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ABSTRACT 

 

Kaolin as natural minerals contains silica and alumina therefore it is potential as basic 

material for synthesizing process of ZSM-5. This study aimed to carry out synthesizing 

zeolite from kaolin with addition PEG template by setting hydrothermal times from 24, 48 

and 72 hours at a hydrothermal temperature of 140 °C. ZSM-5 synthesis was carried out at 

various ratio of SiO2/Al2O3 molar composition 150. Synthesis products were analized by 

XRD. The results showed that at hydrothermal times 24 hours and 48 hours were not 

produced ZSM-5, while at hydrothermal times 72 hours was obtained ZSM-5 with quartz 

impurities.  
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ABSTRAK 

 

Kaolin sebagai mineral alam yang mengandung silika dan alumina sehingga berpotensi 

sebagai bahan dasar pada proses sintesis ZSM-5. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

sintesis ZSM-5 dari kaolin dengan bantuan template PEG pada pengaturan waktu 

hidrotermal yaitu 24, 48 dan 72 jam pada suhu hidrotermal 140 °C. Sintesis ZSM-5 

dilakukan pada rasio komposisi molar SiO2/Al2O3 150. Hasil padatan dikarakterisasi 

menggunakan teknik difraksi sinar-X (XRD). Analisis menggunakan XRD menunjukkan 

bahwa waktu hidrotermal 24 dan 48 jam belum menghasilkan ZSM-5, sedangkan waktu 

hidrotermal 72 jam telah diperoleh ZSM-5 dengan pengotor kuarsa.  

Kata kunci : Kaolin, ZSM-5, hidrotermal, XRD. 
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PENDAHULUAN 

Zeolit merupakan material 

anorganik berupa kristal alumino-silikat 

terhidrat berpori yang tersusun atas 

tetrahedral [SiO4]
4-

 dan [AlO4]
5- 

(Rios et 

al., 2009). Zeolit memiliki porositas yang 

beragam, luas permukaan yang tinggi, 

dan stabilitas termal yang baik sehingga 

dapat digunakan secara luas dalam 

berbagai bidang, seperti katalis, 

pemisahan, dan pertukaran ion (Wang et 

al., 2010). Berdasarkan asalnya, zeolit 

dibagi menjadi dua, yaitu zeolit alam dan 

zeolit sintetis. Zeolit sintetis memiliki 

banyak kelebihan daripada zeolit alam, 

yaitu kemurniannya jauh lebih tinggi, 

karakteristik berupa ukuran kristal dan 

pori yang dapat direkayasa melalui 

penggunaan bahan kimia saat sintesis 

(Gougazeh et al., 2014). Oleh karena itu 

banyak dikembangkan zeolit sintesis 

dengan karakteristik dan spesifikasi 

khusus untuk aplikasi tertentu. 

Salah satu zeolit yang paling 

banyak diaplikasikan sebagai katalis pada 

industri petrokimia untuk proses 

isomerisasi, alkilasi, dan aromatisasi 

adalah ZSM-5 (Wang et al., 2007). ZSM-

5 merupakan zeolit dengan rasio mol 

Si/Al bervariasi dari 10 sampai 100, 

memiliki derajat termal, stabilitas asam, 

dan selektivitas yang tinggi (Narayanan et 

al., 2014).  Zeolit pada umumnya 

disintesis dari sumber silika dan alumina 

berupa reagen kimia, seperti tetraetil 

ortosilikat (TEOS) dan sodium aluminat 

(NaAlO2). Beberapa kekurangan dari 

penggunaan bahan kimia yaitu harganya 

mahal, sulit didapatkan dan adanya resiko 

pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, 

para peneliti beralih ke material alami 

sebagai alternatif sumber silika dan 

alumina dalam sintesis zeolit, misalnya 

kaolin (Mohiuddin et al., 2016). Kaolin 

merupakan mineral lempung yang 

mengandung dua lapis yaitu lapisan 

aluminat oktahedral dan silikat tetrahedral 

dengan rasio 1:1 (Ma et al., 2014). Agar 

kaolin lebih reaktif dan sintesis dapat 

dilakukan secara optimal, maka kaolin 

diaktivasi melalui kalsinasi pada suhu 

400-700 ⁰C. 

Template yang berperan sebagai 

pengarah struktur (mikropori atau 

mesopori) atau agen penstabil struktur 
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saat ini menjadi hal yang penting untuk 

preparasi dan pengolahan material pada 

sintesis ZSM-5 baik template organik 

maupun anorganik. Pada umumnya untuk 

sintesis ZSM-5 digunakan beberapa 

macam template organik. Beberapa 

Template organik yang paling sering 

digunakan adalah tetrapropilamonium 

bromida (TPABr) dan 

tetrapropilamonium hidroksida (TPAOH) 

(Rustam et al., 2017) dan PEG (Sriatun et 

al., 2017). PEG (Polietilen glikol) 

merupakan surfaktan nonionik yang lebih 

ekonomis dibanding template organik 

lain. Berdasarkan uraian diatas maka 

peneliti tertarik untuk mengetahui 

kristalinitas dari ZSM-5 yang 

memanfaatkan kaolin sebagai material 

dasar dengan fokus pada rasio Si/Al 150 

(Grandprix dkk, 2017) pada suhu 140 °C 

menggunakan template PEG dengan 

variasi waktu hidrotermal 24, 48 dan 72 

jam. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah reaktor autoklaf 

hidrotermal, ayakan, furnace VULCAN A-

130,  Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR) IR Prestige 21 

Shimadzu, hotplate stirrer REXIM RSH-

1DR L120,l, magnetic stirrer, neraca 

Mettler Toledo AL 204, oven Heraeus 

Instrument D-63450, pH meter pen pH-

009(I), X-Ray Diffraction (XRD) Pan 

Analytical Empyrean di Institut 

Teknologi Sepuluh November(ITS), 

Surabaya, X-Ray Fluorosence (XRF) 

merk Pan Analytical type Empyrean di 

Universitas Negeri Padang(UNP), 

Padang. 

Bahan yang digunakan pada 

penelitian ialah kaolin komersial dari 

industri, larutan Natrium Silikat, aqua 

DM, polietilen glikol (PEG) 400, kertas 

saring Whatman No. 42. 

 

b. Metakaolinisasi dan dealuminasi 

Kaolin komersil dikalsinasi pada 

suhu 700 °C selama 6 jam. Kalsinasi pada 

rentang suhu 400 sampai 700 °C dapat 

mengubah silika dan alumina pada kaolin 

menjadi metakaolin yang lebih reaktif 

(Ayele et al., 2015). Metakaolin 

kemudian dikarakterisasi dengan XRD 
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dan dianalisis komposisinya dengan XRF. 

Dealuminasi metakaolin dilakukan 

dengan melarutkan 20 g metakaolin 

dalam 120 mL larutan HCl 5N. 

Selanjutnya campuran tersebut 

dipanaskan pada suhu 80 °C dan diaduk 

secara kontinu selama 2 jam sesuai 

dengan metode yang dilaporkan oleh Pan 

et al., 2017. 

c. Sintesis ZSM-5 

ZSM-5 disintesis dengan campuran 

1,76 g metakaolin terdealuminasi, NaOH 

6 g, Natrium silikat 71,2 mL, 36 mL aqua 

dm dan templat PEG 2,5 mL. Campuran 

metakaolin dimasukkan ke larutan NaOH 

dan diaduk kontinu selama 30 menit, 

sehingga didapat campuran dengan rasio 

molar 1SiO2 : 0,067 Al2O3 : 0,12NaOH : 

8H2O. Selanjutnya, campuran tersebut 

dipindahkan ke dalam autoclave.dan 

dilakukan proses aging pada suhu 60 °C 

selama 6 jam. Proses hidrotermal 

terhadap sampel dilakukan pada suhu 

140 °C selama 24 jam. Setelah proses 

hidortermal, campuran disaring dan 

dicuci hingga netral, lalu dikeringkan 

pada suhu 105 ⁰C selama 24 jam dan 

dikalsinasi pada suhu 550 °C selama 5 

jam untuk menghilangkan template PEG 

(Sriatun et al., 2017). Hasil dari sintesis 

ini dilabeli sebagai Z-24. Sintesis dengan 

prosedur yang sama dilakukan dengan 

variasi waktu hidrotermal 48 dan 72 jam. 

Hasil dari sintesis ini dinamai Z-48 dan 

Z-72. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Metakaolinisasi dan dealuminasi 

Metakaolinisasi merupakan proses 

kalsinasi kaolin menjadi metakaolin. 

Kaolin memiliki bentuk kristalin yang 

stabil secara secara kimiawi diubah 

menjadi bentuk amorf yang lebih reaktif 

(Ayele et al., 2015). Proses 

metakaolinisasi dilakukan dengan 

menempatkan kaolin pada cawan 

krusibel. Selanjutnya kalsinasi kaolin 

dilakukan pada suhu 700  ⁰C selama 6 

jam (Ayele et al., 2015). Berdasarkan 

Johson dan arshad (2014), suhu kalsinasi 

optimum metakaolinisasi antara 600-800 

⁰C. Kaolin yang semula berwarna putih, 

setelah dikonversi menjadi metakaolin 

berwarna putih kekuningan. Perubahan 

warna ini disebabkan karena rusaknya 

struktur lembar kaolin akibat lepasnya  
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Si2O5(OH)4Al2(kaolin)      Al2Si2O7(metakaolin) +2 H2O 

gugus hidroksil dari kaolin (Cheng et al., 

2012). Reaksi pembentukan metakaolin 

ditunjukkan pada persamaan 1. 

Perubahan pola difraksi dari kaolin 

menjadi metakaolin dapat dilihat pada 

Gambar 1. Pola difraksi pada Gambar 1 

menunjukkan baha kaolin memiliki 

puncak pada sudut 2θ sekitar 12,3⁰ dan 

24,8⁰. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Ayele et al. 

(2015) yang menyebutkan puncak khas 

kaolin berada pada 2θ sekitar 12,34⁰ dan 

24,64⁰. Tampak perubahan pola difraksi 

dari kaolin ke metakaolin dari kristalin 

menjadi amorf, dengan puncak melebar 

pada sudut sekitar 2θ 23⁰. Bentuk kristal 

kaolin berupa lapisan-lapisan yang saling 

terkat akibat adanya interaksi gugus 

hidroksil melepaskan diri dari koordinasi 

ion Al
3+

 menghasilkan air. Produk hasil 

dehidroksilasi atau metakaolinisasi adalah 

produk amorf yaitu metakaolin (Cheng et 

al., 2012). Komposisi kaolin dan 

metakaolin dianalisis dengan XRF yang 

hasilnya disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 

menunjukkan komposisi kaolin 

mengandung SiO2 sebesar 51,86% dengan 

kandungan oksida-oksida lain. Untuk 

menghilangkan oksida-oksida yang tidak 

dibutuhkan dalam proses sintesis ZSM-5 

maka dilakukan dealuminasi metakaolin. 

Hasil XRF pada Tabel 1 menunjukkan 

komposisi oksida pada kaolin sebelum 

dealuminasi dan sesudah dealuminasi. 

Digunakan larutan HCl 5 M untuk 

mengurangi pengotor logam oksida pada 

metakaolin. Aktivasi dengan asam klorida 

ini menyebabkan terlarutnya pengotor 

sehingga pori-pori pada lempung menjadi 

terbuka dan menyebabkan luas 

permukaan lempung menjadi lebih besar.  
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Gambar 1. Pola difraksi kaolin dan metakaolin 

 

Tabel 1. Kandungan oksida pada kaolin dan metakaolin 

Oksida 

Kandungan kimia (%) 

Kaolin 
Metakaolin setelah leaching 

(HCl 5 M) 

SiO2 51,86 55,87 

Al2O3 32,4 39,39 

CaO 0,67 0,15 

Fe2O3 1,69 0,64 

K2O 0,77 0,28 

 

b. Sintesis ZSM-5 

 Sintesis ZSM-5 dilakukan dari bahan 

dasar metakaolin terdealuminasi dengan 

bantuan templat PEG dengan metode 

hidrotermal. Hidrotermal dilakukan pada 

variasi waktu 24, 48 dan 72 jam. Pola 

difraksi hasil sintesis ditunjukkan pada 

Gambar 2. Pada Gambar 2 ditunjukkan 

bahwa pola difraksi hasil sintesis dengan 

waktu hidrotermal 24 jam belum 

menghasilkan ZSM-5, karena yang 

terlihat adalah puncak melebar yang khas 

bagi padatan amorf. Pola difraksi yang 

menunjukkan puncak tajam pada 2θ 

26,57º menunjukkan bahwa hasil sintesis 

tercampur dengan kuarsa. Sementara itu 

hasil sintesis pada waktu hidrotermal 48 

jam juga belum menghaslkan ZSM-5, 

karena yang terlihat adalah puncak 

melebar yang khas bagi padatan amorf.

 K  (Kaolin) 

 Q  (kuarsa) 
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Pola difraksi yang menunjukkan puncak 

tajam pada 2θ = 26,48º menunjukkan 

bahwa hasil sintesis masih tercampur 

kuarsa. Sedangkan, hasil sintesis pada 

waktu hidrotermal 72 jam menunjukan 

puncak pada sudut 2θ sekitar 7,74º; 8,78º; 

23,13º; 23,73º; 24,23º; 24,88º. Adanya 

puncak 2θ sekitar 7-8º dan sekitar 23-25º 

menunjukkan bahwa ZSM-5 telah 

terbentuk (Pan et al., 2014), sedangkan 

beberapa puncak pada 2θ sekitar 26,76 

adalah kuarsa (Mohiuddin et al., 2016) 

dan pada sekitar 17,02º; 22,89º; 25,70º 

adalah mordenit. Dari data XRD juga  

dapat diketahui ukuran kristal ZSM-5 

yang terbentuk dengan menggunakan 

persamaan Debye Sherrer berikut: 

D 
  

     
 

D= ukuran kristal (nm) 

K= konstanta (0,94) 

𝜆= panjang gelombang radiasi (nm) 

𝜷= integrasi luas puncak refleksi 

(FWHM,radian) 

θ= sudut difraksi dengan intensitas 

tertinggi 

 

 

Gambar 2. Pola difraksi zeolit sintesis 24, 48 dan 72 jam.
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Sedangkan, kristalinitas ZSM-5 yang 

dihitung berdasarkan persamaan berikut 

(Rustam et al, 2017):  

 

  
                              

                               
     

 

Dari dua persamaan diatas didapatkan 

ukuran kristal ZSM-5 yang diperoleh 

adalah 63,49 nm dan kristalinitasnya 

adalah 52%. 

 

KESIMPULAN 

Sintesis ZSM-5 dari metakaolin 

terdealuminasi dengan bantuan templat 

PEG dapat dilakukan pada suhu 140 ºC 

selama 72 jam, tetapi belum dihasilkan   

ZSM-5 murni, karena masih mengandung 

kuarsa dan mordenit. Ukuran kristal 

ZSM-5 yang diperoleh yaitu 63, 49 nm 

dengan kristalinitas sebesar 52%.  
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