintesis zeolit ZSM-5 melalui perlakuan termal 

dengan asam oksalat dan gas silikon tetraklorida sebagai pengganti atom alumina. 

Metode ini masih memiliki kelemahan, yaitu belum memberikan peningkatan luas 

permukaan pada zeolit.  

Metode kristalisasi bertahap yaitu proses pembentukan bahan padat dari 

pengendapan zat cair dengan pengaturan suhu dan waktu hidrotermal secara 

bertahap (Huang dkk., 2010). Metode ini juga memiliki keuntungan, yaitu sangat 

efisien, sederhana dan biaya yang efektif.  

Secara umum zeolit ZSM-5 disintesis secara hidrotermal melalui proses 

kristalisasi campuran yang mengandung sumber alumina dan silika. Hidrotermal 

merupakan metode kristalisasi yang tergantung pada kelarutan mineral dalam air 
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panas di bawah kondisi tekanan tinggi (Byrappa, 2007). Huang (2010) berhasil 

mensintesis zeolit NaY berukuran mesopori dengan metode kristalisasi bertahap, 

sehingga dengan menggunakan metode yang sama diharapkan akan menghasilkan 

zeolit berukuran meso.  

Pada penelitian ini akan dilakukan sintesis zeolit ZSM-5 mesopori  

menggunakan bahan dasar metakaolin yang dibuat dari kaolin Bangka dan 

Belitung sebagai sumber silika dan alumina. Sintesis dilakukan melalui proses 

kristalisasi secara bertahap dengan pengaturan suhu atau waktu hidrotermal.  

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah metode kristalisasi bertahap dapat membentuk ZSM-5 dari 

metakaolin ?  

2. Bagaimana karakteristik pori ZSM-5 yang disintesis dengan 

menggunakan metode kristalisasi bertahap dari metakaolin tanpa  

penambahan zat pengarah struktur dan perbandingannya dengan 

penambahan zat pengarah struktur ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mempelajari metode kristalisasi bertahap dalam pembentukan  ZSM-5 

dari metakaolin. 

2. Mempelajari karakteristik pori ZSM-5 yang diperoleh dengan 

menggunakan metode kristalisasi bertahap dari metakaolin tanpa 

penambahan zat pengarah struktur dan membandingkan dengan 

karakteristik ZSM-5 yang disintesis dengan penambahan zat pengarah 

struktur. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mempelajari sintesis ZSM-5 mesopori dari 

metakaolin, yang dapat diperoleh dari kaolin. Kaolin merupakan bahan alam yang 

mudah diperoleh dan harga lebih terjangkau daripada bahan kimia dalam proses 

sintesis zeolit ZSM-5.                                                                                           
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