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ABSTRACT 

 
Natural clay has the disadvantage of low cation exchange capacity and not resistant to 
heating, and the number of impurities on the surface and in the lattice clays. In the use 
of natural clays as adsorbents not provide optimal results. Activation of the physico-
chemical characteristics are expected to improve the natural clay. In this study, activated 
natural clays with 2M NaOH with reflux method, by using a three-neck round bottom 
flash. During the last reflux stirring constantly using a magnetic stirrer for 8 hours. Clay 
activation results identified by XRD analysis and characterized by parameters Si/Al 
ratio determined using the gravimetric method, CEC using Nessler reagent as measured 
by spectrophotometry, acid and alkaline sites determined using titration method 
alkalimetri and acidimetry, as well as the surface area is determined by the absorption 
the methylene blue clay as measured by spectrophotometry. XRD analysis results 
indicate that the activation of natural clay kaolinite using NaOH lead turned into sodium 
alumina silicate. Characterization results showed an increase in CEC, surface area, acid 
and alkaline clay site activation, but the Si/Al ratio decreased. Activation clay CEC 
value meq/100g 487.94, the surface area of 24.77 m2 / g, acidity 1.225 mmol / g, 1.087 
mmol alkalinity / g and the ratio of Si/Al 2,901. 
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ABSTRAK 
 

Lempung alam memiliki kelemahan yaitu kapasitas tukar kation dan tidak tahan 
terhadap pemanasan, serta banyaknya pengotor pada permukaan dan dalam kisi 
lempung. Sehingga dalam penggunaannya sebagai adsorben belum memberikan hasil 
yang optimal. Aktivasi secara fisika-kimia diharapkan dapat meningkatkan karakteristik 
lempung alam. Pada penelitian ini lempung alam diaktivasi dengan NaOH 2M dengan 
metode refluks, menggunakan labu bulat leher tiga yang dihubungkan dengan 
kondensor lalu dipanaskan pada suhu 105°C. Selama refluks berlangsung dilakukan 
pengadukan terus-menerus dengan menggunakan pengaduk magnet selama 8 jam. 
Lempung hasil aktivasi diidentifikasi berdasarkan analisis XRD dan dikarakterisasi 
berdasarkan parameter rasio Si/Al yang ditentukan menggunakan metode gravimetri, 
KTK dengan menggunakan reagen Nessler, situs asam dan basa ditentukan 
menggunakan metode titrasi alkalimetri dan asidimetri, serta luas permukaan. Hasil 
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analisis XRD menunjukkan bahwa aktivasi lempung alam menggunakan NaOH 
menyebabkan kaolinit berubah menjadi  natrium alumina silikat. Hasil karakterisasi 
menunjukkan peningkatan KTK, luas permukaan, situs asam dan basa lempung aktivasi, 
namun rasio Si/Al mengalami penurunan. Lempung aktivasi memiliki nilai KTK 487,94 
meq/100g, luas permukaan 24,77 m2/g, keasaman 1,225 mmol/g, kebasaan 1,087 
mmol/g dan rasio Si/Al 2,901.  

 
Kata kunci : Lempung, Refluks, Kalsinasi  

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, 
khususnya dibidang mineral yang ditandai banyaknya aktivitas tambang. Wilayah darat 
Indonesia khususnya di Provinsi Riau mengandung begitu banyak kandungan mineral 
yang terdapat pada wilayah yang menyebar di seluruh daerah seperti batubara dan 
lempung. Lempung alam dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya 
sebagai adsorben, resin penukar ion, katalis, komposit, membran dan bahan pembuat 
keramik (Hartono,1979). Akan tetapi, lempung alam memiliki kelemahan yaitu struktur 
lapisnya mudah rusak dan porositasnya dapat hilang bila mengalami pemanasan pada 
suhu tinggi. 

Kelemahan lempung alam dapat diatasi dengan melakukan aktivasi secara kimia 
dan fisika. Aktivasi lempung secara kimia dilakukan dengan menggunakan asam 
(Butar-butar, 1998), basa (Sirait, 2012), kation surfaktan dan polihidroksikation 
(Sunarso, 2007). Aktivasi secara fisika dapat dilakukan melalui pemanasan, yaitu 
kalsinasi. Proses kalsinasi bermanfaat untuk menjaga stabilitas termal lempung dan 
memperbesar pori-pori permukaannya (Sukamta dkk., 2009). Lempung kalsinasi  
memiliki beberapa kelebihan antara lain stabilitas termal yang lebih tinggi hingga suhu 
600oC, volume pori dan luas permukaan (Nusyirwan, 2005) yang lebih besar. 

Berdasarkan kajian Nadarlis (2011), diketahui bahwa lempung alam Desa Talanai 
terdiri dari beberapa campuran mineral, seperti kaolinit, muskovit dan kuarsa. Mineral 
utama lempung ini adalah kaolinit yang memiliki rasio Si/Al = 26,33; kapasitas tukar 
kation (KTK) = 4,32 meq/100g; luas permukaan = 23,37 m2/g; keasaman = 0,15 
mmol/g dan kebasaan = 0,5 mmol/g. Ditinjau dari nilai KTK, keasaman dan kebasaan, 
karakter lempung alam Desa Talanai ini relatif masih rendah sehingga perlu dilakukan 
aktivasi baik secara fisika dan kimia. Aktivasi kimia lempung Talanai dengan NaOH 
telah dilakukan oleh Sirait (2012) dengan metode perendaman, diketahui bahwa 
lempung alam Talanai tersebut memiliki luas permukaan 24,73 m2/g dan KTK 130,3 
meq/100g. Berdasarkan dari nilai luas permukaan dan KTK yang masih rendah maka 
perlu dilakukan metode yang berbeda yaitu refluks. Dengan metode ini diharapkan 
dapat meningkatkan rasio Si/Al, KTK, luas permukaan dan situs asam basa lempung. 

Menurut penelitian Ratmah (2001) lempung alam daerah Lipat Kain yang 
diaktivasi dengan KOH menggunakan metode refluks memberikan peningkatkan luas 
permukaan lempung sebesar 0,25 m2/g. Dari hasil tersebut sangat perlu dikembangkan 
untuk meningkatkan karakter lempung dengan metoda refluks dan teknik aktivasi yang 
digunakan. 
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Pada penelitian ini lempung alam Desa Talanai diaktivasi dengan NaOH 2M 
menggunakan metode refluks dengan perlakuan tanpa kalsinasi dan dengan kalsinasi 
pada suhu 4000C selama 3 jam. 

 
METODE PENELITIAN 

 
a. Pengambilan dan pengolahan sampel lempung 

Sampel lempung yang digunakan diambil dari Desa Talanai, Teratak Buluh, 
Kabupaten Kampar. Sampel yang diperoleh dimasukkan dalam kantong plastik secara 
terpisah dan dibawa ke laboratorium.  

Sampel lempung dibersihkan dari partikel kasar secara pencucian dengan akuades 
sebanyak 3 kali dan disaring. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 1050C 
sampai kering selanjutnya lempung digerus sampai halus dan diayak dengan ayakan 
ukuran 200 mesh. Kemudian disimpan dalam desikator untuk aktivasi. 

 
b. Aktivasi dengan NaOH 

Sebanyak 45 g lempung ditambahkan NaOH 2M dengan menggunakan metode 
refluks. Metode refluks dilakukan dengan cara yaitu pemanasan disertai pengadukan 
terus-menerus dengan pengaduk magnet selama 8 jam pada suhu 1050C. Sampel 
dikeringkan dalam oven dan dibagi menjadi dua perlakuan yaitu tanpa kalsinasi 
(LATK) dan dengan kalsinasi pada suhu 4000C selama 3 jam (LAk4). Lalu sampel 
didinginkan dalam desikator dan siap untuk dikarakterisasi. 

 
c. Karakterisasi lempung aktivasi 
 
Identifikasi Mineral Lempung Aktivasi 

Identifikasi mineral lempung aktivasi dilakukan dengan menggunakan 
spektroskopi difraksi sinar-X (XRD). 
 
Penentuan rasio Si/Al 

Analisa SiO2 dan Al2O3 pada sampel ini dilakukan pada Laboratorium Metalurgi 
Institut Teknologi Bandung. Analisis SiO2 dan Al2O3 ini menggunakan metode 
gravimetri. 
 
Penentuan Silika dengan metode gravimetri 

Sebanyak 1 g sampel dimasukkan kedalam beaker gelas. Kemudian ditambahkan 
25 ml HCL 1:1 dan dipanaskan diatas hotplate. Selanjutnya didinginkan lalu ditutup 
dengan kaca arloji dan dipanaskan selama 15 menit, didinginkan lalu disaring dengan 
kertas saring whatman No.40. Endapan dicuci dan residu dimasukkan kedalam krusibel 
yang sudah diketahui beratnya (m1) lalu diarangkan dan diabukan dalam furnace. 
Selanjutnya sampel didinginkan dan ditimbang (m2). Kemudian ditambahkan 1 tetes 
H2SO4 1:1 dan 5 ml HF dan dipanaskan diatas hotplate sampai kering. Kemudian 
diabukan kembali dalam furnace, ditimbang (m2). Kadar SiO2 dapat ditentukan dengan 
persamaan : 

%SiO2 = భିమ
,ହ 

  x 100%        (1) 
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Penentuan Alumina dengan metode gravimetri 
Sebanyak 1 g sampel dimasukkan kedalam beaker 250 ml dan ditambahkan 25 ml 

HCL 1:1, dipanaskan diatas hotplate sampai kering. Sampel didiinginkan, lalu ditutup 
dengan kaca arloji dan dipanaskan selama 15 menit, sampel didinginkan lalu disaring 
dengan kertas saring whatman No.42. Endapan dicuci dan filtratnya disimpan (F1). 
Residu dimasukkan kedalam krusibel lalu diarangkan dan diabukan dalam furnace, 
kemudian diidinginkan. Abu dipindahkan ke dalam beaker dan ditambahkan 1 tetes 
H2SO4 1:1 dan 5 ml HF dan dipanaskan diatas hotplate sampai kering. Kemudian 
ditambahkan 5 ml HCl(p) dan dipanaskan, kemudian didinginkan dan diencerkan 
dengan aquades lalu disaring dengan kertas saring whatman No.42 dan Filtratnya (F2) 
digabungkan dengan F1, lalu ditambahkan 1 tetes H2O2 dan dipanaskan. Filtrat 
ditambahkan ammoniak 1:4 sampai pH >8 lalu dipanaskan. Endapan disaring dengan 
whatman No.41 kemudian dicuci. Endapan dimasukkan kedalam krusibel (m1) lalu 
diarangkan dan diabukan. Endapan didinginkan dan ditimbang (m2). Kadar Al2O3 dapat 
ditentukan dengan Persamaan (2) : 
 % Al2O3 = 2ܱ3݈ܣ ܯܤ 

4ܱ݈ܲܣ2 ܯܤ
 x మିభ

ଶହ/ଶହ
 x 100 %      (2) 

 
Penentuan kapasitas tukar kation (KTK) total 

Untuk penentuan kapasitas tukar kation lempung, sebanyak 1 g lempung aktivasi 
direndam dalam 100 ml larutan NH4CL 2M selama 24 jam. Suspensi disentrifus pada 
kecepatan 2000 rpm selama 15 menit, lalu didekantir. Pasta lempungnya kemudian 
direndam dalam 50 ml larutan KCL 2M selama 24 jam. Campuran kemudian dipisahkan 
dan filtratnya ditambahkan reagen nessler hingga didapat larutan berwarna kuning 
kecoklatan. kadar ion NH4

+ pada filtrat dianalisa secara spektrofotometri pada panjang 
gelombang 380-480 nm. pengukuran dilakukan dengan pengulangan sebanyak tiga kali.  
 
Penentuan situs asam dan basa lempung 

Situs asam dan basa dari lempung aktivasi ditentukan dengan menggunakan 
metoda titrasi asidimetri dan alkalimetri, yaitu dengan cara mengontakkan 0,2 g 
lempung aktivasi dengan 50 mL larutan NaOH 0,05M dan 0,2 g lempung aktivasi 
dengan 50 mL larutan HCl 0,05M selama satu malam. Suspensi kemudian disaring,lalu 
filtratnya dititrasi secara alkalimetri dan asidimetri. Pengukuran masing-masing analisis 
dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. 
 
Penentuan luas permukaan lempung 

Sebanyak 0,1 g lempung aktivasi dikontakkan dengan larutan metilen biru dengan 
konsentrasi 5ppm selama 30 menit. Suspensi kemudian disentrifus dan filtratnya diukur 
menggunakan alat spektrofotometer pada panjang gelombang 650-680 nm.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
a. Hasil penentuan identifikasi jenis mineral lempung 

Analisis difraksi sinar-X dari lempung alam dan lempung aktivasi diperoleh 
difraktogram seperti yang terlihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Pola XRD dari lempung alam (LA) , LATK, LAk4. 

 
Pola XRD lempung alam Desa Talanai yang telah diaktivasi menggunakan NaOH 

tanpa kalsinasi dan dengan kalsinasi pada variasi suhu 4000
 C terlihat pada Gambar 1. 

Gambar 1 menunjukkan pola XRD lempung alam Desa Talanai terlihat bahwa 
kandungan mineral lempung terdiri dari kaolinit, kuarsa dan muskovit (Nadarlis, 2011), 
sedangkan pola XRD pada lempung yang telah diaktivasi dengan NaOH LATK dan 
LAk4 menunjukkan bahwa kaolinit berubah menjadi mineral baru yaitu natrium 
aluminium silikat [Na6(AlSiO4)6. 4H2O]. hal serupa juga dilaporkan Sirait (2012) yang 
mengaktivasi NaOH dengan metode perendaman. 

Puncak karakteristik kaolinit 2θ = 12,34o (7,18 Å), 23,97o (3,71 Å),  24,89o (3,58 
Å),  34,95o (2,57 Å), 38,44o (2,34 Å), 42,42o (2,13 Å). Kaolinit berubah menjadi 
natrium aluminium silikat [Na6(AlSiO4)6. 4H2O] pada 2θ = 13,89o (6,37 Å), 19,76o 
(4,49 Å),  24,24o (3,67 Å),  24,51o (3,63 Å), 31,90o (2,80 Å), 34,89 o (2,56 Å), 43,73o 
(2,09 Å) seperti yang terlihat pada Gambar 4.1. Hal ini membuktikan keberadaan kation 
Na pada rongga-rongga lempung. Sirait (2012) melaporkan bahwa aktivasi lempung 
Desa Talanai dengan NaOH 2M menggunakan metode perendaman dan kalsinasi pada 
suhu 4000C selama 3 jam menyebabkan munculnya puncak natrium aluminium silikat 
terjadi pada 2θ = 13,91 (6,3354 Å), 19,78 (4,479 Å), 24,22 (3,659 Å), 31,56 (2,833 Å), 
34,54 (2,5864 Å), 51,87 (1,7571 Å), 58,19 (1,5841 Å), 63,96 (1,4543 Å). Hasil analisis 
lempung aktivasi (LATK) menggunakan difraksi sinar-X menunjukkan hilangnya 
sebagian puncak natrium aluminium silikat setelah dikalsinasi pada suhu 4000C selama 
3 jam. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Sirait (2012) bahwa aktivasi lempung dengan 
NaOH dan selanjutnya dikalsinasi pada suhu 4000C menyebabkan menurunnya puncak 
difraksi natrium aluminium silikat. Hal ini disebabkan oleh suhu kalsinasi yang terlalu 
tinggi sehingga jumlah kation Na yang terdapat pada lempung semakin berkurang.  
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b. Rasio Si/Al 
Dari hasil pengukuran kadar silika dan alumina seperti tercantum pada gambar 2 

menunjukkan bahwa lempung alam (LA) terdiri dari kadar SiO2 sebesar 58,46% dan 
Al2O3 sebesar 2,22%. Setelah dilakukan penambahan larutan NaOH terhadap lempung 
maka kadar SiO2 dan Al2O3 mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada gambar 2.  
 

 
Gambar 2. Diagram persentase kadar SiO2 dan Al2O3 pada sampel LA, LATK, LAk4. 

 
Berdasarkan data rasio Si/Al diperoleh bahwa lempung sudah diaktivasi 

mengalami penurunan rasio Si/Al sebesar 2,9 (LATK) dan 5,72 (LAk4) dibandingkan 
dengan lempung alam. Hal serupa juga dilaporkan Sirait (2012) yaitu rasio Si/Al 
lempung alam yang diaktivasi dan dikalsinasi selama 3 jam pada suhu 4000C dari 26,33 
menjadi 3,58;  Hal ini menunjukkan berkurangnya jumlah pengotor pada permukaan 
lempung dan telah terjadi pemerataan pada pori lempung setelah lempung diaktivasi 
NaOH dan dikalsinasi.  

Penurunan rasio Si/Al lempung aktivasi ini terjadi akibat naiknya kadar Al2O3 
yang berasal dari kandungan alumina pada natrium aluminium silikat, muskovit, dan 
kuarsa. Muskovit dan kuarsa merupakan senyawa yang banyak mengandung SiO2. 

 
c. Kapasitas tukar kation 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kapasitas tukar kation (KTK) lempung 
alam meningkat setelah aktivasi dan kalsinasi (Gambar 3). Kapasitas tukar kation 
lempung alam (LA) meningkat dari 4,32 meq/100g (Nadarlis, 2011) menjadi 487,94 
meq/100g (LATK); 381,94 meq/100g (LAk4). Hasil serupa juga dilaporkan oleh Sirait 
(2012) bahwa lempung yang diaktivasi dan dikalsinasi pada suhu 4000C jam 
memberikan peningkatan kapasitas tukar kation lempung alam dari 4,32 meq/100g 
menjadi 130,3 meq/100g. Meningkatnya kapasitas tukar kation lempung disebabkan 
oleh bertambahnya jumlah kation Na yang dapat digantikan oleh NH4 sebagai akibat 
aktivasi menggunakan larutan  NaOH. 
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Gambar 3. Kapasitas tukar kation lempung alam (LA), LATK, LAk4. 

 
Muhdarina dkk (2003) melaporkan bahwa kalsinasi lempung aktivasi selama 3 

jam pada suhu 4000C juga disebabkan oleh meningkatnya kadar Al2O3 lempung setelah 
aktivasi dan kalsinasi yang lebih besar akan menyebabkan kerangka lempung relatif 
bermuatan negatif. Penggunaan basa menyebabkan sebagian silika larut sehingga 
lempung bermuatan negatif dan akan terjadi lebih banyak adsorpsi kation-kation 
dipermukaan. 

 
d. Situs Asam Basa 

Pada penelitian ini, keasaman dan kebasaan lempung akan ditentukan dengan 
menggunakan metode titrasi asam dan basa. Pada Gambar 4 dapat diketahui bahwa 
keasaman sampel mengalami peningkatan dari 0,15 mmol/g (LA) menjadi 1,225 
mmol/g (LATK) dan 0,75 mmol/g (LAk4). Keasaman lempung terjadi karena Al pada 
oktahedral dapat dipertukarkan dan menjadi tidak stabil, ,maka Al menjadi sumber 
H+dan juga situs asam juga berasal dari gugus OH yang terbuka. 

 

 
Gambar 4. Situs asam-basa lempung alam (LA), (LATK). (LAk4). 

 
Kebasaan lempung dipengaruhi oleh banyak jumlah kation Na+, Ca+, Mg2+ dan K+ 

yang menggantikan ion hidrogen dan aluminium dalam struktur lempung (Brady, 1976). 
Hal ini menunjukkan korelasi antara nilai KTK dan kebasaan, yaitu jika semakin tinggi 
nilai KTK lempung maka akan semakin tinggi pula kebasaannnya. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa kebasaan meningkat pada sampel LATK, LAk4 yaitu dari 0,5 
mmol/g (LA) menjadi 1,087; 0,662mmol/g setelah diaktivasi (Gambar 4).  
 
e. Luas permukaan 

Berdasarkan hasil penelitian, lempung desa Talanai yang diaktivasi dengan NaOH 
dan dilakukan tanpa kalsinasi dan dikalsinasi pada suhu 400oC menyebabkan 
kemampuan lempung dalam menyerap metilen biru berbeda-beda sehingga luas 
permukaan masing-masing sampel pun berbeda yaitu 24,77 m2/g (LATK); 8,78 m2/g 
(LAk4).  

 

 
Gambar 5. Luas permukaan lempung alam (LA), (LATK). (LAk4). 

 
Berdasarkan Gambar 5 juga diketahui bahwa semakin tinggi suhu kalsinasi maka 

luas permukaan lempung semakin menurun. Hal ini mungkin disebabkan  lempung 
mengalami kerusakan struktur sehingga kemampuan dalam menyerap metilen biru 
semakin berkurang. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil 
analisis secara XRD, memberikan informasi bahwa pengaktifan lempung dengan 
menggunakan NaOH secara refluks menyebabkan kaolinit berubah menjadi natrium 
alumina silikat dan menghasilkan muskovit. Pengaktifan lempung alam (LA) 
menyebabkan penurunan rasio Si/Al dari 26,33 menjadi 2,901 (LATK) dan 5,720 
(LAk4). Lempung aktivasi dengan NaOH secara refluks memberikan peningkatan 
kapasitas tukar kation yaitu 487,94 meq/100g (LATK) dan 381,94 (LAk4). Berdasarkan 
kemampuan adsorpsi terhadap metilen biru, aktivasi lempung dengan NaOH 
menunjukkan penurunan luas permukaan yaitu sebesar 8,87 m2/g. Keberadaan situs 
asam lempung aktivasi mengalami peningkatan yaitu dari 0,15 menjadi 1,225 mmol/g 
(LATK) dan 0,75 (LAk4), sedangkan untuk kebasaan lempung mengalami penurunan 
yaitu dari 0,5 menjadi 1,087 mmol/g (LATK) dan 0,662 (LAk4). 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang sama dengan 
menggunakan penambahan variasi konsentrasi dan untuk mendapatkan pengukuran luas 
permukaan yang optimum. 
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