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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENGARUH VARIASI KOSENTRASI SILIKA PADA 

SINTESIS -Al2O3 

 

 

 
Oleh 

NADHIFATUL FUADIYAH 

 
 

Telah dilakukan penelitian tentang analisis pengaruh variasi konsentrasi silika 

pada sintesis γ-Al2O3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variasi silika 

terhadap penyangga γ-Al2O3 yang paling baik sebagai katalis hydrotreating pada 

industri green fuel dengan menggunakan beberapa karakterisasi fisik serta 

menganalisis pengaruh variasi Silika terhadap luas permukaan, volume pori, dan 
ukuran pori penyangga. Pada penelitian ini menggunakan bahan-bahan seperti 

boehmit (AlOOH), aquades, Larutan NH4OH 25%, HNO3 6%, serta beberapa 

variasi silika seperti (Karboksil, SIRAL, ZSM). Dalam proses pembuatan 

penyangga γ-Al2O3 dengan metode sol-gel guna menghomogenkan larutan- 

larutan serta serbuk-serbuk silika sebagai varisi penyangga tersebut setelah itu, 
menjadi serbuk AlOH yang kemudian di cetak dengan alat press dan di kalsinasi 

dengan suhu 550oC secara bertahap agar menjadi serbuk penyangga γ-Al2O3. 

Dari hasil penelitian variasi silika penyangga γ-Al2O3 terbaik adalah karboksil 

dengan konsentrasi 6%, sebab dari hasil penelitian di beberapa hasil karakterisasi 

menunjukkan hasil lebih unggul dari penyangga γ-Al2O3 tanpa variasi silika. Hasil 

karakterisasi Surface Area Analyzer yang diperoleh sangat mempengaruhi proses 

katalis hydrotreting pada industri green fuel yaitu pada penyangga γ-Al2O3 

dengan penambahan silika karboksil konsentrasi 6%. Hal ini dikarenakan 

memiliki luas permukaan yang besar, ukuran pori, dan volume pori yang besar 

dapat memuat larutan impregnan yang lebih banyak dan jumlah fasa aktif yang 
didispersi akan lebih banyak pula. 

 

Kata Kunci: Penyangga γ-Al2O3, Karboksil, Siral, ZSM, dan Green fuel 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE EFFECT OF VARIATIONS OF SILICA 

CONCENTRATION ON SYNTHESIS -Al2O3 

 

 
 

By 

NADHIFATUL FUADIYAH 

 
 

Research has been carried out on the analysis of the effect of variations in silica 

concentration on the synthesis of γ-Al2O3. This research was conducted for 

knowing the variation of silica against the support γ-Al2O3which is the best as a 

hydrotreating catalyst in the green fuel industry by using several physical 

characteristics and analyzing the effect of silica variations on surface area, pore 

volume, and pore size of the support. In this study using materials such as 

boehmite (AlOOH), aquades, 25% NH4OH solution, 6% HNO3, and several 

variations of silica such as (Carboxyl, SIRAL, ZSM). In the process of making 

supports γ-Al2O3with the sol-gel method in order to homogenize the solutions and 

silica powders as a buffer variant after that, it becomes AlOH powder which is 

then printed with a press and calcined at a temperature of 550oC gradually to 

become powder.buffer γ-Al2O3. From the results of the study, the best variation of 

γ-Al2O3 silica buffer was carboxyl with a concentration of 6%, because the results 

of several characterization studies showed superior results to γ-Al2O3 support 

without silica variation. The results of the Surface Area Analyzer characterization 

obtained greatly affect the hydrotreting catalyst process in the green fuel industry, 

namely the γ-Al2O3 buffer with the addition of 6% silica carboxyl concentration. 

This is becausehas a large surface area, pore size, and large pore volume can 

contain more impregnants solution and the amount of active phase dispersed will 

also be more. 

 

Keywords: Buffer γ-Al2O3, Carboxyl, Siral, ZSM, and Green fuel 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 
 

Produksi minyak bumi di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya, 

sedangkan konsumsinya meningkat. Kebutuhan minyak pada 2015 tercatat 

sebesar 1,5 juta barel minyak per hari (barel oil per day/bopd). Pada 2016 

kebutuhan minyak meningkat menjadi 1,6 juta bopd, dan pada   2017 

melonjak menjadi 1,7 juta bopd (SKK Migas, 2019). Pada masa mendatang 

kebutuhan minyak bumi bakal semakin banyak. Dewan Energi Nasional (2016) 

memprediksi, kebutuhan minyak bumi Indonesia bisa mencapai 1,93 juta bopd di 

tahun 2025. Penurunan ini diakibatkan karena bahan baku minyak bumi yang 

berasal dari fosil terus menipis dan produksi dari sumur MIGAS semakin 

berkurang akibat pemakaian lebih dari 30 tahun. Hal ini menyebabkan terjadinya 

krisis bahan bakar. 

 

Melihat kondisi ini PT. Pertamina berencana membuat bahan bakar alternatif yang 

berasal dari tumbuhan seperti halnya green fuel. Green fuel merupakan senyawa 

bio hidrokarbon. Secara umum karakteristiknya sama dengan senyawa 

hidrokarbon berbasis fosil sehingga dapat dicampurkan pada tingkat persentase 

berapa saja tanpa perlu penyesuaian mesin kendaraan. Green fuel merupakan 

pilihan yang baik untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar cair dalam negeri 

untuk mensubstitusi minyak mentah atau BBM dari produksi dalam negeri 

(Humas EBTKE, 2018). Dalam upaya pencarian, pengembangan, dan penggalian 

sumber energi alternatif harus mempertimbangkan faktor utama yaitu energi, 

ekonomi, dan ekologi. Oleh karena itu, sistem yang dikembangkan harus dapat 
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memproduksi energi dalam jumlah yang besar dengan biaya yang rendah serta 

mempunyai dampak yang baik terhadap lingkungan. 

 

Dalam produksi green fuel diperlukan penyangga guna menyediakan permukaan 

yang luas untuk menebarkan komponen aktif agar permukaan kontaknya lebih 

luas dan efisien. Sifat-sifat fisik yang harus diperhatikan dalam memilih 

penyangga adalah luas permukaan, porositas, kestabilan, pada rentang kondisi 

reaksi dan regenerasi, kekuatan mekanik (keras dan kuat terhadap tekanan), serta 

harga yang murah (Topsoe, 1996). Bahan penyangga yang digunakan untuk 

katalis yaitu Alumina dikarenakan memiliki luas permukaan yang besar yaitu 100- 

300 m2/g. 

Pada penelitian ini akan dilakukan sintesis dan karakterisasi penyangga Al2O3 

yang nantinya akan diaplikasikan pada proses pembuatan green fuel. Akan tetapi, 

peneliti hanya mencari beberapa kandungan Si dan Al pada variasi penambahan 

Silika. Silika adalah senyawa kimia dengan rumus molekul SiO2 (silicon dioxide) 

yang dapat diperoleh dari Silika mineral, nabati dan sintesis kristal. Silika 

mineral adalah senyawa yang banyak ditemui dalam bahan tambang atau galian 

yang berupa mineral seperti pasir kuarsa, granit, dan fledsfar yang mengandung 

kristal-kristal Silika (SiO2) (Della et al, 2002). Oleh karena itu, pada penelitian ini 

digunakan penyangga Al2O3 yang relatif murah dan mudah yang didasarkan atas 

rasio Si atau Al tinggi yang dapat meningkatkan kekuatan asam dan konversi 

hidrokarbon yang berpengaruh pada proses reaksi perengkahan katalitik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan 

menvariasikan Al2O3 dengan jenis-jenis Silika untuk memodifikasi struktur, pori, 

dan luas permukaan agar lebih mudah digunakan dalam proses katalis, serta 

mampu memperbaiki karakterisasi fisik dari penyangga Al2O3 untuk dapat 

diaplikasikan pada proses pembuatan green fuel. Hasil yang telah divariasikan 

selanjutnya dianalisis kandungan Si dan Al di dalamnya untuk menentukan 

kondisi optimumnya. 
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1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

 
 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dibuatlah perumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana variasi silika (ZSM, Karboskil, Silika Alumina) terhadap 

penyangga γ-Al2O3 yang paling baik sebagai katalis hydrotreating pada 

industri green fuel? 

2. Bagaimana pengaruh variasi silika terhadap luas permukaan, volume pori, dan 

ukuran pori penyangga γ-Al2O3? 

 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

 
 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui variasi silika (ZSM, Karboskil, Silika Alumina) terhadap 

penyangga γ-Al2O3 yang paling baik sebagai katalis hydrotreating pada 

industri green fuel dengan menggunakan beberapa karakterisasi fisik. 

2. Menganalisis pengaruh variasi Silika terhadap luas permukaan, volume pori, 

dan ukuran pori penyangga. 

 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

 
 

Manfaat penelitian ini adalah penyangga katalis dan penyangga - Al2O3 variasi 

Silika yang telah disintesis dalam skala laboratorium dapat diaplikasikan untuk 

proses selanjutnya pada industri green fuel. 

 

 
1.5. Batasan Masalah Penelitian 

 
 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pembuatan penyangga - Al2O3 dengan memvariasikan Silika. 
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2. Membuat variasi konsentrasi Silika 1%, 3%, dan 6% dengan massa masing- 

masing sebanyak 0,25 gram, 0,75 gram, dan 1,5 gram. 

3. Karakterisasi fisik sampel penyangga - Al2O3 menggunakan XRD, XRF, dan 

SAA. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1. Katalis 

 
 

Katalis adalah suatu zat selain reaktan dan produk yang meningkatkan laju reaksi 

kimia dalam mencapai kesetimbangan tanpa katalis terkonsumsi pada reaksi- 

reaksi tersebut. Katalis bila ditambahkan pada suatu sistem reaksi dengan tujuan 

menurunkan energi aktivasi (Ea), sehingga reaktan mudah menjadi kompleks 

teraktifkan yang merupakan intermediate reaktif yang akan berinteraksi 

membentuk produk (Atkins,1997). 

 
Berdasarkan fasanya, katalis dibedakan menjadi dua, yaitu katalis homogen dan 

katalis heterogen. Katalis yang berinteraksi dengan rektan yang fasanya sama 

disebut katalis homogen, sedangkan katalis yang bereaksi dengan reaktan yang 

berbeda fasanya disebut katalis heterogen. Katalis homogen paling umum berupa 

fase cair dengan katalis dan reaktan berada dalam larutan. Contoh dari katalis 

homogen yang biasanya digunakan dalam produksi biodisel, seperti basa (NaOH, 

KOH), asam (HCl, H2SO4). Sedangkan, katalis heterogen mempunyai sifat kimia 

yang spesifik pada permukaan seperti struktur dan reaktifitas permukaannya. Oleh 

karena itu, dengan mengetahui struktur dan reaktifitas permukaan padatan maka 

kemampuan katalitiknya dapat diketahui (Augustine, 1996). 

 
Katalis heterogen tersusun dari komponen yang menunjang sifat dan fungsi katalis 

yang diinginkan. Komponen-komponen tersebut meliputi (Nasikin dan Susanto, 

2010): 
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1. Inti aktif katalis 

 
Inti aktif katalis merupakan bagian yang bertugas mempercepat dan 

mengarahkan reaksi. Oleh karena itu, komponen ini harus aktif mengkonversi 

reaktan dan selektif dalam pembuatan produk. 

 

2. Penyangga 

Penyangga merupakan tempat penebaran fasa aktif dengan tujuan menaikkan 

luas permukaan katalis. Fungsi lain dari penyangga adalah sebagai permukaan 

yang stabil dimana inti aktif terdispersi sedemikian rupa sehingga sintering 

dapat dikurangi. Dengan demikian penyangga harus tahan terhadap 

pertumbuhan kristal dikarenakan panas, yang atinya harus memiiki titik lebur 

yang tinggi atau minimal lebih tinggi daipada titik lebur senyawa aktif. 

 

3. Promotor 

Promotor merupakan komponen yang ditambakan pada saat peparasi katalis 

dengan jumlah yang sedikit, berfungsi untuk menaikkan kinerja katalis seperti 

aktivasi, stabilitas, dan selektivitas. Dalam katalis, promotor ditunjukkan 

untuk membantu penyangga dan inti aktif seperti mengenal stabilitas katalis. 

 

 
Katalis heterogen merupakan katalis yang paling banyak digunakan dalam 

industri modern. Katalis heterogen lebih mudah dipisahkan dari campuran 

reaksinya dan juga lebih stabil terhadap perlakuan panas dibandingkan katalis 

homogen. Selain itu, keuntungan menggunakan katalis heterogen antara lain 

aktivitas dan selektivitas yanng tinggi, katalis tidak mudah mengkorosi kolom 

reaksi, dapat digunakan secara berulang dan hasil reaksi katalis mudah dipisahkan 

(Nurofik, 2008). 
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2.2. Alumina 

 
 

Aluminium oksida (Alumina) adalah senyawa kimia dari aluminium dan oksigen, 

dengan rumus kimia Al2O3. Secara alami, Alumina terdiri dari mineral korondum, 

dan memiiki bentuk kristal seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Struktur kristal mineral korondum Alumina (Hudson, et. al., 2002). 

 

Senyawa ini termasuk dalam kelompok material aplikasi karena memiliki sifat- 

sifat yang sangat mendukung pemanfaatannya dalam beragam peruntukan. 

Alumina juga dikenal sebagai senyawa berpori sehingga dimanfaatkan sebagai 

adsorben (Ghababazade, et. al., 2007). Sifat lain dari Alumina yang sangat 

mendukung aplikasinya adalah daya tahan terhadap korosi (Mirjalili, et. al., 2011) 

dan titik lebur yang tinggi, yakni mencapai 2053-2072 oC (Budvari, 2001). 

 
Secara umum Alumina ditemukan dalam tiga fasa, yang dikenal sebagai   dan 

-Alumina. Ketiga fasa di atas diketahui memiliki sifat-sifat yang berbeda, 

sehingga memiliki aplikasi yang khas (unik). Beta Alumina ( - Al2O3) memiliki 

sifat tahan api yang sangat baik sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi 

keramik seperti pembuatan tungku furnace (Arribart and Vincent, 2001). Gamma 

Alumina ( -Al2O3) banyak digunakan sebagai material katalis, contohnya dalam 

penyulingan minyak bumi (Knozinger dan Ratnasamy, 1978) dan digunakan 

dalam bidang otomotif (Satterfield, 1980; Gate, 1995). Alfa Alumina ( -Al2O3) 

mempunyai struktur kristal heksagonal dengan parameter kisi a = 4, 7588 dan c = 

12, 9910 nm. Alfa Alumina banyak digunakan sebagai salah satu bahan refraktori 
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dari kelompok oksida, karena bahan tersebut mempunyai sifat fisik, mekanik dan 

termal yang sangat baik (Mirjalili, et al., 2011). Fasa paling stabil dari Alumina 

adalah fasa alfa Alumina ( -Al2O3), dalam proses perlakuan termal -Al2O3 

diperoleh melalui transformasi fasa yang diawali dari Boehmite (AlOOH) yaitu: 

Boehmite γ-Alumina δ-Alumina θ-Alumina β-Alumina α-Alumina (Beitollahi, et. 

al., 2010). 

 

 

 
Gambar 2. Grafik transformasi fasa Alumina (Yang, 2003). 

 
Secara lebih jelas transformasi fasa Alumina ditunjukkan dalam Gambar 2. Cara 

Boehmite menjadi gamma yaitu pada saat pemanasan atau kalsinasi harus 500oC 

sedangkan, untuk Gibbsite menjadi alpha pada saat pemanasan sekitar 1100-1200 

oC. Begitupun dengan Bayerite untuk menjadi alpha. Metode pembuatan Alumina 

memiliki aplikasi yang sangat luas, kebutuhan akan Alumina terusmeningkat, dan 

diperkirakan pada tahun 2013 kebutuhan Alumina di duniamencapai 280 juta ton 

(U.S. Geological Survey, 2013). Struktur γ-Alumina didapat melalui kalsinasi 

boehmite antara 500- 600°C. Pemanasan di atas 850° C mengubah γ-Alumina 

menjadi δ-Alumina, di atas 1100°C mengubahnya menjadi θ-Alumina yang tidak 

stabil dan akan menjadi α-Alumina. Secara tradisional,Alumina terdapat dalam 

mineral bauksit yang mengandung alumunium dalambentuk hidroksida, yakni 

boehmet AlO(OH) dan gibsite Al(OH)3, dengan kadar sekitar 30-54%. Sebagai 

mineral alam, selain aluminium, bauksit juga mengandung berbagai pengotor, 

misalnya oksida besi, Silika, dan minerallempung.Karena komposisi tersebut, 
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untuk mendapatkan Alumina murni, bauksit harus diolah, dan salah satu metode 

pengolahannya adalah  proses Bayer (Bagshaw, 2001). 

 

 
 

2.3 Proses Sintesis Penyangga 

 
 

Proses sintesis -Al2O3 menggunakan metode sol-gel melalui beberapa tahapan. 

Tahapan pertama yakni boehmite dicampurkan dengan air dan dihasilkan 

aluminium hidroksida seperti ditunjukkan pada reaksi 1 di bawah ini: 

AlOOH (s) + H2O (aq) → AlOOH.H2O (s) (1) 

 
 

Tahapan kedua adalah penambahan asam nitrat yang akan membentuk sol-gel 

disertai pengadukan. Pengadukan turut memicu terbentuknya inti kristal 

(nukleasi) dan pengendapan kristal sehingga mempengaruhi ukuran kristal. Ukuran 

kristal yang kecil akan menghasilkan luas permukaan yang besar. Reaksi sol-gel 

tersebut menghasilkan aluminum nitrat dan air seperti reaksi 2 di bawah ini: 

AlOOH.H2O (s) + 3HNO3 (aq) → Al(NO3)3 (s) + 3H2O (aq) (2) 

 
 

Padatan yang telah berbentuk sol-gel ditambahkan dengan amonia hidroksida 

hingga didapatkan serbuk aluminium hidroksida seperti reaksi 3 di bawah ini: 

(Rahmanpour dan Nikou, 2012) 

Al(NO3)3 (s) + 3NH4OH (aq) → Al(OH)3 (s) + 3NH4NO3 (aq) (3) 

 

 

2.4 Silika 

 
 

Silika adalah senyawa kimia dengan rumus molekul SiO2 (silicon dioxide) yang 

dapat diperoleh dari Silika mineral, nabati dan   sintesis   kristal.   Silika 

mineral adalah senyawa yang banyak ditemui dalam bahan tambang atau galian 

yang berupa mineral seperti pasir kuarsa yang mengandung kristal-kristal Silika 

(SiO2) (Della et. al., 2002). Pasir kuarsa mempunyai komposisi gabungan dari 

SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, dan K2O, berwarna putih bening 

atau warna lain bergantung pada senyawa pengotornya. Silika biasa diperoleh 
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melalui proses penambangan yang dimulai dari menambang pasir kuarsa 

sebagai bahan baku. Kemudian dilakukan proses pencucian pada pasir kuarsa 

tersebut untuk membuang pengotor yang dipisahkan dan dikeringkan kembali 

sehingga, diperoleh pasir dengan kadar Silika yang lebih besar bergantung 

dengan keadaan kuarsa dari tempat penambangan. Pasir inilah yang kemudian 

dikenal dengan pasir Silika atau Silika dengan kadar tertentu (Egrova, 2005). 

Selain terbentuk secara alami, Silika dengan struktur kristal tridimit dapat 

diperoleh dengan cara memanaskan pasir kuarsa pada suhu 70°C dan bila 

pemanasan dilakukan pada suhu 1470°C dapat diperoleh Silika dengan 

struktur kristobalit (Cotton and Wilkinson, 1989). Silika juga dapat dibentuk 

dengan mereaksikan silikon dengan oksigen atau udara pada suhu tinggi (Iler, 

1979). 

 
Pada umumnya Silika adalah dalam bentuk amorf terhidrat, namun bila 

pembakaran berlangsung terus-menerus pada suhu diatas 650°C maka tingkat 

kristalinitasnya akan cenderung naik dengan terbentuknya fasa quartz, 

crystobalite, dan tridymite (Hara, 1986). Bentuk struktur quartz, crystobalite, dan 

tridymite yang merupakan jenis kristal utama Silika memiliki stabilitas dan 

kerapatan yang berbeda (Brindley and Brown, 1980). Struktur Kristal quartz, 

crystobalite, dan tridymite memiliki nilai densitas masing-masing sebesar 

2,65×103kg/m3, 2,27×103kg/m3, dan 2,23×103kg/m3 (Smallman dan Bishop 

2000). Berdasarkan perlakuan termal, pada suhu <570°C terbentuk low quartz, 

untuk suhu 570-870°C terbentuk high quartz yang mengalami perubahan struktur 

menjadi crystobalite, dan tridymite, sedangkan pada suhu 870-1470°C terbentuk 

high tridymite, pada suhu ˃ 1470°C terbentuk high crystobalite, dan pada suhu 

1723°C terbentuk Silika cair. Silika dapat ditemukan di alam dalam beberapa 

bentuk meliputi kuarsa dan opal, Silika memiliki 17 bentuk kristal (Haslinawati et. 

Al., 2011). 
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2.5 Karboksil 

 
 

Asam karboksilat adalah senyawa karbon yang memiliki gugus fungsional. Gugus 

fungsi ini dinamakan karboksilat terdiri atas satu gugus karbonil dan sebuah 

gugus hidroksil. Kelompok senyawa ini cukup penting karena dalam kehidupan 

sehari-hari banyak digunakan dalam industry maupun laboratorium. (Rasyid, 

2009). 

 

Asam karboksilat gugus –COOH terikat pada gugus alkil (R-). Meskipun 

mengikat gugus –COOH dapat berupa gugus alifatikatau aromatic, jenuh atau tidak 

jenuh, tersubtitusi atau tidak tersubtitusi. Sifat yang diperlihatkan gugus –COOH 

tersebut pada dasarnya sama. Disamping terdapat asam yang menngandung 

sebuah gugus karboksil (asam monokarboksilat), diketahui ada juga asam yang 

memiliki dua buah gugus karboksil (asam dikarboksilat)maupun tiga buah gugus 

karboksil (asam trikarboksilat). Perbedaan banyaknya gugus –COOH ini tidak 

mengakibatkan perubahan sifat kimia yang mendasar (Parlan, 2003). 

 

Gugus karboksil mempunyai sifat kimia dan gugus karbonil dan hidroksil. 

Pelepasan proton kepada basa dapat membentuk garam. Pemanasan ammonium 

dari asam karboksilat menyebabkan lepasnya molekul air jika diberi zat pengering. 

Hasil akhirnya dapat berupa senyawa dengan gugus nitril. Sementara itu, hasil 

reaksi asam dengan alkohol dinamakan este. Reaksi ini juga dipandang sebagai 

eliminasi molekul air dari gugus hidroksil dari asam dan alkohol (Petrucci, 1987) 

 

 
2.6 Zeolit 

 
 

Zeolit merupakan mineral hasil tambang yang kerangka dasarnya terdiri dari unit-

unit tetrahedral Alumina (AlO4) dan Silika (SiO4) yang saling berhubungan 

melalui atom O (Barrer, 1982). Klasifikasi zeolit dapat didasarkan pada 

karakteristik morfologi, struktur kristal, komposisi kimia, diameter pori-pori dan 

lain-lain. Zeolit juga dapat diklasifikasikan berdasarkan rasio Silikat dengan 

Alumina yaitu zeolit kategori rendah dengan rasio 1–1,5, kategori sedang dengan 

rasio 2–5, kategori tinggi dengan rasio 10 – sekitar 1000 (Ramesh dan Reddy, 
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2011). Sifat-sifat kimia dari zeolit antara lain dehidrasi, penukar ion, sebagai 

katalis, dan penyaring atau pemisah (Srihapsari, 2006). 

 
Struktur zeolit terdiri dari unit-unit gugus Silika dan Alumina tetrahedral 

(piramida) yang terhubung melalui atom oksigen sehingga membentuk jaringan 

tiga dimensi yang memiliki lorong-lorong antar atom yang panjang (Sadeghbeigi, 

2012).Struktur zeolit ditunjukkan pada Gambar 3. Rumus umum zeolit adalah 

Mx/n(AlO2)x(SiO2)y.z.H2O (M: kation yang bervalensi n di luar kerangka yang bisa 

dipertukarkan) (Silalahi et al., 2011). 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Zeolit (Haag et al., 1984). 

 
Zeolit tidak bisa langsung dimanfaatkan sehingga harus diaktifkan dengan tujuan 

untuk menghilangkan pengotor (mineral pengganggu) berupa oksida logam dari 

alam yang menutupi rongga, sehingga kapasitas tukar ion dan kapasitas 

absorbsi menjadi optimal. Proses aktivasi zeolit alam dapat dilakukan dengan 

dua cara, yang pertama secara fisik melalui proses pemanasan yang dilakukan 

pada suhu 300 –375oC selama 3–4 jam dengan tujuan untuk menghilangkan air 

yang terperangkap di dalam rongga-rongga zeolit dan menghilangkan senyawa 

pengotor (Suwardi, 2000). 

 

 
2.7 Karakterisasi Difraksi Sinar-X (XRD) 

 
 

Spektroskopi difraksi sinar-X (X-Ray Diffraction/XRD) merupakan instrumen 

yang digunakan untuk analisis kristal zat padat seperti keramik, logam, materi 
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elektronik, geologi, organik dan polimer. Karakterisasi dengan XRD juga dapat 

digunakan untuk menghitung ukuran kristal senyawa inti aktif maupun penyangga 

pada sampel katalis yang terbentuk (Smallman, 1999). Sinar-X ditemukan 

pertama kali oleh Wilhelm Rontgent pada tahun 1895, ketika elektron yang 

dipercepat dengan tegangan yang tinggi dalam tabung vakum mengenai target 

yang berupa logam atau gelas, dan kemudian dihamburkan oleh target tersebut 

(Giancoli, 1984). 

 
Prinsip terjadinya difraksi sinar-X sangat berbeda dengan difraksi yang dikenal 

pada umumnya (difraksi cahaya). Perbedaan tersebut dapat dilihat pada teori dan 

kegunaannya. Menurut Cullity (1978), sinar-X merupakan gelombang 

elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 0,5-2,5 Å. Bila seberkas 

sinar-X dengan panjang gelombang λ di arahkan pada permukaan kristal dengan 

sudut datang θ, maka sinar tersebut akan dihamburkan oleh bidang atom kristal 

dan menghasilkan puncak-puncak difraksi yang dapat diamati dengan peralatan 

difraktometer. Sistem kerja difraktometer sinar-X didasarkan pada Hukum Bragg. 

Pola difraksi, intensitas dan sudut difraksi 2θ berbeda-beda untuk setiap bahan. 

Interferensi berupa puncak-puncak intensitas diperoleh sebagai hasil proses 

Metode difraksi sinar-X yakni seberkas sinar X jatuh pada kristal dengan sudut 

tertentu dan berkas-berkas itu akan berinterferensi konstruktif jika jarak ekstra 

yang ditempuh berkas 1 lebih besar dari berkas 2 sebesar kelipatan bilangan bulat 

λ. Jarak ekstra ini = 2d sin θ. Maka dari itu interferensi konstruktif akan terjadi, 

mengikuti persamaan Bragg yaitu 

2d sin θ = n.λ (1) 

Sinar-X dapat didifraksikan dari bidang-bidang dengan sudut berbeda di dalam 

kristal (Giancoli, 1998). Informasi hasil pola difraksi sinar-X meliputi posisi 

puncak dan intensitas. Posisi puncak mengindikasikan struktur kristal dan 

identifikasi fase yang ada di bahan tersebut, sedangkan intensitas menunjukkan 

total hamburan balik dari masing-masing bidang dalam struktur kristal (Cullity, 

1978). 
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Gambar 4. Skema Difraksi Sinar-X (Sembiring dan Simanjuntak, 2015). 

 

 
2.8 Karakterisasi X-Ray Fluoresence (XRF) 

 
 

X-ray fluorescence merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui komposisi 

unsur beserta konsentrasi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu sampel 

dengan menggunakan metode spektrometri. XRF ini merupakan metode analisis 

non-destruktif. Analisis unsur dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Analisis kualitatif memberikan informasi jenis unsur yang terkandung dalam 

bahan yang dianalisis dengan ditunjukan oleh adanya spektrum unsur pada energi 

Sinar-X karakteristiknya. Analisis kuantitatif memberikan informasi jumlah unsur 

yang terkandung dalam bahan dengan ditunjukan oleh ketinggian puncak 

spektrum (Jamaludin dan Adiantoro, 2012). 

 
Instrumen XRF modern dapat menganalisis sampel padatan maupun cairan.Oleh 

karena itu, ada dua mode yang digunakan yaitu mode vakum untuk sampel 

padatan dan mode helium untuk sampel cairan. Dalam mode helium ini, helium 

berfungsi untuk mencegah kebocoran sampel ke dalam tabung X-ray. Mode 

vakum tidak dilakukan pada sampel cairan karena pada mode ini terjadi 

penyedotan udara, sehingga riskan sampel akan tersedot yang mengakibatkan 

sampel bocor dan masuk ke dalam tabung X-ray. 
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Menurut Guthrie (2012), XRF merupakan teknik analisis elemental yang banyak 

digunakan untuk ilmu pengetahuan maupun industri. XRF didasarkan pada prinsip 

bahwa atom ketika tereksitasi oleh sumber energi dari luar akan mengemisikan 

foton dari suatu sifat energi atau panjang gelombang. Keberadaan suatu unsur 

dapat teridentifikasi dan terukur kadarnya dengan menghitung jumlah foton dari 

tiap-tiap energi yang diemisikan dari suatu sampel. 

 
Menurut Jamaludin dan Adiantoro (2012) analisis menggunakan XRF dilakukan 

berdasarkan identifikasi dan pencacahan Sinar-X yang khas yang terjadi dari 

peristiwa efek fotolistrik.Efek fotolistrik terjadi karena elektron dalam atom target 

(sampel) terkena primary X-ray photon berenergi tinggi (radiasi gama, Sinar-X). 

Bila energi sinar tersebut lebih tinggi daripada energi ikat elektron dalam orbital 

K, L, atau M atom target maka elektron atom target akan keluar dari orbitalnya 

dalam bentuk photoelectron, dengan demikian atom target akan mengalami 

kekosongan elektron sehingga atom-atom berubah menjadi ion-ion yang tidak 

stabil. Agar atom-atom tersebut kembali stabil, kekosongan elektron ini akan diisi 

oleh elektron dari orbital yang lebih luar diikuti pelepasan energi (emisi) berupa 

secondary X-ray photon. Fenomena ini disebut fluoresen.Peristiwa ini terlihat 

seperti pada Gambar 6. 
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Gambar 5. Proses Terjadinya Sinar-X pada XRF (Jamaludin dan Adiantoro, 

2012). 

 
2.9 Karakterisasi Surface Area Analyzer (SAA) 

 
 

Surface Area Analyzer (SAA) merupakan salah satu instrumentasi karakterisai 

material. Alat ini berfungsi untuk menentukan luas permukaan material dan 

distribusi ukuran pori dari material. SAA berkerja menggunakan adsorpsi 

nitrogen yang merupakan metode yang penting untuk karakterisasi material 

berpori. Metode ini digunakan untuk mengukur luas permukaan, ukuran pori, dan 

volume pori suatu material. Metode ini merupakan metode yang dikembangkan 

oleh Bruneur-Emmet-Teller (BET) (Sing, 2001). 

 
Prinsip pengukuran dengan metode BET dengan cara adsorpsi fisis gas, yaitu 

dengan menentukan jumlah molekul yang dibutuhkan untuk menutupi permukaan 

padatan dengan monolayer zat yang diserap (adsorbat). Dengan mengetahui luas 

yang ditempati oleh suatu molekul adsorbat, maka luas permukaan material dapat 

diketahui (Gregg et al, 1982). 

 
Prinsip kerja metode BET berdasarkan proses adsorbs gas N2 pada permukaan 

padatan berpori. Sampel katalis yang dianalisa diletakkan dalam tabung yang 

sudah diketahui volumenya dan dipanaskan didalam vakum (10-4 torr) untuk 

menghilangkan gas-gas didalam sampel katalis (degassing). Kemudian tabung 

didinginkan dalam nitrogen cair. Setelah mencapai titik kesetimbangan, tekanan 

dalam tabung diukur. Hal ini dilakukan berulang kali dengan jumlah gas nitrogen 
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yang teradsorbsi. Bertambahnya volume nitrogen yang teradsorbsi secara bertahap 

pada keadaan awal menunjukkan adsorbsi monolayer yang kemudian dilanjut 

dengan adsorbs multilayer (Yulianti, 2004). 

 
Pengamatan dalam hal perbedaan tekanan gas terhitung dan tekanan yang diamati 

pada setiap penambahan dapat ditentukan dengan jumlah N2 yang teradsorpsi. 

Bertambahnya secara bertahap volume N2 yang diadsorpsi pada keadaan awal 

menunjukkan adsorpsi monolayer, dan dilanjutkan dengan adsorpsi multilayer. 

Volume dari adsorpsi monolayer ditentukan dengan cara ekstrapolasi ke tekanan 

nol. Digunakan persamaan BET seperti yang tercantum dibawah ini. 

 = +  

dengan W adalah berat yang diserap (adsorbed) pada tekanan relatif P/Po, Wm 

adalah berat gas nitrogen (adsorbate) pada lapisan monolayer, P adalah tekanan 

kesetimbangan adsorbs, Po adalah tekanan penjenuhan adsorpsi-desorpsi cuplikan, 

serta C merupakan konstanta energi. 

Persamaan BET (2) akan merupakan garis lurus bila dibuat grafik 1/[W(P/Po-1)] 

versus P/Po. Prosedur standar multipoint BET diperlukan minimal 3 titik kisaran 

tekanan relative yang tepat. Berat gas nitrogen yang membentuk lapisan tipis 

(monolayer) Wm dapat ditentukan dari slope (s) dan intersep (i) pada grafik BET 

dari persamaan (2) didapatkan : 

  (3) 

 
(4) 

 

 

Berat gas nitogen yang dapat membentuk lapisan tipis (Wm) didapatkan dari 

menggabungkan persamaan (3) dan (4) sehingga diperoleh : 

  (5) 

Selanjutnya pada aplikasi metode BET adalah menghitung luas permukaan. Untuk 

itu perlu diketahui luas muka cross section dari molekul gas nitrogen (adsorben), 

luas muka total (St) dari cuplikan adalah: 

 

 

(6) 
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dengan N adalah bilangan Avogadro (6,203x1023 molekul/mol), M adalah berat 

molekul dari gas nitrogen, Wm adalah berat gas nitrogen (gram), serta Nacs adalah 

cross sectional area for nitrogen (10,2 Å). 

 
Luas muka spesifik (S) dapat dihitung dari luas muka total (St) dibagi dengan 

berat cuplikan (bc) sehingga didapat persamaannya sebagai berikut: 

 
(7) 

Dimana; St adalah luas muka total (m2/gr), S adalah luas muka spesifik (m2/gr), 

Bc adalah berat cuplikan (gram). 

Luas permukaan yang dapat ditentukan dengan metode BET memiliki beberapa 

kriteria, yaitu: 

 

1. Rendah (Low Surface Area) yaitu kurang dari 10 m2/g 

2. Sedang (Moderate Surface Area) yaitu antara 50-100 m2/g 

3. Tinggi (High Surface Area) yaitu 200-500 m2/g 

4. Sangat tinggi (Very High Surface Area) yaitu lebih besar dari 500 m2/g 

Sedangkan, untuk distribusi pori dikelompokkan meliputi: 

1. Mikropori dengan ukuran pori lebih kecil dari 3 nm 

2. Mesopori dengan ukuran pori antara 3-50 nm 

 
Makropori dengan ukuran pori lebih dari 50 nm (Sugeng Rianto, dkk, 2007). 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari 2019 sampai selesai di 

Laboratorium Catalyst and Material PT. Pertamina (PERSERO) Direktorat 

Pengolahan Research and Technology Center, Pulo Gadung, Jakarta Timur. 

 

 

 
3.2 Alat dan Bahan 

 
3.2.1 Alat 

 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi X-Ray Diffraction (XRD) 

Empyrean PANalytical, X-Ray Fluorescence (XRF) Axios PANalytical, Surface 

Area Analyzer (SAA) AUTOSORB-6B, Furnace, mesin hidrolik, neraca analitik, 

desikator, mangkuk beserta pengaduk, alat cetakan, cawan porselen, spatula, labu 

ukur, dan peralatan gelas. 

 

 
3.2.2 Bahan 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Boehmit (AlOOH), 

aquades, NH4OH 25% (Pro-Analysis E-Merck Germany), HNO3 6% (Pro- 

Analysis E-Merck Germany), SIRAL (Silika Alumina), KARBOKSI (-COOH) 

dan, ZSM (Zeolite Socony Mobil). 
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3.3 Prosedur Penelitian 

 
Prosedur penlitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 

 

3.3.1 Sintesis Penyangga 

 

Metode percobaan ini dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pembuatan 

penyangga dengan variasi Silika dan tahap uji karakterisasi. Tahap pembuatan 

dilakukan dengan menimbang boehmit 25 g lalu dimasukkan ke dalam mangkuk 

pengaduk. Kemudian boehmit ditambahkan dengan 3 ml aquades lalu 

dihomogenkan dengan pengaduk selama 1 menit. Selanjutnya menambahkan 17 

ml HNO3 6% kemudian diaduk kembali selama 15, hingga membentuk sol-gel. 

Lalu ditambahkan 2,5 mL NH4OH 25% kemudian diaduk dengan pengaduk 

selama 1-2 menit, hingga didapatkan serbuk aluminium hidroksida. Setiap 

pencampuran larutan tersebut, pastikan tercampur merata/kalis dengan melihat 

hasil bahan boehmit yang tidak menggumpal. Kemudian bahan dicetak dengan 

menggunakan alat cetak hidrolik. Kemudian dikalsinasi dengan suhu 550°C 

selama 5 jam namun secara bertahap, seperti pada grafik gambar 7 di bawah ini: 

(Rustyawan, 2019) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 

Gambar 6. Grafik kalsinasi suhu 
 

Kalsinasi bertujuan mendekomposisi pengotor yang terikat pada struktur kristal 

berupa anion atau kation yang mudah menguap seperti ion amoniak (NH4
+). 

Selain itu, kalsinasi yang dilakukan pada suhu tinggi dengan kenaikan bertahap 

akan terjadi pembentukan oksida (sintering precursor) dan menaikkan kekuatan 

fisik suatu katalis. 
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3.3.2 Perhitungan penambahkan variasi Silika pada penyangga 

 

Dengan jumlah keseluruhan bahan yaitu 25 g, maka dilakukan variasi konsentrasi 

massa Silika seperti pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Variasi Silika. 

 
No 

 
Nama-nama Silika 

Konsentrasi 

(%) 

Massa Silika 

 
(gram) 

Massa Boehmit 

 
(gram) 

  1 0.25 24.75 

 
1. 

SIRAL 

 
(Silika Alumina) 

 
3 

 
0.75 

 
24.25 

  6 1.5 23.5 

  1 0.25 24.75 

2. Karboksil 3 0.75 24.25 

  6 1.5 23.5 

  1 0.25 24.75 

3. ZSM-5 3 0.75 24.25 

  6 1.5 23.5 

 
Kemudian Boehmit dan setiap variasi Silika berasarkan konsentrasi dimasukan 

kedalam mangkuk pengaduk sebelum terbentuknya sol-gel. 

 

 
3.4 Analisa Sampel 

 
Analisa penyangga katalis dilakukan dengan menggunakan instrumen X-Ray 

Diffraction (XRD), X-Ray Fluorescence (XRF), dan Surface Area Analyzer 

(SAA). 
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3.4.1 X-Ray Diffraction (XRD) 

 

Sampel dihaluskan lalu diletakkan dan diratakan pada plat sampel. Uji difraksi ini 

dilakukan dengan menggunakan XRD Empyrean PANalytical menggunakan 

radiasi Cu pada tegangan 40 kV dan arus 25 mA dengan rentang sudut 5-90o. 

Instrumen XRD dibiarkan menganalisis dengan start position (2𝜃) pada 6,0300°; 

end position (2𝜃) pada 89,9700°; step size (2𝜃) pada 0,0600°; dan scan step time 

pada 2,5000 s. Program yang dipilih berupa slow scan 5-90. Kemudian akan 

muncul puncak pada komputer dan dilakukan analisis terhadap spektrum puncak 

yang muncul tersebut. 

 

 
3.4.2 X-Ray Fluorescence (XRF) 

 

Sampel ditimbang 12 gram lalu dihaluskan. Serbuk dimasukkan ke dalam 

cawan aluminium. Cawan aluminium berisi sampel dipres menggunakan mesin 

presser hidrolik. Sampel diletakkan pada tempat sampel dalam alat XRF 

kemudian dilakukan pengukuran secara kuantitatif terhadap komponen- 

komponen di dalamnya dengan tegangan 40kV dan arus 45 mA. Hasil analisis 

yang diperoleh berupa persentase senyawa dalam penyangga γ-Al2O3 yang 

telah dibuat serta penyangga γ-Al2O3 dengan variasi Silikanya. 

 

 
3.4.2 Surface Area Analyzer (SAA) 

 

Analisis luas permukaan, diameter pori, dan volume pori dilakukan dengan 

menggunakan alat ASAP 2400. Preparasi sampel sampel dan degassing dilakukan 

dengan menimbang sampel cell kosong yang telah dibersihkan sebelumnya, dan 

dicatat beratnya. Dimasukan sampel kedalam sampel cell dan ditimbang beratnya 

mendekati toleransi 0,1 mg (perkiraan berat sampel tergantung perkiraan nilai 

surface area-nya). Berturut-turut dipasang penutup furnace, sekrup pengencang, 

sampel cell yang digunakan tanpa menggunakan filter rod. Dipasangkan pada 

salah satu port degassing station dan dikencangkan sekrupnya untuk menghindari 

kebocoran saat degassing. Proses degassing berlangsung selama ± 3 jam. 

Pemeriksaan hasil degassing dilakukan dengan mengamati angka set point pada 
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layer monitor. Jika penunjuk angka set point pada layar monitor komputer sudah 

menunjukkan angka 0, dipindahkan sampel cell ke cooling station terdekat untuk 

mempercepat proses pendinginan. Setelah dingin, sampel dipindahkan ke ASAP 

2400 untuk menganalisis luas permukaan (m2/g), volume pori (cc/g), dan ukuran 

pori (A). 

 

3.5 Diagram Alir 

Gambar 8. merupakan diagram alir penelitian ini: 
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Sol gel Boehmit 

 

 

 

Serbuk AlOH 

 

 

Serbuk γ-Al2O3 

 

 

Selesai 

Gambar 7. Diagram alir penelitian. 

Mulai 

Boehmit 

Ditimbang 25 gram 

Ditambahkan Aquades 3 ml 

 
Larutan Boehmit homogen 

Ditambahkan HNO3 6% sebanyak 17 ml 

Dihomogenkan selama 1 menit 

Dihomogenkan selama 15 menit 

Menambahkan 

ZSM-5 dengan 

konsentrasi 1%, 3%, 

Menambahkan 

Karboksil dengan 

konsentrasi 1%, 3%, 

Menambahkan Silika 

Alumina dengan 

konsentrasi 1%, 3%, dan 

Ditambahkan NH4OH 25% sebanyak 2,5 ml 

Dihomogenkan selama ± 2 menit 

Dicetak dan dikalsinasi hingga suhu 550oC 

Uji Karakterisasi XRD, XRF, SAA 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

5.1. Simpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut. 

 

1.  Variasi silika mempengaruhi pembentukan penyangga γ-Al2O3 adalah ZSM 

dengan konsentrasi 6%, sebab dari hasil penelitian di beberapa hasil 

karakterisasi menunjukkan hasil lebih unggul dari penyangga γ-Al2O3 tanpa 

variasi silika. 

 

2.  Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh hasil yang sangat 

mempengaruhi proses katalis hydrotreting pada industri green fuel yaitu pada 

penyangga γ-Al2O3 dengan penambahan silika ZSM konsentrasi 6%. Hal ini 

dikarenakan memiliki luas permukaan sebesar 210, 48 m2/g; ukuran pori 0,40 

cc/g, dan volume pori sebesar 65,67 Å yang besar dapat memuat larutan 

impregnan yang lebih banyak dan jumlah fasa aktif yang didispersi akan lebih 

banyak pula. 
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5.2. Saran 

 
Melakukan modifikasi penyangga γ-Al2O3 dengan variasi lain untuk menentukan 

seberapa efisien penyangga tersebut jika digunakan sebagai katalis hydrotreating 

pada industri green fuel. 
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