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ABSTRACT 

Maredan natural clay in recent years has been widely used as raw material for zeolite 

synthesis, but the results obtained are not good enough because there are still mineral 

impurities such as Fe. One of method to remove these impurities is through chemical 

and physical activation of Maredan clay. In this study, Maredan natural clay was 

leached with 1 M H2SO4 at a temperature of 80
o
C for 3 hours and then calcined for 3 

hours at a temperature of 650
 o

C. Post activation clay was converted into zeolite using 

reflux method. The results of XRF analysis proved that there was a decrease in Fe 

content from 8.530% to 7.710%, while silica and alumina levels from Maredan clay 

increased after the activation process. The results of the synthesis obtained a type of 

zeolite with low Si content with a Si/Al ratio of 1.577. 
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ABSTRAK 

Lempung alam Maredan beberapa tahun terakhir telah banyak dimanfaatkan sebagai 

bahan baku sintesis zeolit, namun hasil yang diperoleh belum cukup baik karena masih 

terdapat mineral pengotor seperti Fe. Salah satu metode untuk menghilangkan pengotor 

tersebut ialah melalui aktivasi secara kimia dan fisika terhadap lempung Maredan.

Pada penelitian ini, lempung alam Maredan diberi perlakuan leaching dengan 1 M 

H2SO4 pada temperatur 80
o
C selama 3 jam dan selanjutnya dikalsinasi selama 3 jam 

pada suhu 650ºC. Lempung pasca aktivasi diubah menjadi zeolit menggunakan metode 

refluks. Hasil analisis XRF membuktikan terjadi penurunan kadar Fe dari 8,530% 

menjadi 7,710% sedangkan kadar silika dan alumina dari lempung Maredan mengalami 

peningkatan setelah proses aktivasi. Hasil sintesis diperoleh zeolit jenis kadar Si rendah 

dengan rasio Si/Al 1,577.  

Kata kunci: aktivasi, lempung, zeolit
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PENDAHULUAN 

Sebagai upaya pemanfaatan potensi 

lokal, lempung alam yang berada di 

Desa Maredan beberapa tahun terakhir 

telah banyak dimanfaatkan sebagai 

bahan baku sintesis zeolit karena 

memiliki kandungan silika dan alumina 

yang cukup tinggi. Berdasarkan analisis 

XRF yang dilakukan oleh Sari (2019), 

lempung Maredan mengandung kadar 

SiO2 54,816% dan Al2O3 30,344%. 

Perkembangan zeolit sintesis dari bahan 

baku lempung alam Maredan dibuktikan 

dengan ditemukannya zeolit ZSM-5 

(Sumiati, 2021), zeolit jenis LTA (Linde 

Type A) dan sodalit (Khasanah, 2019) 

dan zeolit NaP (Yulivianti, 2018). 

Adanya pengotor seperti besi  pada 

lempung dapat menurunkan kualitas 

lempung sebagai bahan baku sintesis 

zeolit. Aktivasi kimia lempung alam 

melalui perlakuan leaching dengan asam 

anorganik dapat menghilangkan mineral 

pengotor dan disolusi lapisan luar, 

sehingga mengubah komposisi kimia 

dan struktur dari lempung (Belver et al., 

2002). Aktivasi lempung secara fisika 

dapat dilakukan dengan pemanasan pada 

suhu tinggi untuk memperbesar ukuran 

dan luas permukaan pori serta 

menghilangkan pengotor organik. 

Adanya senyawa pengotor dalam 

lempung dapat mempengaruhi rasio 

Si/Al pada sintesis zeolit.  Berdasarkan 

penelitian Mantsuro (2018), perlakuan 

leaching menggunakan H2SO4 5 M 

efektif mengurangi kadar besi (Fe) pada 

kaolin dan meningkatkan rasio mol silika 

dan alumina. Rasio Si/Al pada kaolin 

sebelum dan sesudah leaching sebesar 

0,688 dan 2,695.  

Pada penelitian ini lempung 

Maredan diaktivasi secara kimia dan 

fisika dengan perlakuan leaching 

menggunakan H2SO4 1 M, pH pasca 

leaching 2 dan kalsinasi pada suhu 

650
o
C selama 3 jam. Lempung pasca 

aktivasi diubah menjadi zeolit dengan 

menggunakan metode refluks di dalam 

NaOH 5 M. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah neraca analitik 

(ABJ- 320-4NM), desikator, pengaduk 

magnetik, lumpang dan alu kayu, oven 

(Memmert), ayakan (ukuran 100 mesh 

dan 200 mesh), furnace (VULCAN  

A-130), krusibel, pH meter (HANNA 

Instrument), seperangkat alat refluks, hot 

plate (REXIM RSH-IDR L120), pipet 

volum 5 mL, pipet filler, instrumen XRF 

(X-Ray Fluorosence) dan alat-alat 

standar laboratorium lainnya sesuai 

prosedur kerja.  

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah lempung 

alam Desa Maredan, larutan H2SO4 1 M, 

larutan buffer pH 4, 7 dan 10, larutan 

Natrium Hidroksida (NaOH) 5 M, kertas 

saring Whatmann No. 42, aquades, aqua 

bebas mineral dan bahan-bahan standar 

laboratorium lainnya sesuai prosedur 

kerja.  

b. Preparasi Sampel  

Sampel lempung yang telah diambil 

di Desa Maredan, Kecamatan Tualang, 

Kabupaten Siak, kemudian dicuci 
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menggunakan aquades dan dikeringkan 

melalui bantuan sinar matahari yang 

bertujuan untuk mengurangi kadar air 

sehingga akan memudahkan dalam 

proses penggerusan dan pengayakan. 

Setelah melalui proses pengeringan, 

lempung tersebut digerus menggunakan 

lumpang kayu. Proses penggerusan ini 

bertujuan untuk memperkecil ukuran 

partikel lempung. Lempung yang telah 

halus kemudian diayak dengan ukuran 

partikel rentang 100 ≥ x ≥ 200 mesh 

(dengan x sebagai ukuran partikel). 

Proses pengayakan ini bertujuan untuk 

menghomogenkan ukuran partikel 

lempung agar seragam. Lempung yang 

masih terdapat kadar air, dilakukan 

pemanasan di dalam oven pada suhu 

105ºC selama 24 jam. 

c. Aktivasi lempung alam Maredan  

Lempung ditimbang sebanyak 10 g, 

kemudian dibuat suspensi didalam  

100 mL asam sulfat dengan konsentrasi  

1 M. Campuran tersebut direfluks dalam 

labu leher tiga yang ditempatkan pada 

penangas minyak selama 3 jam pada 

suhu 80ºC. Campuran kemudian disaring 

dengan kertas saring (Whatmann nomor 

42) yang bertujuan untuk memisahkan 

antara filtrat dan pastanya. Pasta 

lempung dicuci dengan menggunakan 

aqua bebas mineral hingga mendekati 

pH 2. Pasta lempung lalu dikeringkan 

dalam oven pada suhu 105ºC selama 24 

jam. Padatan yang didapat dalam proses 

ini merupakan lempung Maredan 

teraktivasi asam sulfat. Serbuk lempung 

yang didapat lalu dikalsinasi pada suhu 

650ºC selama 3 jam. Lempung yang 

telah dikalsinasi kemudian didinginkan 

dalam desikator.  

d. Sintesis zeolit melalui metode 

refluks  

Serbuk lempung Maredan yang 

telah teraktivasi diambil sebanyak 10 g 

untuk dilanjutkan pada tahap aging 

dengan dimasukkan ke dalam labu leher 

tiga 250 mL dan ditambahkan dengan 

larutan Natrium Hidroksida 5 M 

sebanyak 50 mL. Campuran diaduk 

dengan menggunakan magnetic stirrer 

pada suhu 80
o
C selama 7 jam dengan 

kecepatan 300 rpm. Campuran yang 

dihasilkan kemudian disintesis dengan 

metode refluks pada suhu 100
o
C selama 

8 jam tanpa disertai pengadukan. Hasil 

yang diperoleh disaring dan dicuci 

dengan menggunakan aqua bebas 

mineral hingga pH filtrat yang dihasilkan 

mendekati 8. Hasil yang diperoleh 

dikeringkan pada suhu 105
o
C selama 24 

jam. 

e. Karakterisasi zeolit hasil sintesis  

Analisis gugus fungsi pada zeolit 

hasil sintesis diidentifikasi menggunakan 

XRF (X-Ray Fluorosence). 

HASIL DAN PEBAHASAN 

Lempung Maredan, lempung 

Maredan setelah aktivasi kimia dan 

fisika serta zeolit hasil sintesis dianalisis 

menggunakan instrumen XRF untuk 

mengetahui komposisi kimia dan rasio 

Si/Al dari sampel. Hasil analisis yang 

didapatkan ditunjukan pada Tabel 1 dan  

Tabel 2. 
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Tabel 1. Komposisi kimia lempung 

Maredan, lempung Maredan 

teraktivas dan zeolit sintesis 
 

Komposisi 

Kadar (%) 

LM LMA Z-A7 

 

 

 

Unsur 

Al 7,190 9,070 6,950 

Si 11,500 15,600 11,500 

P 0,017 0,024 - 

S 0,018 0,056 0,127 

K 1,050 1,360 0,934 

Ca 0,027 0,021 0,039 

Ti 0,520 0,672 0,627 

Fe 8,530 7,710 5,980 

 

 

 

Oksida 

Al2O3 14,200 16,700 12,900 

SiO2 25,800 32,600 24,100 

P2O5 0,045 0,054 - 

SO3 0,047 0,136 0,312 

K2O 1,320 1,610 1,111 

CaO 0,039 0,028 0,054 

TiO2 0,896 1,120 1,040 

Fe2O3 12,600 11,000 8,560 

Keterangan: 

LM : Lempung Maredan 

LMA : Lempung Maredan teraktivasi 

Z-A7 : Zeolit (waktu aging 7 jam)    

 

Tabel 2. Rasio Si/Al lempung Maredan, 

lempung Maredan teraktivas 

dan zeolit sintesis 
Sampel  Si (mol) Al (mol) Rasio 

Si/Al 

LM 0,041 0,027 1,519 

LMA 0,056 0,034 1,647 

Z-A7 0,041 0,026 1,577 

 

 Berdasarkan hasil analisis XRF 

diketahui bahwa lempung alam Maredan 

memiliki kandungan Si dan Al dalam 

bentuk oksidanya yang cukup rendah 

yaitu 25,80% dan 14,20% dibandingkan 

dengan sampel lempung Maredan pada 

penelitian Sari (2019) 54,816% dan 

30,344%. Perbedaan kandungan Si dan 

Al tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya, titik pengambilan 

sampel yang berbeda. Hal tersebut juga 

disebabkan karena zeolit berbentuk 

padatan yang bersifat heterogen 

sehingga distribusi unsur tidak merata. 

Nilai kandungan Si dan Al digunakan 

dalam menentukan rasio Si/Al dari zeolit 

yang dihasilkan. Nilai rasio Si/Al akan 

mempengaruhi terhadap jenis zeolit yang 

terbentuk. Nilai rasio Si/Al pada 

lempung Maredan yang digunakan 

adalah 1,519. Nilai rasio Si/Al tersebut 

relatif rendah, sehingga sesuai digunakan 

sebagai bahan dasar untuk mensintesis 

zeolit dengan nilai Si rendah seperti 

zeolit sodalit dan liotit.  

 Selain Si dan Al, kandungan yang 

mendominasi dalam lempung Maredan 

adalah Fe dan K. Keberadaan besi (Fe) 

dalam jumlah yang cukup besar 

dianggap sebagai pengotor yang dapat 

mengganggu dalam proses sintesis zeolit 

karena dapat menggantikan ion Al
3+

 

sehingga menyebabkan rendahnya 

tingkat tetrahedral Al pada zeolit sintesis 

(Tuncuk et al., 2013). Proses aktivasi 

kimia melibatkan perlakuan leaching 

menggunakan H2SO4 1 M dapat 

membantu mengurangi pengotor-

pengotor pada sampel, salah satunya 

logam Fe. Persentase jumlah Fe dalam 

lempung Maredan menurun dari 8,530 

menjadi 7,710 pasca perlakuan leaching. 

Aktivasi lempung dengan menggunakan 

asam ini juga dapat meningkatkan rasio 

Si/Al dari 1,519 menjadi 1,647. 

 Zeolit hasil sintesis dikarakterisasi 

menggunakan XRF untuk mengetahui 

komposisi kimia serta rasio Si/Al. 

Berdasarkan data pada Tabel 2 rasio 
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Si/Al hasil sintesis adalah 1,577. 

Penurunan rasio Si/Al pada zeolit 

disebabkan karena masih adanya logam 

Fe sebagai pengotor dan menurunnya 

persentase Si akibat kemampuan NaOH 

dengan konsentrasi 5 M yang mampu 

melarutkan sebagian SiO2. NaOH yang 

ditambahkan dalam sintesis zeolit tidak 

hanya bekerja sebagai pelarut saja tetapi 

juga sebagai mineralizer dan metalizer. 

Mineralizer yaitu senyawa yang 

ditambahkan pada larutan encer dan 

berfungsi untuk mempercepat proses 

kristalisasi dengan cara meningkatkan 

kemampuan kelarutannya, sehingga 

dengan penambahan mineralizer suatu 

yang sulit larut akan menjadi larut. 

Sedangkan metalizer diperlukan untuk 

mensintesis zeolit karena zeolit memiliki 

muatan negatif berupa ion Al sehingga 

dibutuhkan kation pengimbang sebagai 

penetral (Schubert & Housing, 2000).  

 

KESIMPULAN 

Hasil analisis XRF membuktikan bahwa 

aktivasi secara kimia dengan asam sulfat 

1 M dan aktivasi fisika dengan kalsinasi 

dapat mengurangi kadar besi (Fe) yang 

merupakan pengotor dalam proses 

sintesis zeolit dari 8,530% menjadi 

7,710% serta meningkatkan kadar silika 

dan alumina pada lempung Maredan. 

Hasil sintesis diperoleh zeolit jenis kadar 

Si rendah dengan rasio Si/Al 1,577. 
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