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ABSTRAK 

Zeolit merupakan senyawa alumino silikat berhidrat dengan kation natrium, 
kalium, dan barium yang memiliki banyak manfaat sebagai adsorben, bahan 

pengering, dan banyak fungsi lain. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis, 
mengkarakterisasi, dan menguji aktivitas antioksidan zeolit yang telah dipilar 
dengan titanium dioksida. Tahapan penelitian ini adalah preparasai metakaolin, 

sintesis zeolit, pilarisasi zeolit dengan titanium dioksida, karakterisasi 
menggunakan XRD dan SEM, dilanjutkan dengan uji antioksidan menggunakan 

metode DPPH. Pilarisasi zeolit dengan TiO2 berhasil dilakukan dengan ditandai 
munculnya puncak-puncak khas pada sudut (2θ) 5o – 60o dari analisis XRD dan 
terbentuknya struktur kristal kubus yang memiliki bintik pengotor dari hasil 

analisis SEM. Pilarisasi oksida logam dari titanium ke dalam zeolit memberikan 
aktivitas antioksidan serta persentase inhibisi sebesar 14,78% yang lebih baik dari 

zeolit tanpa pilarisasi. 
 
Kata kunci: zeolit, pilarisasi, titanium dioksida, antioksidan 

 

ABSTRACT 

Zeolite is a compound of alumino silicate hydrate with sodium, potassium, and 

barium cations which have many benefits as adsorbent, drying agent, and many 

other functions. This study aims to synthesize, characterize, and test the 

antioxidant activity of zeolites that have been pillared with titanium dioxide. The 

stages of this research are metakaolin preparation, zeolite synthesis, zeolite 

pilaration with titanium dioxide, characterization using XRD and SEM, followed 

by antioxidant test using DPPH method. Pillarization zeolite with TiO2 was 

successfully performed by marking the appearance of the typical peaks at the (2θ) 

5o - 60o angle of XRD analysis and the cube crystal structure that having an 

impurity spots from SEM analysis. Pillarization of metal oxides from titanium into 

zeolite provides antioxidant activity and inhibition percentage 14.78%, better 

than zeolite without pillarization. 
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1. PENDAHULUAN 

Zeolit yang merupakan senyawa alumino silikat berhidrat dengan kation 

natrium, kalium, dan barium memiliki banyak manfaat sebagai adsorben dan 

bahan pengering, selain itu juga zeolit memiliki banyak fungsi lain, yaitu sebagai 

antioksidan. Hayati (2011) meneliti aktivitas antioksidan beberapa tanaman obat 

menggunakan zeolit alam sebagai bahan penopang dan Pranoto (2012) meneliti 

potensi zeolit alam sebagai antioksidan. 

Aplikasi zeolit terpilar banyak diterapkan pada produk kosmetika. Penelitian 

mengenai zeolit terus berkembang, termasuk ditemukannya teknik penyisipan 

molekul, ion atau senyawa berukuran besar dan rigid ke dalam zeolit yang dikenal 

dengan pilarisasi (Wijaya et al., 2006). Penelitian ini bertujuan melakukan 

sintesis, karakterisasi, dan uji aktivitas antioksidan zeolit yang telah dipilar 

dengan TiO2. 

Dipilih titanium dioksida (TiO2) karena merupakan material yang dikenal 

luas sebagai fotokatalis didasarkan pada sifat semikonduktornya. Selain itu, 

diantara oksida logam yang lain, titanium dioksida dikenal tidak toksik, memiliki 

stabilitas termal cukup tinggi, dan kemampuannya dipergunakan berulang kali 

tanpa kehilangan aktivitas katalitiknya. 

2. BAHAN DAN METODE 

Alat dan bahan 

Alat-alat yang digunakan terdiri neraca analitik, peralatan kaca, pipet mohr, 

pipet volumetrik, tanur, oven, X-ray diffractometer (XRD), spektrofotometer UV-

Vis, dan scanning electron microscope (SEM). Bahan yang digunakan adalah 

kaolin, NaOH, titanium dioksida, reagen DPPH, dan air distilata. 

Preparasi metakaolin 

Preparasi metakaolin melalui proses sampel kaolin bubuk dikalsinasi selama 

6 jam pada suhu 700 oC. Prosedur ini mengacu pada penelitian Hediana (2011). 

Sintesis zeolit 

Ditimbang sampel metakaolin sebanyak 2 gram, dicampur larutan NaOH 

dengan volume 12,5 ml dan dengan variasi konsentrasi 0,5 M dan 2 M. Campuran 
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dimasukkan pada botol plastik tahan panas dan dipanaskan pada suhu 40 oC 

selama 24 jam. Setelah itu campuran dipanaskan dengan oven pada suhu 100 oC 

selama 24 jam. Sampel dicuci dengan air distilata hingga mencapai pH netral. 

Selanjutnya dipanaskan kembali dengan oven pada suhu 100 oC selama 24 jam. 

Hasil yang diperoleh kemudian dikarakterisasi menggunakan X-ray diffractometer 

(XRD) dan scanning electron microscope (SEM) serta diuji aktivitas antioksidan 

dengan metode DPPH. 

Sintesis zeolit terpilar TiO2 

Ditimbang sampel metakaolin sebanyak 2 gram, dicampur larutan NaOH 

dengan volume 12,5 ml dan dengan variasi konsentrasi 0,5 M dan 2 M dan 

ditambahkan TiO2 sebanyak 0,3 gram. Setelah itu campuran dimasukkan dalam 

botol plasik tahan panas dan dipanaskan dengan oven pada suhu 100 oC selama 24 

jam. Sampel dicuci dengan air distilata hingga mencapai pH netral. Selanjutnya 

dipanaskan kembali dengan oven pada suhu 100 oC selama 24 jam. Hasil yang 

diperoleh kemudian dikarakterisasi dengan XRD dan SEM serta diuji aktivitas 

antioksidan dengan metode DPPH. 

Uji antioksidan dengan metode DPPH radikal (Aranda et al., 2009) 

Metode DPPH yang digunakan pada tahap ini berdasarkan metode yang 

telah dilakukan oleh Aranda et al. (2009) dengan beberapa modifikasi. Larutan 

DPPH 125 μM dalam etanol disiapkan. Sebanyak 0,2 gram zeolit yang telah 

dipilar dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2 mL DPPH 125 μM 

dalam etanol. 

Larutan hasil pencampuran kemudian dikocok menggunakan vortex pada 

suhu ruang dengan kecepatan 1000 rpm selama 5 menit. Selanjutnya disentrifus 

dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit pada suhu ruang dan diukur 

serapannya pada panjang gelombang 517 nm. Blanko yang digunakan adalah 

pereaksi tanpa penambahan zeolit. Vitamin C digunakan sebagai kontrol positif.  
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Kapasitas penghambatan radikal bebas dihitung berdasarkan persamaan: 

Aktivitas penangkapan radikal (%) = %100x
A

BA 
 

A = absorban kontrol negatif (DPPH ditambah etanol) 

B = absorban sampel (DPPH, zeolit, ditambah etanol) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara umum hasil dari Penelitian ini sesuai dengan tujuannya yaitu 

mensintesis zeolit dan zeolit terpilar TiO2 dari material awal kaolin, kemudian 

kaolin, metakaolin, dan zeolit yang berhasil disintesis dikarakterisasi dengan 

instrument XRD dan SEM yang ada di Puslitbang hasil hutan Bogor. Tujuan 

karakterisasi menggunakan XRD maupun SEM yaitu menganalisis bahan awal 

yang digunakan dan memastikan apakah zeolit telah berhasil disintesis, dengan 

membandingkan hasil spektrum sampel dengan spektrum standar yang terdapat 

pada database instrumen. Setelah karakterisasi selesai dilakukan maka pada tahap 

terakhir dilakukan uji antioksidan terhadap zeolit yang berhasil disintesis, 

sekaligus juga menguji aktivitas antioksidan dari bahan awal yang digunakan. 

Karakterisasi kaolin menggunakan XRD dan SEM 

Kaolin merupakan salah satu mineral tanah dan umumnya dikenal sebagai 

kaolinite dengan komposisi kimia 46,54% SiO2, 39,50% Al2O3, dan 13,98% H2O 

(Thammavong, 2003). Kaolin yang digunakan pada Penelitian ini berasal dari 

daerah Bangka Belitung. Kaolin dapat digunakan untuk mensintesis zeolit, dengan 

terlebih dahulu mengubahnya menjadi metakaolin (Thammavong, 2003). Gambar 

1 menunjukkan difraktogram XRD yang dihasilkan dari kaolin.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Difraktogram XRD kaolin 
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Besar sudut (2θ) yang digunakan pada karakterisasi kaolin, metakaolin, dan 

zeolit adalah 5o hingga 60o. Puncak-puncak yang khas dari kaolin muncul pada 

sudut (2θ) antara 5o hingga 45o (Thammavong, 2003). Derajat kristalinitas yang 

dimiliki sampel kaolin sebesar 83,33%, dan dari hasil pencocokan spektrum 

dengan database instrumen didapatkan bahwa sampel kaolin yang digunakan 

dikenali sebagai aluminium silikat hidroksid kaolinite dengan perkiraan rumus 

kimia Al2Si2O5(OH)4. Karakterisasi menggunakan SEM-EDS dari kaolin 

menggunakan perbesaran 500, 1000, 2000, dan 5000 kali ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

 

  

Perbesaran 500 kali Perbesaran 1000 kali 

 

  

Perbesaran 2000 kali Perbesaran 5000 kali 

 

Gambar 2. Hasil SEM kaolin 
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Analisis SEM-EDS juga menghasilkan data komposisi atom dari sampel 

kaolin yaitu 75,56% oksigen, 12,68% aluminium, 9,33% silikon, 2,35% karbon, 

dan 0,08% indium. Hasil analisis SEM-EDS ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil SEM-EDS kaolin 

 

Karakterisasi metakaolin menggunakan XRD dan SEM 

Metakaolin merupakan bentuk dehidroksilasi dari kaolin. Dehidroksilasi 

kaolin menjadi metakaolin merupakan proses endotermik yang membutuhkan 

sejumlah energi yang besar untuk menghilangkan gugus hidroksil (-OH) yang 

terikat secara kimia. 

Metakaolin dibentuk pada suhu kalsinasi 700 oC – 800 oC (Badogiannis, 

2005). Prepapasi kaolin menjadi metakaolin pada penelitian ini menggunakan 

suhu pemanasan sebesar 700 oC dan waktu pemanasan selama 6 jam. Metakaolin 

yang telah terbentuk selanjutnya digunakan untuk sintesis zeolit dan zeolit 

terpilar. Gambar 4 menunjukkan difraktogram metakaolin yang dihasilkan dari 

karakterisasi menggunakan XRD. 
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Gambar 4. Difraktogram XRD metakaolin 

Perbedaan difraktogram antara kaolin dan metakaolin adalah pada 

metakaolin sebagian besar strukturnya telah berubah menjadi amorf, yang secara 

otomatis juga menurunkan derajat kristalinitas, hal ini dapat diamati pada besaran 

sudut 5o hingga 45o. Derajat kristalinitas yang dimiliki sampel metakaolin sebesar 

45,39%. 

  

Perbesaran 500 kali Perbesaran 1000 kali 

 

  

Perbesaran 2000 kali Perbesaran 5000 kali 

 

Gambar 5. Hasil SEM metakaolin 



 

Jurnal ITEKIMA 

ISSN: 2548-947x  Vol.2, No.1, Agustus 2017 
 

E-mail: jurnal.itekima@stack.ac.id 
 

112 

Analisis SEM-EDS menghasilkan data komposisi atom dari sampel 

metakaolin yaitu 71,15% oksigen, 16,32% aluminium, 11,95% silikon, 0,36% 

potassium, dan 0,22% besi. Gambar 6 menunjukkan hasil SEM-EDS metakaolin. 

Perbedaan antara hasil analisis SEM-EDS kaolin dan metakaolin adalah pada 

metakaolin komposisi atom oksigen telah berkurang akibat pemanasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hasil SEM-EDS metakaolin 

Sintesis zeolit 

Zeolit merupakan mineral yang terdiri dari kristal alumino silikat terhidrasi 

yang mengandung kation alkali atau alkali tanah dalam kerangka tiga dimensi. 

Ion-ion logam tersebut dapat diganti oleh kation-kation lain tanpa merusak 

struktur zeolit dan dapat menyerap air secara reversibel (Munson, 1974). 

Proses pembuatan zeolit diawali dengan metakaolin direaksikan dengan 

NaOH dengan variasi konsentrasi 0,5 M dan 2 M, tujuannya untuk melarutkan 

silikon dan aluminium yang terkandung dalam metakaolin. Kemudian dikeringkan 
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pada suhu 40 oC selama 6 jam, dilanjutkan pemanasan pada suhu 100 oC selama 

24 jam. Zeolit yang diperoleh kemudian dicuci sampai pH netral. Pencucian 

bertujuan menghilangkan material yang bukan penyusun zeolit yang ada di 

permukaan dan larut air. Setelah itu zeolit dipanaskan kembali pada suhu 100 oC 

untuk menguapkan semua sisa air yang ada dalam rongga zeolit. 

Sintesis zeolit ini menggunakan dua variasi konsentrasi NaOH, yaitu 0,5 M 

dan 2 M, namun yang berhasil membentuk zeolit adalah konsentasi NaOH 2M. 

Tampak pada hasil karakterisasi di bawah ini bahwa penggunaan konsentrasi 

NaOH sebesar 0,5 M menghasilkan spektrum yang cenderung sama dengan 

metakaolin, yang artinya struktur zeolit belum terbentuk, sedangkan dengan 

konsentrasi sebesar 2 M dapat dibentuk zeolit yang mempunyai derajat 

kristalinitas sebesar 84,74%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Perbandingan zeolit dari dua variasi konsentrasi NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Difraktogram XRD zeolit dengan NaOH 2 M 

NaOH 0,5 M 

NaOH 2 M 
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Karakterisasi zeolit menggunakan SEM ditunjukkan pada Gambar 9. 

Tampak jelas pada gambar telah terbentuk kristal-kristal dengan struktur 

menyerupai kubus. 

 

  

Perbesaran 500 kali 

 

Perbesaran 1000 kali 

  

Perbesaran 2000 kali Perbesaran 5000 kali 

 

Gambar 9. Hasil SEM Zeolit 

Sintesis zeolit terpilar TiO2 

Pilarisasi adalah penyisipan molekul, ion atau senyawa berukuran besar dan 

rigid ke dalam antar lapis senyawa berstruktur lapis seperti lempung 

(montmorillonit/bentonit) sehingga terbentuk suatu bahan berstruktur pori dengan 

sifat-sifat fisiko kimiawi yang baik (Wijaya et al., 2006). Proses pembuatan zeolit 

terpilar TiO2 pada dasarnya sama dengan proses pembuatan zeolit, namun pada 

awal proses ditambahkan TiO2 sebanyak 15% dari bobot metakaolin, kemudian 

hasilnya dikarakterisasi menggunakan SEM dan XRD. 

Seperti sintesis zeolit sebelumnya, sintesis zeolit terpilar TiO2 ini juga 

menggunakan dua variasi konsentrasi NaOH, yaitu 0,5 M dan 2 M, namun yang 
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berhasil membentuk zeolit adalah konsentasi NaOH 2 M. Tampak pada hasil 

karakterisasi di bawah ini bahwa penggunaan konsentrasi NaOH sebesar 0,5 M 

menghasilkan spektrum yang cenderung sama dengan metakaolin, yang artinya 

struktur zeolit belum terbentuk, sedangkan dengan konsentrasi sebesar 2 M dapat 

dibentuk zeolit yang mempunyai derajat kristalinitas sebesar 71,64%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Perbandingan zeolit terpilar dari dua variasi konsentrasi NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Difraktogram XRD zeolit dengan NaOH 2 M 

Karakterisasi menggunakan SEM untuk zeolit terpilar TiO2 ditunjukkan 

pada Gambar 12. Tampak pada gambar telah terbentuk kristal-kristal dengan 

struktur menyerupai kubus dengan terdapatnya bintik-bintik pengotor yang 

NaOH 2 M 

NaOH 0,5 M 
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menempel pada struktur kubus. Bintik-biktik pengotor inilah yang dikenali 

sebagai TiO2, yang menandakan bahwa proses pilarisasi telah berhasil. 

 

  

Perbesaran 500 kali 

 

Perbesaran 1000 kali 

  

Perbesaran 2000 kali Perbesaran 5000 kali 

 

Gambar 12. Hasil SEM Zeolit terpilar TiO2 

Aktivitas antioksidan 

Uji aktivitas antioksidan secara in vitro menggunakan reagen DPPH yang 

ditambahkan pada sejumlah zeolit dan diukur absorbannya pada panjang 

gelombang 517 nm menggunakan baku vitamin C. Aktivitas antioksidan dapat 

diketahui dengan mengukur penurunan intensitas warna ungu DPPH. 

Berkurangnya intensitas warna ungu DPPH menunjukkan penangkapan radikal 

bebas oleh zeolit. Zeolit dapat dikatakan mempunyai aktivitas antioksidan secara 

in vitro apabila dapat menurunkan intensitas warna ungu larutan DPPH. 

Berkurangnya intensitas warna ungu DPPH terjadi karena penangkapan atom 

hidrogen dari zeolit dan menghasilkan DPPH tidak radikal yang berwarna kuning. 
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Pranoto (2012) telah meneliti zeolit alam berpotensi sebagai antioksidan 

yang diuji menggunakan DPPH. Dalam percobaan ini juga memberikan hasil 

zeolit sintetis memberikan aktivitas antioksidan lebih rendah dibandingkan zeolit 

sintetis yang sudah dipilar TiO2 yaitu -4,14% dengan 14,78%. Berdasarkan data 

yang diperoleh dengan menggunakan standar vitamin C sudah menunjukkan 

bahwa zeolit yang dipilar TiO2 mempunyai aktivitas antioksidan yang lebih 

tinggi. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Persen inhibisi aktivitas antioksidan zeolit dan zeolit terpilar TiO2 

Nama sampel Abs 1 Abs 2 Abs 3 Rataan absorbansi % Inhibisi rata-rata 

Zeolit  0,671 0,716 0,720 0,7023 -4,14 

Zeolit TiO2 0,553 0,583 0,588 0,5746 14,78 

Vitamin C 0,075 0,077 0,076 0,0760 88,73 

Blanko 0,656 0,692 0,675 0,6743  

Penurunan intensitas warna menunjukkan bahwa zeolit yang sudah dipilar 

TiO2 warnanya lebih muda dibanding zeolit tanpa pilarisasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa penambahan oksida logam dari titanium memberikan aktivitas antioksidan 

yang lebih baik. Dapat dinyatakan bahwa yang mempunyai aktivitas antioksidan 

adalah pengotor berupa oksida logam. 

4. KESIMPULAN 

Kaolin adalah mineral alam yang dapat digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan zeolit. Zeolit berhasil disintesis dengan ditandai munculnya puncak-

puncak khas pada sudut (2θ) 5o – 60o dari analisis XRD dan terbentuknya struktur 

kristal kubus dari hasil analisis SEM. Pilarisasi zeolit dengan TiO2 berhasil 

dilakukan dengan ditandai munculnya puncak-puncak khas pada sudut (2θ) 5o – 

60o dari analisis XRD dan terbentuknya struktur kristal kubus yang memiliki 

bintik pengotor dari hasil analisis SEM. Pilarisasi oksida logam dari titanium ke 

dalam zeolit memberikan aktivitas antioksidan serta persentase inhibisi sebesar 

14,78% yang lebih baik dari zeolit tanpa pilarisasi. 
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