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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mensintesis katalis Ni-Cr/Zeolit dari zeolit alam Wonosari
dengan metode impregnasi terpisah. Tahapan penelitian meliputi preparasi zeolit alam, aktivasi
zeolit, sintesis katalis Ni-Cr/Zeolit, dan karakterisasi. Aktivasi dilakukan dengan larutan HCl 3M.
Logam teremban yang digunakan logam Ni dan Cr. Impregnasi dilakukan dengan perkusor
Cr(NO3)3.6H2O 0,5% dan Ni(NO3)2.9H2O 5% secara terpisah. Karakterisasi katalis Ni-Cr/Zeolit
meliputi luas permukaan dan XRD.
Hasil penelitian diantaranya katalis bimetal Ni-Cr/Zeolit dapat diperoleh dari zeolit
alam teraktivasi dengan metode impregnasi terpisah, pengembanan logam Ni dan Cr pada
zeolit alam teraktivasi dapat meningkatkan luas permukaan katalis Ni-Cr/Zeolit sebesar
42,03337 m2/gram. Jenis mineral zeolit alam Wonosari adalah mordenit dibuktikan dengan
munculnya puncak-puncak difraktogram pada 2θ 13,45060; 19,65150; 22,2520; 25,65250; dan
27,75280, pengembanan logam tidak menyebabkan kerusakan struktur Kristal zeolit.
Kata Kunci : Zeolit, katalis Ni-Cr/Zeolit, impregnasi, luas permukaan, XRD.

PENDAHULUAN
Katalis

penggunaannya seperti aktif, stabil,
banyak

digunakan

dalam proses industri seperti dalam
pengilangan minyak bumi dan proses
produksi bahan kimia, proses produksi
makanan, pembangkit listrik tenaga
nuklir, kendaraan, dan pengendalian
pencemaran. Katalis harus mempunyai
kriteria

sifat-sifat

umum

dalam

sensitif terhadap perubahan panas,
mudah diregenerasi dan mempunyai
kekuatan

mekanik.

Logam

transisi

(golongan B) dapat berfungsi sebagai
katalis.

Cara

mudah

untuk

mendapatkan katalis yang mempunyai
luas permukaan komponen aktif yang
luas dan mudah dalam pemakaiannya
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adalah

dengan

komponen

aktif

mendispersikan
pada

pengemban

(Triyono,1994).

katalis pada suatu pengemban dapat
meningkatkan

selektifitas
1980).

katalis

Pengembanan

campuran logam ke bahan pendukung
untuk menghasilkan katalis bimetal
dapat

dilakukan

dengan

berbagai

metode, salah satunya dengan metode
impregnasi. Menurut Augustine (1996),
pengembanan

logam

secara

impregnasi dapat dilakukan dengan
dua cara yaitu memasukkan garam
logam

secara

memasukkan

sejumlah sifat kimia maupun fisika yang
menarik, diantaranya mampu menyerap

Pengembanan komponen aktif

(Satterfield,

dibandingkan dengan lainnya memiliki

bersama-sama
garam

logam

zat

organik

dan

anorganik,

dapat

berlaku sebagai penukar kation dan
sebagai katalis untuk berbagai reaksi
(Handoko,

DSP,

2002).

Sifat-sifat

tersebut dapat ditingkatkan dengan
melakukan proses aktivasi terhadap
zeolit melalui aktivasi secara fisika
maupun aktivasi secara kimia. Zeolit
sebagai pengemban berfungsi untuk
tempat

logam-logam

aktif

katalis

sehingga dapat dipergunakan secara
efektif.

dan

Hegedus

(dalam

Witanto,

secara

2010) mengatakan bahwa logam-logam

terpisah (logam yang satu kemudian

yang diembankan ke dalam zeolit akan

diikuti logam yang lain). Pemilihan

menyebabkan luas permukaan relatif

bahan

harus

besar sehingga reaksi berjalan cepat.

yang

Menurut Trisunaryanti (1991) logam-

dimilikinya antara lain memiliki sifat

logam transisi seperti logam Cr, Pt, Ni,

inert, stabilitas termal tinggi, memiliki

Pd, dan Mo telah diteliti sebagai logam

rongga yang memungkinkan terjadinya

yang diembankan pada zeolit alam

adsorpsi,

kemampuan

dengan hasil yang baik. Penelitian

untuk mengikat logam sebagai katalis

katalis sistem logam pengemban sudah

dan memiliki luas permukaan besar

dilakukan oleh Witanto, dkk (2010).

karena reaksi yang terjadi selama

Zeolit

proses

pada

logam Ni dan Mo diaktivasi terlebih

bahan

dahulu melalui proses hidrotermal pada

pengemban yang sering digunakan

suhu 5000C. Kemudian zeolit direndam

adalah zeolit karena memiliki struktur

dalam larutan amonium heptamolibdat

stabil, murah secara ekonomi dan

tetrahidrat sehingga diperoleh katalis

tersedia dalam berbagai macam ukuran

Mo/Zeolit. Selanjutnya dengan cara

dan

memiliki

yang sama, katalis Mo/Zeolit direndam

luas

dalam larutan perkusor Ni(NO3)2.6H2O

pengemban

memperhatikan

sifat-sifat

mempunyai

katalitik

permukaan.

distribusi

permukaan

berlangsung

Salah

pori
yang

satu

serta
cukup

alam

sebelum

diimpregnasi
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dan diperoleh katalis Ni-Mo/Zeolit. Dari

metode impregnasi terpisah. Aktivasi

hasil

zeolit dilakukan dengan aktivasi kimia

penelitian

diketahui

terdahulu

bahwa

dapat

proses

aktivasi

dan

aktivasi

fisika.

Aktivasi

zeolit

dipengaruhi perlakuan dari zeolit yang

secara kimia bertujuan menghilangkan

digunakan sebagai pengemban.

logam-logam pengotor dengan larutan

Dari latar belakang tersebut,
dilakukan penelitian mensintesis katalis
bimetal dengan zeolit dari Wonosari
Klaten yang telah diaktivasi sebagai
pengemban dengan logam Ni dan Cr
sebagai

logam

melalui

metode

yang

diembankan

impregnasi

secara

terpisah.

asam zeolit yang kaya hidrogen (zeolitH) dan atom H mudah ditukar dengan
kation

lain

sehingga

menyebabkan

terbukanya pori zeolit yang tertutup
pengotor organik akan meningkatkan
luas permukaan. Impregnasi logam Cr
dan

Ni

dilakukan

dengan

metode

impregnasi terpisah sehingga diperoleh
katalis

Ni-Cr/Zeolit,

terjadi

proses

pertukaran ion antara kation pada zeolit
METODOLOGI PENELITIAN

dengan perkusor Ni dan Cr sehingga

Zeolit dihancurkan dan diayak
100

mesh,

direndam

dalam

akuades,

pori-pori zeolit akan meningkatkan luas
permukaan aktif (active site) katalis

disaring, dan dikeringkan 1000C selama 24

yang

berperan

dalam

proses

jam. Zeolit diaktivasi dengan HCl 3M

hidrogenasi

perengkahan

katalitik

sampai netral sehingga diperoleh zeolit

(hydrocracking) serta menambah

alam aktif.
Sintesis

katalis

dilakukan dengan krom (III) nitrat 0,5
sehingga

diperoleh

keasaman dan ukuran pori

Ni-Cr/Zeolit

katalis

katalis.

Cr/Zeolit

kemudian direndam dalam nikel (II) nitrat
0,5%

sehingga

Cr/Zeolit.

diperoleh

Kemudian

katalis

Ni-

dikarakterisasi

menggunakan XRD dan ditentukan luas
permukaan

katalis

Ni-Cr/Zeolit

(a)

dengan

metode metilen biru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(b)

Sintesis katalis logam bimetal
Ni dan Cr diembankan dalam rongga
zeolit alam Wonosari Klaten melalui
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metilen biru = 197,2 Å2 (Graham, 1955),

(c)
Gambar 1. Struktur kerangka zeolit : (a)
zeolit alam, (b) zeolit teraktivasi asam,
(c) katalis Ni-Cr/Zeolit

N adalah bilangan Avogadro, 6,02 x
1023 mol-1, dan M adalah berat molekul
dari metilen biru, 373,9 g mol-1. Luas
permukaan

Karakterisasi luas permukaan

menggambarkan

luas

permukaan aktif yang dapat kontak

dengan

dengan reaktan sehingga berfungsi

menggunakan metode adsorpsi metilen

sebagai jembatan dalam proses reaksi.

biru

Semakin besar permukaan aktif dari

katalis

Ni-Cr/Zeolit
(Methylene

merupakan

Blue

jenis

Adsorption),

adsorpsi

isoterm

suatu

katalis

diharapkan

aktivitas

yang

katalis akan semakin baik. Secara

menunjukkan jumlah metilen biru yang

signifikan luas permukaan zeolit akan

teradsorpsi

seiring

meningkat dengan modifikasi zeolit

hingga

alam

Langmuir

monolayer

bertambah

meningkatnya

konsentrasi

melalui

pengasaman

dan

mencapai titik jenuh. Melampaui titik ini,

impregnasi logam kromium dan nikel.

peningkatan konsentrasi metilen biru

Diperoleh luas permukaan zeolit alam

tidak

dan katalis Ni-Cr/Zeolit sebesar 36,248

menyebabkan

kenaikan

lebih

jauh. Hal ini merupakan ciri dari zeolit

m2/gram

dengan jumlah situs akses (accessible

Peningkatan luas permukaan spesifik

site) yang terbatas. Selama masih

zeolit setelah teremban logam Ni dan

tersedia cukup tempat, adsorpsi akan

Cr secara terpisah menunjukkan bahwa

naik dengan meningkatnya konsentrasi

pengembanan

metilen biru, tetapi segera setelah

terdistribusi merata pada dinding pori.

seluruh

peningkatan

Logam yang terdistribusi secara merata

konsentrasi metilen biru tidak akan

menyebabkan jumlah molekul metilen

meningkatkan jumlah metilen biru yang

biru yang teradsorpsi pada permukaan

teradsorsi pada zeolit. Luas permukaan

sampel semakin meningkat. Analisis

spesifik dihitung dengan persamaan

kristalinitas dilakukan dengan Difraksi

(Gregg

tempat

and

terisi

Sing,

dan

Cr

dimana

SMB

mineral

molekul metilen biru yang teradsorpsi
pada monolayer sampel dalam kg/kg
Nm*M),

dan

Sinar-X yang memberikan informasi

dalam 10-3 km2 kg-1, Ng adalah jumlah

=

Ni

SMB

dan

penyusun

Ng

logam

m2/gram.

1982),

adalah luas permukaan spesifik dalam

(atau

42,03337

aMB

adalah

penyusun

kristalinitas
zeolit.

zeolit

Jenis

komponen
mineral

ditunjukkan

oleh

munculnya 2θ sedangkan kristalinitas
struktur komponen ditunjukkan oleh
tinggi

rendahnya

intensitas

puncak.Hasil analisis ditunjukkan pada

permukaan yang terisi satu molekul
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gambar

2,

3

dan

4.

tinggi pada 2θ 19,65150;
25,65250;

22,2520;

27,75280.

dan

Hasil

difraktogram katalis Ni-Cr/Zeolit mirip
dengan

difraktogram

menunjukkan

proses

zeolit

alam

sintesis

yang

dilakukan tidak merusak struktur utama
dari zeolit. Adanya logam Cr dan Ni
Gambar 2. Difraktogram Zeolit Alam

hasil impregnasi pada zeolit ditunjukkan
kemunculan puncak pada 2θ 36,55420
merupakan puncak spesifik CrO2 dan
2θ

37,20440

spesifik

merupakan

NiO.

puncak

Mineral

mordenit

berbentuk orthorombik, rumus kimia
(Ca,Na2,K2)Al2Si10O24·7H2O,

struktur

molekul mordenit terdiri atas rantai
dengan
Gambar

3.Difraktogram

KatalisNi-

Cr/Zeolit

lingkaran

cincin

anggota

tetrahedral

lima
silikat

dari
dan

aluminat dibawah.

Gambar 5. Struktur mordenit
KESIMPULAN
1. Sintesis katalis bimetal Ni-Cr/Zeolit dari

Gambar

4.

Difraktogram

Standar

zeolit alam Wonosari Klaten teraktivasi
dapat

Mordenite

dilakukan

dengan

metode

impregnasi terpisah.

Hasil difraktogram zeolit alam

2. Pengembanan logam Ni dan Cr dapat

telihat puncak cukup tinggi pada 2θ

meningkatkan luas permukaan katalis

13,45060,

Ni-Cr/Zeolit sebesar 42,03337 m2/gram.

menunjukkan

puncak
adanya

tersebut
jenis

mineral

mordenit didukung puncak intensitas

3. Jenis mineral zeolit adalah mordenit
dibuktikan adanya puncak difraktogram
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pada 2θ 13,45060; 19,65150; 22,2520;
25,65250; dan 27,75280
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