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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Katalis secara umum dibagi menjadi dua, yaitu katalis homogen dan 

heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fasa yang sama 

dengan reaktan, sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fasa 

berbeda dengan zat yang direaksikan (Liu et al., 2013). Salah satu contoh dari 

katalis heterogen yaitu aluminosilikat. Material ini sangat bermanfaat sebagai 

katalis yang menguntungkan, karena mempunyai porositas tinggi dan mempunyai 

luas permukaan yang besar (Poduval, 2018). 

Aluminosilikat merupakan material anorganik yang tersusun dari alumunium 

oksida (Al2O3), dan silikon dioksida (SiO2). Material ini dapat digunakan sebagai 

katalis karena mempunyai kestabilan termal yang baik, luas permukaan dan pori 

yang lebar sehingga dapat mempercepat perpindahan massa (Liu et al., 2013). 

Aluminosilkat telah dimanfaatkan sebagai katalis pada penelitian Hartati et al., 

(2014),  dalam reaksi asetalisasi senyawa 3,4-dimetoksibenzaldehid.  

Kaolin dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif dalam sintesis (Qoniah 

et al., 2015). Bahan kaolin digunakan untuk  masih terdapat pengotor (Brylewska 

et al., 2018), oleh karena itu mineral kaolin perlu dilakukan pencucian dan 

pemurnian untuk menghilangkan, serta mengurangi pengotor dengan metode 

sentrifugasi menggunakan  akuades, sehingga tidak memberikan pengaruh fisik, 

dan signifikan terhadap bahan baku hasil sintesis. 

Kaolin, telah dikenal sebagai tanah liat China (Bu et al., 2017), namun 

demikian Indonesia juga negara yang memiliki kekayaan mineral alam seperti 

kaolin yang dapat ditemukan di beberapa pulau seperti Jawa, Kalimantan, 

Sumatra, dan Bangka (Qoniah et al., 2015). Kaolin mempunyai beragam 

kelebihan dalam penggunaannya, karena dapat diperoleh dalam penambangan, 

material yang ramah lingkungan, dan bahan baku relatif murah. Mineral kaolin 

yang terdapat di alam, biasanya masih terdapat pengotor kuarsa yang cukup tinggi 
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(Brylewska et al., 2018), sehingga perlu dilakukan berbagai pemurnian, misalnya 

pencucian.  

Sintesis aluminosilikat masih terdapat kuarsa yang cukup tinggi, hal tersebut 

yang menyebabkan hasil sintesis aluminosilikat kurang sempurna dan 

diperlukanya metode menghilangkan kuarsa yaitu pemurnian kaolin (Brylewska et 

al., 2018). Sintesis aluminosilikat juga belum bisa terbentuk adanya 

aluminosilikat yang diakibatkan berbagai perlakuan saat proses sintesis 

diantaranya diakibatkan tingginya intensitas kuarsa tersebut disebabkan pengaruh 

tingginya pH dari larutan basa sehingga aluminosilikat yang kurang stabil akan 

larut kembali dan membentuk silika yang lebih stabil dalam bentuk kuarsa 

(Prasetyoko et al., 2012) 

Penelitian ini sebelumnya mensintesis aluminosilikat dari bahan baku kaolin 

dari kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pemilihan kaolin dari Blitar ini karena 

melimpahnya mineral alam yang dapat digunakan sebagai sintesis aluminosilikat. 

Kaolin diubah menjadi metakaolin dengan melalui proses kalsinasi pada suhu 

650ºC yang telah digunakan sebagai bahan dasar sintesis, karena penyumbang 

dari senyawa silika, dan alumina (Brylewska et al., 2018). Pada penelitian ini 

telah dilakukan dealuminasi dan desilikasi, sehingga perbandingan mol Si/Al 

sintesis yang dilakukan melalui pengaturan suhu dan waktu hidrotermal dengan 

desilikasi untuk memperoleh hasil aluminosilikat secara optimal. Hasil penelitian 

sintesis aluminoslikat kemudian dikarakterisasi dengan mengunakan instrumen X 

-ray flouroscence (XRF) yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan mol 

Si/Al dan difraksi sinar-X (XRD) berfungsi mengetahui jenis struktur Kristal atau 

amorf serta spektrofotometer infrared (FTIR) berfungsi mengetahui gugus fungsi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh suhu dan waktu hidrotermal pada sintesis 

aluminosilikat? 

2. Bagaimana pengaruh desilikasi pada aluminosilikat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan  cara mensintesis aluminosilikat dengan metode dealuminasi 

untuk meningkatkan perbandingan mol Si/Al yang tinggi 

2. Menentukan  kondisi optimal aluminosilikat yang terdesilikasi  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk ilmu pengetahuan di bidang material 

anorganik, memberikan pengetahuan informasi dalam mensintesis dan 

aluminosilikat yang dapat digunakan sebagai katalis yang ramah lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


