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ABSTRAK

STUDI KONDUKTIVITAS LISTRIK ZEOLIT AKIBAT PENGARUH
MIKROSTRUKTUR DAN LUAS PERMUKAAN SPESIFIK SERTA

POTENSINYA SEBAGAI ELEKTRODE SUPERKAPASITOR

Oleh

JENNIFER KAPRIATI PAKPAHAN

Telah dilakukan penelitian mengenai studi konduktivitas listrik sintesis zeolit
berbasis silika sekam padi menggunakan metode sol-gel akibat pengaruh
mikrostruktur dan luas permukaan spesifik dengan perlakuan termal 450 oC, 550 oC,
dan 650 oC. Pengujian yang dilakukan meliputi penentuan struktur fasa menggunakan
X-Ray Diffraction (XRD), mikrostruktur menggunakan Scanning Electron
Microscope (SEM), luas permukaan spesifik menggunakan analisis Branauer Emmet
Teller (BET), dan konduktivitas dengan LCR meter. Hasil XRD memperlihatkan
bahwa struktur berbentuk amorf dengan fasa kristobalit, korundum, dan delta-Al2O3.
Perlakuan termal 450 oC - 650 oC menjadikan ukuran butir dan partikel meningkat
sementara ukuran pori menurun dilihat dari karakterisasi SEM. Pada perlakuan termal
450 oC menunjukkan ukuran butir paling kecil yaitu 3,691 μm dan partikel sebesar
16,322 μm sementara ukuran pori paling besar yaitu 5,786 μm. Hasil analisis BET
menunjukkan nilai luas permukaan spesifik zeolit dengan perlakuan termal 450 oC -
650 oC adalah 149,98 m2/g hingga 216,25 m2/g. Hasil LCR meter menunjukkan nilai
konduktivitas sampel 0,9613x10-3 S/cm hingga 1,2727x10-3 S/cm, dimana
konduktivitas ini memperlihatkan bahwa zeolit merupakan bahan semikonduktor.
Besar luas permukaan dan konduktivitas memiliki potensi untuk digunakan sebagai
elektrode superkapasitor.

Kata kunci: Konduktivitas listrik, luas permukaan spesifik, mikrostruktur, perlakuan
termal, dan zeolit.



ABSTRACT

STUDY OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY ZEOLITE DUE TO
EFFECT OF MICROSTRUCTURE AND SPESIFIC SURFACE AREA

WITH POTENTIAL AS A SUPERCAPACITOR ELECTRODE

By

JENNIFER KAPRIATI PAKPAHAN

Study of electrical conductivity zeolite synthesis based rice husk silica using sol-
gel methode due to effect of microstructure and specific surface area with heat
treatment 450 oC, 550 oC, dan 650 oC has been investigated. The characteristics of
sample were observed from phase structure through by X-Ray Difraction (XRD),
microstructure through Scanning Electron Microscopy (SEM), specific surface
area through Branauer Emmet Teller (BET), and conductivity through LCR meter.
The result of XRD showed that structure was amorph with cristobalite, corundum,
and delta-Al2O3 phase. The heat treatment of 450 oC - 650 oC made the grain size
and particle increase while pore size decrease had seen from SEM
characterization. In the thermal treatment of 450 °C showed the smallest grain
size is 3,691 μm and particel amounted to 16,322 μm while the large pore size is
5,786 μm. BET analysis results showed the value of spesific surface area of
zeolite with heat treatment 450 oC - 650 oC was 149,98 m2/g to 216,25 m2/g.
Condutivity obtained from LCR meter showed that its value from 9613x10-3 S/cm
to 1,2727x10-3 S/cm, indicating that zeolite is a semiconductor material. The large
surface area and conductivity has potential to be used as a supercapacitor
electrode.

Keywords: Electrical Conductivity, heat treatment, specific surface area,
microstructure, and zeolite.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia akan penggunaan energi

listrik untuk alat-alat elektronik, transportasi, dan telekomunikasi pun terus

meningkat, sehingga tingkat konsumsi dan tarif dasar listrik pun juga semakin

meningkat. Sebagai contohnya adalah telepon genggam dan laptop membutuhkan

penyimpanan energi listrik yaitu baterai. Namun, baterai membutuhkan waktu

yang cukup lama untuk mengecas (menyimpan energi) listrik ke dalam piranti

tersebut (Hyeok, 2001). Untuk memenuhi kebutuhan itulah diperlukan perangkat

penyimpanan energi listrik yang mampu mengecas dengan waktu yang lebih

singkat. Hal tersebut yang mendorong para ilmuan dan ahli teknologi  untuk

mengembangkan perangkat penyimpanan energi yang lebih efisien yaitu

superkapasitor (Adhytiawan dan Susanti, 2013).

Superkapasitor merupakan salah satu alat penyimpan energi listrik yang memiliki

beberapa keunggulan dari segi proses penyimpanan, keamanan, dan modelnya

juga cukup sederhana (Kötz, et al., 2000). Dari segi proses penyimpanan,

superkapasitor memiliki keunggulan dibandingkan dengan baterai dan kapasitor

konvensional, yaitu waktu hidup yang lebih lama dan waktu pengisian yang cukup

pendek (Jayalakshmi, 2008). Sedangkan dari sisi keramahan terhadap pengguna,
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superkapasitor meningkatkan keamanan karena tidak ada bahan korosif dan lebih

sedikit bahan yang beracun, serta dapat beroperasi efektif dalam beragam kondisi

lingkungan yang panas, dingin, dan lembab (Karthikeyan, 2009). Disamping itu,

superkapasitor tidak memerlukan adanya proses perawatan, memiliki umur

simpan yang lebih lama dibanding baterai atau piranti lainnya (Conway, 1999 dan

Ariyanto, dkk., 2012) serta mampu melakukan proses pengisian energi

(pengecasan) hanya dalam waktu 2-5 menit saja (Adhytiawan dan Susanti, 2013).

Superkapasitor memiliki komponen yang terdiri dari elektrode, elektrolit, pemisah

(separator), dan pengumpul arus (current collector). Salah satu komponen yang

memainkan peranan penting adalah elektrode. Material yang digunakan untuk

pembuatan elektrode superkapasitor antara lain karbon aerogel, nanofoam,

nanotube, karbon berpori, logam oksida, dan polimer konduktif (Karthikeyan,

2009; Hu, et al., 2006; Zhu, et al., 2007; Stoller, et al., 2008; Simon and Burke,

2008; Nakafabadi, et al., 2011). Bahan elektrode seperti logam oksida, yang

menghasilkan kapasitansi spesifik dan konduktivitas yang tinggi adalah Ru

(Ruthenium) dan Ir (Iridium), namun kelangkaan dan mahalnya logam ini menjadi

pemicu untuk jarang digunakan sebagai bahan elektrode dasar (Kim and Kim,

2001). Sehingga saat ini, material elektrode dari superkapasitor komersial yang

banyak digunakan adalah karbon berpori yang dibuat dari bahan alam dan lain

sebagainya (Miller and Simon, 2008). Karbon berpori potensial untuk digunakan

sebagai material elektrode superkapasitor karena memiliki potensi kerapatan

energi yang tinggi dan aksesibilitas pori yang baik (Dietz and Nguyen, 2002).

Namun, dewasa ini banyak penelitian yang menggunakan bahan sintesis dengan

memanipulasi strukturnya dan penggunaan zat tertentu agar diperoleh struktur
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berpori yang berkualitas baik selain karbon aktif/berpori ini. Oleh karena itu,

dibuat alternatif lain yaitu zeolit yang dibentuk dari silika yang memiliki potensi

yang besar untuk dimanfaatkan sebagai elektrode. Selain bersifat porous, zeolit

juga memiliki harga terjangkau, konduktivitas yang kompetitif, dan mudah

diperoleh.

Mineral utama untuk membentuk kerangka zeolit adalah silika, disamping

alumina. Sumber silika dapat diperoleh antara lain fumed silika, kaolinite, TEOS

(tetraethylorthosilicate), TMOS (tetramethylorthosilicate), dan sekam padi.

TEOS dan TMOS jarang digunakan karena harganya yang relatif mahal. Sehingga

memanfaatkan sekam padi yang merupakan salah satu sumber silika dengan

keuntungan yang cukup tinggi. Sekam padi merupakan limbah pertanian yang

jumlahnya sangat melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena

itu, sekam padi dimanfaatkan sebagai sumber silika, sehingga nilai ekonomisnya

dapat lebih ditingkatkan (Daifullah, et al., 2004). Menurut Kalapathy, et al (2000)

kandungan silika yang terdapat dalam sekam padi mencapai 94% dari abu sekam

padi, sehingga selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai proses kimia.

Suka dkk (2008) juga meneliti bahwa tingkat kemurnian silika mencapai 95,53%

yang diperoleh dari hasil ekstrakasi sekam padi. Silika sekam padi memiliki

stabilistas termal yang tinggi mencapai 1414 oC dan bersifat amorf. Sifat amorf

silika menyebabkan silika menjadi material berpori dan mempunyai kereaktifan

yang tinggi sehingga dapat diekstraksi dengan energi rendah (Daifullah, et al.,

2002). Oleh sebab itu, secara luas silika dalam sekam padi dapat dimanfaatkan

untuk pembuatan zeolit (Mohamed, et al., 2013; Syani, 2014). Kajian dan
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penelitian tentang penggunaan abu sekam padi sebagai sumber silika untuk

sintesis zeolit telah dilakukan oleh Prasetyo (2003) menggunakan abu sekam padi

untuk sintesis zeolit berhasil membuat zeolit jenis beta yang mempunyai

kandungan silika tinggi.

Zeolit merupakan  mineral alumina silika terhidrat yang tersusun atas tetrahedral-

tetrahedral alumina (AlO4
5-) dan silika (SiO4

4-) yang membentuk struktur

bermuatan negatif dan berongga terbuka/berpori (Cronstedr, 1756 and Breck,

1974). Zeolit berdasarkan proses pembentukannya diklasifikasikan menjadi dua,

yaitu zeolit alam yang terbentuk karena proses alam dan zeolit sintesis. Penelitian

yang dilakukan Muresan (2011) bahwa zeolit alam memiliki kelemahan yaitu

mengandung banyak pengotor karena terbentuk dari alterisasi debu-debu vulkanik

dan kristalinitasnya kurang baik, serta ukuran pori-pori yang tidak seragam.

Umumnya zeolit alam, seperti mordenite, memiliki diameter pori 3-6,2 Å (Breck,

1974) sehingga kemampuan menyaring molekul-molekul yang berukuran besar

sangat terbatas. Sedangkan Holmberg, et al (2004) berhasil mensintesis zeolit

menghasilkan diameter pori sebesar 25-30 nm dengan ukuran pori yang seragam.

Demikian pula Nugandini (2007) mensintesis zeolit menggunakan surfaktan

menghasilkan material mesopori dengan pori berukuran > 30 Å, sehingga dapat

digunakan sebagai mediator elektron dengan ukuran molekul tertentu. Oleh

karena itu, zeolit sintesis dikembangkan untuk mengatasi kelemahan zeolit alam

yaitu nanoporous material, struktur dan kerangka yang unik yakni hampir

sebagian besar merupakan kanal, struktur berpori yang kompleks dan ukuran yang

heterogen (Barrer, 1978), sifat stabilitas termal tinggi (berkisar antara 700 sampai

1100 oC) yaitu tahan panas mengakibatkan luas permukaan zeolit menjadi besar
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(Rianto, dkk., 2012; Breck, 1974), sifat kelistrikan, serta kemampuannya dalam

menyimpan dan menukar kation (Belviso, et al., 2009).

Berbagai aplikasi yang sudah dikembangkan sejak diketahui bahwa material

berpori mampu memiliki sifat listrik yang baik (Ertugrul dan Alime, 2007). Sifat

kelistrikan atau konduktivitas listrik tersebut dipengaruhi oleh molekul atau

susunan atom dan komponen kimianya. Konduktivitas listrik merupakan ukuran

dari kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik dalam temperatur

tertentu. Konduktivitas listrik juga merupakan sifat penting suatu bahan, namun

tidak semua bahan memiliki konduktivitas listrik yang baik. Faktor yang

mempengaruhi adanya sifat kelistrikan adalah homogenitas permukaan, distribusi

dan ukuran pori, serta susunan partikel sesuai dengan hasil morfologi permukaan

yang ditunjukkan oleh hasil karakterisasi SEM (Scanning Electron Microscopy).

Hasil tersebut juga diperkuat dengan besarnya luas permukaan spesifik dimana

besarnya luas permukaan dikarenakan porositas dan ukuran pori bahan. Semakin

banyak pori, semakin besar pula luas permukaan yang dimiliki (Sembiring dan

Simanjuntak, 2015).

Penelitian yang dilakukan Fuadi, dkk (2013) mensintesis zeolit  dari silika sekam

padi, kemudian dilakukan analisis luas permukaan spesifik. Hasil yang didapatkan

bahwa luas permukaan spesifiknya adalah 45,6 m2/g.  Demikian pula penelitian

yang dilakukan Sari, et al (2015) berhasil mensintesis zeolit ZSM-5 menggunakan

ekstrak silika dari sekam padi. Berdasarkan karakterisasi SEM bahwa zeolit

berbentuk bulat dan ukuran seragam dengan luas permukaan spesifik sebesar

353,5 m2/g. Dengan ukuran partikel yang seragam maka akan memudahkan
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elektron-elektron mengalir, sehingga mempengaruhi besarnya nilai konduktivitas

listrik. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahaddila dan Putra (2013)

menghasilkan nilai konduktivitas listrik zeolit sintetis sebesar 0,37x10-3 hingga

0,40x10-3 S/m. Oktaviani dan Muttaqin (2015) juga mengukur besar konduktivitas

listrik zeolit sintetis. Nilai konduktivitas yang didapat adalah 2,76x10-6 hingga

12,22x10-6 S/cm.

Berdasarkan uraian diatas, maka zeolit sintesis diharapkan mampu dimanfaatkan

sebagai elektrode superkapasitor. Walcarius (1996) menyatakan bahwa

permukaan elektrode dapat dicapai melalui zeolit yang ditekan dalam bentuk

pelet, dibentuk dengan partikel mechanical compression zeolit mentah, atau

dicampur dengan serbuk karbon dalam bentuk padat. Moon, et al (2015) meneliti

mengenai Zeolite Tempalted Carbon (ZTC) untuk elektrode superkapasitor

dengan mencampur zeolit dengan karbon. Kesimpulan yang didapat bahwa

superkapasitor berbasis ZTC meningkatkan permintaan untuk perangkat

penyimpanan energi dengan kerapatan yang tinggi. ZTC adalah suatu elektrode

material superkapasitor yang sangat menjanjikan dengan ukuran mikropori yang

cukup baik dan daerah permukaan spesifik yang luas.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar konduktivitas

listrik zeolit berbasis silika sekam padi akibat pengaruh karakteristik

mikrostruktur dan besar luas permukaan spesifik. Metode yang digunakan untuk

memperoleh zeolit adalah metode sol-gel karena menghasilkan material murni

dan kekuatan yang lebih tinggi dibanding bahan yang dibuat dengan metode

lainnya (Sembiring, 2014). Selanjutnya sekam diekstraksi dan dicampur dengan
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sodium aluminat yang menghasilkan sol zeolit. Kemudian dibuat menjadi gel lalu

dikeringkan, digerus untuk menghasilkan serbuk zeolit dan dibentuk pelet zeolit,

selanjutnya diberi perlakuan termal yaitu 450 oC, 550 oC, dan 650 oC. Sampel

zeolit akan dikarakterisasi menggunakan SEM (Scanning Electron Microscopy)

untuk melihat mikrostruktur zeolit dan EDS (Energy Dispersive Spectroscopy)

untuk melihat kandungan unsur zeolit, SAA (Surface Area Analyzer) dengan

menggunakan metode analisis BET (Braunanear, Emmelt and Teller) untuk

mengetahui besar luas permukaan spesifik zeolit, dan Inductance, Capacitance,

and Resistance (LCR) untuk mengetahui konduktivitas listrik. Efek mikrostruktur

yang dipengaruhi oleh suhu dari zeolit sintesis terhadap konduktivitas listrik akan

dipelajari sehingga akan dapat diketahui zeolit berbasis silika sekam padi sebagai

material elektrode superkapasitor.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh perlakuan termal tehadap struktur, mikrostruktur, luas

permukaan spesifik, dan konduktivitas listrik zeolit.

2. Bagaimana pengaruh mikrostuktur dan luas permukaan spesifik terhadap

konduktivitas listrik.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, batasan masalah yang digunakan adalah:

1. Perbandingan komposisi zeolit sintesis yaitu silika dan sodium aluminat

yaitu 5:1 dengan metode sol-gel.
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2. Perlakuan termal yang digunakan adalah 450 οC, 550 οC, dan 650 οC.

3. Silika yang digunakan bersumber dari sekam padi.

4. Analisis XRD pada perlakuan termal 550 oC

5. Karakterisasi yang dilakukan menggunakan SEM (Scanning Electron

Microscopy)-EDS (Energy Dispersive Spectroscopy), SAA (Surface Area

Analyzer) dengan menggunakan analisis BET (Braunanear, Emmelt and

Teller), serta LCR (Inductance, Capasitance, Resistance) meter.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mempelajari pengaruh perlakuan termal terhadap struktur, mikrostuktur,

luas permukaan spesifik, dan konduktivitas listrik

2. Mempelajari pengaruh mikrostruktur dan luas permukaan spesifik terhadap

konduktivitas listrik zeolit.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan silika sekam padi dalam skala industri.

2. Memberikan informasi tentang pembuatan zeolit dengan metode sol-gel.

3. Untuk memberikan informasi mengenai mikrostruktur zeolit, nilai luas

permukaan spesifik, dan konduktivitas listrik zeolit sehingga selanjutnya

digunakan sebagai elektrode superkapasitor.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Silika Sekam Padi

Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis (bulir) yang terdiri

dari dua belahan yang disebut sebagai lemma (bagian yang menutupi) dan palea

(bagian yang ditutupi) yang saling beraturan (Nugraha dan Setiawati, 2001).

Sekam padi dapat diperoleh dengan sangat mudah yaitu sisa penggilingan beras

dimana sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah

penggilingan. Dari sisi bahan baku, sekam padi merupakan sumber nabati yang

sangat potensial dimanfaatkan sebagai sumber silika. Sekam padi didukung oleh

adanya beberapa unsur anorganik seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komponen anorganik sekam padi (Aina, dkk., 2007).
Unsur Kandungan (% Berat)
Natrium 0,0065
Besi 0,0043
Kalsium 0,0559
Magnesium 0,0010
Silika 56,808
Fosfor 0,0041
Klorida 0,0924

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa kandungan unsur yang paling banyak adalah

silika. Silika dari sekam padi dapat diperoleh dengan sangat mudah dan biaya

yang relatif murah, yakni dengan cara ekstraksi alkalis atau dengan pengabuan

(Singh, et al., 2002 dan Harsono, 2002). Metode ekstraksi alkalis lebih mudah
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digunakan dibandingkan metode pengabuan (Kalapathy, et al., 2000). Metode ini

didasarkan pada kelarutan amorf yang besar terhadap larutan alkalis seperti KOH,

Na2CO3 atau NaOH dan untuk mendapatkan silika terlarut digunakan

penambahan larutan asam seperti asam klorida (HCl), asam sitrat, dan asam

oksalat. Menurut Ebtadianti (2007) dengan menerapan teknik ini, berat padatan

silika yang diperoleh mencapai 10,2 g dari 50 g berat sekam atau sekitar 20,4%

berat sekam padi.

Dengan adanya kandungan silika yang tinggi, pemanfaatannya sangat luas dalam

industri. Suka dkk (2009) berhasil mengkarakterisasi sekam padi dengan metode

ekstraksi. Karakterisasi dengan FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy),

memperlihatkan munculnya puncak Si-OH, dan Si-O-Si yang menunjukkan

adanya gugus fungsi siloksan, yang mengindikasikan bahwa silika sekam padi

merupakan silika reaktif. Sifat ini didukung oleh hasil karakterisasi menggunakan

XRD (X-Ray Diffraction), yang menunjukkan bahwa silika yang diperoleh adalah

amorf dengan fase kristobalit. Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa pengotor

anorganik dalam abu sekam padi mengkatalisis terjadinya transformasi silika

menjadi kristalin. Hal ini ditunjukkan bahwa perlakuan awal asam klorida dan

asam sitrat mampu mempertahankan struktur amorf pada silika meski dibakar

pada suhu tinggi. Karakteristik struktur permukaan silika ditunjukkan oleh hasil

SEM pada Gambar 1.
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Gambar 1. Morfologi silika sekam padi dari analisis SEM (Sumber: Suka, 2008).

Berdasarkan Gambar 1 terlihat permukaan sampel tidak merata dan adanya

gumpalan (cluster), yang mengindikasikan distribusi ukuran butir yang tidak

merata. Pada hasil karakterisasi EDS menunjukkan unsur-unsur yang terkandung

yaitu O, Na, Mg, Al, Si, dan Ca. Hasil yang diperoleh bahwa sekam padi yang

diekstraksi memiliki kadar silika 40,8% dengan kemurnian sekitar 95,53%.

Sehingga, para peneliti tertarik mengembangkannya dan sejauh ini silika sekam

padi dapat dimanfaatkan sebagai bahan keramik (Sitorus, 2008), cordierite

(Naskar and Chatterjee, 2004). Selain itu juga dimanfaatkan secara luas untuk

berbagai material komposit (Handayani, 2009), zeolit (Syani, 2014) serta

adsorben (Amrulloh, 2014).

B. Zeolit

Zeolit adalah mineral kristal alumina silika tetrahidrat berpori yang mempunyai

struktur kerangka tiga dimensi, terbentuk dalam kerangka tetrahedral [SiO4]4- dan

[AlO4]5- yang saling terhubungkan oleh atom-atom oksigen sedemikian rupa,

sehingga membentuk kerangka tiga dimensi terbuka yang mengandung kanal-

kanal dan rongga-rongga (Roberie, et al., 2001). Berdasarkan proses
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pembentuknya, zeolit diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zeolit alam dan zeolit

sintetik.

a. Zeolit Alam

Zeolit alam merupakan zeolit yang terbentuk secara alami karena proses alam

(zeolitasi), biasanya ditemukan dalam sedimen sebagai hasil alterisasi debu-debu

vulkanik (yang mengandung Si). Dalam proses sedimentasi tersebut, mineral-

mineral lain seperti felspar dan kwarsa juga ikut tercampur, sehingga membentuk

kompleks zeolit yang tidak teratur dan tidak seragam. Sehingga pada tahun 1940

usaha dilakukan oleh para ahli untuk menghasilkan zeolit yang teratur dan

seragam (Las, 2004). Adapun contoh dan jenis zeolit alam yang sering ditemukan

adalah ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Contoh zeolit alam yang umum ditemukan (Subagjo, 1993).
No Zeolit Alam Rumus kimia
1. Analsim Na16(Al16Si32O96).16H2O
2. Kabasit (Na2,Ca)6(Al12Si24O72).40H2O
3. Klinoptilotit (Na4K4)(Al8Si40O96).24H2O
4. Erionit (Na,Ca5K)(Al9Si27O72).27H2O
5. Ferrierit (Na2Mg2)(Al6Si30O72).18H2O

b. Zeolit Sintesis

Zeolit sintesis merupakan hasil rekayasa manusia melalui proses kimia. Sifat

zeolit sangat tergantung dari jumlah komponen silika (Si) dan aluminium (Al).

Zeolit sintesis secara komersial lebih sering digunakan daripada zeolit alam,

dikarenakan kemurniannya yang tinggi dan ukuran partikel yang seragam, dapat

meningkatkan sifat kimia, ukuran pori, dan stabilitas termal yang tinggi. Adapun
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contoh dan jenis zeolit sintesis yang sering ditemukan adalah ditunjukkan pada

Tabel 3.

Tabel 3. Rumus kimia dan beberapa jenis zeolit sintesis (Georgiev, et al., 2009).
No. Zeolit Sintesis Rumus Kimia
1. Zeolit A Na2O.Al2O3.2SiO2.4,5H2O
2. Zeolit L (K2Na2)O.Al2O3.6SiO2.5H2O
3. Zeolit X Na2O.Al2O3.2,5SiO2.6H2O
4. Zeolit Y Na2O.Al2O3.4,8SiO2.8,9H2O
5. Zeolit H K2O.Al2O3.2SiO2.4H2O

Struktur zeolit sintesis maupun alam tersusun dari tiga komponen utama yaitu

rangka aluminasilika, kation yang mengisi ruang kosong dan molekul air dalam

fase occluded. Dengan bentuk geometri tetrahedral dengan atom pusat Si atau Al

yang dikelilingi oleh empat buah atom oksigen, dimana setiap atom oksigen

terikat pada dua buah bentuk tetrahedral (Anwar, 2000). Morfologi dan struktur

kristal zeolit yang terdiri dari rongga-rongga yang berhubungan ke segala arah

menyebabkan luas permukaan zeolit menjadi besar seperti yang terlihat pada

Gambar 2.

[sumber: http://ardra.bis/mineral/mineral-zeolit]
Gambar 2. Bentuk geometri tetrahedral Si dan Al.

Di dalam struktur zeolit, atom Si bervalensi empat, sedangkan Al bervalesi tiga,

sehingga untuk menyeimbangkan muatan tersebut, kation-kation logam alkali atau

alkali tanah masuk ke dalam rongga seperti Na+, K+, Ca+, dan Ba2+. Kation dapat

bergerak bebas karena ikatan yang kurang kuat di dalam pusat rongga dan tidak
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terikat pada posisi yang tetap melainkan dapat bergerak bebas dalam rongga zeolit

sehingga dapat dilakukan pertukaran kation (ion exchange) tanpa merusak

struktur zeolit dimana kation dapat ditukar dengan kation lain yang muatannya

sama. Begitupun dengan molekul air, juga dapat bergerak bebas dalam rongga,

maka zeolit dapat menyerap air secara reversibel (Tovina, 2009). Zeolit dapat

dituliskan dengan rumus empiris adalah Mx/n [(AlO2)x(SiO2)y]. wH2O, dimana M

adalah kation alkali atau alkali tanah, n adalah jumlah valensi kation, w adalah

banyaknya molekul air per satuan unit sel, x dan y adalah jumlah total tetrahedral

per satuan unit sel, dan y/x adalah rasio yang biasanya bernilai 1 sampai 5,

meskipun ditemukan juga zeolit dengan rasio y/x antara 10 sampai 100 (Georgiev,

et al., 2009).

Sejauh ini, zeolit sintesis sudah banyak dikembangkan dengan bahan baku limbah

atau sintesis mengingat bentuknya yang teratur serta seragam. Penelitian yang

dilakukan oleh Rahman, et al (2009) berhasil mengkarakterisasi zeolit Y

menggunakan kulit mentah lokal dengan bahan baku sekam padi sebagai sumber

silika, dengan metode seed gel. Karakterisasi dengan menggunakan FTIR

(Fourier Transform Infra Red) untuk memperkuat formasi zeolit Y. Spektroskopi

vibrasional zeolit menunjukkan penyerapan yang tinggi FTIR di daerah bilangan

gelombang dibawah 1200 cm-1. Frekuensi getar kisi zeolit, yang mana hasil dari

regangan dan gugus fungsi T-O mengindikasikan range 300 sampai 1300 cm-1

terhubungnya antara SiO4 atau AlO4. Hasil ini juga didukung dengan

menggunakan karakterisasi XRD menunjukkan bahwa ditemukan zeolit yang

bercampur yaitu zeolit Y, A dan P. Dapat dilihat seperti pada Gambar 3.
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Gambar 3. Puncak XRD sintesis zeolit (Sumber: Rahman, et al., 2009).

Berdasarkan Gambar 3, puncak XRD yang pertama ditinjau bahwa pada 6o dan

puncak lain adalah juga sangat tajam yang mengindikasikan bahwa material

tersebut seluruhnya mengkristal. Hasil uji SEM juga menunjukkan permukaan

yang merata dan seragam, dan kristalinisasi yang baik sehingga metode sintesis

zeolit lebih tepat digunakan. Untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan zeolit

sintesis untuk aplikasi elektrode superkapasitor.

C. Superkapasitor

Superkapasitor disebut juga dengan ultrakapasitor atau kapasitor elektrokimia

yang merupakan kapasitor jenis khusus yang bekerja berdasarkan charging

(pemasukan muatan) dan discharging (pelepasan muatan) pada interface

elektrode-elektrolit dari material-material yang mempunyai luas permukaan

spesifik tinggi (Burke, 2000). Dewasa ini superkapasitor sudah diupayakan

penggunaannya karena mampu menyimpan energi listrik dibandingkan baterai,

kapasitor konvensional, dan lain sebagainya. Superkapasitor mampu bertahan

lama meski diisi ulang berkali-kali serta mengisi ulang dengan cepat. Hal inilah
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yang menyebabkan superkapasitor berpotensi lebih besar untuk dikembangkan

dibanding piranti lainnya (Lu and Hartman, 2011).

Sebenarnya, baterai memiliki rapat energi yang sangat tinggi namun memiliki

rapat daya yang sangat rendah. Sedangkan kapasitor konvensional memiliki rapat

daya yang tinggi namun rapat energinya sangat rendah. Sehingga superkapasitor

mampu melengkapi kekurangan dari kedua piranti tersebut, karena superkapasitor

menghasilkan rapat daya yang tinggi serta rapat energi yang tinggi (berhubungan

dengan waktu pemakaian). Sifat perbedaan perangkat penyimpan energi

dihadirkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan komponen perangkat penyimpan energi (Jayalakshmi,
2008), (Sahay, 2009), (Chmiola, 2005), (Conway, 1999).

Kapasitor Superkapasitor Baterai
Rapat energi [Wh/kg] 0,1 3 100
Rapat daya [W/kg] 107 3000 100
Waktu pengosongan [s] 10-3-10-6 0,3-30 103-104

Waktu hidup [tahun] 30 30 5
Waktu pengisian [s] 10-3-10-6 0,3-30 >1000
Efisiensi [%] >95 85-98 70-85

Suatu dasar adanya superkapasitor terdiri dari dua elektrode, satu pemisah

(separator), dan elektrolit yang diperlihatkan pada Gambar 4.

[sumber: Schneuwly and Gallay, 2000]
Gambar 4. Bagan superkapasitor.

Elektrolit Separator

Elektrode + Elektrode -
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Komponen yang dibahas dalam penelitian ini adalah elektrode. Elektrode

merupakan konduktor yang dilalui arus listrik dari satu media ke yang lain,

biasanya dari sumber listrik ke perangkat atau bahan. Elektrode juga merupakan

elemen yang menyimpan medan listrik dalam superkapasitor. Medan listrik terjadi

akibat adanya efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti

elektron, proton dalam ruang yang ada disekitarnya. Suatu elektrode dibuat dari

pengumpul arus logam, yang mana memiliki peranan mengalirkan arus yang

tinggi (conducting) dengan bahan material berpori, dan dari material aktif, yang

memiliki luas permukaan yang tinggi. Sehingga bahan yang memiliki luas

permukaan spesifik yang tinggi digunakan untuk elektrode superkapasitor karena

menghasilkan konduktivitas yang bisa bersaing di dunia pasar piranti penyimpan

energi listrik. Hal yang sulit ditemukan untuk material elektrode ini adalah

memiliki harga murah, yaitu dari cara pembuatan dan aliran listrik yang harmonis

dengan elektrolit. Superkapasitor untuk aplikasi energi tinggi memerlukan

elektrode dengan bahan yang berstruktur pori dan memiliki luas permukaan yang

besar. Material yang biasa digunakan adalah karbon aktif, karbon gel, serat

karbon, logam oksida, dan masih banyak lagi yang sangat menarik. Selain dari

material yang disebut diatas adalah zeolit.

Penelitian yang dilakukan oleh Khemthong, et al (2007) bahwa luas permukaan

zeolit sintesis dari silika sekam padi yaitu sebesar 400 m2/g dengan ukuran

partikel 0,2-50 µm. Luas permukaan dapat ditingkatkan dengan cara mensintesis

material berpori. Dengan demikian, diharapkan konduktivitas listriknya menjadi

baik pula. Konduktivitas listrik suatu bahan sangatlah penting, namun tidak semua

bahan memiliki nilai konduktivitas listrik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
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oleh Oktaviani dan Muttaqin (2015) menunjukkan bahwa nilai konduktivitas

listrik zeolit proses hidrotermal suhu 180 oC yaitu 2,76x10-6 sampai dengan

12,22x10-6 S/cm. Oleh karena itu, zeolit memiliki potensi yang besar untuk

dimanfaatkan sebagai bahan elektrode superkapasitor, mengingat zeolit bersifat

porous dan luas permukaan spesifik yang menjanjikan sehingga mampu

menghantarkan arus listrik pada temperatur tertentu. Jika ditinjau dari sifat

fisikanya seperti konduktivitas, juga sangat mempengaruhi fungsi kerja zeolit.

Zeolit dengan nilai konduktivitas listrik yang besar memiliki kapasitas ion yang

besar sehingga dapat menyerap kation-kation yang kemudian dapat dipertukarkan

(Erderm, et al., 2004). Peningkatan konduktivitas listrik juga dapat terjadi akibat

komponen-komponen dalam sampel semakin padat (compact) dan rapat, sehingga

memudahkan kontak antara partikel-partikel. Dengan demikian, zeolit diberikan

beban 5 ton sehingga diharapkan dapat menghasilkan berpori dan luas permukaan

spesifik yang cukup baik sehingga menghasilkan konduktivitas dapat bersaing di

dunia pasar piranti penyimpnana listrik.

D. Karakterisasi Morfologi, Luas Permukaan Spesifik, dan Konduktivitas

1. SEM (Scanning Electron Microscope)

SEM (Scanning Electron Microscope) adalah alat yang dapat digunakan untuk

mengamati dan menganalisis struktur mikro dan morfologi berbagai material.

SEM memiliki kemampuan dimana sumber energi yang digunakan adalah berkas

elektron, sehingga menghasilkan resolusi dan kedalaman fokus yang tinggi. Oleh

karena resolusi yang tinggi, tekstur, topografi, morfologi serta tampilan

permukaan sampel dapat terlihat dalam ukuran mikron. SEM juga memberikan
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informasi dalam skala atomik dari suatu sampel (Griffin and Riessen, 1991).

Skema dasar SEM disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Skema SEM (Sumber: Substech, 2016).

SEM terdiri dari penembakan elektron (electron gun), tiga lensa elektrostatik,

kumparan pengulas elektromagnetik yang terletak diantara lensa kedua dan ketiga,

dan tabung multiplifier sebagai pendeteksi cahaya pada layar phospor. Berkas

elektron dihasilkan dengan memanaskan filamen, lalu diberikan tegangan tinggi

antara anoda dan katoda. Tujuannya untuk mempercepat elektron hingga

kecepatan 1/3 kali kecepatan cahaya. Kemudian berkas elektron dikumpulkan

oleh kondensor elektromagnetik, dan difokuskan oleh lensa objektif. Berkas

elektron akan menumbuk sampel menghasilkan pantulan elektron sekunder yang

dideteksi dan dikuatkan oleh tabung multiplifier. Elektron yang keluar dari

pancaran elektron primer dengan energi besar yang dipusatkan lensa kondensor

membentuk berkas cahaya dan terbelokan dengan scan coils kemudian difokuskan

kembali oleh lensa objektif sehingga elektron primer berinteraksi dengan sampel.

Pada saat tersebut terjadi hamburan yang mengakibatkan terpental (tereksitasi)



20

keluar karena energinya lebih kecil dari pada energi elektron primer. Pada

dasarnya sinyal hasil interaksi berkas elektron dengan sampel digambarkan seperti

pada Gambar 6.

Gambar 6. Sinyal hasil interaksi berkas elektron dengan
sampel (Sumber: Semitrack, 2014).

Elektron kelebihan energi akan pindah yang menimbulkan sinar X. Namun,

mikroskop elektron tidak mmenggunakan sinar X tetapi elektron yang tereksitasi.

Elektron yang tereksitasi memiliki dua sebutan akibat energinya yang terdeteksi

pada posisi tertentu oleh detektor yang ada didekatnya. Data atau tampilan gambar

dari topologi permukan yang tebalnya 20 µm yang berupa tonjolan diperoleh dari

penangkapan elektron dari yang terluar dengan Secondary Electron Detector (SE).

Kemudian diolah dalam bentuk tegangan-tegangan menjadi digital dan tampilan

pada layar CRT (TV). Untuk Backscattere Electron (BE) menghasilkan gambar

berupa komposisi dan unsur kimia, atau biasa disebut dengan EDS. BE dihasilkan

dari pancaran elektron dengan inti yang menyebabkan adanya interaksi elektron.

Analisis visual mikrograf pada warna yang lebih terang menunjukkan unsur kimia

yang memiliki nomor atom lebih besar sementara warna gelap menunjukkan

unsur dengan nomor atom lebih rendah.
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Sehingga dalam penelitian ini menggunakan karakterisasi SEM untuk

memperlihatkan struktur mikro zeolit, serta bentuk dan ukuran dari pori-pori

zeolit. Putro dan Prasetyoko (2007) memperlihatkan hasil uji zeolit ZSM-5

dimana abu sekam padi sebagai sumber silika, disajikan dalam Gambar 7.

Gambar 7. Morfologi SEM zeolit ZSM-5 (Sumber: Putro dan Prasetyoko, 2007).

Berdasarkan Gambar 7 morfologi menggunakan SEM menunjukkan keseragaman

bentuk sama, dengan ukuran partikel 0,2-1,5 µm. Dengan kemampuan perbesaran

ini, SEM mampu memperlihatkan adanya kotoran-kotoran, keseragaman, crack

(keretakan), cluster atau penggumpalan, hole (lubang), ukuran butir yang beragam

dan distribusi pada permukaan sampel, serta adanya aglomerasi pada suatu bahan.

Shella (2016) menyimpulkan bahwa aglomerasi pada partikel menyebabkan

ukuran partikel membesar sehingga perpindahan ion atau jarak panjang difusi

(diffusion length) bertambah. Hal tersebut yang mengakibatkan konduktivitas

sampel menurun. Oktaviani dan Mutaqqim (2015)  juga diperlihatkan hasil

karakterisasi SEM dengan perbesaran 20.000 kali dengan ukuran partikel yang

memiliki ukuran berkisar 0,21– 0,57 µm. Hasil menunjukkan dari kedua gambar

adalah ukuran zeolit sintesis seragam dan homogen. Oleh karena itu, analisis

sampel dengan karakterisasi SEM menujukkan bahwa zeolit berbasis silika sekam

padi memiliki partikel yang seragam. Nilai konduktivitas zeolit sintesis yang
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diperoleh berada dalam kategori semikonduktor yaitu sebesar 2,76x10-6 hingga

12,22x10-6 S/cm. Ketika zeolit memiliki ukuran partikel yang seragam maka akan

memudahkan elektron-elektron mengalir, sehingga mendapatkan konduktivitas

listrik yang baik. Begitu juga Maula, dkk (2015) mengkarakterisasi sintesis zeolit

dengan bahan dasar sekam padi menggunakan SEM untuk memperoleh silika.

Hasil ditunjukkan seperti Gambar 8.

Gambar 8. Karakterisasi SEM zeolit sintesis (Sumber: Maula, dkk., 2015)

Gambar 8 memperlihatkan pori-pori dan ukuran zeolit seragam dan terlihat pori-

pori zeolit. Dikarenakan struktur dan kerangka yaitu kanal dan pori, sehingga

zeolit memiliki nilai luas permukaan yang besar. Semakin banyak pori, semakin

besar pula luas permukaan total yang dimiliki zeolit. Luas permukaan internal

zeolit dapat mencapai puluhan bahkan ratusan kali lebih besar dibanding bagian

permukaan luarnya. Sehingga berdasarkan fakta-fakta diatas, zeolit menghasilkan

ukuran pori yang seragam serta luas permukaan yang baik agar mempermudah

elektron-elektron mengalir sehingga meningkatkan performa konduktivitas listrik.

2. SAA (Surface Area Analyzer)

Surface Area Analyzer (SAA) adalah alat yang digunakan untuk menentukan luas

permukaan spesifik, volume pori dan ukuran pori dari material, serta isoterm
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adsorpsi suatu gas pada bahan. Pada penelitian ini hanya menetukan luas

permukaan spesifik saja. Luas permukaan dipengaruhi oleh ukuran partikel atau

pori, susunan pori dan bentuk pori. Luas permukaan diartikan dengan luasan yang

ditempati satu molekul zat terlarut yang berfungsi dari luas permukaan sampel

atau merupakan jumlah pori disetiap satuan luas sampel dan luas permukaan

spesifik adalah luas permukaan per gram. SAA terdiri dari dua bagian utama yaitu

degasser dan analyzer.

Degasser berfungsi untuk memberikan perlakuan awal pada bahan uji sebelum

dianalisa. Prinsip kerja alat ini (degasser) adalah menggunakan mekanisme

adsorpsi gas, umumnya adalah nitrogen, argon dan helium. Pada dasarnya, alat

hanya mengukur jumlah gas yang dapat diadsorpsi (dijerap) oleh suatu permukaan

padatan pada tekanan dan suhu tertentu. Instrumen SAA dapat dilihat pada

Gambar 9.

Rear of Instrumen: RS 232 Port for PC control via NOVAWin 2.0 Printer Port

(Sumber: http://www.quantachrome.com/gassorption/images/Nova-e-series.JPG)
Gambar 9. Instrumen SAA.
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Karakterisasi menggunakan SAA (degassing) yaitu dengan menempatkan sampel

dalam chamber kemudian divakumkan yang bertujuan agar tidak ada lagi atom-

atom gas yang menempel pada permukann material. Kemudian gas dalam jumlah

terkontrol dimasukkan ke dalam chamber. Jumlah gas menghasilkan tekanan awal

Po (menggunakan gas inert yang umum). Suhu diatur serendah mungkin dan tetap

konstan. Biasanya suhu dipertahankan pada suhu nitrogen cair (-195,6 oC).

Kemudian sebagian atom gas menempel pada permukaan sampel (teradsorpsi).

Akibatnya, jumlah molekul gas yang bergerak dalam ruang chamber berkurang.

Lama kelamaan jumlah molekul gas yang menempel pada permukaan sampel

makin banyak dan diikuti berkurangnya jumlah molekul gas bergerak dalam

ruang. Hingga akhirnya seluruh sampel sudah ditutupi penuh oleh molekul gas.

Tidak ada adsorpsi gas lebih lanjut sehingga tekanan di dalam chamber tidak

berubah lagi dan menjadi P (tekanannya seimbang). Selanjutnya akan dianalisis

menggunakan theory analyzer. Teori dan model perhitungan telah banyak

dikembangkan untuk mengubah data yang dihasilkan alat ini yaitu untuk

menghitung luas permukaan padatan digunakan teori BET (Branauer Emmett

Teller), teori Langmuir, metode t-plot dan lain-lain. Teori dan metode yang paling

umum digunakan adalah metode BET.

Teori BET diperkenalkan tahun 1938 oleh Stephen Branauer, Paul Hugh Emmet

dan Edward Teller. Teori ini menjelaskan fenomena adsorpsi molekul gas dari

permukaan zat padat (melekatnya molekul gas di permukaan zat padat). Kuantitas

molekul gas yang diadsorpsi sangat bergantung pada luas permukaan yang

dimiliki zat padat tersebut. Secara tidak langsung teori ini dapat dipergunakan

untuk menentukan luas permukaan spesifik zat padat (Abdullah dan Khairurrijal,
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2010). Jika zat padat berupa partikel-partikel, maka luas permukaan zat padat

dengan massa tertentu makin besar jika ukuran partikel makin kecil. Dengan

mendefinisian luas permukaan spesifik sebagai perbandingan luas total

permukaan zat padat terhadap massanya maka luas permukaan spesifik makin

besar jika ukuran partikel makin kecil. Dengan demikian metode dapat digunakan

untuk mengukur ukuran rata-rata partikel zat padat. Untuk material berpori, luas

permukan spesifik ditentukan oleh porositas spesifik zat padat, yaitu molekul

dapat teradsorpsi pada permukaan zat padat hingga beberapa lapis dan tidak ada

interaksi suatu molekul gas yang teradsorpsi pada permukaan zat padat. Untuk

menentukan luas permukaan digunakan persamaan model adsorpsi isoterm

sebagai berikut:

[ ] = + ( )
(1)

Dengan

= tekanan kesetimbangan (atm)

= tekanan uap jenuh (atm)

=volume gas teradsorpsi (m3/g)

= volume gas teradsorpsi pada satu lapisan=konstanta BET

Pada penentuaan luas permukaan menggunakan metode BET dapat diperoleh dari

persamaan 1. Nilai dari terhadap [ ] ditunjukkan pada Gambar 10, yang

menghasilkan garis lurus antara 0.05 ≤ / ≤ 0.35.
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P/Po

Gambar 10. Tipikal grafik BET.

Slope dan intercept dari grafik BET diperoleh:= (2)

= (3)

Selain menggunakan persamaan (1) untuk menentukan volume adsorpsi pada satu

lapisan ( ), dapat ditentukan juga dengan persamaan (4).Sedangkan konstanta C

ditentukan dengan persamaan (5). = (4)= + 1 (5)

Dari nilai yang diperoleh maka dapat menentukan luas permukaan total sampel

dengan persamaan (6). = A (6)

Dengan=luas permukaan total (m2/g)=volume gas teradsorpsi pada satu lapisan (cm3/g)

0,1 0,2 0,3

1[ − 1]
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A=cross sectional= 16,2 10 m=bilangan Avogadro (g/mol)=berat molekul (g)

(Lowell and Joan, 1984).

3. LCR Meter

LCR meter adalah sebuah perangkat elektronika yang digunakan untuk mengukur

induktansi (L), kapasitansi (C), dan resistansi (R) dari suatu komponen. Prinsip

kerja dari alat adalah dimana nilai yang sebenarnya dari beberapa jenis

pengukuran tidak diukur, melainkan yang diukur adalah impedansi, impedansi

diukur secara internal dan dikonversi ke layar penampil pengukuran yang

dikonversikan ke kapasitansi atau nilai induktansi yang sesuai. LCR meter

terhubung pada sebuah monitor dengan software dan menggunakan frekuensi

sebagai sumbernya (Elleithy and Sobh, 2013).

LCR meter dapat menghasilkan besar nilai konduktivitas listrik suatu bahan.

Konduktivitas adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik.

Kemampuan ini dilakukan oleh kation dan anion, sedangkan dalam logam

dilakukan oleh elektron. Pengukuran menggunakan LCR menampilkan nilai

resistansi masing-masing sampel. Berdasarkan nilai resistansi, ketebalan sampel

dan luas penampang maka dapat dihitung besar nilai konduktivitas listrik dengan

menggunakan persamaan (7).

σ = (7)
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Dimana: σ adalah konduktivitas (S/cm), A adalah luas penampang sampel (cm2)

dan L adalah tebal pelet (cm). Konduktivitas ionik maupun listrik suatu bahan

ditentukan oleh struktur kristalnya. Bahan dengan konduktivitas tinggi

mempunyai jenis struktur dengan tumpukan atom tidak padat, sehingga

mempunyai jaringan untuk dilewati ion yang bergerak. Jumlah celah yang dapat

ditempati oleh ion sama atau lebih besar dibandingkan dengan jumlah ion yang

bergerak. Konduktivitas didapat dari persamaan 8.

J=σE (8)

Dimana: J adalah kerapatan arus, E adalah medan listrik, σ merupakan

konduktivitas. Untuk arus I adalah sebuah sampel bahan ionik dengan luas

penampang tetap A (m2) dan panjang L (m) dengan diberi tegangan V pada bahan

yang diukur, maka kerapatan arus J adalah I/A (Ampere/m2), dan medan listri E

adalah V/L (V/m) sehingga persamaan 9 direduksi menjadi:

R = =ρ (Ω)

ρ = (Ω m) (9)

Apabila konduktansi, G adalah 1/R, dan resistivitas ρ adalah 1/σ, maka persamaan

10 dapat ditulis:

σ=G (L/A) (10)

satuannya adalah Ω -1m-1 atau Siemen/meter.

Penelitian yang dilakukan Wazela dan Muttaqin (2015) tentang nilai

konduktivitas listrik zeolit sintetik dari abu dasar dengan menggunakan LCR
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meter menunjukkan hasil bahwa nilai konduktivitas listrik zeolit sintetik yaitu

1,67x10-6 S/cm±2,49x10-6 S/cm. Nilai konduktivitas biasanya dipengaruhi oleh

kristalinitas, struktur mikro dalam bahan, serta luas permukaan spesifik maka

akan mengakibatkan naik turunnya nilai konduktivitas tergantung pada suatu

bahan (Susmitra, 2012).
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Januari 2016 sampai April 2016 di

Laboratorium Material Fisika FMIPA Universitas Lampung, Laboratorium Fisika

Dasar FMIPA Universitas Lampung, Laboratorium Kimia Instrumentasi FMIPA

Universitas Lampung, Laboratorium Teknik Mesin Universitas Lampung, Badan

Atom Nasional (BATAN) Tangerang Selatan, dan Pusat Penelitian dan

Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL) Bandung.

B. Bahan dan Alat Penelitian

1. Bahan

Dalam penelitian ini bahan yang digunakan antara lain: aquades, sekam padi,

aluminium hidroksida (Al(OH)3) Merck KGaA Germany, natrium hidroksida

(NaOH) Merck KGaA Germany 99%, (HNO3) 68% RP Chemical Product, dan

pasta perak.

2. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah: beaker glass Pyrex USA 250 ml,

500 ml; 80 ml, labu ukur Pyrex USA 10 ml/0,2 ml, pH indikator universal, botol
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filum, pipet tetes, saringan teh, plastic press, spatula, aluminium foil klinpak 8x30

cm, kertas saring, masker magnetic stirer Kenko 79-1, magnetic hot plate stirer

HMS-79, neraca digital Adventures Ohauss Kern ABT 220-4 4M, mortar dan

pastle, sarung tangan, ayakan 100 µm, press hidrolic, furnace Naberthem, LCR

meter, SAA, dan SEM.

C. Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dari tahap preparasi

sekam padi, ekstraksi silika sekam padi, sintesis aluminosilikat, sintesis zeolit,

pembuatan pelet zeolit, perlakuan termal, uji konduktivitas listrik LCR meter dan

karakterisasi SAA, dan SEM.

1. Preparasi Sekam Padi

Preparasi sekam padi dilakukan untuk menghilangkan zat-zat pengotor yang

terkandung pada sekam padi. Proses preparasiini dilakukan dengan langkah-

langkah antara lain: membersihkan sekam padi yang telah didapat dari pabrik

penggilingan padi dicuci terlebih dahulu menggunakan air bersih yang kemudian

merendamnya selama 1 jam. Sekam padi yang mengapung dibuang dan yang

tenggelam diambil untuk proses preparasi selanjutnya. Sekam padi tersebut

direndam kembali dalam air panas selama 6 jam, proses ini bertujuan untuk

menghilangkan zat-zat pengotor yang menempel pada dinding sekam padi agar

lebih sempurna. Setelah direndam, sekam padi ditiriskan dan dikeringkan dibawah

sinar matahari selama kurang lebih 3 hari. Dalam proses penjemuran sekam padi

diratakan untuk menguap kandungan air seluruhnya dan permukaannya kering.
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2. Ekstraksi Silika Sekam Padi

Ekstraksi silika sekam padi dilakukan dengan metode sol-gel. Langkah-langkah

metode ini antara lain: sekam padi yang telah siap dipreparasi ditimbang sebanyak

50 gram kemudian dimasukkan ke dalam beaker glass dan diberi larutan NaOH

5% (sebanyak 25,25 gram). Lalu direbus dengan menggunakan kompor listrik 60

watt dipanaskan hingga mendidih (selama 30 menit) sambil terus diaduk

menggunakan spatula supaya panas merata dan busa tidak meluap. Kemudian

didiamkan hingga uap panasnya menghilang, kemudian disaring supaya

memperoleh silika berbentuk sol. Sol silika yang telah diperoleh kemudian ditutup

dengan plastic press untuk proses penjenuhan (aging) selama 24 jam (Sembiring,

2014).

3. Sintesis Zeolit

Zeolit disintesis dari campuran sol silika dan larutan sodium aluminat. Larutan

sodium aluminat diperoleh dengan melarutkan 5 gram Al(OH)3 ke dalam 50 ml

larutan NaOH 5% (sebanyak 2,525 gram) kemudian diaduk menggunakan

magnetic stirrer dengan kecepatan 500 rpm selama 2 jam. Setelah itu, sol silika

250 ml ditambahkan secara perlahan sambil terus diaduk pada kecepatan 500 rpm

selama 1 jam. Kemudian campuran tersebut diaduk dan ditetesi HNO3 5% sedikit

demi sedikit (7,4 ml dalam 100 ml aquades) hingga terbentuk gel zeolit dengan

pH 7. Setelah diperoleh gel, gel zeolit diaduk dengan kecepatan 1000 rpm selama

7 jam hingga diperoleh gel berorde nano. Kemudian gel zeolit dijenuhkan (aging)

selama 24 jam dalam keadaan tertutup rapat.
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Gel zeolit yang telah diaging disaring menggunakan kertas saring. Kemudian gel

zeolit dicuci menggunakan air hangat hingga gel menjadi putih. Gel zeolit

ditiriskan, kemudian dikeringkan ke dalam oven pada suhu 110 oC selama 7 jam.

Gel yang kering kemudian digerus menggunakan mortar dan pastle sampai

membentuk serbuk halus. Serbuk zeolit lalu diayak menggunakan ayakan 100 µm,

supaya menghasilkan butiran yang lebih halus dan ukuran yang lebih homogen.

4. Pembuatan Pelet Zeolit

Proses pembuatan zeolit menggunakan press hidrolic yang dapat diatur besar

tekanannya. Proses ini bertujuan untuk mengubah bentuk sampel dari serbuk

menjadi padatan yang berbentuk pelet. Langkah yang dilakukan adalah

menyiapkan serbuk zeolit. Kemudian sampel akan dibuat berbentuk pelet dengan

langkah sebagai berikut:

a. Menyiapkan sampel dan alat press hidrolic;

b. Memasukkan serbuk zeolit ke dalam cetakan press;

c. Memasang cetakan press ke dalam alat pressing kemudian menguncinya

dengan memutar sekrup;

d. Menekan tuas pompaan untuk mendapatkan berat beban sebesar 5 ton;

e. Menekan tuas untuk mengeluarkan hasil pelet.

5. Perlakuan Termal

Proses perlakuan temal dilakukan menggunakan tungku pembakaran (furnace)

listrik. Suhu yang digunakan adalah 450, 550, dan 650 oC dengan kenaikan suhu

3o permenit dan waktu penahanan selama 3 jam. Pengkodean sampel zeolit
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dengan suhu 450, 550, dan 650 oC adalah berturut-turut S1, S2, dan S3. Langkah

yang dilakukan dalam proses ini adalah:

a. Menyiapkan sampel pelet zeolit yang akan diberi perlakuan termal;

b. Memasukkan sampel ke dalam furnace saat suhu berada pada suhu ruang;

c. Menghubungkan aliran listrik dengan furnace;

d. Memutar saklar pada posisi “ON” untuk menghidupkan furnace;

e. Mengatur suhu yang diinginkan dengan kenaikan 3o per menit dan pada

puncaknya ditahan selama 3 jam;

f. Memutar saklar pada posisi “OF” setelah proses pemanasan selesai;

g. Menunggu sampai furnace sampai suhu ruang kembali;

h. Mengeluarkan sampel dari furnace;

i. Memutus aliran listrik pada furnace;

j. Menimbang massa sampel.

6. Karakterisasi

1. Pengukuran menggunakan LCR Meter

Pengukuran LCR meter dilakukan untuk mengetahui nilai konduktivitas.

Langkah-langkah pengukuran adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan sampel S1, S2, dan S3 yang dilapisi dengan pasta perak;

b. Menyiapkan perangkat pengukuran konduktivitas listrik dengan program

LCR pada komputer dan LCR tester dalam kondisi hidup;

c. Memasang sampel yang akan diukur konduktivitas listriknya pada sample

holder;
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d. Memasang kabel dari perangkat LCR tester yang terhubung langsung pada

komputer dengan dua elektroda di kedua sisi sample holder;

e. Menjalankan program LCR pada frekuensi listrik yang diinginkan;

f. Mengambil data berupa nilai resistansi yang selanjutnya dimasukkan ke

persamaan 5 untuk mendapatkan nilai konduktivitas listrik.

2. Karakterisasi dengan SAA

a. Menyiapkan sampel S1, S2, dan S3 dalam bentuk serbuk;

b. Memasukkan pelet ke dalam tabung sampel untuk proses degassing;

c. Ditimbang lagi setelah di degassing;

d. Mengatur dan menjalankan kondisi analisa dengan mengisi kontainer

pendingin dengan gas cair;

e. Mengisi data-data mengenai berat sampel dan beberapa titik analisa yang

diinginkan (biasanya 3-5 titik isoterm);

f. Memencet tombol pada software komputer pengendali;

g. Memilih software BET untuk menganalisa luas permukaan.

3. Karakterisasi dengan SEM

Pengujian sampel menggunakan SEM dilakukan untuk memperoleh gambaran

mikroskopik. Prosedur pengujian sampel pada SEM adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan sampel S yang telah mengalami proses pemolesan (polishing)

dan pembersihan;

b. Menaruh sampel pada specimen holder dengan menggunakan double sticky

tip dan mengatur posisi sampel;
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c. Memberikan lapisan tipis (coating) dengan emas (Au) menggunakan mesin

ion sputter;

d. Memasukkan sampel ke dalam specimen chamber untuk melakukan

observasi pada spesimen uji sebelum dilakukan pemotretan;

e. Pemotretan dilakukan dengan perbesaran 500, 1500, dan 2500 kali;

f. Diperoleh hasil pemotretan berupa gambar yang kemudian dianalisis

mikrostrukturnya.

D. Diagram Alir

Proses ekstraksi silika dari silika sekam padi ditunjukkan oleh diagram alir pada

Gambar 11.

Gambar 11. Diagram alir pembuatan sol silika.

Sekam padi

- direbus 50 g dalam larutan 500
ml NaOH 5%

- disaring
- dijenuhkan (aging) selama 24

jam
-

Sol silika

Filtrat Ekstraksi Sekam
padi
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Pembuatan bubuk zeolit ditunjukkan pada Gambar 12.

Gambar 12. Diagram alir pembuatan bubuk zeolit.

Sodium aluminat

- diaduk dengan 1000 rpm selama 7 jam
- diaging 24 jam
- disaring
- dicuci menggunakan air hangat
- dioven 7 jam pada suhu 110 oC
- digerus
- diayak 100 µm

Al(OH)3

Campuran sodium aluminat dan sol
silika

- dilarutkan 5 gr ke dalam 50 ml NaOH
5%

- diaduk 550 rpm selama 2 jam

- diaduk
- ditetesi HNO3 5% hingga pH 7

Gel zeolit

Bubuk zeolit

- ditambahkan sol silika 250 ml
- diaduk 550 rpm selama 1 jam
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Selanjutnya, pembuatan pelet zeolit hingga proses karakterisasi ditunjukkan pada

Gambar 13.

Gambar 13. Diagram alir pembuatan pelet zeolit hingga karakterisasi.

Bubuk zeolit

Pelet zeolit

- diberi perlakuan termal pada suhu 450
oC, 550 oC, dan 650 oC dan
dikarakterisasi menggunakan SAA

- dicetak dengan alat press pada berat
beban 5 ton

- diberi perlakuan termal pada suhu 450,
550, dan 650 oC (S1, S2, dan S3)

- diukur massanya
- dikarakterisasi menggunakan SEM-

EDS
- diukur konduktivitas listriknya

Data uji
karakterisasi

- dianalisis

Kesimpulan



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa struktur dengan perlakuan termal

550 oC berbentuk amorf. Struktur fasa penyusun zeolit adalah kistobalit,

korundum, dan delta-Al2O3 pada sudut 2θ = 21,48o, 42,88o, dan 66,92o.

2. Hasil analisis SEM memperlihatkan bahwa pada rentang suhu 450 oC –

650 oC ukuran butir dan partikel semakin meningkat, sedangkan ukuran

pori semakin menurun.

3. Hasil analisis BET menunjukkan bahwa luas permukaan spesifik dan

konduktivitas listrik zeolit pada suhu 450 oC – 650 oC semakin menurun.

4. Mikrostruktur zeolit yang didominasi unsur Al menyebabkan nilai

konduktivitas listrik tinggi dan mikrostruktur zeolit yang beraglomerasi

menyebabkan konduktivitas listrik menurun.

5. Semakin kecil luas permukaan spesifik maka konduktivitas listrik

cenderung menurun.

6. Pada suhu 450 oC – 650 oC, ukuran pori semakin kecil sementara ukuran

butir dan partikel semakin besar menyebabkan luas permukaan spesifik

dan konduktivitas listrik cenderung menurun.
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7. Nilai konduktivitas yang diperoleh yaitu 0,9613x10-3 - 1,2727x10-3 S/cm

adalah bahan semikonduktor dan luas permukaan spesifik yang berkisar

antara 149 m2/g - 216 m2/g berpotensi digunakan untuk aplikasi elektrode

superkapasitor.

8. Perolehan konduktivitas listrik dan luas permukaan spesifik zeolit terbaik

pada rentang 450 oC-650 oC yaitu suhu 450 oC.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan karakterisasi SEM-EDS pada setiap suhu.

2. Untuk memaksimalkan hasil pengukuran konduktivitas listrik, perlu

dilakukan uji penyusutan dan densitas.

3. Perlu dilakukan lebih lanjut karakterisasi menggunakan SAA untuk

mengetahui pori-pori, volume pori, distribusi pori sehingga dapat

diketahui zeolit termasuk ke dalam mikropori, mesopori, atau makropori.

4. Sebaiknya zeolit di templet dengan bahan seperti grafit atau karbon untuk

mendapatkan konduktivitas listrik dan luas permukaan spesifik yang lebih

tinggi.
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