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ABSTRACT 

The increased efficiency or optimization of zeolite adsorbent can be done through 

chemical activation. The activator used in this study was HCl 1M solution. The 

adsorbent was characterized by XRD. Activated zeolite (ZAT) and unactivated zolite 

(ZA) were applied for removal metanil yellow from aqueous solution using batch 

method with the variation of  adsorbent dose (gram), contact time (inute), pH and initial 

concentration of the dyestuff. The result showed that, optimum time of contact occurred 

at 60 minute and 90 minute for activated zeolite and unactivated zeolite respectively 

with optimum pH occurred at pH 2. The adsorpstion using activated zeolit was better 

than unactivated zeolite, with capacity adsorption was 1,3862 mg/g with removal 

percentage 71,1672% compared unactivated zeolite with capacity adsorption is 1,0410 

mg/g with removal percentage 53,4457%. The types of adsorption for both adsorbents 

followed Langmuir adsorption.   

Keywords : natural zeolite, activation, adsorption, metanil yellow  

ABSTRAK 

Peningkatan daya guna atau optimalisasi zeolit sebagai adsorben (penyerap) dapat 

dilakukan melalui aktivasi kimia. Pada penelitian ini aktivator yang digunakan adalah 

larutan HCl 1M. Adsorben dikarakterisasi dengan XRD. Zeolit alam teraktivasi (ZAT) 

dan zeolit alam tanpa aktivasi (ZA) diaplikasikan pada penyerapan metanil yellow 

dengan menggunakan metode batch dengan variasi massa (gram), waktu kontak 

(menit), pH dan konsentrasi zat warna metanil yellow. Hasil yang didapatkan 

menunjukan adsorpsi berdasarkan variasi waktu kontak diperoleh pada menit ke 60 dan 

90 untuk zeolit alam teraktivasi dan zeolit alam tanpa aktivasi diperoleh pH 

optimumnya 2. Adsorpsi yang menggunakan zeolit alam teraktivasi lebih bagus 

dibandingkan zeolit alam tanpa aktivasi, dengan daya jerapnya 1,3862 mg/g dengan 

persen adsorpsinya 71,1672% dibandingkan zeolit alam tanpa aktivasi  dengan daya 

jerapnya 1,0410 mg/g dengan persen adsorpsinya 53,4457%. Pola adsorpsi untuk kedua 

adsorben mengikuti pola adsorpsi Langmuir. 

Kata kunci : zeolit alam, aktivasi, adsorpsi, metanil yellow 
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PENDAHULUAN 

 Zeolit merupakan senyawa 

alumino silikat hidrat terhidrasi dengan 

unsur utama yang terdiri dari kation 

alkali dan alkali tanah seperti Ca, K dan 

Na. Mineral ini banyak terdapat di dalam 

batuan sedimen, terutama kristal dari 

kelompok aluminium dan silikat. Zeolit 

merupakan bahan alam yang banyak 

terdapat di Indonesia, sifat umum dari 

zeolit adalah kristal yang agak lunak 

dengan warna putih coklat atau kebiru-

biruan. Pemanfaatan zeolit harus terus 

ditingkatkan agar memperoleh daya 

guna yang beragam dan menguntungkan. 

Keinginan untuk terus meningkatkan 

kualitas zeolit menjadi suatu alasan 

penting bagi peneliti. 

Perbedaan jenis aktivator maupun 

konsentrasi aktivasi memberikan 

karakter-karakter yang berbeda pada 

zeolit hasil aktivasi. Pengaktifan 

merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kemampuan zeolit 

sebagai adsorben. Peningkatan daya 

guna atau optimalisasi zeolit sebagai 

adsorben (penyerap) dapat dilakukan 

melalui aktivasi secara fisis maupun 

kimia. Proses aktivasi secara fisis 

dilakukan dengan pemanasan yang 

bertujuan untuk menguapkan air yang 

terperangkap dalam pori-pori kristal 

zeolit sehingga jumlah pori dan luas 

permukaan spesifiknya bertambah. 

Aktivasi secara kimia dapat dilakukan 

dengan menggunakan larutan HCl atau 

H2SO4 yang bertujuan untuk 

membersihkan permukaan pori, 

membuang senyawa pengganggu dan 

menata kembali letak atom yang 

dipertukarkan. Srihapsari (2006) yang 

memanfaatkan zeolit alam teraktivasi 

HCl dengan analisis menggunakan XRD 

mengandung jenis mineral kuarsa 

(quartz), mordenite (kristal zeolit), 

monmorilonite, albite, dan napheline 

untuk semua konsentrasi HCl 1M, 2M 

dan 3M. 

 Banyak penelitian yang telah 

dilakukan tentang zeolit alam yang 

digunakan sebagai adsorben logam berat 

dan zat warna. Anggara (2013) 

mempelajari pengaruh temperatur 

aktivasi terhadap optimalisasi adsorpsi 

zeolit pada ion Pb(II) dengan daya 

jerapnya sebesar 27,027 mg/g. Ola 

(2013) menggunakan zeolit alam sebagai 

adsorben pada Rhodamin B dengan 

aktivatornya HCl 1M. Sedangkan Said 

Muhammad (2008) mengadsorpsi 

larutan iodium menggunakan zeolit alam 

yang diaktivasi menggunakan H3PO4 

diperoleh konsentrasi akhirnya antara 

4,6482 mg/ml – 5,3447 mg/ml. 

Pada penelitian ini daya jerap 

zeolit ditingkatkan dengan cara aktivasi 

kimia dengan menggunakan larutan HCl 

1M sebagai adsorben pada simulasi zat 

warna metanil yellow dalam  mengurangi 

kadar zat warna dari larutan. Metanil 

yellow yang merupakan limbah tekstil 

yang bersifat non-biodegradabel yang 

sangat sulit untuk didegradasi, kalaupun 

bisa membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Sehingga perlu pemanfaatan zeolit 

alam sebagai adsorben yang mampu 

memberikan nilai tambah dalam 

peningkatan kualitas limbah tekstil.   

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Ayakan DSTM ukuran 100 – 200 

mesh, oven (Memmert),  pengaduk 

magnet, UV-Vis (UV mini-1240 

SHIMADZU), FT-IR (Shimadzu IR 

Prestige 21), Spektrofotometer tipe 

Spectroquant Pharo 300, Shaker WS-

120 Sibata, hotplate (REXIM RSH-IDR 

AS ONE), magnetic stirrer, desikator, 
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dan peralatan gelas lainnya yang biasa 

digunakan dilaboratorium. 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah zeolit alam dari PT. 

Bratachem, zat warna metanil yellow, 

NaOH (Merck), HCl (Merck), AgNO3 

(Merck), dan bahan kimia lainnya adalah 

pro analis. 

b. Persiapan dan aktivasi zeolit alam 

Sampel zeolit alam yang 

digunakan sebagai material awal dalam 

penelitian ini adalah zeolit alam yang 

berasal dari PT Bratachem Cikarang, 

Bekasi. Zeolit alam yang masih kasar 

dihaluskan dan diayak menggunakan 

ayakan mesh (ukuran 100 dan 200 

mesh). Zeolit alam yang digunakan yaitu 

lolos yang pada ukuran 100 mesh dan 

tertahan pada 200 mesh. Zeolit 

selanjutnya dicuci menggunakan 

akuades dan kemudian zeolit 

dikeringkan didalam oven pada suhu 

120
0
C selama 2 jam. 

Aktivasi zeolit dilakukan dengan 

cara aktivasi kimia yaitu sebanyak 50 

gram zeolit alam dicampurkan dengan 

250 ml (1 : 5 b/v) larutan HCl dengan 

konsentrasi 1M. Campuran diaduk 

dengan waktu kontak selama 3 jam 

menggunakan magnetic stirrer. Zeolit 

yang sudah diaktifkan kemudian disaring 

dan dicuci dengan akuades sampai pH 

Filtrat 6-7 dan terbebas dari ion Cl
-
 

dengan menguji filtratnya menggunakan 

AgNO3 sampai tidak terbentuk endapan 

putih. Zeolit alam aktif dikeringkan 

dalam oven pada suhu 120
0
C selama 3 

jam dan didinginkan dalam desikator 

(Ola Dore, 2013). Zeolit alam aktif yang 

telah kering tersebut selanjutnya disebut 

dengan ZAT. 

 

 

c. Karakterisasi Adsorben 

Zeolit alam teraktivasi dan Zeolit alam 

tidak teraktivasi dikarakterisasi dengan 

XRD. 

d. Variasi Massa Adsorben 

Zeolit ditimbang dengan variasi 

0,1; 0,5; 1; 1,5 gram dimasukan kedalam 

masing-masing erlenmeyer dan 

ditambahkan dengan 20 ml larutan zat 

warna metanil yellow 10 ppm. Sampel 

diaduk selama 30 menit dengan 

kecepatan 150 rpm dan kemudian 

didiamkan. Setelah itu diambil sepertiga 

larutan atas secara perlahan dan dianalisa 

dengan spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 463 nm. 

e. Variasi Waktu Kontak 

Larutan metanil yellow 20 ml 

dengan konsentrasi 10 ppm ditambahkan 

dengan massa optimum zeolit. 

Campuran diaduk dengan kecepatan 150 

rpm selama 30, 60, 90, 120, 150, dan 

180 menit dan kemudian didiamkan. 

Setelah itu diambil sepertiga larutan atas 

secara perlahan dan dianalisa dengan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 463 nm. 

f. Variasi pH 

Larutan metanil yellow 20 ml 

dengan konsentrasi 10 ppm diatur pHnya 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  dan 9 dengan 

penambahan NaOH dan HCl,  kemudian 

kedalam masing-masing larutan 

ditambahkan dengan massa optimum 

zeolit. Campuran diaduk dengan 

kecepatan 150 rpm dengan waktu 

optimum dan kemudian didiamkan. 

Setelah itu diambil sepertiga larutan atas 

secara perlahan dan dianalisa dengan 
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spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 463 nm. 

h. Variasi Konsentrasi Larutan 

Larutan metanil yellow 20 ml 

dengan variasi konsentrasi 10, 15, 20, 

25, 30, dan 35 ppm diatur pada pH 

optimum, kemudian ditambahkan 

dengan massa optimum zeolit dan 

diaduk dengan kecepatan 150 rpm pada 

waktu kontak optimum dan kemudian 

didiamkan. Setelah itu diambil sepertiga 

larutan atas secara perlahan dan dianalisa 

dengan spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 463 nm. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Karakterisasi Zeolit Alam dengan 

    X-Ray Diffraction (XRD) 

Analisa X-Ray Diffraction (XRD) 

memberikan informasi tentang jenis 

mineral dan tingkat kristalinitas struktur 

komponen penyusun sampel. Jenis 

mineral penyusun sampel ditunjukan 

oleh daerah munculnya puncak (2θ). 

Tingkat kristalinitas struktur komponen 

ditunjukkan oleh tinggi rendahnya 

intensitas puncak. Pola difraksi mineral 

dari hasil analisis difraksi sinar-X 

dicocokan nilai 2θ nya dengan data 

JCPDS (Joint Committe on Powder 

Diffraction Standars). 

Pada gambar 1. (a) menunjukan 

difraktogram zeolit alam tanpa aktivasi 

yaitu pada sudut 2θ 26.2665
0
, 

merupakan puncak untuk kuarsa. Puncak 

pada 2θ 13.4457
0
, 19.6049

0
, 25.6219

0
, 

27.6461
0
, merupakan puncak untuk 

mineral mordenit. Puncak 2θ 22.232
0
, 

merupakan puncak untuk mineral 

klinoptilolit. Pada gambar 1. (b) 

menunjukan difraktogram zeolit alam 

teraktivasi yaitu pada 2θ 26.3539, 

merupakan puncak untuk kuarsa. Pada 

2θ 13.5608
0
, 19.7503

0
, 25.7497

0
, 

27.7912
0
, merupakan puncak untuk 

mineral mordenit. Pada puncak 2θ 

22.3648
0
, merupakan puncak untuk 

mineral klinoptilolit. 

 

 

Gambar 1. (a) Difraktogram zeolit alam 

dan (b) Zeolit alam 

teraktivasi 

Analisis XRD zeolit alam sebelum 

aktivasi memiliki intensitas lebih rendah 

jika dibandingkan dengan zeolit alam 

setelah aktivasi yang memiliki intensitas 

yang lebih tinggi, dari difraktogram 

dapat dikatakan zeolit alam setelah 

aktivasi menunjukan senyawa yang 

didapatkan lebih murni karena puncak-

puncak refleksinya tajam dan cenderung 

melebar dan pengotor-pengotor pada 

zeolit dapat dilarutkan dengan HCl. 

b. Variasi Massa Adsorben 

Variasi massa adsorben terhadap 

daya adsorpsi zeolit alam teraktivasi 

diperoleh pada massa 0,1 gram dan pada 

zeolit alam diperoleh pada massa 0,1 

gram. Pada zeolit alam teraktivasi 

menunjukan persen adsorpsi pada zeolit 

alam teraktivasi (ZAT) 51,7002%, 

dengan berat adsorben 0,1 g dan 

besarnya metanil yellow yang terjerap 

sebesar 1,0410 mg/g. Sedangkan pada 

20 30 40 50 60 70 80 90 

2θ 

 

In
te

n
si

ta
s 

 M = Mordenit 
K  = Klinoptilolit 

Q  = Quartz (Kuarsa) 

 

(a) 

(b) 
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zeolit alam tidak teraktivasi (ZA) persen 

adsorpsinya 21,8870% dengan berat 

adsorben 0,1 gram dan besarnya metanil 

yellow yang terjerap sebesar 0,4383 

mg/g. Pengujian daya jerap zeolit 

menunjukan bahwa pada zeolit alam 

teraktivasi (ZAT) menunjukan daya 

jerap paling tinggi dibandingkan dengan 

zeolit alam tidak teraktivasi (ZA). Dari 

hasil analisis data, dapat dikatakan 

bahwa terdapat adanya pengaruh 

konsentrasi HCl terhadap kemampuan 

zeolit alam dalam menjerap metanil 

yellow dalam larutan. 

 

Gambar 2. Daya adsorpsi metanil yellow 

berdasarkan variasi massa 

adsorben terhadap ZAT dan 

ZA 

 

c. Variasi Waktu Kontak 

Salah satu variabel yang dapat 

menentukan banyaknya adsorbat yang 

dapat diadsorpsi oleh adsorben adalah 

waktu kontak antara adsorben dan 

adsorbat. Pengaruh waktu zeolit alam 

aktivasi dan zeolit alam terhadap 

penyerapan metanil yellow terlihat pada 

gambar 3. 

Adsorpsi metanil yellow terhadap 

variasi waktu memperlihatkan kondisi 

optimum terjadi pada waktu 60 menit 

pada zeolit alam teraktivasi (ZAT) dan 

pada zeolit tidak teraktivasi alam (ZA) 

terjadi pada waktu 90 menit. Pada zeolit 

alam teraktivasi (ZAT) penghilangan 

adsorbat mengalami peningkatan dari 

menit ke 30 sampai menit ke 60 

kemudian secara berangsur-angsur 

berkurang. Hal ini dapat dikarenakan 

pada awalnya banyak sisi adsorben yang 

kosong, sehingga kecenderungan larutan 

untuk terjerap ke adsorben semakin 

tinggi. Dengan bertambahnya waktu 

kontak, jumlah adsorbat yang terjerap 

pada permukaan adsorben semakin 

meningkat hingga tercapai titik 

setimbang. Pada saat mencapai titik 

kesetimbangan, permukaan adsorben 

telah penuh tertutupi oleh metanil yellow 

yang dijerap dan adsorben mengalami 

titik jenuh pada situs-situs serapan 

sehingga adsorben tidak dapat menyerap 

warna lagi. Sedangkan untuk zeolit alam 

penghilangan adsorbat mengalami 

peningkatan dari menit ke 30 sampai ke 

90 hingga mencapai konstan. 

Berdasarkan gambar 3 besarnya 

metanil yellow terjerap oleh zeolit alam 

teraktivasi (ZAT) sebesar 1,0410 mg/g 

dengan persen adsorpsinya 51,8412%. 

Sedangkan pada zeolit alam tidak 

teraktivasi (ZA) banyaknya metanil 

yellow terjerap sebesar 0,6246 mg/g 

dengan persen adsorpsinya 31,1894%. 

 

Gambar 3. Daya adsorpsi metanil yellow 

berdasarkan variasi waktu 

kontak terhadap zeolit alam 

teraktivasi  (ZAT) dan zeolit 

alam tidak teraktivasi (ZA) 
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d. Variasi pH 

Variasi pH dilakukan untuk 

mengetahui kondisi pH optimum untuk 

penyerapan metanil yellow terhadap 

zeolit alam teraktivasi dan zeolit tanpa 

aktivasi. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa kapasitas adsorpsi pada pH asam 

lebih besar dari pada pH basa hal ini 

dikarenakan meningkatnya protonasi 

oleh penetralan muatan negatif dari 

permukaan adsorben. Pada pH 3, 4, 5 

dan 6 menghasilkan penyerapan lebih 

kecil dari pH 2 hal ini dimungkinkan 

karena belum banyak permukaan zeolit 

terprotonasi oleh hidrogen (H
+
) dari 

larutan sehingga menyebabkan 

kemampuan zeolit untuk berikatan 

dengan zat warna. Pada pH tinggi terjadi 

penurunan kompetisi dikarenakan 

terlepasnya proton dari gugus silanol 

(SiOH) dari zeolit sehingga permukaan 

zeolit menjadi bersifat anionik 

(bermuatan negatif) sedangkan metanil 

yellow memiliki gugus SO3
-
 yang 

bermuatan negatif. Keadaan tersebut 

menyebabkan terjadinya efek tolak-

menolak, sehingga adsorpsi metanil 

yellow menurun. 

 

Gambar 4. Daya adsorpsi metanil yellow 

berdasarkan variasi pH 

terhadap ZAT dan ZA 

Berdasarkan gambar 4 besarnya 

metanil yellow terjerap oleh zeolit alam 

teraktivasi (ZAT) sebesar 1,4657 mg/g 

dengan persen adsorpsinya 72,4929%. 

Sedangkan pada zeolit alam (ZA) 

banyaknya metanil yellow terjerap 

sebesar 1,0246 mg/g dengan persen 

adsorpsinya 52,4543%. 

e. Isoterm adsorpsi 

Penentuan jenis isoterm adsorpsi 

bertujuan untuk mengetahui proses 

penyerapan yang terjadi antara zeolit 

sebagai adsorben dan zat warna metanil 

yellow sebagai zat yang terjerap oleh 

adsorben (adsorbat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik Isoterm (a) Langmuir 

(b) Freundlich ZAT dan 

Grafik Isoterm (c) Langmuir 

dan (d) Freundlich  

Penentuan isoterm Langmuir 

dilakukan dengan cara membuat kurva 

hubungan antara Ce dan Ce/Qe, 

sehingga dapat diperoleh kurva Ce 

versus Ce/Qe untuk proses Isoterm 

Freundlich ditentukan dengan cara 

membuat kurva hubungan log Cakhir 

dan log m. Dari gambar 5 menunjukan 

bahwa pengujian data menggunakan 
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isoterm Langmuir dan Freundlich 

memperlihatkan grafik linierisasi yang 

baik untuk adsorpsi yang menggunakan 

zeolit. Hal ini ditunjukan dengan nilai 

harga koefisien regresi linier (R
2
) 

isoterm Langmuir 0,998 dan 0,981 lebih 

besar dibandingkan isoterm Freundlich 

0,984 dan 0,967 sehingga isoterm 

adsorpsi mengikuti pola penyerapan zat 

warna metanil yellow oleh zeolit adalah 

isoterm Langmuir. 

KESIMPULAN 

Daya adsorpsi zeolit alam yang 

diaktivasi dengan HCl 1M lebih tinggi 

dibandingkan daya adsorpsi zeolit alam 

tanpa aktivasi (ZA) dengan daya 

serapnya 1,3862 mg/g dengan persen 

adsorpsinya 71,1672% dibandingkan 

dengan zeolit alam tanpa aktivasi (ZAT) 

yaitu, 1,0410 mg/g dengan persen 

adsorpsinya 53,4457%. Pola adsorpsi 

zeolit alam terhadap metanil yellow 

mengikuti pola isoterm Langmuir. 
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