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ABSTRACT 

Fe is one of the heavy metals that are harmful if levels exceed the thres hold. 

This material is often found in waste output streams, both industrial waste and 

house hold waste. The presence of iron in the water is a thing to watch out for 

and be considered because of its toxic if it enters in to the human body. To 

reduce the concentration of these metals Fe, an alternative that can be used is 

by adsorption process using zeolite 4A synthesized from fly ash of oil palm. 

The method used in the Fe metal adsorption process is a batch method. This 

study begins with the equilibrium curve to determine the optimum contact 

time. Analysis of adsorption results performed by AAS. The parameters used 

in this study is the initial concentration of 100 ppm, the stirring speed of 150 

rpm, a dose of 1 gram of zeolite 4A, the variation in pH of the solution (4, 5, 

6, 7 and 8) and temperature (30, 40, 50, 60 and 70°C). Results showed that the 

time to achieve the equilibrium state for 4 hours, with the highest percentage 

of adsorbed Fe is 98.0% of 100 ppm metal Fe(II) is used, the optimum 

operating conditionsare at pH 6 and room temperature (≈ 30
o
C). 
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PENDAHULUAN 

Besi merupakan salah satu materi 

yang banyak terdapat pada lapisan litosfer 

bumi dengan persentase sekitar 5%. Materi 

ini sering ditemukan pada aliran keluaran 

limbah, baik limbah industri maupun 

limbah rumah tangga. Keberadaan besi 

pada perairan merupakan suatu hal yang 

perlu diwaspadai dan diperhatikan karena 

sifat toksiknya jika masuk ke dalam tubuh 

manusia. Pada konsentrasi rendah sekitar 

1,8 mg/l keberadaan besi di dalam tubuh 

dapat menyebabkan beberapa penyakit 

seperti anorexia, aligura, diarhoea, 

hypothermia, diphasic shock, asam 

lambung dan bahkan kematian. Sedangkan 

pada konsentrasi lebih besar, penderita 

akan mengalami kerusakan pada organ 

tubuh seperti penyumbatan pada sistem 

peredaran darah, hati, ginjal, jantung, otak, 

limpa, adrenals dan thymus (Karthikeyan, 

dkk, 2005). 

Berbagai usaha telah dilakukan 

untuk menurunkan konsentrasi logam 

terlarut, terutama logam-logam berat dalam 

lingkungan perairan. Teknologi yang ada 

pada saat ini dalam usaha tersebut 

diantaranya ekstraksi fluida pada kondisi 

superkritikal, bioremediasi dan oksidasi 

dengan oxidizing agent. Akan tetapi, untuk 

menjalankan teknologi-teknologi tersebut 

membutuhkan biaya yang cukup tinggi. 

Metode lain yang dapat digunakan untuk 

menurunkan konsentrasi logam terlarut 

adalah adsorpsi, karena selain mudah 

dilakukan, efektivitasnya tinggi dan biaya 

yang diperlukan juga rendah. Adsorben 

yang paling umum dipakai adalah karbon 

aktif, alumina, silika gel dan zeolit (Sriyanti 

dan Taslimah, 2003). 

 Zeolit 4A merupakan kristal 

aluminasilika sintetis yang terdiri dari 

kesatuan mata rantai sangkar sodalit yang 

berikatan membentuk cincin ganda 

beranggota empat, yang dihubungkan oleh 

atom oksigen. Rumus kimia dari zeolit 4A 

adalah Na12(AlO2)12(SiO2)12.27H2O dengan 

rasio Si/Al = 1, yang mempunyai simetri 

kubik dengan unit sel sebesar 12,32 Ǻ, dan 

biasanya dalam bentuk Na Zeolit. 
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Kegunaan yang penting dari zeolit 4A 

adalah sebagai penukar ion dan pengolahan 

air (Hamdan, 1992).  

 Zeolit 4A dapat dibuat dari fly ash 

sawit. Hal ini dikarenakan fly ash sawit 

memiliki kadar silika yang cukup tinggi 

yaitu sebesar 50,62%. Kondisi optimum 

dalam pembuatan zeolit 4A dari fly ash 

sawit yaitu dengan waktu pengadukan 

selama 3 jam dan waktu pemanasan gel 8 

jam pada temperatur 80
o
C (Suchi, 2011). 

Salah satu pemanfaatan zeolit A adalah 

sebagai adsorben untuk logam berat 

sebagai upaya dalam mengurangi bahkan 

menghilangkan konsentrasi logam berat 

pada perairan. Suci dan Nurul (2010) telah 

melakukan penelitian mengenai adsorpsi 

ion logam Zn(II) pada zeolit A dengan 

metode batch, kondisi optimum diperoleh 

pada pH 6 dan temperatur 32
o
C, jumlah 

zeolit yang digunakan sebanyak 1 gr dalam 

100 ml adsorbat dengan konsentrasi 500 

mg/l, logam Zn(II) yang terjerap terbanyak 

yaitu 99,74%. 

Fokus penelitian ini yaitu 

mempelajari pengaruh temperatur dan pH 

terhadap proses adsorpsi logam Fe 

menggunakan zeolit 4A sebagai adsorben 

yang disintesis dari fly ash sawit dengan 

metode batch. Untuk mengetahui pengaruh 

temperatur dan pH tersebut, pada penelitian 

ini akan digunakan variasi pH 4, 5, 6, 7 dan 

8, sedangkan variasi temperatur yaitu 30, 

40, 50, 60 dan 70
o
C.Tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mendapatkan data 

kesetimbangan serta pengaruh temperatur 

dan pH terhadap proses adsorpsi logam 

Fe(II) oleh zeolit 4A yang disintesis dari 

abu layang sawit (fly ash). 

 

METODA PENELITIAN 

Penelitian ini terdiri dari beberapa 

tahap, sebagai berikut: 

a. Pembuatan Reaktan 

Bahan reaktan yang digunakan 

dalam sintesis zeolit 4A adalah natrium 

silikat dan natrium aluminat. 

 Pembuatan Larutan Natrium Silikat 

Larutan natrium silikat dibuat 

dengan melebur 25 gram fly ash sawit dan 

62,5 gr NaOH kering pada temperatur 

500
o
C selama 5 jam. Setelah dingin, 

leburan tersebut diberi aquades 100 ml dan 

dibiarkan selama 24 jam agar larut 

sempurna. Larutan kemudian disaring dan 

diencerkan sampai 250 ml (Suchi, 2011). 

 Pembuatan Larutan Natrium 

Aluminat 

Larutan natrium aluminat dibuat 

dengan melarutkan 30,50 gram NaOH 

dalam 100 ml aquades. Ke dalam larutan 

itu dimasukan sebanyak 21,65 gr Al(OH)3 

sambil diaduk. Setelah semua Al(OH)3 

larut kemudian diencerkan sampai 250 ml 

(Suchi, 2011). 

b. Sintesis Zeolit 4A 

 Proses sintesis zeolit 4A dilakukan 

dengan menambahkan larutan natrium 

aluminat secara perlahan-lahan ke dalam 

larutan natrium silikat dengan 

perbandingan volume 60:40 ml sambil 

diaduk dengan kecepatan 200 rpm selama 3 

jam hingga homogen dan akan terbentuk 

gel yang berwarna putih. Kemudian gel 

tersebut dimasukkan ke dalam oven pada 

temperatur 80
o
C selama 8 jam. Hasil 

sintesis disaring dan dicuci dengan aquades 

sampai pH netral, kemudian dikeringkan 

dalam oven pada temperatur 120
o
C selama 

3 jam (Suchi, 2011). 

c. Proses Adsorpsi Logam Fe 

Proses adsorpsi dilakukan secara 

batch, yaitu dengan mencampurkan 1 

gram adsorben pada 100 ml larutan Fe(II) 

dengan konsentrasi 100 ppm yang telah 

diatur pH dan temperaturnya sesuai 

dengan variabel yang telah ditetapkan. 

Larutan tersebut diaduk dengan kecepatan 

150 rpm. Pengambilan sampel dilakukan 

sesaat sebelum proses pengontakkan dan 

pada waktu kesetimbangan. 

d. Analisa Data 

Untuk menganalisa kadar Fe pada 

larutan yang telah diadsorpsi dengan zeolit 

4A, sampel disaring untuk memisahkan 

zeolit 4A dari larutan menggunakan kertas 

saring, lalu filtrat dianalisa dengan 

menggunakan SSA (Spektrofotometri 

Serapan Atom) pada panjang gelombang 

248,3 nm untuk Fe (SNI 06-6989.4-2004). 



 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kurva Kesetimbangan 

Kurva kesetimbangan diperlukan 

untuk menentukan waktu kontak optimum 

yang akan digunakan pada proses adsorpsi 

untuk menentukan kondisi operasi lainnya 

yang divariasikan pada penelitian ini yaitu 

pH dan temperatur. Dari hasil pengukuran 

menggunakan AAS diperoleh kurva 

kesetimbangan seperti yang ditampilkan 

pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Kurva Kesetimbangan Adsorpsi Fe(II) pada Zeolit 4A 

 

Dari Gambar 1 terlihat bahwa 

terjadi penurunan konsentrasi Fe(II) pada 

larutan yang sangat cepat pada waktu 1 jam 

pertama. Sedangkan pada jam berikutnya 

proses adsorpsi Fe(II) oleh zeolit 

berlangsung sangat lambat hingga 

konsentrasi Fe(II) tidak berubah lagi 

setelah jam ke 4. Menurut Suci dan Nurul 

(2010), hal ini terjadi karena berkaitan 

dengan faktanya bahwa pada awalnya 

banyak sisi adsorben yang kosong sehingga 

kecenderungan larutan untuk terserap ke 

adsorben sangat tinggi dengan 

bertambahnya waktu kontak hingga 

tercapai waktu kesetimbangan. 

Pengaruh pH dan Temperatur 

Pada umumnya penjerapan logam 

meningkat dengan naiknya pH. Dari 

Gambar 2 terlihat bahwa Fe(II) terjerap 

cenderung meningkat dari pH 4-6 dan 

cenderung menurun setelah pH 6-8 pada 

tiap temperatur operasi yang berbeda 

terutama pada temperatur rendah. 

Sedangkan pada temperatur tinggi (70
o
C), 

pengaruh pH tidak terlihat jelas karena 

perubahan yang terjadi sangat kecil.

 

 

Gambar 2. Pengaruh pH terhadap Fe(II) Terjerap 
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Menurut Basta dan Tabatabai 

(1992), fenomena pengaruh pH ini dapat 

dijelaskan menggunakan mekanisme 

adsorpsi hidrolisis mengikuti persamaan 

reaksi sebagai berikut: 

 

  

Dengan X
-
 adalah yang mewakili 

permukaan adsorben, dalam hal ini yaitu 

zeolit 4A. 

Pada pH 4-6 adsorpsi zeolit 4A 

terhadap logam Fe(II) semakin besar, hal 

ini disebabkan pada kondisi tersebut ion H
+
 

semakin berkurang dan kesetimbangan 

bergeser ke arah kanan sesuai dengan azas 

Le Chatelier yaitu apabila pada suatu 

sistem kesetimbangan, salah satu dikurangi 

maka kesetimbangan bergeser ke arah zat 

yang dikurangi tersebut. Dengan adanya 

pergeseran kesetimbangan tersebut, maka 

FeOH
+ 

akan bertambah yang menyebabkan 

daya serap zeolit 4A terhadap logam Fe(II) 

semakin besar. Sedangkan pada pH 6-8 

terjadi penurunan kapasitas adsorpsi, hal ini 

disebabkan ion OH
-
 yang terlalu banyak 

dalam larutan tidak mampu diikat oleh 

logam Fe
2+

, sehingga masih banyak ion 

OH
-
 bebas di dalam larutan yang 

menyebabkan terjadinya kompetisi antara 

OH
-
 bebas dengan permukaaan adsorben X

-
 

untuk berikatan dengan FeOH
+
. Oleh 

karena itu, selain terjadinya ikatan antara 

FeOH
+
 dengan permukaan adsorben X

-
 

yang ditunjukkan pada persamaan reaksi di 

atas juga terjadi reaksi samping antara 

FeOH
+ 

dengan ion OH
-
 bebas membentuk 

endapan Fe(OH)2. 

Pengaruh Temperatur terhadap Fe(II) 

Terjerap 

Untuk melihat pengaruh perubahan 

temperatur terhadap proses adsorpsi logam 

Fe(II) oleh zeolit 4A, maka dari data pada 

Gambar 2 disajikan dalam bentuk 

hubungan temperatur terhadap Fe(II) 

terjerap pada pH yang berbeda seperti yang 

ditampilkan pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Pengaruh Temperatur terhadap Fe(II) Terjerap 

Dari Gambar 3 terlihat bahwa 

kemampuan adsorpsi logam Fe(II) oleh 

zeolit 4A yang di sintesis dari fly ash sawit 

cenderung menurun seiring meningkatnya 

temperatur operasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa proses adsorpsi logam Fe(II) oleh 

zeolit 4A paling baik dilakukan pada 

temperatur ruang (≈ 30
o
C). Sedangkan pada 

temperatur tinggi proses adsorpsi tidak 

berlangsung dengan baik, hal ini terjadi 

karena terjadi desorpsi, yaitu pelepasan 

kembali ion yang sudah menempel pada 

permukaan adsorben. Proses pelepasan ion 

yeng telah menempel pada permukaan 
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zeolit pada proses adsorpsi, kemungkinan 

hal ini dapat terjadi karena pada proses ini 

terjadi proses adsorpsi fisika, yaitu dengan 

meningkatnya temperatur, maka ion yang 

sudah menempel dapat lepas kembali 

sehingga akan menurunkan daya jerap 

zeolit 4A terhadap logam Fe. Kondisi ini 

sesuai dengan Alberty dan Daniels (1983) 

yang menyatakan bahwa adsorpsi akan 

lebih cepat berlangsung pada suhu rendah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan 

penelitian mengenai adsorpsi logam Fe(II) 

oleh zeolit 4A yang disintesis dari fly ash 

sawit dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Waktu tercapainya kondisi 

kesetimbangan oleh zeolit 4A yang 

disintesis dari fly ash sawit sebanyak 

1 gram dalam menjerap logam Fe(II) 

dengan konsentrasi 100 ppm yaitu 

selama 4 jam. 

2. Logam Fe(II) yang terjerap terbanyak 

yaitu pada kondisi operasi pH 6 dan 

temperatur ruang (≈30
o
C) sebanyak 

98.0%. 

3. Daya adsorpsi zeolit 4A terhadap 

logam Fe(II) meningkat pada pH 4-6 

dan menurun pada pH 6-8. 

4. Meningkatnya temperatur 

menyebabkan penurunan daya 

adsorpsi zeolit 4A terhadap logam 

Fe(II). 

Saran 
Untuk penelitian selanjutnya, 

disarankan agar dilakukan pengkajian 

mengenai kinetika dan isoterm adsorpsi 

sebagai upaya untuk menentukan model 

yang tepat untuk menggambarkan proses 

adsorpsi logam Fe(II) menggunakan zeolit 

4A yang disintesis dari fly ash sawit. 
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