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ABSTRACT 

Natural clay was considered to have potential raw material for zeolite due to it’s high 

composed high of SiO2 and Al2O3. Sodalite type zeolite has been successfully prepared 

from Maredan’s natural clay using a facile reflux method. The clay was firstly treated 

with H2SO4 1 M the pH of the filtrate pH 2. The obtained slurry was dried overnight and 

then calcination at 750ºC for 3 hours. The reflux method has been done by mixing the 

calcined clay with 50 mL of NaOH 5 M (300 rpm, 8 hours). The final step was rinse with 

aqua DM to adjust the pH of the filtrate (pH 10 and 12). The results showed zeolite has 

been successfully formed with moderate purities of 21.29-32.43%. From SEM images, 

zeolite particles have a similar shape to armadillo scales. Based on the research, it was 

known that the pH  is a very crucial parameter in synthesis of zeolite sodalite. High value 

pH of the filtrate resulted in high purity of zeolite sodalite.   

 

Keywords: calcination, clay, reflux, sodalite, zeolite 

 

ABSTRAK  

Lempung alam merupakan bahan dasar yang potensial dalam sintesis zeolit karena 

memiliki kandungan SiO2 dan Al2O3 yang tinggi. Sintesis zeolit tipe sodalit dari lempung 

Maredan telah berhasil dilakukan menggunakan metode refluks. Lempung Maredan 

diaktivasi dengan H2SO4 1 M selama 3 jam, disaring dan pastanya dicuci hingga pH 2. 

Kalsinasi dilakukan selama 3 jam pada suhu 750ºC. Pasca kalsinasi sampel dicampur 

dengan 50 mL NaOH 5 M dan diaduk dengan kecepatan 300 rpm selama 3 jam pada suhu 

80ºC. Setelah itu, dilakukan proses refluks pada suhu 100ºC dengan waktu 8 jam. 

Langkah terakhir dilakukan pencucian dengan akua DM untuk menyesuaikan pH 10 dan 

12. Analisis dengan XRD mengungkapkan bahwa lempung sudah berubah menjadi 

sodalit dengan kemurnian 21.29-32.43%. Hasil analisis SEM mengkonfirmasikan 

morfologi sodalit berbentuk menyerupai kulit trenggiling. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa pH merupakan parameter yang sangat penting dalam sintesis zeolit sodalit. Nilai 

pH larutan yang tinggi menghasilkan kemurnian yang tinggi pada zeolit sodalit.  

 

Kata Kunci: kalsinasi, lempung, refluks, sodalit, zeolit
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PENDAHULUAN 

Salah satu penelitian yang 

dikembangkan di Laboratorium Sains 

Material Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Riau adalah pemanfaatan 

potensi lokal yaitu lempung Maredan 

sebagai zeolit yang terbukti dengan 

ditemukannya zeolit NaP oleh 

(Ratnawati, 2018; Yulivianti, 2018). 

Pengembangan sintesis zeolit juga 

dilakukan modifikasi dengan berbagai 

variasi aktivator dan mineralizer yang 

mendapatkan zeolit sodalit dan LTA 

(Khasanah, 2019; Sari, 2019).  

Zeolit adalah mineral aluminosilikat 

dengan stuktur kerangka tiga dimensi 

yang mempunyai rongga, mengandung 

logam alkali dan alkali tanah serta 

molekul air. Zeolit sintesis diciptakan 

sebagai upaya untuk memenuhi 

kebutuhan zeolit yang dapat 

dimanfaatkan di dalam berbagai bidang 

seperti industri deterjen, adsorben dan 

juga katalis. Kelebihan dari zeolit sintesis 

adalah bisa digunakan sesuai dengan 

keperluan karena merupakan zeolit hasil 

rekaya manusia yang diciptakan dengan 

berbagai modifikasi.  

Salah satu bahan dasar yang dapat 

dimanfaatkan dalam pembuatan zeolit 

adalah lempung Maredan. Lempung 

Maredan merupakan lempung alam yang 

tersebar luas di wilayah Kabupaten Siak, 

Provinsi Riau. Hasil pemeriksaan XRD 

yang dilakukan oleh Zulfikar et al., 

(2011) menunjukkan lempung ini terdiri 

dari mineral kuarsa, kaolinit dan illit. 

Mineral penting pada lempung yang 

berperan dalam sintesis zeolit adalah 

silika (SiO2) dan alumina (Al2O3). 

Sehubungan dengan itu, hasil analisis 

XRF yang dilakukan Widya (2018) 

menunjukkan kandungan SiO2 69,976% 

dan Al2O3 26,186%. Besarnya intensitas 

mineral tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan dasar untuk sintesis zeolit. 

Metode refluks dipilih untuk sintesis 

zeolit karena metode ini mampu 

mengubah fasa mineral alumina dan 

silika menjadi zeolit. Thuadaij dan 

Mukda (2016) menghasilkan zeolit NaP 

dengan kondisi optimum pada 

konsentrasi NaOH 3M selama 8 jam 

melalui metode refluks menggunakan 

bahan baku kaolin dan ampas tebu. Maia 

et al., (2019) membuat zeolit NaA dengan 

memanfaatkan limbah produksi kertas 

dengan pencucian sampai pH netral lalu 

dikeringkan dalam oven pada 110ºC 

selama 6 jam. 

 Selain itu, terdapat beberapa jenis 

zeolit yang telah disintesis seperti pada 

penelitian Ayele et al., (2015) zeolit yang 

diperoleh yaitu zeolit A dengan 

kristalinitas sebesar 88,4% pada kondisi 

optimum waktu aging 3 jam, NaOH 3M 

dan waktu sintesis selama 3 jam. 

Ratnawati (2018), telah berhasil 

menyintesis zeolit NaP menggunakan 

residu lempung maredan yang dibuat 

secara refluks di dalam larutan NaOH 3M 

dengan waktu bervariasi. Yulivianti 

(2018) berhasil membuat zeolit NaP 

menggunakan residu padatan lempung 

Maredan hasil samping sintesis koagulan 

cair dengan variasi konsentrasi NaOH 

(1M, 3M, 5M dan 7M) secara refluks. 

Aldissa et al., (2019) melakukan sintesis 

zeolit ZSM 5 dengan melakukan 

pengaruh variasi pH 8,7; 9,7 dan 12,1. 



3  

Berdasarkan hasil XRD, pada pH 9,7 

merupakan hasil terbaik dengan tingkat 

kristalinitas sebesar 75%. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Adapun alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah ayakan ukuran 100 

dan 200 mesh, furnance (Naberthem), 

neraca analitik (ABJ-320-4NM), 

desikator, magnetic sirrer, lumpang alu, 

krusibel, oven (Heraeus D-63450), pH 

meter (HORIBA LAQUAact D-71G), 

labu leher tiga, seperangkat alat refluks, 

hotplate (REXIM RSH-IDR L120), XRD 

(PANanalytical Empyrean) dan alat–alat 

standar laboratorium lainnya sesuai 

prosedur kerja. 

Adapun bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah lempung alam desa 

Maredan, kecamatan Tualang, kabupaten 

Siak Provinsi Riau, asam sulfat (H2SO4) 

ISO 1.00731.2500, larutan buffer pH 4, 7 

dan 10, natrium hidroksida (NaOH) ISO 

1.06498.1000, kertas saring Whatman 

No.42, akuades, akua DM steril serta 

bahan lain yang digunakan sesuai 

prosedur kerja. 

b. Pengambilan sampel lempung  

Sampel lempung yang akan 

digunakan sebagai bahan baku untuk 

sintesis zeolit diambil di desa Maredan, 

Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, 

Provinsi Riau. Jarak pengambilan sampel 

lempung berkisar ± 100 m dari bahu jalan 

dengan kedalaman berkisar ± 1 m. 

Kemudian lempung dimasukan ke dalam 

karung untuk dibawa ke Laboratorium 

Kimia Fisika Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Riau. 

c. Pengolahan sampel lempung 

Maredan 

 Lempung Maredan yang telah 

diambil selanjutnya dilakukan pencucian 

menggunakan akuades dan dikeringkan 

dengan bantuan cahaya matahari. Setelah 

proses pengeringan, lempung tersebut 

digerus menggunakan lumpang kayu 

kemudian diayak dengan rentang ukuran 

partikel 100 ≥ x ≥ 200 mesh (x adalah 

ukuran partikel). Kadar air yang masih 

terdapat pada serbuk lempung 

dihilangkan  di dalam oven pada suhu 

105ºC selama 1 jam dan ditimbang 

sampai diperoleh berat konstan. 

d. Aktivasi lempung alam Maredan  

Sampel lempung ditimbang 

sebanyak 10 gram, kemudian dibuat 

suspensi di dalam 100 mL H2SO4 1 M. 

Campuran direfluks di dalam labu leher 

tiga pada suhu 80ºC selama 3 jam. Proses 

selanjutnya campuran disaring dengan 

menggunakan kertas saring untuk 

memisahkan filtrat dan pastanya. Pasta 

lempung dicuci menggunakan akua DM 

hingga pH 2. Selanjutnya pasta lempung 

dikeringkan di dalam oven pada suhu 

105ºC selama 24 jam. Padatan yang 

didapat merupakan lempung Maredan 

diaktivasi asam sulfat 1 M. Serbuk 

lempung yang didapat dikalsinasi pada 

suhu 750ºC selama 3 jam kemudian 

lempung didinginkan dalam desikator. 

e. Sintesis zeolit melalui metode 

refluks 

Sintesis zeolit pada penelitian ini 

menggunakan metode refluks mengacu 

pada penelitian Ratnawati (2019) dan 
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Khasanah (2019) dengan beberapa 

modifikasi. Serbuk lempung Maredan 

setelah aktivasi diambil sebanyak 10 

gram untuk dilanjutkan pada tahap 

refluks untuk sintesis zeolit kemudian 

serbuk lempung di masukkan ke dalam 

labu leher tiga 250 mL bersamaan dengan 

NaOH 5 M sebanyak 50 ml. Campuran 

dilakukan proses aging menggunakan 

magnetic stirrer pada suhu 80ºC selama 3 

jam dengan kecepatan 300 rpm. 

Selanjutnya, campuran yang dihasilkan 

dipanaskan secara refluks dengan suhu 

100ºC selama 8 jam tanpa pengadukan. 

Hasil yang diperoleh disaring dan dicuci 

dengan akua DM dengan variasi 

pencucian pasca sintesis pada pH 10 dan 

12. Residu yang diperoleh dikeringkan 

pada 105ºC selama  24 jam.  

f. Karakterisasi zeolit hasil sintesis 

Analisis jenis mineral pada zeolit 

hasil sintesis diidentifikasi menggunakan 

XRD (X-Ray Diffraction) dan SEM 

(Scanning Electron Microscope). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sintesis zeolit pada penelitian ini 

menggunakan lempung Maredan, 

sebelum digunakan dalam proses sintesis 

zeolit terlebih dahulu dilakukan proses 

aktivasi. Aktivasi lempung Maredan 

dilakukan secara kimia dan fisika. Secara 

kimia lempung Maredan diaktivasi 

menggunakan asam sulfat. Asam sulfat 

sangat efektif untuk menghilangkan 

pengotor-pengotor yang terdapat pada 

lempung. Proses aktivasi selanjutnya 

adalah aktivasi fisika dengan kalsinasi di 

dalam furnace pada 750oC selama 3 jam. 

Kalsinasi bertujuan untuk merubah 

mineral kaolin pada lempung yang 

bersifat stabil menjadi metakaolin yang 

bersifat amorf. Berdasarkan hasil 

difraktogram pada Gambar 1, sampel 

LM-H1M-pH 2 tidak terdeteksi 

metakolin. Hal ini disebabkan karena 

lempung Maredan sebelum dikalsinasi 

tidak terkandung kaolin. (LM-H1M-pH 

2) muncul puncak-puncak tajam pada 

sudut 2 19,71° (illit), 2 26,65° 

(kuarsa), 2 33,25° (hematit) dan 2 

39,50° (kuarsa). Metakaolin tidak 

terdeteksi setelah dilakukan kalsinasi di 

dalam furnace pada 750oC selama 3 jam. 

Pada difraktogram tersebut belum 

muncul zeolit sodalit. 

Sampel zeolit sintesis (Z-HIM- pH 

2- OH 5-pH 12, dan Z-HIM- pH 2- OH 5-

pH 10) dikarakterisasi menggunakan 

difraksi sinar-X untuk menentukan jenis 

mineral dari masing-masing sampel 

tersebut. Hasil XRD menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa jenis mineral seperti 

illit, kuarsa dan zeolit sodalit. Hasil 

analisis XRD juga bisa digunakan untuk 

mengetahui kemurnian dari mineral yang 

terkandung dalam suatu sampel. 

Berdasarkan hasil analisis XRD 

dengan perbandingan posisi sudut 2θ dan 

d-spacing sampel terhadap Join 

Committeon Powder Diffraction 

Standars (JCPDS), maka dapat diketahui 

bahwa jenis mineral penyusun zeolit 

sintesis didominasi oleh jenis zeolit 

sodalit yang mempunyai formula 

[Na6(H2O)8[Si6Al6O24]. Selain itu, 

terdapat illit dan mineral non lempung 

berupa kuarsa.
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Gambar 1. Hasil difraktogram zeolit dengan variasi pH pasca refluks 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2. Mikrograf SEM dari sampel lempung (a) LM-H1M-pH 2 dan sampel (b) 

zeolit Z-H1M-pH 2-OH5-pH 12 perbesaran 10.000x
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Keberadaan pengotor seperti kuarsa 

disebabkan karena kuarsa merupakan 

mineral yang stabil sehingga sulit larut 

dengan sempurna dalam larutan NaOH 

(Waleza dan Muttaqin, 2015). Intensitas 

puncak kuarsa yang didapatkan pada 

penelitian ini lebih rendah jika 

dibandingkan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yulivianti (2018). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Yulivianti (2018) mendapatkan intensitas 

kuarsa tertinggi yaitu 19466,6 dengan 

konsentrasi H2SO4 0,2 M sedangkan pada 

penelitian ini intensitas kuarsa tertinggi 

yaitu 14405,0 dengan konsentrasi H2SO4 

1 M dan leaching pH 2 serta pencucian 

pasca refluks pH 10 (Z-H1M-pH2-OH5-

pH10).  

Sodalit merupakan material tuan 

rumah (host molecule) yang penting 

sebagai penyusun kerangka sederhana 

dari berbagai jenis zeolit sintesis. Hums, 

2017 menyatakan bahwa sodalit 

merupakan penyusun kerangka dari zeolit 

A (LTA), Hexagonal MFI (EMT), 

faujasit (FAU), Linde Type N (LTN), 

marinellite (MAR) dan Tschortnerite. 

Berdasarkan difraktogram pada 

Gambar 1, terdapat zeolit sodalit pada 

semua sampel dengan puncak tertinggi 

pada 2 24,31°, selain itu puncak zeolit 

sodalit juga muncul pada 2 13,98-

14,11°; 19,68-19,81°; 31,61-31,99°. 

Pengotor mineral illit muncul pada 2 8-

8,92 dan 17,62-17,72°, sedangkan kuarsa 

muncul pada puncak tertinggi 2 26,68° 

Kemurnian yang dihasilkan zeolit 

sodalit pada sampel Z-HIM- pH 2- OH 5-

pH 12 yaitu sebesar 32,43%. Sampel Z-

HIM- pH 2- OH 5-pH 10 memiliki 

kemurnian sebesar 21,29%.  Pencucian 

pasca sintesis pH 12, menyebabkan lebih 

banyak silika yang larut dalam larutan 

basa maka sangat mempengaruhi 

pembentukan kristalisasi zeolit. Hal 

tersebut mengakibatkan kristalisasi fase 

zeolit sodalit yang lebih stabil. Adanya 

pengaruh variasi pH maka akan 

menyebabkan perbedaan dari kemurnian 

dan ukuran kristal zeolit yang dihasilkan. 

Terbentuknya kristal zeolit diawali 

dengan melarutnya Si dan Al kemudian 

terjadi pembentukan gel aluminosilikat 

dan selanjutnya terbentuklah struktur 

zeolit (Purwaningsih et al., 2017). Ketika 

pH 12 pasca refluks pada, kristal zeolit 

yang terbentuk jumlahnya semakin 

banyak, intensitas difraksi yang semakin 

tinggi dan memiliki persen kemurnian 

yang semakin tinggi juga. Akhirnya, pada 

pH 10  pasca refluks hasilnya produk 

zeolit sodalit menjadi kurang stabil dan 

menyebabkan kemurnian hanya 21,29%.  

Analisis lebih lanjut dengan 

menggunakan SEM. Morfologi 

permukaan dari material dapat dilihat 

melalui karakterisasi menggunakan 

Scanning Electron Miscroscope (SEM). 

Mikrograf yang dihasilkan dari 

karakterisasi SEM dapat menunjukkan 

bentuk permukaan kristal yang menyusun 

suatu material. Analisis SEM dilakukan 

untuk mengamati morfologi permukaan 

sampel. Hasil pemotretan dengan 

perbesaran 10.000x. Lempung maredan 

dengan leaching pH 2 dapat dilihat pada 

Gambar 2. Hasil identifikasi sampel 

lempung menggunakan instrumen SEM 

menunjukkan bahwa partikel lempung 

berupa lempengan-lempengan yang 
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tersebar secara tidak merata. Lempung 

maredan dengan leaching pH 2 

mempunyai bentuk lempengan tipis dan 

tidak homogen. Hal ini disebabkan 

karena di dalam lempung terdapat 

mineral illit dan kuarsa. Mikrograf pada 

Gambar 2 merupakan sampel zeolit 

dengan leaching pH 2 dan pH pasca 

refluks 12 (Z-H1M-pH2-OH5M-pH12) 

menunjukkan hasil morfologi berbentuk 

menyerupai kulit trenggiling. Perubahan 

bentuk morfologi dari zeolit yang 

dilakukan karakterisasi dengan SEM 

dapat dipengaruhi dengan berbagai faktor 

seperti, pengaruh adanya aktivator, 

mineralizer dan suhu kalsinasi (Yao et 

al., 2009). Morfologi partikel dari sodalit 

terlihat jelas dan lebih homogen pada 

sampel Z-H1M-pH 2-OH5M-pH 12. Hal 

ini sesuai dengan hasil analisis kemurnian 

zeolit berdasarkan data XRD, sampel Z-

H1M-pH 2-OH5M-pH 12 menunjukkan 

kemurnian sebesar 32,43%. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis XRD 

zeolit yang dihasilkan merupakan zeolit 

sodalit dengan kemurnian 21,29-32,43% 

dan berdasarkan hasil SEM morfologi 

zeolit sodalit berbentuk menyerupai kulit 

trenggiling.  
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