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ABSTRACT

Maredan clay contains SiO2 87.58% and Al2O3 11.226% which can be used in zeolite
synthesis. ZSM-5 is porous material which is widely used in industrial scale as a catalyst
and adsorbent. Synthesis of ZSM-5 was carried out using the hydrothermal method of
dealuminated HCl 8 N metakaolin. Metakaolin was obtained by calcined Maredan clay for
6 h at a temperature of 700oC. Synthesis of ZSM-5 was carried out at a molar composition
of 1.0 SiO2: 0.0067 Al2O3: 0.174 NaOH: 8 H2O: 0.07 PEG with variations in hydrothermal
time of 12 and 24 h at a hydrothermal temperature of 140oC. The synthesis zeolite was
characterized using XRD. The results of the analysis on the synthesis of ZSM-5 using HCl
8 N dealuminated metakaolin were similar to standard ZSM-5 peaks with a crystallinity of
5.54% formed at 24 h hydrotermal time.
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ABSTRAK

Lempung Maredan memiliki kandungan SiO2 87,58% dan Al2O3 11,226% yang dapat
digunakan dalam sintesis zeolit. ZSM-5 merupakan material berpori yang banyak
digunakan dalam skala industri sebagai katalis dan adsorben. Sintesis ZSM-5 dilakukan
menggunakan metode hidrotermal dari metakaolin terdealuminasi HCl 8 N. Metakaolin
diperoleh dengan cara mengkalsinasi lempung Maredan selama 6 jam pada suhu 700oC.
Sintesis ZSM-5 dilakukan pada komposisi molar 1,0 SiO2: 0,0067 Al2O3: 0,174 NaOH: 8
H2O: 0,07 PEG dengan variasi waktu hidrotermal 12 dan 24 jam pada suhu hidrotermal
140oC. Zeolit hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan XRD. Hasil analisis pada sintesis
ZSM-5 menggunakan metakaolin terdealuminasi HCl 8 N diperoleh memiliki kemiripan
dengan puncak-puncak standar ZSM-5 dengan kristalinitas sebesar 5,54% terbentuk pada
waktu hidrotermal 24 jam.

Kata kunci: dealuminasi, hidrotermal, lempung Maredan, metakaolin, ZSM-5.
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PENDAHULUAN

Zeolit didefinisikan sebagai kristal
aluminasilika yang mempunyai struktur
kerangka tiga dimensi. Zeolit terbentuk
oleh tetrahedral silika (SiO4

4-) dan
alumina (AlO4

5-) dengan rongga-
rongganya terisi ion-ion logam, biasanya
alkali atau alkali tanah dan molekul air.
Zeolit terbagi dua jenis berdasarkan
asalnya, yaitu zeolit alam dan zeolit
sintesis. Pada saat ini zeolit sintesis lebih
banyak digunakan, karena zeolit sintesis
memiliki bentuk kristal yang lebih murni
dengan ukuran partikel yang lebih
seragam. Namun demikian, zeolit sintesis
biasanya membutuhkan bahan kimia
sebagai sumber silika dan alumina yang
harganya mahal. Oleh karena itu,
beberapa peneliti menggunakan material
alam sebagai bahan utama dalam sintesis
zeolit.

Beberapa peneliti telah banyak
melakukan penelitian menggunakan
bahan baku dari sumber alam sebagai
sumber silika dan alumina dalam sintesis
zeolit seperti kaolin, sekam padi dan
Lempung alam dibandingkan dengan
bahan baku komersial. Penggunaan bahan
baku dari alam lebih ekonomis, ramah
lingkungan, berada dalam jumlah yang
melimpah serta diharapkan dapat
meningkatkan nilai bahan baku agar
menjadi komuditas yang lebih berharga.

Salah satu jenis zeolit sintesis
yang banyak dikembangkan adalah
ZSM-5. ZSM-5 banyak digunakan
sebagai katalis dalam beberapa reaksi
organik seperti cracking n-heksana, reaksi
alkilasi benzen, dan reaksi oksidasi
selektif dari benzil alkohol. Secara umum,
sintesis ZSM-5 dilakukan melalui reaksi
sumber silika dan alumina secara

hidrotermal menggunakan templat sesuai
dengan produk zeolit yang diinginkan.
Sintesis ZSM-5 biasanya menggunakan
templat TPAOH atau TPABr.

Pada penelitian ini templat yang
digunakan adalah templat polyethylen
glycol-400 (PEG-400). PEG merupakan
surfaktan nonionik yang lebih ekonomis
dibandingkan templat organik lain.
Penggunaan template PEG-400 dalam
sintesis zeolit telah berhasil dilakukan
oleh Ekananda (2019) dalam sintesis
ZSM-5 dan Sriatun et al., (2017) dalam
sintesis zeolit Y. Bahan baku yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
lempung Maredan sebagai sumber silika
dan alumina yang telah diaktivasi secara
fisika dan kimia. Lempung Maredan yang
digunakan berasal dari Desa Maredan,
Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak,
Provinsi Riau. Zulfikar et al., (2011)
melaporkan bahwa lempung dari Desa
Maredan terdiri dari mineral kuarsa,
kaolinit, dan illit, dengan hasil analisis
XRF yang dilakukan oleh Novilasari
(2019)  kandungan SiO2 dalam lempung
Maredan sebesar 87,58% dan Al2O3

sebesar 11,226%. Oleh karena itu, dalam
penelitian ini, peneliti akan
memanfaatkan lempung Maredan sebagai
bahan dasar dalam sintesis ZSM-5 dengan
menggunakan templat PEG-400.

Metode yang digunakan untuk
sintesis ZSM-5 pada penelitian ini adalah
metode hidrotermal. Hal ini dikarenakan
metode hidrotermal memiliki keuntungan
seperti kemurnian yang diperoleh relatif
tinggi, daya tahan pelarut yang baik dan
stabilitas termal yang baik
(Mukaromah et al., 2017). Sintesis
ZSM-5 ini dilakukan dengan
menambahkan natrium silikat sebagai
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sumber silika tambahan agar memenuhi
komposisi ZSM-5 yang diinginkan dan
penambahan templat PEG-400 sebagai
agen pengarah struktur dengan
memvariasikan waktu hidrotermal 12 jam
dan 24 jam pada suhu 140○C. ZSM-5
yang diperoleh dikarakterisasi
menggunakan XRD (X-Ray Diffraction)
untuk mengetahui kristalinitas dan
kemurnian ZSM-5.

METODE PENELITIAN

a. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah  satu set alat refluks,
hotplate CORNING PC-420D, furnace
(Boeco Germany), magnetic stirrer,
ayakan 200 mesh, ball pipetor, cawan
porselen 50 mL, timbangan digital
(Vulcan A-130), oven (memmert),
autoclave hidrotermal, mortal dan alu, pH
meter Nutron.tech PH-009-A, peralatan
gelas lainnya yang digunakan dalam
laboratorium, X-Ray Diffraction (XRD).

Bahan baku yang digunakan
adalah lempung Maredan yang diperoleh
di Desa Maredan, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bahan
kimia yang digunakan adalah Natrium
Silikat, Aquademinalisata, Asam Klorida
37%, polietilen glikol-400 (PEG-400),
piridin, kertas saring Whatman No.042
dan larutan buffer pH 4,01 dan 6,86.

b. Preparasi dan kalsinasi lempung
Maredan

Lempung alam Maredan digerus
menggunakan mortal dan diayak
menggunakan ayakan berukuran
200 mesh. Lempung yang telah diayak

dikalsinasi pada suhu 700°C selama
6 jam. Sampel yang diperoleh berupa
metakaolin. Setelah proses kalsinasi,
lempung Maredan dan metakaolin yang
diperoleh dikarakterisasi menggunakan
XRD.

c. Dealuminasi metakaolin

Lempung yang telah dikalsinasi
ditimbang sebanyak 20 gram, kemudian
direfluks dengan larutan asam klorida
(HCl) dengan konsentrasi 8 N di dalam
labu leher tiga (perbandingan massa
metakaolin dan volume HCl = 1:6, pada
suhu 80°C selama 2 jam). Produk yang
diperoleh disaring dan dicuci dengan
aqua DM hingga pH netral. Metakaolin
terdealuminasi yang diperoleh kemudian
dikeringkan pada suhu 100°C selama
12 jam.

d. Sintesis ZSM-5

Sintesis ZSM-5 dilakukan pada
komposisi molar 1,0 SiO2 : 0,0067 Al2O3:
0,174 NaOH : 8 H2O : 0,07 PEG dengan
nisbah molar SiO2/Al2O3 1:150. Sintesis
ZSM-5 diawali dengan sampel
metakaolin terdealuminasi dimasukkan
ke dalam erlenmeyer yang telah berisikan
larutan Na2SiO3. Ke dalam campuran
tersebut ditambahkan aqua DM.
Campuran 1 diaduk dengan kecepatan
400 rpm sampai homogen (±30 menit).
Larutan PEG-400 sebanyak 1,25 mL
ditambahkan secara perlahan ke dalam
campuran 1. Campuran diaduk sampai
homogen (±30 menit) dengan kecepatan
400 rpm pada suhu ruang. Setelah
pengadukan selesai, campuran
dimasukkan ke dalam autoklaf untuk
proses aging yang dilakukan di dalam
oven selama 6 jam pada suhu 60°C.
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Setelah proses aging, dilakukan proses
hidrotermal pada suhu 140°C dengan
variasi waktu hidrotermal 12 jam dan
24 jam (Rustam et al., 2017). Produk
hasil hidrotermal disaring menggunakan
kertas saring Whatman No.042 untuk
memisahkan produk dan filtratnya. Filtrat
yang diperoleh diukur pH-nya
menggunakan pH meter, dan padatan
yang diperoleh dicuci dengan aqua DM
hingga netral (pH=7). Padatan yang telah
netral dikeringkan menggunakan oven
pada suhu 105°C selama 24 jam dan
dikalsinasi menggunakan furnace pada
suhu 550°C selama 5 jam untuk
menghilangkan template PEG. Produk
yang diperoleh kemudian dikarakterisasi
dengan XRD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Preparasi, kalsinasi dan
dealuminasi lempung Maredan

Proses kalsinasi pada lempung
Maredan dilakukan agar terjadi
perubahan struktur lempung Maredan
yang terdiri atas oktahedral alumina
menjadi tetrahedral alumina sehingga
dapat digunakan dalam sintesis zeolit.
Lempung Maredan dikalsinasi pada suhu
700°C selama 6 jam dalam furnace. Suhu
kalsinasi optimum metakaolinisasi yaitu
antara 600-800°C (Hartati et al., 2018).
Lempung Maredan yang telah dikalsinasi
dianalisis dengan XRD, seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Pola difraksi lempung Maredan dan metakaolin (K=kaolin, M=muskovit,
M*=mordenit, M**=metakaolin, Q=kuarsa)

Berdasarkan karakterisasi XRD
menunjukkan pola difraksi dari lempung
Maredan yang digunakan tersusun dari
kaolinit, kuarsa dan muskovit. Pola

difraksi pada Gambar 1. menunjukkan
puncak kaolinit muncul pada
sudut 2θ = 12,25° dan 24,76°. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan
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oleh Ayele et al., (2015) dan
Hartati et al., (2018) yang menyebutkan
puncak khas dari kaolin berada pada
sudut 2θ = 12,34° dan 24,64°.

Perubahan pola difraksi dari
lempung Maredan menjadi metakaolin
dapat dilihat dari puncak yang
menunjukkan sudut 2θ = 12,25° dan
24,76° tidak ditemukan pada pola difraksi
metakaolin. Hal ini disebabkan struktur
lempung mengalami dehidroksilasi.
Bentuk kristal kaolin berupa lapisan-
lapisan yang saling terikat akibat adanya
interaksi gugus hidroksil antar lapisan.
Pada saat kalsinasi, gugus hidroksil
melepaskan diri dari koordinasi ion Al3+

menghasilkan air.

b. Sintesis ZSM-5

Sintesis ZSM-5 dilakukan dengan
metode hidrotermal dari bahan dasar
metakaolin terdealuminasi. Proses
hidrotermal dilakukan pada suhu 140°C
dengan variasi waktu hidrotermal 12 jam
dan 24 jam. Pola difraksi hasil sintesis
ditunjukkan pada Gambar 2. Pada
gambar 2 ditunjukkan bahwa pola difraksi
hasil sintesis pada metakaolin
terdealuminasi 8 N dengan waktu
hidrotermal selama 12 jam (Z-8-12)
menunjukkan pola difraksi dengan
puncak-puncak pada 2θ = 8,74°; 17,58°;
19,72°; 20,73°; 26,51°; 36,52°; 37,60°;
39,36°; 40,21°; 42,40°; 43,87°; 45,81°,
50,14°. Hasil ini dicocokkan dengan data
JCPDS standar ZSM-5 terdapat adanya
puncak pada 2θ = 8,74° dan tidak
munculnya puncak pada 2θ sekitar 23-25°

menunjukkan belum terbentuknya
ZSM-5. Adapun dari hasil pola difraksi
tersebut menunjukkan hasil sintesis
mengandung fasa kuarsa, muskovit,
mordenit dan analsim.

Sedangkan pola difraksi pada
metakaolin terdealuminasi 8 N dengan
waktu hidrotermal selama 24 jam
(Z-8-24) menunjukkan pola difraksi
dengan puncak-puncak pada 2θ = 8,69°;
17,57°; 19,63°; 20,79°; 23,30°; 26,54°;
36,49°; 37,50°; 39,41°; 40,24°; 42,38°;
45,71°; 50,08°. Hasil ini dicocokkan
dengan data JCPDS standar ZSM-5
terdapat adanya puncak pada 2θ = 8,69°
dan 23,30° menunjukkan adanya
kemiripan dengan pola difraksi standar
ZSM-5 yang muncul pada puncak 2θ
sekitar 7-9° dan sekitar 23-25°
(Pan et al., 2014). Hal ini menunjukkan
ZSM-5 telah terbentuk dengan
kristalinitas sebesar 5,54%. Tampak
bahwa semakin lama waktu hidrotermal
menunjukkan munculnya kekhasan dari
ZSM-5. ZSM-5 dari hasil sintesis
diketahui belum murni karena
mengandung fasa seperti kuarsa,
muskovit, mordenit dan analsim.
Fasa kuarsa muncul pada puncak
2θ sekitar 20,79°; 26,54°; 36,49°; 39,41°;
40,24° dan 42,38° dan 50,08°
(Hartati et al., 2018), fasa muskovit yang
muncul pada puncak 2θ = 17,57° dan
19,63°, fasa mordenit muncul pada
puncak 2θ = 42,38°, sedangkan fasa
analsim muncul pada puncak 2θ sekitar
37,50° dan 45,71°.
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Gambar 2. Pola difraksi sinar-X hasil sintesis (A=analsim, M=muskovit,
M*=mordenit,  Q=kuarsa, Z=ZSM-5)

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada
penelitian ini adalah Hasil analisis
menggunakan X-Ray Diffraction (XRD)
menunjukkan pola difraksi hasil sintesis
ZSM-5 memiliki kemiripan dengan
puncak-puncak standar ZSM-5, yang
terbentuk pada waktu hidrotermal 24 jam
diperoleh kristalinitas sebesar 5,54%.
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