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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Zeolit merupakan padatan kristalin berongga yang terdiri atas kerangka 

aluminat dan silikat dengan kation penyeimbang muatan, umumnya alkali dan 

alkali tanah. Bentuk struktur yang unik ini memungkinkan zeolit mempunyai sifat 

utama yaitu sebagai adsorpsi, katalis dan penukar ion. Zeolit mampu untuk 

melepaskan dan menyerap air tanpa merusak kristalnya. Bedasarkan sifat yang 

dimiliki oleh zeolit, mineral ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang salah 

satunya bidang industri [1]. 

Zeolit digolongkan dalam dua jenis yaitu zeolit alam dan sintetik. Zeolit 

alam adalah zeolit yang secara alami dapat terjadi di dalam batuan karang 

vulkanik sebagai endapan karang vulkanik, yang terdiri atas silikon dioksida dan 

sejumlah kecil alumina. Sedangkan zeolit sintetik umumnya disintesis dari 

natrium silikat dan aluminat. Zeolit sintetik merupakan zeolit yang sengaja dibuat 

dengan memiliki sifat khusus sesuai kebutuhan dan menggunakan proses kimia 

tertentu. Sintetik zeolit umumnya menggunakan metode hidrotermal dengan 

menggunakan suhu yang tinggi dan biaya produksi yang ikut tinggi [2]. 

Melimpahnya produksi padi akan terbentuk hasil samping yang melimpah, 

terutama jerami dan sekam. Sekam padi sebagai limbah pertanian biasanya 

dibakar dan dibiarkan saja di lapangan terbuka sehingga menimbulkan polusi 

udara. Pemanfaatan sekam padi masih sangat terbatas, dalam industri pembuatan 

batu bata atau gerabah yang menggunakan sekam padi sebagai bahan bakar akan 

dihasilkan abu sebagai limbah. Pemanfaatan abu gosok ini masih sangat kecil. 

Salah satu pemanfaatan abu gosok ini biasanya untuk keperluan rumah tangga, 

seperti menghilangkan noda hitam dan bagian bawah panci atau wajan. Padahal 

abu gosok ini merupakan sumber silika alternatif sebagai pengganti bahan silika 

murni. Silika dari abu gosok ini diperoleh dari pembakaran secara alami melalui 

pembakaran gerabah sehingga kandungan silikanya lebih tinggi. Kandungan silika 

yang banyak inilah yang menjadi dasar untuk memanfaatkan limbah dari abu 

gosok sebagai bahan dasar sintesis zeolit [3]. 
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Dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan sintesis zeolit. Sintesis 

dilakukan dengan pemanfaatan limbah abu gosok. Silika yang diperoleh dengan 

tanpa ekstraksi dan menggunakan metode non-hidrotermal. Metode non-

hidrotermal ini dilakukan dengan suhu yang rendah. Akan tetapi, dalam penelitian 

tersebut tidak menggunakan penambahan karbon pada sintesis zeolit [4]. Rilyanti 

dkk mempelajari penggunaan karbon dalam sintesis zeolit hirarkis. Hasil yang 

didapatkan menunjukkan bahwa zeolit hirarkis dapat terbentuk dengan 

menggunakan karbon [5].  

Beberapa jenis zeolit sintesis mengandung silika yang tinggi hingga silika 

yang rendah. Pada penelitian ini akan dilakukan sintesis zeolit bersilika tinggi dan 

bersilika rendah. Zeolit bersilika tinggi dilakukan dengan menggunakan bahan-

bahan murni. Sedangkan zeolit bersilika rendah dengan menggunakan bahan-

bahan yang memiliki kelimpahan cukup besar namun masih kurang dalam 

pemanfaatannya. Abu gosok berpotensi untuk digunakan sebagai sumber silika 

dalam menggantikan bahan kimia murni, karena kandungan silikanya tinggi dan 

mudah didapat. Sedangkan sumber aluminium menggunakan kaleng minuman. 

Penggunaan karbon aktif dalam sintesis zeolit juga telah dilakukan oleh 

Zhu dkk. Karbon aktif bertujuan sebagai hard-template. Penggunaan hard-

template untuk mengetahui makropori pada zeolit. Makropori zeolit akan terlihat 

dengan menggunakan TEM. Akan tetapi, dalam sintesis zeolit ini hanya bertujuan 

untuk mengidentifikasi pengaruh karbon aktif dalam pembentukan zeolit tidak 

sebagai hard-template [5]. Pada sintesis zeolit ini menggunakan zeolit bersilika 

tinggi dan zeolit bersilika rendah ini menjadi salah satu pembeda dalam 

penambahan karbon aktif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang perlu 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah zeolit bersilika rendah dan tinggi dapat disintesis menggunakan abu 

gosok dan silika gel? 

2. Bagaimana karakteristik pengaruh pembentukan zeolit bersilika rendah dan 

tinggi dengan penambahan karbon aktif? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini akan 

dibatasi pada beberapa masalah berikut: 

1. Sumber silika yang digunakan untuk sintesis berasal dari abu gosok dan silika 

gel secara langsung tanpa ekstraksi silika terlebih dahulu. 

2. Sumber aluminium yang digunakan untuk sintesis berasal dari kaleng minuman 

dan NaAlO2. 

3. Sumber NaOH yang digunakan untuk sintesis yaitu NaOH teknis dan NaOH 

(p.a). 

4. Sumber pelarut yang digunakan akuades dan akua demineral.  

5. Sintesis zeolit menggunakan metode hidrotermal yaitu dipanaskan pada suhu 

170 ᵒC. 

6. Penambahan karbon aktif yang digunakan yaitu 2,5 dan 5%. 

7. Karakterisasi zeolit menggunakan XRD (X-Ray Diffraction), SEM (Scanning 

Electron Microscopy), dan FTIR (Fourier Transform Infra Red). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi zeolit bersilika rendah dan tinggi dapat disintesis 

menggunakan abu gosok dan silika gel. 

2. Untuk mengidentifikasi karakteristik pengaruh pembentukan zeolit bersilika 

rendah dan tinggi dengan penambahan karbon aktif. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi 

untuk pendidikan, masalah lingkungan, dan bidang lainnya yang mudah dilakukan 

dan sumber-sumber yang terdapat di sekitar kita di mana dengan peranan yang 

ramah lingkungan. 

 


