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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH VARIASI KONSENTRASI METHYL ESTER SULFONATE 

(MES) DAN UKURAN ZEOLIT ALAM AKTIVASI (ZAA) TERHADAP 

PENURUNAN KADAR GARAM AIR PAYAU DI TELUK BETUNG 

LAMPUNG 

  

 

 

Oleh  

 

RIZKI ALAM 

 

 

Ketersediaan sumber daya air tawar di daerah pesisir Teluk Betung Lampung 

tidak sesuai dengan kepadatan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Hal ini 

disebabkan karena terjadinya intrusi air laut sehingga menyebabkan air sumur di 

perumahan warga terasa payau. Air payau adalah air yang memiliki persentase 

garam terlarut antara 0,5%  ̶  3% dalam satu liter air. Air payau dapat diolah 

menjadi air tawar menggunakan zeolit alam karena zeolit alam memiliki sifat 

penukar ion. Pada penelitian ini zeolit diaktivasikan menggunakan methyl ester 

sulfonate menjadi zeolit alam aktivasi atau ZAA yang digunakan sebagai penukar 

ion dalam penurunan kadar garam air payau. Air payau dikontakkan dengan ZAA 

selama 4 jam. Hasil penurunan kadar garam yang optimum didapatkan 

menggunakan ZAA dengan konsentrasi methyl ester sulfonate 0,5% yaitu 

sebanyak 75,52%.  

 

Kata kunci: air payau, kadar garam, methyl ester sulfonate, ZAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

EFFECT OF VARIATION METHYL ESTER SULFONATE (MES) 

CONCENTRATION AND ACTIVATED NATURAL ZEOLITE (ANZ) 

MEASUREMENT TO DECREASE THE SALT CONTENT OF BRACKISH 

WATER IN TELUK BETUNG LAMPUNG 

 

 

By  

 

RIZKI ALAM 

 

 

Fresh water capacity in the coastal area of Teluk Betung Lampung is not enough 

for people who living around there. This problem is causes by seawater intrusion 

and make fresh water in residents’ housing feel like brackish water. Brackish 

water is water that has a dissolved salt percentage between 0.5% to 3% in one liter 

of water. Brackish water can be processed into fresh water using natural zeolite by 

utilizing the ion exchange properties of natural zeolite. In this study, zeolite was 

activated using methyl ester sulfonate to become activated natural zeolite or ANZ 

which was used as an ion exchanger in reducing brackish water salt percentage. 

The brackish water was contacted with ANZ for 4 hours. The results of the 

optimum reduction in salt levels were obtained using ANZ with a concentration of 

0.5% methyl ester sulfonate, which was 75.52%. 

Keywords: ANZ, brackish water, methyl ester sulfonate, salt content. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan di 

bumi. Sumber air tersebut ada yang diperoleh dari air tanah, mata air, air 

sungai, danau, dan air laut. Sumber air di bumi berasal dari suatu siklus air, 

dimana tenaga matahari merupakan sumber panas yang mampu menguapkan 

air. Air yang berada di darat maupun di laut akan menguap oleh panas 

matahari. Uap kemudian naik berkumpul menjadi awan. Awan mengalami 

kondensasi dan akhirnya akan menjadi hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi 

sebagian meresap kedalam tanah menjadi air tanah dan mata air, sebagian 

mengalir melalui saluran yang disebut air sungai, sebagian lagi terkumpul 

dalam danau/rawa dan sebagian lagi kembali ke laut (Kafiar dan Jukwati, 

2018). 

 

Daerah pesisir di Indonesia identik dengan masyarakat dengan pemukiman 

kumuh. Daerah pesisir ini pada umumnya memiliki masalah dengan akses 

air bersih. Sumber air yang ada biasanya berasal dari sumur air tanah yang 

airnya berasa asin atau payau. Daerah pesisir sering dihadapkan pada 

masalah keterbatasan sumber daya air yang layak digunakan. Secara 

kuantitas, daerah pesisir umumnya memiliki air yang melimpah, tetapi 

seringkali kesulitan mendapatkan air untuk berbagai penggunaan karena 

kualitasnya tidak memadai. Ketersediaan sumber daya air di daerah pesisir 

berkaitan dengan kelangkaan air tawar yang dapat dimanfaatkan sebagai air 

bersih. 
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Pemenuhan air bersih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

manusia. Wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di tengah lautan lepas 

merupakan daerah-daerah yang sangat miskin akan sumber air tawar, 

sehingga timbul masalah pemenuhan kebutuhan air bersih. Sumber daya air 

yang terdapat di daerah tersebut umumnya berkualitas buruk, misalnya air 

tanahnya yang payau atau asin. Kandungan garam yang tinggi dalam air 

menunjukkan bahwa kualitas dari air tersebut sangat buruk. (Kurniawan 

dkk., 2014). 

 

Air payau adalah campuran air tawar dan air laut (air asin). Jika kadar garam 

yang dikandung dalam satu liter air adalah antara 0,5 sampai 30gram, maka 

air ini disebut air payau. Namun jika konsentrasi garam melebihi 30gram 

dalam satu liter air maka disebut air asin (Suprayogi, 2006).  

 

Kadar garam air payau menggambarkan kandungan garam terlarut dalam air 

payau. Kadar garam umumnya disebabkan oleh adanya kandungan natrium 

(Na
+
), kalium (K

+
), kalsium (Ca

2+
), magnesium (Mg

2+
), klorida (Cl

-
), sulfat 

(SO4
2-

) dan bikarbonat (HCO3
-
) dalam air (Apriani dan Wensen, 2010). 

Berdasarkan penelitian Apriani (2010) juga diketahui bahwa air sumur yang 

terkena intrusi air laut didalamnya biasanya mengandung ion-ion besi (Fe
2+

), 

natrium (Na
+
), zink (Zn

2+
), sulfat (SO4

2-
), dan klorida (Cl

-
) yang cukup 

tinggi. Hasil penelitian Jamali (2003) menunjukan bahwa analisis kimia air 

payau yang diambil dari sumur di daerah pelelangan ikan “Ujung Bom” 

(Lokasi A), Dusun Rerungai (Lokasi B), Tanjungharapan-Pinang (Lokasi 

C), dan Tanjungharapan-Pinang (Lokasi D) dengan jarak masing-masing 

±75 m, ±200 m, ±300m, dan ±500 m dari garis pantai menunjukan bahwa 

komposisi mineral terbesar dalam air payau adalah Cl yaitu sebesar 225 

ppm, 1.197 ppm, 515 ppm, dan 77 ppm untuk wilayah A, B, C, dan D. 

 

Air payau yang mengandung Na melebihi batas, misalnya lebih besar dari 

200 ppm jika dikonsumsi dalam waktu yang lama dapat menganggu 

kesehatan. Demikian pula jika air tersebut digunakan untuk menyiram 
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tanaman, misalnya sayuran, maka hasil panen yang diperoleh berkurang jika 

dibandingkan dengan hasil panen tanaman yang disiram menggunakan air 

tawar. Jumlah penurunan hasil panen tergantung dari besaran kadar garam 

air dan jenis tanaman (Astuti dkk., 2007). Air payau perlu diolah menjadi air 

bersih agar dapat digunakan oleh masyarakat daerah pesisir pantai sebagai 

air bersih untuk konsumsi, kebersihan, maupun untuk keperluan pertanian. 

Pengolahan air payau ini dilakukan dengan cara menurunkan kadar garam 

air payau. 

 

Ada banyak cara untuk menurunkan kadar garam air, salah satu metodenya 

adalah dengan dilakukan proses pertukaran ion, dimana salah satu bahan 

yang dapat digunakan untuk proses pertukaran ion adalah zeolit. Zeolit 

adalah mineral alami yang merupakan senyawa alumunium silikat hidrat 

yang mempunyai luas permukaan yang luas dan kapasitas tukar kation yang 

tinggi (Xie et al., 2017).  

 

Air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari khususnya untuk 

penyediaan air bersih harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam 

peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017 tentang standar baku 

mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan 

higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum. 

Berdasarkan Permenkes No. 32 Tahun 2017 kualitas air dapat diukur dengan 

melakukan uji fisika, kimia, dan biologi, dimana setiap parameternya 

memiliki kadar parameternya masing-masing. 

 

Zeolit alam memiliki unsur utama yang terdiri dari kation alkali dan alkali 

tanah, dan memiliki pori-pori yang dapat diisi oleh molekul air. Zeolit alam 

memiliki kelemahan antara lain mengandung banyak pengotor seperti Na+, 

K+, Ca2+, Mg2+, dan Fe2+ serta kristalinitasnya kurang baik, sehingga 

zeolit perlu diaktivasi untuk meningkatkan kemampuan pertukaran ion 

maupun kemampuan absorpsinya (Aziza dkk., 2015). 
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Dalam pengolahan air payau diperlukan material penukar ion baik kation 

maupun anion, oleh sebab itu zeolit alam perlu dimodifikasi atau 

diaktivasikan agar dapat menyerap keduanya (Astuti dkk., 2007). 

 

Proses pertukaran ion dapat digunakan sebagai proses penurunan kadar 

garam untuk memperoleh air minum. Untuk tujuan tersebut diperlukan 

beberapa persyaratan diantaranya: 

 Mineral penukar ion harus memiliki kapasitas tukar yang tinggi. 

 Keperluan asam dan basa untuk regenerasi hendaknya murah. 

 Pencucian mineral setelah regenerasi hendaknya memerlukan air yang 

sedikit sehingga tidak banyak mengurangi kapasitas operasi mesin. 

 Volume regenerasi yang terbuang dapat diminimalisir dari regeneran 

yang tidak terpakai sehingga dapat digunakan lagi di kesempatan 

berikutnya (Astuti dkk., 2007). 

 

Penurunan kadar garam air laut mengacu pada penghilangan garam mineral 

untuk menghasilkan air tawar. Berbagai teknologi penurunan kadar garam 

yang telah dikembangkan  beberapa diantaranya adalah multi-stage flash 

distillation (MSF), multiple effect distillation (MED), vapor compression 

distillation (VCD), reverse osmosis (RO), dan elektrodialisis (ED) 

(Wibowo, 2017). Teknologi sederhana yang dapat mengolah air payau 

menjadi air tawar adalah dengan proses filtrasi dengan memanfaatkan 

absorben. Permeable Reactive Barrier (PRB) merupakan teknologi 

remediasi air tanah yang memanfaatkan interaksi antara kontaminan air 

tanah dengan media penahan reaktif (Shang, 2017). Berdasarkan penelitian 

dari pusat penelitian informatika-LIPI menyatakan bahwa air payau dan air 

laut dapat diolah menjadi air tawar dengan prinsip absorpsi menggunakan 

zeolit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gustian dan Totok 

(2005) menyatakan bahwa zeolit yang telah diaktivasi dapat menyerap kadar 

garam Na
+
 sebesar 80%. Selain menyerap ion Na

+
, zeolit yang telah 

diaktivasi juga mampu mengurai bau amoniak dalam air dan menyerap 

logam. 
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Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan zeolit alam sebagai 

absorben untuk penurunan kadar garam air payau. Pada penelitian Firnanelty 

(2020) zeolit alam diaktivasikan dan dimodifikasi menggunakan asam 

klorida (HCl), dimana pada penelitian ini zeolit dapat digunakan untuk 

menurunkan kadar garam air payau menggunakan metode pertukaran ion. 

Hasil penurunan kadar garam antara zeolit ukuran 40 mesh dan 100 mesh 

juga berbeda. Variasi ukuran zeolit pada penelitian Firnanelty (2020) 

menjadi salah satu referensi yang digunakan pada penelitian ini dimana 

dilakukan variasi ukuran zeolit 10-20 mesh, 80 mesh, dan 100 mesh yang 

digunanakan sebagai absorben. 

 

Pada penelitian ini zeolit diaktivasi menggunakakan surfactant. Surfactant 

atau Surface Active Agent merupakan suatu molekul yang sekaligus 

memiliki gugus hidrofilik dan gugus lipofilik yang befungsi untuk 

menurunkan tegangan permukaan. Pada penelitian Kurniawan (2014) 

menggunakan surfactant sebagai bahan pengaktivasi zeolit alam, hasil yang 

didapatkan adalah zeolit yang diaktivasi menggunakan surfactant dapat 

menurunkan kadar klorida dalam air payau. Selain itu pada penelitian Astuti 

(2007) juga menggunakan surfactant sebagai bahan pengaktivasi zeolit 

alam, hasil yang didapatkan adalah surfactant yang digunakan untuk 

mengaktivasi zeolit alam berhasil menurunkan kadar garam air payau, dan 

waktu kontak yang optimal antara zeolit dengan air payau adalah selama 4 

jam. Kelebihan dari menggunakan surfactant untuk mengaktivasikan zeolit 

alam adalah membuat zeolit alam yang diaktivasi memiliki sifat yang 

menarik yakni mampu menyerap anion, senyawa organik, dan masih 

menyisakan kemampuan menyerap kation. Penelitian ini juga menjadi 

rujukan dimana waktu yang digunakan untuk mengontakkan air payau 

dengan zeolit alam yang sudah diaktivasi adalah 4 jam. 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan zeolit alam 

Lampung yang telah dimodifikasi dengan surfactant anionik Methyl Ester 
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Sulfonate (MES) yang selanjutnya disebut Zeolit Alam Aktivasi (ZAA) 

terhadap penurunan kadar garam air payau yang diambil dari perumahan 

warga di daerah pesisir pantai Teluk Betung, Lampung. Parameter yang 

diamati dalam penelitian ini meliputi kadar garam dan kekeruhan air payau, 

nilai konduktivitas zeolit setelah pengontakkan dengan air payau, struktur 

mikro dan komposisi kimia zeolit setelah pengontakkan dengan air payau, 

serta kandungan ion logam air payau dan air sadah setelah pengontakkan 

dengan ZAA. 

 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi Methyl Ester Sulfonate (MES) 

terhadap penurunan kadar garam dan kekeruhan air payau? 

2. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi Methyl Ester Sulfonate dan 

ukuran partikel terhadap nilai konduktivitas zeolit alam aktivasi 

(ZAA)? 

3. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi Methyl Ester Sulfonate 

terhadap morfologi dan komposisi kimia ZAA? 

4. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi Methyl Ester Sulfonate 

terhadap penurunan kandungan ion logam pada air payau dan air sadah? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi Methyl Ester Sulfonate (MES) 

terhadap penurunan kadar garam dan kekeruhan air payau. 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi Methyl Ester Sulfonate dan 

ukuran partikel terhadap nilai konduktivitas ZAA. 

3. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi Methyl Ester Sulfonate 

terhadap morfologi dan komposisi kimia ZAA. 

4. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi Methyl Ester Sulfonate 

terhadap penurunan kandungan ion logam pada air payau dan air sadah. 
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1.4. Batasan Masalah 

 

Batasaan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Zeolit alam yang digunakan adalah zeolit alam dari PRTPB-BRIN 

Lampung. 

2. Jenis zeolit alam yang digunakan adalah zeolit alam dengan kandungan 

mineral klinoptilolit. 

3. Surfactant yang digunakan adalah Methyl Ester Sulfonate (MES) yang 

didapatkan dari online shop Halen & Malone. 

4. Zeolit alam yang digunakan untuk penurunan kadar garam adalah 

sebanyak 30 gram untuk 500 ml air payau. 

5. Variasi konsentrasi Methyl Ester Sulfonate yang digunakan adalah 

0,5%; 1%; 1,5%; 2%; 2,5% dan 3%. 

6. Variasi ukuran zeolit yang digunakan adalah ukuran 10-20 mesh, 80 

mesh, dan 100 mesh. 

7. Sampel dikarakterisasi menggunakan SEM, XRF, ICP, dan UV-Vis di 

PRTPB-BRIN Lampung. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

1. Zeolit alam dapat digunakan untuk penurunan kadar garam air payau di 

daerah pesisir lampung. 

2. Surfactant Methyl Ester Sulfonate (MES) dapat digunakan sebagai 

bahan pengaktivasi zeolit alam. 

3. Sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

4. Sebagai tambahan referensi di Jurusan Fisika FMIPA Unila, terutama 

bidang Fisika Material. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Kadar Garam Dan Air Payau 

 

Kadar garam air payau menggambarkan kandungan garam dalam suatu air 

payau. Garam yang dimaksud adalah berbagai ion terlarut dalam air 

termasuk garam dapur (NaCl). Pada umumnya kadar garam disebabkan oleh 

7 ion utama yaitu: natrium (Na
+
), kalium (K

+
), kalsium (Ca

2+
), magnesium 

(Mg
2+

), klrorida (Cl
-
), sulfat (SO4

2-
), dan bikarbonat (HCO3

-
). Kadar garam 

dinyatakan dalam satuan gram/kg atau promil (
0
/00) (Apriani dan Wesen, 

2010). Air dikategorikan sebagai air payau bila konsentrasi garamnya 0,05 

sampai 3% atau menjadi saline bila konsentrasinya 3 sampai 5% disebut 

brine. 

 

Tabel 2.1. Kadar Garam Air Laut 

Kadar Garam Air Laut Berdasarkan Persentase Garam Terlarut 

Air Tawar Air Payau Air Laut  

< 0,5 % 0,5-3% > 3%  

 

Kadar garam juga dapat mengacu pada kandungan garam dalam tanah. 

Kandungan garam pada sebagian besar danau, sungai, dan saluran air alami 

sangat kecil sehingga air ditempat ini dikategorikan sebagai air tawar. 

Kandungan garam sebenarnya pada air ini, secara definisi kurang dari 0,5% 

(Kafiar dan Jukwati, 2018). 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar garam adalah: 

1. Penguapan, makin besar tingkat penguapan air laut disuatu wilayah, 

maka kadar garamnya tinggi dan sebaliknya pada daerah yang rendah 

tingkat penguapan air lautnya, maka rendah kadar garamnya. 

2. Curah hujan, makin besar curah hujan di suatu wilayah laut maka kadar 

garam air laut itu akan rendah dan sebaliknya semakin kecil curah hujan 

yang turun kadar garamnya akan tinggi. 

3. Banyak sedikitnya sungai bermuara di laut tersebut, makin banyak 

sungai yang bermuara ke laut tersebut maka kadar garam laut tersebut 

akan rendah, dan sebaliknya makin sedikit sungai yang bermuara ke 

laut tersebut maka kadar garamnya akan tinggi (Kafiar dan Jukwati, 

2018). 

 

Air payau adalah air yang kadar garamnya lebih rendah dari pada kadar 

garam rata-rata air laut normal (35< permil) dan lebih tinggi dari pada 0,5 

permil yang terjadi karena pencampuran antara air laut dengan air tawar baik 

secara alamiah maupun buatan. Banyak sumur-sumur yang airnya masih 

banyak mengandung ion-ion besi (Fe
2+

), natrium (Na
+
), zink (Zn

2+
), sulfat 

(SO4
2-

), dan klorida (Cl
-
) yang cukup tinggi (Etikasari dkk, 2009). 

 

Tabel 2.2. Komposisi Air Laut  

NO 
Rata-rata konsentrasi ion pada air lut 

Ion Persen (%) berat 

1. Klorida (CI
-
) 18,98 

2. Natrium (Na
+
) 10,556 

3. Sodium (SO4 
2-

) 2,649 

4. Magnesium 
(Mg

2+
) 

1,272 

5. Kalsium (Ca
2+

) 0,400 

6. Kalium (K
+
) 0,380 

7. Bikarbonat 
(HCO3

-
) 

0,140 

8. Bromine (Br
-
) 0,065 

9. Borate (H2BO3) 0,026 

10. Sronsium (Sr
2+

) 0,031 
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Air payau mempunyai karakteristik atau sifat-sifat fisik sebagai berikut: 

1. Merupakan cairan tak berwarna 

2. Mempunyai densitas = 1,02 dengan pH 7,8 – 8,2 

3. Mempunyai titik beku = - 2,78 
0
C dan titik didih = 101,1 

0
C 

4. Suhu rata-rata = ± 25
 0

C 

5. Rasanya sedikit asin dan sedikit pahit dan aromanya tergantung pada 

kemurniannya. 

 

2.2. Kesadahan 

 

Air sadah adalah istilah yang digunakan pada air yang mengandung kation 

penyebab kesadahan. Pada umumnya kesadahan disebabkan oleh adanya 

logam-logam atau kation-kation yang bervalensi 2, seperti Fe, Sr, Mn, Ca 

dan Mg, tetapi penyebab utama dari kesadahan adalah kalsium (Ca) dan 

magnesium (Mg). Kalsium dalam air mempunyai kemungkinan bersenyawa 

dengan bikarbonat, sulfat, klorida dan nitrat, sementara itu magnesium 

dalam air kemungkinan bersenyawa dengan bikarbonat, sulfat dan klorida 

(Marsidi, 2001).  

 

Kesadahan dibagi atas dua jenis kesadahan, yaitu kesadahan sementara dan 

kesadahan tetap. Air yang mengandung kesadahan kalsium karbonat dan 

magnesium karbonat disebut kesadahan karbonat atau kesadahan sementara, 

karena kesadahan tersebut dapat dihilangkan dengan cara pemanasan atau 

dengan cara pembubuhan kapur. Sementara itu Air yang mengandung 

kesadahan kalsium sulfat, kalsium klorida, magnesium sulfat dan 

magnesium klorida, disebut kesadahan tetap karena tidak dapat dihilangkan 

dengan cara pemanasan, tetapi dapat dengan cara lain dan salah satunya 

adalah proses penukar ion (Marsidi, 2001). 

 

2.3. Zeolit 

 

Kata “Zeolit” berasal dari kata Yunani zein yang berarti membuih dan lithos 

yang berarti batu. Nama ini sesuai dengan sifat zeolit yang akan membuih 
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apabila dipanaskan pada temperatur 100
 0

C. Zeolit merupakan mineral yang 

terdiri dari kristal aluminosilikat terhidrasi yang mengandung kation alkali 

dan alkali tanah dalam kerangka tiga dimensinya (Pratiwi, 2008). 

 

Zeolit pertama kali ditemukan di Swedia pada tahun 1756 oleh Axel 

Constedt. Zeolit terbentuk dari abu vulkanik yang telah mengendap jutaan 

tahun silam. Sifat-sifat mineral zeolit sangat bervariasi tergantung dari jenis 

dan kadar mineral zeolit. Zeolit mempunyai struktur berongga. Biasanya 

rongga ini diisi oleh air serta kation yang bisa dipertukarkan dan memiliki 

ukuran pori tertentu. Oleh karena itu, zeolit dapat dimanfaatkan sebagai 

penyaring molekuler, senyawa penukar ion, filter, dan katalis (Pratiwi, 

2008). 

 

Gambar 2.1. Zeolit 

 

Para ahli mineralogi memperkirakan bahwa zeolit berasal dari muntahan 

gunung berapi yang membeku menjadi batuan vulkanik, sedimen, batuan 

metamorfosa dan selanjutnya melalui pelapukan karena pengaruh panas dan 

dingin yang terjadi dalam lubang-lubang dari batuan lava basal (traps rock) 

dan butiran halus dari batuan sedimen piroklastik (tuff). Pada umumnya jenis 

zeolit alam antara lain klinoptilolit, mordenit, kabasit dan erionit. Kristal-

kristalnya terbentuk dari proses hidrotermal yang melibatkan reaksi antara 

larutan garam atau dengan aliran lava (Richard, 1987). Zeolit alam pada 

umumnya digambarkan sebagai mineral sedimen dari gunung berapi. Atau 

zeolit terbentuk sendiri karena kristal berbutir halus yang terdistribusi secara 

homogen dalam batuan vulkanik dan sedimen. Bagaimanapun, zeolit yang 
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terbentuk diklasifikasikan sebagai endapan sedimen yang terbentuk secara 

alami (Reeve, 2017). 

 

Indonesia berada dalam wilayah rangkaian gunung api mulai dari Sumatera, 

Jawa, Nusa tenggara, Maluku sampai Sulawesi. Beragam jenis batuan 

gunung api yang dihasilkan diantaranya berupa batuan piroklastika tuff 

berbutir halus yang bersifat asam dan bersusunan dasit-riolit atau bermassa 

kaca gunung api. Tuff halus ini tersebar luas mengikuti jalur gunung api 

tersebut yang sebagian atau seluruhnya telah mengalami proses perubahan 

atau diagenesis menjadi zeolit. Karenanya, secara geologi indonesia 

berpotensi besar menghasilkan zeolit seperti yang terdapat di Sumatera 

(Lampung), Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur), Nusa Tenggara 

Timur dan Sulawesi (Richard, 1987). 

 

Tabel 2.3. Kandungan Zeolit Beserta Rumus Kimianya 

NO Nama Mineral Rumus Kimia Unit Sel 

1 Analsim Na16(Al16Si32O96). 16H2O 

2 Kabasit (Na2,Ca)6 (Al12Si24O72). 40H2O 

3 Klipnotilolit (Na4K4)(Al8Si40O96). 24H2O 

4 Erionit (Na,Ca5K) (Al9Si27O72). 27H2O 

5 Ferrierit (Na2Mg2)(Al6Si30O72). 18H2O 

6 Heulandit Ca4(Al8Si28O72). 24H2O 

7 Laumonit Ca4(Al8Si16O48). 16H2O 

8 Mordenit Na8(Al8Si40O96). 24H2O 

9 Filipsit (Na,K)10(Al10Si22O64). 20H2O 

10 Natrolit Na4(Al4Si6O20). 4H2O 

 

Pada umumnya zeolit yang berasal dari Indonesia mengandung jenis 

mordenit dan klinoptilolit. Menurut hasil penelitian, zeolit alam tersebut 

memiliki banyak pengotor sehingga diperlukan suatu pengolahan untuk 

menghilangkan pengotor yang terkandung di dalam zeolit, sehingga daya 

kerja zeolit maksimal (Wustoni, 2011). 
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Dalam susunan kristal zeolit terdapat dua jenis molekul air, yaitu molekul 

air yang terikat kuat dan molekur air yang bebas. Struktur kisi kristal zeolit 

terbuka dan mudah lepas, volume ruang hampa dalam struktur zeolit cukup 

besar hingga mencapai 50 Angstrom, sedangkan garis tengah ruang hampa 

tersebut bermacam-macam, berkisar dari 2Å hingga lebih dari 8Å, 

tergantung dari jenis mineral zeolit yang bersangkutan. Struktur stereotip 

zeolit jenis klinoptilolit ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Struktur Stereotipe Klinoptilolit 

 

Zeolit yang telah diaktivasi dengan Surfactant kationik, disebut dengan 

Surfactant Modified Zeolite (SMZ). SMZ adalah bahan yang serbaguna serta 

murah yang potensi manfaatnya bagi air dan sistem pengolahan air limbah 

maupun penurunan kadar garam air laut yang hasilnya sangat signifikan 

(Reeve, 2017). Saat diaktivasi menggunakan surfactant kationik, 

memungkinkan untuk memodifikasi muatan permukaan zeolit sedemikian 

rupa sehingga dapat digunakan untuk menangani beberapa kelas 

kontaminan, termasuk anion, kation, dan molekul organik nonpolar (Reeve, 

2017). 

 

2.4. Macam-macam Zeolit 

 

Menurut pembentukannya, zeolit dibedakan menjadi dua yaitu: zeolit alam 

dan zeolit sintetis. Zeolit alam terbentuk karena adanya perubahan alam 

(zeolitisasi), sedangkan zeolit sintetis terbentuk sebagai hasil rekayasa 

manusia sesuai kebutuhan secara proses kimia, umumnya melalui proses 

hidrotermal. 
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2.4.1. Zeolit Alam 

Zeolit alam terbentuk karena adanya proses kimia dan fisika yang 

kompleks dari batu-batuan yang mengalami berbagai macam 

perubahan di alam. Para ahli geokimia dan mineralogi 

memperkirakan bahwa zeolit ini berasal dari gunung berapi yang 

membeku menjadi batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan 

metamorfosa yang selanjutnya mengalami proses pelapukan karena 

pengaruh panas dan dingin sehingga terbentuk mineral zeolit 

(Lestari, 2010). Zeolit alam juga dapat memiliki sifat absorpsi yang 

berbeda-beda karena lubang pori mungkin memiliki molekul atau 

elemen yang berbeda, demikian dengan kation yang dimiliki pada 

setiap ruang pori, dan di lingkungan alami kejenuhan batuan bisa 

bervariasi secara signifikan (Feldman et al., 2020). 

 

2.4.2. Zeolit Sintetis 

Zeolit yang pertama kali yang disintetis adalah mordenit yang 

berhasil dilakukan oleh Barrer bahwa zeolit sintetis dibuat dalam 

larutan beralkali tinggi pada temperatur sampai 200 
0
C. Zeolit buatan 

ini banyak digunakan untuk keperluan industri karena dapat 

direkayasa sesuai kebutuhan. Sifatnya tergantung dari perbandingan 

jumlah Si dan A1 yang terkandung. Oleh karena itu, zeolit buatan 

diklasifikasikan menurut jumlah Si atau A1 yang terkandung di 

dalamnya antara lain: 

 

2.4.2.1. Zeolit Kadar Si Rendah 

Zeolit ini mempunyai pori-pori, komposisi dan saluran 

rongga optimum, kadar maksimum A1 tercapai bila 

perbandingan Si/A1 mendekati 1 dan keadaannya 

menyebabkan daya pertukaran ion dari zeolit maksimum. 

Zeolit jenis ini efektif digunakan dalam pemisahan atau 

pemurnian (Lestari, 2010). 
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2.4.2.2. Zeolit Si (tanpa A1) 

Zeolit Si ini tidak mengandung A1 sama sekali atau tidak 

mempunyai sifat kationik sama sekali. Sifatnya adalah 

hidrofilik-hidrofobik sehingga dapat mengeluarkan atau 

memisahkan suatu molekul organik dari suatu campuran 

(Lestari, 2010). 

 

2.5. Sifat-sifat Zeolit 

 

Sifat kimia zeolit adalah sebagai berikut: 

2.5.1. Dehidrasi  

Dehidrasi bertujuan untuk melepaskan molekul air dari kisi kristal 

sehingga terbentuk suatu rongga dengan permukaan yang lebih besar 

dan tidak lagi terlindungi oleh sesuatu yang berpengaruh terhadap 

proses absorpsi. Jumlah molekul air sesuai dengan jumlah pori-pori 

atau volume yang hampa dan akan terbentuk bila unit sel kristal 

zeolit tersebut dipanaskan. Dehidrasi molekul air dapat terjadi karena 

pemanasan zeolit sampai 350 
0
C sehingga memungkinkan absorpsi 

reversibel molekul-molekul yang kecil dari garis tegak saluran itu 

(Rini, 2010). 

 

2.5.2. Penyerapan 

Dalam keadaan normal, ruang hampa dalam kristal zeolit terisi oleh 

molekul air yang berada disekitar kation. Bila zeolit dipanaskan 

maka air tersebut akan keluar. Zeolit yang telah dipanaskan dapat 

berfungsi sebagai penyerap gas atau cairan (Aslina dkk, 2007). 

 

2.5.3. Penukar ion 

Ion-ion pada rongga berguna untuk menjaga kenetralan zeolit. Ion-

ion ini dapat bergerak bebas sehingga pertukaran ion yang terjadi 

tergantung dari ukuran dan muatan maupun jenis zeolitnya. Sifat 

sebagai penukar ion dari zeolit antara lain tergantung pada sifat 

kation, suhu dan jenis anion (Aslina dkk, 2007). 
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2.5.4. Katalis  

Zeolit sebagai katalis hanya mempengaruhi laju reaksi tanpa 

memengaruhi keseimbangan reaksi karena mampu menaikkan 

perbedaan lintasan molekulnya dari suatu reaksi. Katalis berpori 

dengan pori-pori sangat kecil akan memuat molekul-molekul kecil 

tetapi mencegah molekul besar masuk (Aslina dkk, 2007). 

 

2.5.5. Penyaring/Pemisah 

Zeolit sebagai penyaring molekul maupun pemisah atas perbedaan 

bentuk, ukuran dan polaritas molekul yang disaring. Sifat ini 

disebabkan oleh zeolit mempunyai ruang hampa yang cukup besar. 

Molekul yang berukuran lebih kecil dari ruang hampa dapat melintas 

sedangkan yang berukuran lebih besar dari ruang hampa akan 

ditahan (Aslina dkk, 2007). 

 

2.5.6. Daya serap 

Dalam keadaan normal maka ruang-ruang rongga dalam kristal zeolit 

terisi oleh molekul air bebas yang membentuk bulatan di sekitar 

kation. Bila kristal tersebut dipanaskan selama beberapa jam, 

biasanya pada temperatur 200-300 
0
C, tergantung dari jenis mineral 

zeolitnya, maka molekul-molekul air pada rongga-rongga tersebut 

akan keluar, sehingga zeolit yang bersangkutan dapat berfungsi 

sebagai penyerap gas atau cairan (Aslina dkk, 2007). 

 

2.6. Absorpsi Pertukaran Ion 

 

Istilah penukar ion secara umum diartikan sebagai pertukaran ion-ion 

bermuatan (listrik) yang sama antara satu larutan dengan suatu bahan 

padatan yang sangat tidak dapat larut dalam larutan. Apabila ion yang 

dipertukarkan adalah positif (kation) disebut dengan penukar kation, 

sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah negatif (anion) disebut 

penukar anion. Penukar kation memiliki anion yang melekat secara 

permanen pada suatu matriks atau kerangka penukar yang disebut ion tetap 
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dan ion ini tidak dapat lolos ke larutan, sebaliknya penukar anion memiliki 

kation yang melekat secara permanen pada suatu matriks atau kerangka 

(Besset, 1994). 

 

Kapasitas absorpsi suatu bahan tergantung pada luas permukaan yang 

tersedia pada bahan tersebut. Seluruh luas permukaan (termasuk kapasitas 

absorpsi) material yang memiliki nano-porous didominasi oleh luas 

permukaan bagian dalam di dalam pori. Struktur, luas permukaan yang 

tersedia pada zeolit, ukuran pori-pori dan bukaan pori, jumlah dan volume 

air yang tersumbat molekul dalam bahan, kation, penyeimbang muatan di 

pori-pori ruang juga sangat berpengaruh terhadap fungsi zeolit alam sebagai 

absorben (Feldman et al., 2020). 

 

Kenetralan listrik pada matriks dipertahankan dengan adanya ion yang dapat 

ditukar, dimana ion ini terikat secara permanen pada matriks penukar yang 

disebut ion lawan. Pada penukar kation, ion tetapnya adalah anion 

sedangkan lawannya merupakan suatu kation lain. Penukar tersebut bersifat 

stoikiometri, artinya suatu muatan positif meninggalkan kerangka untuk 

setiap satu muatan yang masuk. Misalnya satu mol H
+
 digantikan oleh satu 

mol Na
+
, sedangkan dua mol H

+ 
digantikan dengan satu mol Ca

2+
 dan 

sebagainya (Underwood, 1999). 

 

Pada penelitian Astuti (2007) penurunan kadar garam air payau 

menggunakan SMZ, proses pertukaran ion dapat digunakan sebagai proses 

penurunan kadar garam untuk memperoleh air minum. Untuk resin penukar 

ion atau mineral penukar ion harus mempunyai kapasitas tukar yang tinggi, 

keperluan asam dan basa untuk regenerasi hendaknya murah dan pencucian 

mineral penukar setelah regenerasi hendaknya memerlukan air yang sedikit 

sehingga tidak banyak mengurangi kapasitas operasi mineral penukar ion. 

 

IEM adalah salah satu kelas penting dari membran polimer padat dan 

menanggung muatan tetap dalam matriks polimer. Membran ini secara 
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selektif memungkinkan lewatnya ion bermuatan berlawanan (counter-ion), 

sambil menghalangi ion bermuatan serupa (co-ion) (Luo et al., 2018). 

Membran pertukaran ion (IEM) biasanya terdiri dari substrat hidrofobik, 

kelompok fungsi ion yang tidak bergerak, dan ion-counter bergerak. 

Bergantung pada jenis gugus ionik, IEM secara luas diklasifikasikan ke 

dalam membran pertukaran kation (CEM) dan membran pertukaran anion 

(AEM). Secara alami, gugus fungsi ion yang melekat pada IEM akan 

berdisosiasi setelah penetrasi molekul air yang cukup, melepaskan kation 

atau anion untuk transfer ion yang sesuai. Bagian yang berfungsi dalam 

CEM biasanya mengandung asam sulfonat, gugus asam fosfat dan asam 

karboksilat (Ran et al., 2017). 

 

2.7. Surfactant 

 

Surfactant merupakan senyawa aktif penurun tegangan permukaan (surface 

active agent) yang dapat diproduksi secara kimiawi atau biokimia. 

Surfactant mempunyai kemampuan untuk menggabungkan bagian antar fase 

yang berbeda seperti udara - air, atau fase yang memiliki derajat polaritas 

yang berbeda seperti minyak - air. Sifat khas surfactant ini disebabkan oleh 

struktur ampifilik yang dimilikinya, yang berarti dalam satu molekul 

surfactant mengandung gugus hidrofilik yang bersifat polar dan gugus 

hidrofobik yang bersifat nonpolar (Budiono, 2017). 

 

Surfactant umumnya diproduksi dari bahan baku minyak bumi (petroleum). 

Contohnya adalah surfactant anionik seperti LAS (linier alkylbenzene 

sulphonate) dan ABS (alkylbenzene sulphonate). Surfactant LAS yang 

sangat sering digunakan oleh masyarakat secara luas menimbulkan masalah 

yakni LAS dapat membentuk fenol yang bersifat toksik bagi biota perairan. 

Surfactant ABS juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan karena 

sulit terdegradasi secara alami oleh mikroorganisme (Chasani, 2014). 
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2.7.1. Methyl Ester Sulfonate (MES) 

Kelompok surfactant yang saat ini paling banyak diproduksi dan 

diaplikasikan secara luas pada berbagai industri adalah surfactant 

anionik. Salah satu jenis surfactant anionik yang mempunyai potensi 

besar untuk dikembangkan di Indonesia adalah Surfactant Methyl 

Ester Sulfonate (MES). Methyl Ester Sulfonate memperlihatkan 

karakteristik dispersi yang baik, sifat detergensi yang baik terutama 

pada air dengan tingkat kesadahan yang tinggi (hard water) dan tidak 

adanya fosfat, ester asam lemak C14, C16 dan C18 memberikan 

tingkat deterjensi yang baik (Budiono, 2017). Bahan baku yang 

banyak dikembangkan untuk pembuatan surfactant MES di 

Indonesia saat ini adalah metil ester minyak sawit, baik crude palm 

oil (CPO) ataupun palm kernel oil (PKO). Produksi MES dari metil 

ester minyak sawit mempunyai prospek yang sangat baik karena 

bahan baku CPO atau PKO mudah didapat, murah, dan ramah 

lingkungan (Hidayati, 2009). Reaksi Pembuatan MES menurut 

Chalim dkk. (2017) diperlihatkan pada persamaan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metil ester sulfonat (MES) adalah surfaktan anionik yang memiliki 

muatan negatif pada gugus hidrofiliknya. Proses pembuatan MES 

terdiri dari 3 tahapan proses yaitu tahap sulfonasi, tahap 

metanolisis dan tahap netralisasi. Proses sulfonasi merupakan 

reaksi antara fatty acid methyl ester dengan reaktan yang 

mengandung gugus sulfat atau sulfit seperti SO3, NaHSO3, dan 
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H2SO4 yang berperan sebagai agen pensulfonasi. Proses 

metanolisis bertujuan memurnikan MES dengan menghilangkan 

di-salt di dalam produk. Tahapan ini akan mengurangi 

pembentukan garam disodium karboksi sulfonat sehingga warna 

gelap dan viskositas produk akan berkurang. Tahap netralisasi 

bertujuan untuk mengurangi keasaman produk MES dengan 

penambahan NaOH 40% disertai pemanasan pada suhu 40°C dan 

pengadukan hingga pH produk mencapai 8-9 (Chalim dkk, 2017). 

 

 

Gambar 2.3. Methyl Ester Sulfonate 

 

2.8. Alat Karakterisasi 

 

Alat karakterisasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

2.8.1. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Scanning Electron Microscopy (SEM) merupakan sejenis 

mikroskop yang menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya 

untuk melihat benda dengan resolusi tinggi. Analisis SEM berfungsi 

untuk megetahui mikrostruktur (termasuk porositas dan bentuk 

retakan) benda padat. Berkas sinar elektron dihasilkan dari filamen 

yang dipanaskan, disebut electro gun. 

 

Sebuah ruang vakum diperlukan untuk preparasi cuplikan. Cara 

kerja SEM adalah gelombang elektron yang dipancarkan electron 

gun terkondensasi di lensa kondensor dan terfokus sebagai titik 

yang jelas oleh lensa objektif. Scanning coil yang diberi energi 
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menyediakan medan magnetik bagi sinar elektron. Berkas sinar 

elektron yang mengenai cuplikan menghasilkan elektron sekunder 

atau detektor backscatter. Gambar yang dihasilkan terdiri dari 

ribuan titik berbagai intensitas di permukaan Cathode Ray Tube 

(CRT) sebagai topografi gambar (Kroschwitz, 1990). 

 

Mikroskop ini bekerja dengan mengandalkan tembakan elektron 

yang dihasilkan dari senapan elektron dan diberi tegangan katoda di 

atas 25 kV dengan kuat arus sekitar 50-500 μA. Selanjutnya 

elektron primer difokuskan oleh magnetic lens agar tepat mengenai 

atom pada bahan/sampel seperti pada Gambar 2.4. 

 

   

 Gambar 2.4. Skema SEM 

 

Spesimen yang halus dan rata dari pengujian mikroskop optik dan 

spektrometer emisi ditusuk dengan palu agar permukaannya tidak 

rata, yang diperlukan untuk pengujian SEM. Spesimen dilapisi 

dengan emas (aurum) untuk meningkatkan kontras antara spesimen 

yang akan dipelajari dan lingkungan sekitarnya karena tidak terlihat 

di layar pada percobaan pertama. 
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Gambar 2.5. merupakan alat karakterisasi SEM-EDS yang berada 

di Laboratorium Analisa PRTPB BRIN-Lampung. 

  

Gambar 2.5. Alat SEM-EDS 

 

2.8.2. X-Ray Fluorescence (XRF) 

Dalam analisis XRF, karakteristik sinar-X yang muncul sebagai 

akibat dari efek fotolistrik diidentifikasi dan dihitung. Efek 

fotolistrik dapat terjadi ketika elektron dalam atom target (sampel) 

dikenai foton berenergi tinggi (radiasi gamma, sinar-X). Jika energi 

ikat elektron pada orbit K, L, atau M atom target lebih besar dari 

energi cahaya, elektron akan keluar dari orbitnya dan akan terjadi 

kekosongan elektron. Kekosongan elektron ini akan diisi oleh 

elektron dari orbital terluar yang diikuti dengan pelepasan energi 

dalam bentuk sinar-X. 

 

   

Gambar 2.6. Bagian Dalam XRF 

 

Sinar-X yang dihasilkan mengandung spektrum kontinu serta 

spektrum energi tertentu yang berasal dari bahan target yang 
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mengganggu elektron. Transfer elektron yang terjadi dalam atom 

bahan menentukan jenis spektrum diskrit yang dihasilkan. Spektrum 

ini dikenal sebagai spektrum sinar-X biasa. Spektrometer XRF 

menggunakan sinar-X yang dipancarkan oleh sampel dan ditangkap 

oleh detektor untuk menentukan komposisi unsur suatu material 

(Fansuri, 2010). 

 

Gambar 2.7. merupakan alat karakterisasi XRF yang berada di 

Laboratorium Analisa PRTPB BRIN-Lampung. 

 

   

 Gambar 2.7. Alat XRF 

 

2.8.3. Inductively Cuopled Plasma (ICP) 

Inductively Coupled Plasma (ICP) ialah suatu teknik penting dan 

utama dalam analisis unsur. Sampel yang akan dianalisa, jika padat 

pertama-tama dilarutkan kemudian diencerkan dengan air kemudian 

dimasukkan kedalam plasma. Keunggulannya ialah kemampuannya 

mengukur banyak unsur didalam suatu sampel baik secara satu per 

satu (sequential) ataupun serentak (simultan). 

 

Teknik ICP merupakan metode pendeteksian unsur yang sangat 

handal dan serbaguna untuk penentuan unsur (ultra) runut, dimana 

hal ini disebabkan ICP mempunyai banyak keunggulan 

dibandingkan metode pendeteksian selektif unsur lain seperti AAS, 

AES dan AFS. Keunggulan tersebut antara lain: batas deteksi yang 
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sangat rendah dengan sensitifitas tinggi, range konsentrasi analit 

yang dapat diukur cukup luas yaitu orde ppm hingga ppt, 

kemampuan analisis multi unsur, spektranya sederhana dan dapat 

digunakan untuk analisis isotop (Rasyid, 2011). 

 

 

Gambar 2.8. Skema ICP-OES  

 

Prinsip kerja ICP-OES, yaitu sampel logam diubah menjadi bentuk 

aerosol oleh gas argon pada nebulizer, pada temperatur plasma. 

Sampel-sampel akan tereksitasi dan akan kembali ke keadaan awal 

(ground state) sambil memancarkan sinyal radiasi yang akan 

terdispersi dan diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik tersebut 

besarnya sebanding dengan sinar yang dipancarkan oleh besarnya 

konsentrasi unsur. Sampel yang diukur kadar logamnya akan diubah 

menjadi aerosol oleh gas argon, lalu diteruskan ke plasma. Plasma 

ini bermuatan listrik netral yang dapat dijadikan sebagai medan 

magnet yang menentukan pola aliran gas mengikuti pola yang 

simetris. Foton yang diemisikan melalui ICP akan difokuskan 

dengan menggunakan optik pemfokus yang memberi jalur untuk 

satu arah seperti monokromator, sehingga panjang gelombang ini 

akan melewati spektrometer dan diubah menjadi sinyal listrik oleh 

fotodetektor, intensitas cahaya pada panjang gelombang diukur dan 
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dengan kalibrasi diihitung menjadi konsentrasi. Sinyal kemudian 

diperkuat dan dibaca lalu disimpan oleh komputer. 

 

Gambar 2.9. merupakan alat karakterisasi ICP yang berada di 

Laboratorium Analisa PRTPB BRIN-Lampung. 

 

 

Gambar 2.9. Alat ICP-OES 

 

2.8.4. Spectrophotometers Ultraviolet-Visible (UV-Vis) 

Spektrofotometer berisi dua sumber cahaya, yakni lampu deuterium 

yang memancarkan cahaya di daerah UV  dan lampu tungsten untuk 

daerah sinar tampak. Setelah melewati monokromator (atau melalui 

filter optik) cahayanya akan difokuskan ke dalam kuvet, serta 

jumlah cahaya yang lewat melalui sampel dideteksi oleh 

photomultiplier atau fotodioda (Schmid, 2001). 

 

Pada umumnya terdapat dua tipe instrumen spektrofotometer, yaitu 

single-beam dan double-beam. Single-beam instrument, dapat 

digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur absorbansi pada 

panjang gelombang tunggal. Single-beam instrument mempunyai 

beberapa keuntungan yaitu sederhana, harganya murah, dan 

mengurangi biaya yang ada merupakan keuntungan yang nyata. 

Beberapa instrumen menghasilkan single-beam instrument untuk 

pengukuran sinar ultra violet dan sinar tampak. Panjang gelombang 

paling rendah adalah 190 sampai 210 nm dan paling tinggi adalah 
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800 sampai 1000 nm. Double-beam dibuat untuk digunakan pada 

panjang gelombang 190 sampai 750 nm. Double-beam instrument 

mempunyai dua sinar yang dibentuk oleh potongan cermin yang 

berbentuk V yang disebut pemecah sinar. Sinar pertama melewati 

larutan blanko dan sinar kedua secara serentak melewati sampel 

(Skoog et al., 1996). 

 

Gambar 2.10. Skema Spektrofotometer UV-Vis 

 

Setiap bagian peralatan optik dari spektrofotometer UV-Vis 

memegang fungsi dan peranan tersendiri yang saling terkait fungsi 

dan peranannya. Setiap fungsi dan peranan tiap bagian dituntut 

ketelitian dan kecepatan yang optimal, sehingga akan diperoleh 

hasil pengukuran yang tinggi tingkat ketelitian dan ketepatannya. 

 

Gambar 2.11. merupakan alat karakterisasi yang berada di 

Laboratorium Analisa PRTPB BRIN-Lampung. 

 

 
Gambar 2.11. Alat Spektrofotometer UV-Vis 

 



 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 17 

Maret 2022 di Laboratorium Hidro Metalurgi dan Laboratorium Analisis 

Kimia, Pusat Riset Teknologi Pertambangan PRTB-BRIN Lampung. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

3.2.1. Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan adalah zeolit alam Lampung 

dengan kandungan mineral klinoptilolit sebagai bahan baku, 

surfactant Methyl Ester Sulfonate (MES), aquades, air sadah, HNO3 

2%, dan sampel air payau yang diambil dari salah satu rumah warga 

yang berada di sekitar Pasar Gudang Lelang, Telukbetung Selatan, 

Kota Bandar Lampung. 

 

3.2.2. Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gelas beker, 

gelas ukur, labu ukur, labu erlenmeyer, spatula, corong, botol 

sampel, pipet tetes, mikro pipet, nampan, hot plate, magnetic stirrer 

bar, plastic zipper, plastic wrap. neraca analitik, ayakan ukuran 80 

mesh dan 100 mesh, kertas saring, mortar dan alu, gunting, 

mangkok, panci, kompor, thermometer, LCR-Meter, XRF 

PAnalytical Type Epsilon, SEM Thermo Scientific Type Quatro S
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ICP Plasma Quant Type PQ 9000 Elite, dan UV-Vis PerkinElmer 

Type Lambda 365. 

 

 

3.3. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini meliputi penyiapan sampel 

zeolit, pengaktivasian zeolit menggunakan larutan MES, penyiapan sampel 

air payau dan air sadah, pengontakkan sampel air payau dan air sadah 

dengan zeolit alam aktivasi (ZAA), pengambilan data kadar garam, 

pengukuran nilai konduktivitas zeolit, dan karakterisasi. 

 

3.3.1. Penyiapan Sampel Zeolit 

Menyiapkan zeolit alam lampung jenis klinoptilolit yang diperoleh 

dari Pusat Riset Teknologi Pertambangan PRTPB-BRIN Lampung. 

Membersihkan zeolit alam dengan cara dibilas menggunakan air, 

selanjutnya mengeringkan zeolit yang sudah dibersihkan dibawah 

sinar matahari, setelah itu membilas zeolit yang sudah dijemur 

menggunakan aquades. Setelah membersihkan zeolit, selanjutnya 

membuat zeolit ukuran 80 mesh dan 100 mesh dengan cara 

pengecilan ukuran atau size reduction dengan cara menghancurkan 

zeolit menggunakan mortar. Setelah menghancurkan zeolit, 

selanjutnya mengayak zeolit menggunakan ayakan ukuran 80 mesh 

dan 100 mesh serta menghitung persentase zeolit yang lolos ayakan 

dan persentase zeolit yang tidak lolos ayakan untuk masing-masing 

ukuran ayakan. Diagram alir penyiapan sampel zeolit ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

 

3.3.2. Pengaktivasian Zeolit Menggunakan Larutan MES 

Menyiapkan zeolit yang sudah dibersihkan sebanyak 30gram untuk 

masing-masing variasi konsentrasi, selanjutnya menyiapkan larutan 

surfactant Methyl Ester Sulfonate (MES) sebanyak 500 ml dengan 

variasi konsentrasi surfactant dalam larutannya adalah 0,5%; 1%; 
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1,5%; 2%; 2,5% dan 3%. Setelah itu mencampurkan zeolit sebanyak 

30gram dengan larutan surfactant 500 ml dan mendiamkannya 

selama 4 jam, setelah itu mencuci zeolit yang sudah didiamkan 

selama 4 jam menggunakan aquades dan mengeringkannya kembali. 

Melakukan proses ini untuk masing-masing konsentrasi larutan 

surfactant yang digunakan untuk mengaktivasikan zeolit yakni 

0,5%; 1%; 1,5%; 2%; 2,5% dan 3%. Setelah zeolit sudah kering 

maka zeolit inilah yang akan digunakan untuk menurunkan kadar 

garam dari sampel air payau yang sudah disiapkan, zeolit yang 

sudah dikeringkan ini selanjutnya disebut sebagai zeolit alam 

aktivasi (ZAA). Diagram alir pengatkivasian sampel menggunakan 

zeolit alam aktivasi (ZAA) dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

3.3.3. Penyiapan Sampel Air Payau Dan Air Sadah 

Menyiapkan sampel air payau dari daerah pesisir lampung dan 

menyiapkan air sadah. Diagram alir penyiapan sampel air payau dan 

air sadah dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

3.3.3.1. Penyiapan Sampel Air Payau 

Mengambil air payau dari daerah pesisir Lampung, pada 

penelitian ini menggunakan air payau yang didapatkan dari 

salah satu rumah warga yang berada di sekitar Pasar 

Gudang Lelang, Telukbetung Selatan, Kota Bandar 

Lampung. 

 

3.3.3.2. Penyiapan Air sadah 

Air sadah didapatkan dari laboratorium Hidro-Metalurgi 

PRTPB-BRIN Lampung. 
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3.3.4. Pengontakkan Sampel Air Payau Dan Air Sadah Dengan Zeolit 

Alam Aktivasi (ZAA) 

Mengontakkan sampel air payau dan air sadah yang sudah disiapkan 

dengan zeolit alam aktivasi (ZAA). Diagram alir pengontakkan 

sampel air payau dan air sadah dengan zeolit alam aktivasi (ZAA) 

dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

3.3.4.1. Pengontakkan Sampel Air Payau Dengan ZAA 

Mengontakkan sampel air payau yang dengan zeolit yang 

sudah diaktivasi, dimana pengontakkannya dengan cara 

memasukkan zeolit alam yang sudah diaktivasi sebanyak 

30gram ke dalam 500 ml air payau. Pengontakkan ini 

berlangsung selama 4 jam. Proses yang sama juga 

dilakukan untuk setiap variasi konsentrasi larutan 

surfactant yang digunakan untuk mengaktivasikan zeolit 

yaitu 0,5%; 1%; 1,5%; 2%; 2,5% dan 3%. 

 

3.3.4.2. Pengontakkan Air Sadah Dengan ZAA 

Mengontakkan air sadah dengan zeolit alam aktivasi, 

pengontakkan ini dilakukan dengan cara memasukkan 

3gram zeolit ke dalam 50 ml air sadah dan proses ini 

berlangsung selama 4 jam. 

 

3.3.5. Pengambilan Data Kadar Garam 

Memanaskan air payau yang tidak dikontakkan dengan zeolit alam 

aktivasi (ZAA) sebanyak 500 ml, selanjutnya mengukur massa 

garam yang didapatkan dari sisa pemanasan air payau, setelah 

massa garam didapatkan selanjutnya mengalikan dua massa garam 

agar didapatkan massa garam per 1000 ml atau diseput part per 

thousand (ppt). Proses pemanasan untuk mengukur kadar garam 

pada air payau ini juga dilakukan untuk air payau yang dikontakkan 

dengan zeolit alam tanpa aktivasi serta pada setiap air payau yang 
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sudah dikontakkan dengan zeolit alam aktivasi (ZAA) untuk setiap 

variasi konsentrasi larutan surfactant 0,5%; 1%; 1,5%; 2%; 2,5% 

dan 3%. Diagram alir pengambilan data kadar garam air payau 

dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

3.3.6. Pengambilan Data Nilai Konduktivitas Zeolit 

Mengukur konduktivitas zeolit alam dan zeolit alam aktivasi 

menggunakan alat ukur konduktivitas LCR-Meter. Zeolit yang 

diukur konduktivitasnya adalah zeolit alam tanpa aktivasi dengan 

variasi ukuran 10-20 mesh, 80 mesh, dan 100 mesh, serta zeolit 

alam aktivasi (ZAA) untuk setiap variasi konsentrasi larutan 

surfactant 0,5%; 1%; 1,5%; 2%; 2,5% dan 3% yang sudah 

dikontakkan maupun yang belum dikontakkan dengan air payau. 

Zeolit alam aktivasi yang optimum untuk menurunkan kadar garam 

air payau selanjutnya dikontakkan dengan air sadah dan diukur 

konduktivitasnya yang akan digunakan sebagai perbandingan. 

Diagram alir pengambilan data nilai konduktivitas zeolit dapat 

dilihat pada Gambar 3.6. 

 

3.3.7. Karakterisasi 

Sampel dikarakterisasi menggunakan X-Ray Fluorescene (XRF), 

Scanning Electron Microscope (SEM), Inductively Coupled Plasma 

(ICP), dan UV-Vis Spectrophotometer. Diagram alir karakterisasi 

sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

3.3.7.1. X-Ray Fluorescene (XRF) 

X-Ray Fluorescene (XRF) dilakukan untuk mengetahui 

kandungan komposisi kimia zeolit alam sebelum aktivasi, 

sesudah aktivasi, dan sesudah pengontakkan dengan air 

payau. 
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3.3.7.2. Scanning Electron Microscope (SEM) 

Scanning Electron Microscope (SEM) dilakukan untuk 

mengetahui bentuk morfologi zeolit alam sebelum aktivasi 

dan sesudah aktivasi. 

 

3.3.7.3. Inductively Coupled Plasma (ICP) 

Inductively Coupled Plasma (ICP) dilakukan untuk 

mengetahui kadar logam yang terkandung dan percent 

recovery zeolit alam sebelum aktivasi, sesudah aktivasi, 

dan sesudah pengontakkan dengan air payau. 

 

3.3.7.4. UV-Vis Spectrophotometer 

UV-Vis Spectrophotometer digunakan untuk mengukur 

adsorbansi zeolit alam sebelum aktivasi, sesudah aktivasi, 

dan sesudah pengontakkan dengan air payau. 

 

3.3.8. Diagram Alir 

Diagram alir pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1 – 3.8.  

 

3.3.8.1 Diagram Alir Penyiapan Sampel Zeolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penyiapan Sampel Zeolit 

- Dicuci 

- Dikeringkan 

- Dibilas dengan aquades 

Zeolit Divariasikan Ukurannya 

Zeolit Dibersihkan 

10-20 

mesh 

80 

mesh 

100 

mesh 

Mulai 

Selesai 

Zeolit Alam 
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3.3.8.2 Diagram Alir Pengaktivasian Zeolit Menggunakan 

Larutan MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.  Diagram Alir Pengaktivasian Zeolit  

Menggunakan Larutan MES 

 

 

3.3.8.3 Diagram Alir Penyiapan Sampel Air Payau Dan Air 

Sadah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.  Diagram Alir Penyiapan Sampel Air Payau  

             Dan Air sadah 

 

 

 

30g zeolit dibersihkan dan dicampurkan 

dengan 500 mL larutan MES 

Zeolit dicuci dengan aquades dan dikeringkan 

- Variasi konsentrasi surfactant: 

0,5%; 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3% 

- Lama perlakuan: 4 jam 

Zeolit Alam

Mulai 

Zeolit Alam

Selesai 

Disiapkan Sampel 

Mulai 

Selesai 

Air Payau Air Sadah 
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3.3.8.4 Diagram Alir Pengontakkan Sampel Air Payau Dan Air 

Sadah Dengan Zeolit Alam Aktivasi (ZAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.  Diagram Alir Pengontakkan Sampel Dengan   

Zeolit Alam Aktivasi (ZAA) 

 

 

3.3.8.5 Diagram Alir Pengambilan Data Kadar Garam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Diagram Alir Pengambilan Data Kadar Garam 

 

- Variasi konsentrasi 

surfactant: 0,5%; 1%; 

1,5%; 2%; 2,5%; 3%. 

- Waktu kontak 4 jam 

Disiapkan Sampel 

30 g zeolit alam kedalam 

500 ml air payau 

3 g zeolit alam ke dalam 50 

ml air sadah 

- Waktu kontak 4 jam. 

Mulai 

Selesai 

Air Payau sesudah 

dikontakkan 

Air Sadah sesudah 

dikontakkan 

Air payau dipanaskan hingga mengering 

Massa garam ditimbang 

Mulai 

Air Payau sesudah dikontakkan 

Selesai 

Didapatkan massa kadar garam 

air payau 
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3.3.8.6 Diagram Alir Pengambilan Data Nilai Konduktivitas 

Zeolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6.  Diagram Alir Pengambilan Data Nilai   

Konduktivitas Zeolit 

 

3.3.8.7 Diagram Alir Karakterisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Diagram Alir Karakterisasi 

- Variasi konsentrasi 

surfactant: 0,5%; 1%; 

1,5%; 2%; 2,5%; 3%. 

- Ukuran 10-20 mesh 

- Ukuran 10-20 mesh 

- Ukuran 80 mesh 

- Ukuran 100 mesh 

Dilakukan pengukuran konduktivitas 

Mulai 

Selesai 

Zeolit Alam Zeolit Alam Aktivasi 

Sampel 

SEM XRF ICP UV-Vis 

Mulai 

Sampel 

Zeolit Air Payau & Air Sadah 

Selesai 

Didapatkan data konduktivitas 

zeolit alam dan ZAA 

Hasil karakterisasi sampel 
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3.3.8.8 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Diagram Alir Penelitian 

 

SEM XRF ICP UV-Vis 

Dilakukan uji konduktivitas zeolit 

Media uji disiapkan 

Media uji dikontakkan dengan ZAA 

Karakterisasi 

Dilakukan pengukuran data kadar garam 

Mulai 

Sampel zeolit disiapkan 

Zeolit diaktivasikan 

Air payau Air sadah 

Air payau Air sadah 

Zeolit Air payau & Air sadah 

Selesai 

Hasil karakterisasi sampel 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah: 

1. Variasi konsentrasi MES mempengaruhi kemampuan ZAA untuk 

menurunkan kadar garam dan kekeruhan air payau. Hal ini ditunjukkan 

oleh hasil karakterisasi UV-Vis dan data hasil penurunan kadar garam 

air payau. Bahwa air payau yang dikontakkan menggunakan ZAA 

dengan konsentrasi MES 0,5% memiliki persentase penurunan kadar 

garam sebesar 75,52% dan persentase penurunan nilai absorbansi 

sebesar 206,57%. 

2. Variasi ukuran partikel dan konsentrasi MES mempengaruhi nilai 

konduktivitas ZAA. Hal ini ditunjukkan oleh data pengukuran nilai 

konduktivitas ZAA. Bahwa ZAA dengan ukuran lebih kecil memiliki 

nilai konduktivitas lebih tinggi. Nilai konduktivitas tertinggi didapatkann 

pada ZAA ukuran 100 mesh dengan nilai konduktivitas 6,55290818
-8

, 

dan konduktivitas tertinggi ZAA yang sudah dikontakkan dengan air 

payau terjadi pada ZAA pada konsentrasi MES 0,5% dengan nilai 

konduktivitas 4,49057161
-8

. 

3. Konsentrasi MES mempengaruhi morfologi dan komposisi kimia ZAA. 

Hal ini ditunjukkan oleh hasil karakterisasi SEM dan XRF. Bahwa 

struktur zeolit yang sudah diaktivasi menggunakan surfactant memiliki 

rongga permukaan yang lebih luas. Unsur Si pada zeolit aktivasi 

optimum sebesar 64,105% dan Al sebesar 5,943%, unsur Si pada ZAA 

optimum  setelah pengontakkan dengan air payau sebesar 63,198% dan 

Al sebesar 8,944%. 
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4. Konsentrasi MES mempengaruhi kandungan ion logam pada air payau 

dan air sadah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil karakterisasi ICP-OES. 

Bahwa kandungan ion logam air payau menurun setelah dikontakkan 

dengan ZAA pada konsentrasi MES 0,5% yakni (dalam ppm) Fe dari 

688,7 menjadi 270,6; Mg dari 2754 menjadi 2303; Ca dari 1824 menjadi 

1416; dan Na dari 2934 menjadi 2879. Pada air sadah ion logam Mg dan 

Ca juga menurun yakni Mg dari 1384 menjadi 1197, dan Ca dari 1600 

menjadi 1407. 

 

5.2. Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan zeolit dengan 

ukuran partikel yang lebih kecil. 
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