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ABSTRAK 

Nuritasari, Afriani Laela. 2013. Pengaruh Katalis Zeolit Alam Teraktivasi dan 

TCA-Zeolit Alam Dalam Reaksi Hidrasi α-Pinena Menjadi α-Terpineol. Skripsi, 
Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs. Kusoro Siadi, M.Si dan Pembimbing 
Pendamping Drs. Ersanghono Kusumo, M.S. 

Kata kunci: α-pinena, reaksi hidrasi, α-terpineol. 

Minyak  terpentin  Indonesia  mengandung  65-85% α-pinena, kurang 1% 
kamfena, 1-3% β-pinena, 10-18%  3-carena  dan  1-3% limonena. Untuk 
meningkatkan nilai ekonomisnya, α-pinena dapat dihidrasi menggunakan katalis 
asam menjadi α-terpineol yang dapat digunakan sebagai bahan parfum, anti 
serangga, anti jamur, dan desinfektan. Penggunaan katalis heterogen berupa zeolit 
alam dapat menjadi alternatif baru sebagai pengganti katalis homogen asam cair. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jumlah katalis zeolit alam 
teraktivasi dan TCA-ZA yang diperlukan dalam reaksi untuk menghasilkan 
senyawa α-terpineol yang paling maksimal. Reaksi hidrasi dilakukan 
menggunakan dua jenis katalis yaitu zeolit alam teraktivasi (H-ZA) dan H-ZA 
yang diemban dengan asam trikloroasetat (TCA-ZA) dan melakukan variasi 
jumlah katalis sebesar 200 mg, 400 mg, dan 600 mg. Reaksi ini dilakukan dalam 
labu alas bulat leher tiga dengan 0,2501 gram α-pinena, 2,5 mL aquabidest, dan 
3,4 mL isopropil alkohol dilengkapi dengan pemanas, termometer, dan pengaduk 
magnet. Reaksi dilakukan selama 120 menit pada suhu 70-750C. Senyawa hasil 
reaksi diuji menggunakan IR, GC, dan GC-MS. Dari hasil penelitian diperoleh 
bahwa penggunaan katalis TCA-ZA menghasilkan senyawa α-terpineol yang 
lebih maksimal dengan kadar 37,92% dibandingkan dengan katalis H-ZA yang 
kadarnya 23,56%  pada jumlah katalis yang sama sebanyak 400 mg. Selanjutnya 
dilakukan variasi jumlah katalis menggunakan katalis TCA-ZA. Reaksi dengan 
jumlah katalis 200 mg dan 600 mg menghasilkan senyawa α-terpineol dengan 
kadar masing-masing sebesar 18,67%, dan 58,27%. Katalis TCA-ZA yang telah 
digunakan sebelumnya, kemudian diproses dengan dicuci menggunakan 
aquabides dan dipakai kembali untuk mengetahui kinerja dari katalis tersebut 
dalam reaksi dan kondisi yang sama. Hasil reaksi hidrasi menggunakan TCA-ZA 
reuse menghasilkan senyawa α-terpineol sebesar 15,36%. 
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ABSTRACT 

Nuritasari, Afriani Laela. 2013. Effect of Activated Natural Zeolite Catalysts and 

TCA-Natural Zeolite in Hydration Reaction of α-Pinene become α-Terpineol. 

Thesis, Chemistry Department Faculty of Mathematics and Science Semarang 

State University. Advisor Drs. Kusoro Siadi, M.Si and Co-Advisor Drs. 

Ersanghono Kusumo, M.S. 

Keywords: α-pinena, hidration reaction, α-terpineol. 

Indonesian turpentine oil contains 65-85% α-pinene, less than 1% camphena, 1-

3% β-pinene, 3-carena 10-18% and 1-3% limonene. In order to obtain more 

valuable products, α-pinene can be hydrated using an acid catalyst to produce α-

terpineol which can be used as a perfume, anti-insect, anti-fungal, and 

disinfectants. The use of heterogeneous catalysts in the form of natural zeolite be 

new alternative instead of liquid acid homogeneous catalysts. The purpose of this 

study was to find out the effect of the amount of activated natural zeolite catalysts 

and TCA-ZA was required in reaction to produce maximum α-terpineol. In this 

study, the hydration reaction using two types of catalysts, activated natural zeolite 

(H-ZA) and H-ZA carried with trichloroacetic acid (TCA-ZA) and a variation of 

the amount of catalyst 200 mg, 400 mg, and 600 mg. This reaction is carried out 

in a three-neck round bottom flask with 0.2501 grams of α-pinene, aquabidest 2.5 

mL, and 3.4 mL of isopropyl alcohol equipped with a heater, thermometer, and 

magnetic stirrer. Reactions were performed for 120 minutes at a temperature of 

70-75˚C. Products of reaction were tested using IR, GC, and GC-MS. The result 

showed that the use of TCA-ZA catalyst produce 37.92% of α-terpineol, 

compared with the catalyst H-ZA produce 23.56% of α-terpineol on the same 

amount of catalyst as much as 400 mg. Then performed using a variation of the 

amount of catalyst use TCA-ZA. Reaction with the amount of catalyst 200 mg and 

600 mg produces α-terpineol respectively 18.67% and 58.27%. TCA-ZA catalysts 

that have been used previously, processed by using aquabides washed and re-used 

to find out the performance of the catalyst under the same reaction conditions. 

Hydration reaction results using TCA-ZA reuse produce compound α-terpineol by 

15.36%. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia minyak terpentin dihasilkan dari getah pinus jenis Pinus 

merkusii. Minyak terpentin dihasilkan sebagai hasil utama proses destilasi dan 

hasil sampingannya berupa gondorukem. Gondorukem digunakan sebagai bahan 

baku yang penting bagi industri-industri batik dan bahan tambahan pada sabun 

cuci, cat, kertas dan vernis. Minyak terpentin digunakan untuk bahan industri cat 

dan vernis, ramuan semir sepatu, pelarut bahan organik, bahan pembuatan kamper 

sintetis serta kegunaan lainnya (Abdulgani, 2002). 

Minyak terpentin Indonesia mengandung 65-85% α-pinena, kurang dari 

1% kamfena, 1-3% β-pinena, 10-18%  3-carena dan 1-3% limonena (Fleig,  

2005). Selanjutnya, dari α-pinena bisa dibuat bahan kimia yang mempunyai nilai 

jual tinggi seperti α-terpineol. Transformasi α-pinena menjadi senyawa 

turunannya merupakan temuan baru yang melibatkan perubahan struktur sangat 

kompleks tetapi dapat terjadi dalam kondisi reaksi yang cukup mudah dan 

meningkatkan nilai ekonomis dari minyak terpentin. 

α-terpineol merupakan senyawa fragrance yang digunakan dalam 

kosmetika dekoratif, shampo, sabun, pembersih alat-alat rumah tangga dan 

deterjen (Santos dan Morgado, 2005; Bhatia dkk., 2008). Bahan  kimia  ini juga   

merupakan  produk  yang secara  luas digunakan dalam industri farmasi sebagai 

anti serangga, anti  jamur dan desinkfektan  dan  lain-lain  (Aguirre dkk., 2005). 
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α-terpineol juga memiliki aktivitas antimikroba sehingga dapat digunakan 

untuk menyembuhkan luka dan gigitan serangga. (Avila dkk., 2010). 

α-terpineol dapat disintesis dari α-pinena melalui reaksi hidrasi 

menggunakan berbagai macam katalis.  Vital, dkk. (2000) melakukan hidrasi α-

pinena menggunakan katalis membran polydimethylsiloxane (PDMS) yang 

diisikan dengan zeolit USY, zeolit beta, dan karbon aktif, aktivitas komposit 

membran zeolit USY menghasilkan peningkatan selektivitas paling tinggi. 

Román-Aguirre, dkk. (2005) menggunakan katalis asam kloroasetat untuk sintesis 

α-terpineol dengan konversi dan selektivitas masing-masing 99% dan 70% setelah 

reaksi berjalan 4 jam pada suhu 70˚C. 

Reaksi hidrasi α-pinena dapat dilakukan juga dengan menggunakan katalis 

heterogen. Avila, dkk. (2010) menggunakan trikloroasetat (TCA) yang 

diimpregnasikan ke dalam silika, titania, dan zirkonia (TCA/SiO2, TCA/TiO2, dan 

TCA/ZrO2.nH2O). Katalis TCA/TiO2 mengubah α-pinena menjadi monoterpena 

hidrokarbon, sedangkan TCA/ZrO2.nH2O aktif dan selektif dalam menghasilkan 

monoterpena alkohol yaitu α-terpineol. Wijayati, dkk. (2011) menghidrasi α-

pinena menggunakan katalis zeolit-Y yang diisi dengan TCA. TCA/zeolit-Y 

dengan konversi sebesar 66% dan selektivitas untuk α-terpineol sebesar 55% 

dalam waktu 10 menit. 

Pada reaksi kimia, katalis homogen tidak dapat digunakan kembali karena 

tidak stabil, selain itu proses pemisahan katalis dari produknya banyak mengalami 

kendala karena keduanya berada dalam satu fase. Avila,dkk. (2010) menyatakan 

bahwa penggunaan katalis homogen mengakibatkan penguraian terhadap produk 
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reaksi karena katalis homogen tersebut juga ikut berperan dalam reaksi. Untuk 

mengatasi hal tersebut katalis padat heterogen dapat menjadi alternatif. Estuti 

(2011) menghidrasi α-pinena dengan menggunakan dua jenis katalis, yaitu katalis 

homogen dan katalis heterogen. Penggunaan katalis homogen berupa asam 

trikloroasetat menghasilkan kadar α-terpineol 23,91%, sedangkan katalis 

heterogen berupa H-Y zeolit menghasilkan kadar α-terpineol 50,03%. 

Dibandingkan dengan katalis asam cair, penggunaan katalis padat lebih 

ramah lingkungan karena limbah yang dibuang tidak membahayakan lingkungan 

sekitar. Reaksi hidrasi menggunakan katalis heterogen adalah cleaner process, 

karena katalis padat sangat mudah dipisahkan dari campuran hasil reaksi. Katalis 

padat yang telah dipisahkan dapat digunakan kembali (reuseable) dalam reaksi 

yang sama. Dengan dasar inilah, maka dilakukan penelitian mengenai reaksi 

hidrasi α-pinena menggunakan dua katalis yaitu zeolit alam teraktivasi dan zeolit 

alam yang diimpregnasikan dengan asam trikloroasetat (TCA-zeolit alam) dengan 

variasi jumlah katalisnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perbedaan hasil reaksi hidrasi α-pinena menjadi α-terpineol 

menggunakan zeolit alam teraktivasi, TCA-zeolit alam, dan katalis zeolit 

alam yang digunakan kembali? 

2. Berapakah jumlah katalis zeolit alam teraktivasi yang efektif dalam reaksi 

hidrasi α-pinena menjadi α-terpineol? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui perbedaan hasil reaksi hidrasi α-pinena menjadi α-terpineol 

menggunakan zeolit alam teraktivasi, TCA-zeolit alam, dan katalis zeolit 

alam yang digunakan kembali. 

2. Mengetahui jumlah katalis zeolit alam teraktivasi yang efektif dalam 

reaksi hidrasi α-pinena menjadi α-terpineol. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi mengenai perbedaan hasil reaksi hidrasi α-pinena 

menjadi α-terpineol menggunakan zeolit alam teraktivasi, TCA-zeolit 

alam, dan katalis zeolit alam yang digunakan kembali. 

2. Memberikan informasi mengenai jumlah katalis zeolit alam teraktivasi 

yang efektif dalam reaksi hidrasi α-pinena menjadi α-terpineol. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Minyak Terpentin 

Minyak terpentin merupakan salah satu minyak atsiri (essential oil), yaitu 

komponen tumbuhan berbau khas yang dapat dipisahkan dari bahan nabati dengan 

penyulingan. Minyak atsiri merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder 

yang mudah menguap (volatil) dan bukan merupakan senyawa murni tetapi 

tersusun atas beberapa komponen.. Adanya kemajuan teknologi di bidang minyak 

atsiri maka usaha penggalian sumber-sumber minyak atsiri dan 

pendayagunaannya dalam kehidupan manusia semakin meningkat. Minyak atsiri 

digunakan sebagai bahan pengharum atau pewangi pada makanan, sabun, pasta 

gigi, wangi-wangian, dan obat-obatan. 

Minyak terpentin sering disebut dengan spirits of turpentine, berupa cairan 

yang mudah menguap, tidak berwarna (jernih), bau khas (keras), dan mudah 

terbakar, berasal dari hasil penyulingan getah pinus. Pohon pinus yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia adalah jenis Pinus merkusii Jungh et de Vr.  Pohon ini 

merupakan tumbuhan asli Indonesia yang banyak tumbuh di daerah Aceh, 

Sumatera Utara dan Pulau Jawa (Sastrohamidjojo, 2002). 

Menurut Haneke (2002) minyak terpentin Indonesia memiliki kandungan 

utama berupa (a) α-pinena, (b) β-pinena, (c) kamfena, (d) 3-carena, dan (e) 

limonena. Komponen tersebut ditunjukkan pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Komponen utama minyak terpentin 

Karakteristik minyak terpentin menurut Haneke (2002) adalah sebagai 

berikut: 

a. Berat jenis 0,854-0,868 g/cm3 (20˚C) 

b. Titik didih 154-170˚C 

c. Titik lebur -60˚C sampai -50˚C 

d. Tidak larut dalam air 

Minyak terpentin bernilai ekonomis rendah, biasanya digunakan untuk 

bahan industri cat dan vernis. Komponen-komponen dalam minyak terpentin, 

seperti α-pinena dan kamfena dapat dikembangkan sebagai bahan industri 

farmasi, kosmetik, parfum, dan kamfer sehingga dapat meningkatkan nilai 

ekonomisnya. Dengan adanya transformasi α-pinena, nilai ekonomis dari minyak 

terpentin semakin meningkat. 

2.2 α-Pinena 

Komponen utama minyak terpentin yang mudah menguap (volatil) adalah 

α-pinena, yang merupakan jenis monoterpena bisiklis. Monoterpena merupakan 

suatu hidrokarbon tak jenuh yang terdiri dari dua unit isoprena. α-pinena atau 

2,6,6-trimetil bisiklo [3,1,1]-2-heptena adalah salah satu isomer dari pinena, suatu 
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alkena yang memiliki cincin yang reaktif. Rumus struktur α-pinena terdiri dari 

dua cincin yaitu siklobutana dan sikloheksena. Strukturnya dapat dilihat pada 

gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Struktur α-pinena 

α-pinena mempunyai ikatan rangkap dua sehingga dapat dijadikan 

senyawa dasar yang baik dalam sintesis kimia dan merupakan senyawa penting 

dalam industri farmasi dan parfum. Senyawa α-pinena digunakan secara luas 

dalam industri parfum karena baunya menarik, berat molekulnya rendah, dan 

volatilitasnya tinggi. Untuk meningkatkan nilai komersial dari minyak terpentin, 

dilakukan konversi menjadi α-pinena atau menjadi senyawa lain yang lebih 

berharga. 

Menurut Sastrohamidjojo (2002), karakteristik α-pinena disajikan pada 

tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Karakteristik α-pinena 

Karakteristik Keterangan 

Kenampakan Tidak berwarna 

Bau Seperti terpentin 

Massa molekul 136,2 

Berat jenis (20˚C) 0,864 g/ml 

Titik didih 155˚C 

Indeks bias (20˚C) 1,4656 
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Menurut Ikan (1989) α-pinena diisolasi dengan cara destilasi fraksinasi 

dari minyak terpentin yang terlebih dahulu dihilangkan kandungan airnya 

menggunakan natrium sulfat anhidrat. Destilasi ini dilakukan pada suhu 154-

156˚C, namun untuk mendapatkan kadar α-pinena yang lebih baik dilakukan 

destilasi fraksinasi dengan pengurangan tekanan sehingga dapat menurunkan titik 

didih α-pinena menjadi ±60˚C. 

2.3 Reaksi Hidrasi α-Pinena 

α-pinena adalah salah satu isomer dari pinena, suatu alkena yang memiliki 

cincin yang reaktif. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang mengandung 

satu atau lebih ikatan rangkap karbon-karbon. Adanya ikatan rangkap dua 

membuat alkena memiliki hidrogen lebih sedikit dibandingkan alkana pada 

jumlah karbon yang sama, dan hal ini membuat alkena disebut senyawa tidak 

jenuh. 

Reaktitivitas senyawa alkena disebabkan oleh adanya ikatan rangkap. 

Ikatan rangkap karbon-karbon terdiri dari ikatan σ dan ikatan π. Karena ikatan σ 

lebih stabil daripada ikatan π, maka reaksi yang paling umum pada senyawa 

alkena adalah mengubah ikatan π menjadi ikatan σ. Reaksi yang terjadi adalah 

reaksi adisi elektrofilik. 

Dalam reaksi adisi suatu alkena, ikatan pi terputus dari pasangan 

elektronnya digunakan untuk membentuk dua ikatan sigma baru. Senyawa yang 

mengandung ikatan pi biasanya memiliki energi yang lebih tinggi daripada 

senyawa sepadan yang hanya memiliki ikatan sigma, sehingga suatu reaksi adisi 

biasanya eksoterm. 
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Dalam larutan asam kuat, air mengadisi suatu ikatan rangkap dan 

menghasilkan alkohol. Reaksi ini disebut reaksi hidrasi alkena. 

 

Gambar 2.3 Reaksi hidrasi alkena 

Reaksi ini berlangsung dua tahap. Tahap pertama adalah protonasi alkena 

dan menghasilkan karbokation, tahap kedua adalah adisi suatu nukleofil ke 

karbokation yang telah terbentuk. Karena mula-mula terbentuk karbokation, 

kedua reaksi itu tunduk pada aturan Markovnikov. 

Tahap 1 : R 2C CHR  +  H+ [ R2C
+

CH2R]
 

Tahap 2 : [R 2C
+

CH2R ] + H2O:
..

R2C CH2R

OH
..

.
H

+

R2C CH2R + H+

OH

alkohol terprotonkan alkohol
 

Gambar 2.4. Tahap-tahap reaksi hidrasi alkena (Fessenden, 1986) 

Reaksi hidrasi α-pinena dalam larutan asam menghasilkan campuran 

monoterpena yaitu monoterpena alkohol dan monoterpena hidrokarbon dengan 

hasil utama adalah alkohol monosiklik yaitu α-terpineol dan hasil sampingannya 

berupa kamfena dan limonena. Berdasarkan penelitian Vital, dkk. (2000) upaya 

clean processes dan dengan mengatur variabel reaksi dapat meningkatkan 

selektivitas α-terpineol sehingga menghasilkan produk yang lebih melimpah. 

Zeolit memiliki potensial untuk meningkatkan selektivitas dalam reaksi hidrasi α-

pinena. 
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2.4 Katalis 

Katalis merupakan sejumlah kecil materi yang ditambahkan kepada suatu 

reaksi kimia yang berjalan sangat lambat dengan tujuan agar reaksi tersebut dapat 

berjalan lebih cepat. Selain itu, katalis juga mempunyai fungsi untuk menurunkan 

energi aktivasi yang menyebabkan laju reaksi semakin cepat (Triyono, 2002). 

Katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam sistem reaksi untuk 

mempercepat reaksi melalui penyediaan situs aktif yang berfungsi untuk 

mempertemukan reaktan dan menyumbangkan energi dalam bentuk panas 

sehingga molekul reaktan mampu melewati energi aktivasi secara lebih mudah. 

Karena fungsinya yang sangat penting, maka penggunaan katalis menjadi 

kebutuhan yang sangat penting dan ekonomis. 

Menurut Widjajanti (2005), katalis tidak mengubah hasil akhir reaksi, 

tetapi mempercepat jalannya reaksi. Katalis mengawali penggabungan senyawa 

kimia selama reaksi berlangsung, sehingga akan terbentuk suatu zat antara yang 

akan terurai kembali menjadi produk reaksi dan molekul katalis. Katalis tidak 

mengalami perubahan pada akhir reaksi, karena itu tidak memberikan energi ke 

dalam sistem, tetapi memberikan mekanisme reaksi alternatif dengan energi 

aktivasi yang lebih rendah dibandingkan dengan reaksi tanpa katalis, sehingga 

adanya katalis akan meningkatkan laju reaksi. 

Berdasarkan jenisnya, katalis dibedakan menjadi katalis homogen dan 

katalis heterogen. Katalis homogen apabila katalis yang digunakan memiliki fase 

sama dengan fase zat pereaksi, sedangkan katalis heterogen apabila katalis yang 
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digunakan memiliki fase berbeda dengan zat pereaksi. Banyak reaksi kimia yang 

dikatalisis oleh katalis heterogen. 

Penggunaan katalis heterogen lebih disukai dan banyak digunakan dalam 

berbagai proses industri. Hal tersebut karena katalis ini memiliki beberapa 

keuntungan antara lain lebih mudah dipisahkan dari produk maupun sisa reaktan 

dengan kemurnian yang relatif lebih tinggi sehingga biaya pemisahannya menjadi 

lebih murah dan katalis ini dapat digunakan kembali. Selain itu, harga katalis 

heterogen pada umumnya lebih rendah daripada katalis homogen. Secara 

lingkungan, penggunaan katalis heterogen juga lebih ramah lingkungan daripada 

katalis homogen (Triyono, 2002). 

Adapun kerugiannya antara lain produk yang dihasilkan umumnya lebih 

rendah daripada katalis homogen dan kadang-kadang diperlukan suhu dan tekanan 

yang lebih tinggi dibandingkan katalis homogen untuk reaksi yang sama (Massel, 

2001). 

Estuti (2011) melakukan transformasi α-pinena melalui reaksi hidrasi 

dengan menggunakan dua jenis katalis yaitu katalis asam dan katalis zeolit 

teraktivasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah katalis H-Y zeolit menghasilkan 

kadar α-terpineol yang lebih tinggi dibandingkan dengan katalis asam berupa 

TCA, yaitu sebesar 50,03%. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa H-Y 

zeolit mampu menjembatani reaksi hidrasi α-pinena meskipun belum bisa 

dikatakan selektif untuk reaksi hidrasi karena hasil reaksinya masih mengandung 

isomer-isomer α-pinena yaitu kamfena, limonena, dan terpinolena. 
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2.5 Zeolit 

Zeolit merupakan kristal aluminosilikat terhidrasi yang mengandung 

kation alkali dan alkali tanah dalam kerangka tiga dimensinya. Menurut Smart dan 

Moore (2001) rumus empiris zeolit adalah sebagai berikut: 

Mn[(Al2O3)x(SiO2)y].zH2O 

Keterangan : M = kation alkali atau alkali tanah 

n = valensi kation M 

x = bilangan tertentu alumina dari 2-10 

y = bilangan tertentu silika dari 2-7 

z = jumlah molekul air per unit sel 

Zeolit merupakan bahan alam yang banyak ditemukan di Indonesia. Zeolit 

merupakan bahan pengemban yang paling sering digunakan dewasa ini. Zeolit 

terdiri atas gugusan alumina dan gugusan silika oksida yang masing-masing 

berbentuk tetrahedral dan saling dihubungkan oleh atom oksigen sehingga 

membentuk kerangka tiga dimensi, dapat dilihat pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Struktur kerangka zeolit 

Menurut proses pembentukannya maka zeolit dapat digolongkan menjadi 

dua kelompok: 

a. Zeolit alam 
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Zeolit alam terbentuk karena adanya proses perubahan (zeolitisasi) dari 

batuan vulkanik, terdapat di antara celah-celah batuan atau di antara 

lapisan batuan. Zeolit alam mempunyai struktur rangka mengandung 

ruang kosong yang ditempati oleh kation dan molekul air yang bebas 

sehingga memungkinkan pertukaran ion atau chemisorption. Pembentukan 

zeolit alam ini tergantung pada komposisi dari batuan induk, temperatur, 

tekanan, tekanan parsial dari air, pH dan aktivitas dari ion-ion tertentu 

(Saputra, 2006). 

Zeolit alam pada umumnya memiliki kristalitas yang tidak terlalu 

tinggi, ukuran porinya sangat tidak beragam, aktivitas katalitiknya rendah, 

dan mengandung banyak pengotor (Handoko, 2002). Keberadaan 

pengotor-pengotor tersebut dapat mengurangi aktivitas dari zeolit. Untuk 

memperoleh zeolit dengan daya guna tinggi diperlukan suatu perlakuan 

yaitu dengan aktivasi. 

Aktivasi zeolit bertujuan untuk menghilangkan pengotor-pengotor 

yang terdapat di dalam zeolit. Selain untuk menghilangkan pengotor-

pengotor yang terdapat pada zeolit alam, proses aktivasi zeolit juga 

ditujukan untuk memodifikasi sifat-sifat dari zeolit, seperti luas 

permukaan dan keasaman. Luas permukaan dan keasaman yang meningkat 

akan menyebabkan aktivitas katalitik dari zeolit meningkat. Salah satu 

kelebihan dari zeolit alam adalah memiliki luas permukaan dan keasaman 

yang mudah dimodifikasi (Yuanita, 2010). 
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Terdapat dua cara untuk aktivasi zeolit yaitu secara fisika dan kimia. 

Proses aktivasi secara fisika dilakukan dengan cara pemanasan yang 

bertujuan menguapkan air yang terperangkap di dalam pori-pori zeolit 

sehingga luas permukaan pori meningkat. Aktivasi secara kimia dilakukan 

dengan cara penambahan asam yang bertujuan untuk membersihkan 

permukaan pori dan membuang senyawa pengotor. Prinsip aktivasi secara 

kimiawi ini adalah penambahan asam sehingga didapatkan pori-pori zeolit 

yang aktif. 

Setelah proses aktivasi selesai dilanjutkan dengan proses pencucian 

zeolit dengan menggunakan aqua demineral, dan dilakukan uji identifikasi 

ion pelarut, khususnya ion Cl-. Proses pembilasan ini cukup lama 

dikarenakan zeolit harus benar-benar bebas dari ion klorida, karena jika 

ion klorida masih terdapat pada zeolit dalam reaksi akan terjadi proses 

oksidasi-reduksi dengan ion Cl- tersebut. 

b. Zeolit sintetis 

Zeolit sintetis adalah suatu senyawa kimia yang mempunyai sifat fisik 

dan kimia yang sama dengan zeolit yang ada di alam, zeolit sintetis ini 

dibuat dari bahan lain dengan proses sintetis, yang dibuat sedemikian rupa 

sehingga menyerupai zeolit yang ada di alam. Mineral zeolit sintetis yang 

dibuat tidak dapat sama persis dengan mineral zeolit alam, walaupun zeolit 

sintetis mempunyai sifat fisis yang jauh lebih baik (Saputra, 2006). Zeolit 

sintetis memiliki keunggulan karena stabilitas termal dan kemurniannya 

yang tinggi (Trisunaryati, 2009) 
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Pemanfaatan zeolit sangat luas seperti sebagai adsorben, penukar ion, 

katalis. Peran zeolit sebagai katalis berdasarkan pada tiga sifatnya (Setiadi, 2007): 

1. Penyaring molekul, dimanfaatkan untuk menyeleksi reaktan, hasil antara 

dan produk akhir yang terlibat dalam proses katalitik oleh katalis zeolit 

2. Keasaman, sifat asam pada zeolit memberikan medium yang lebih reaktif 

pada proses katalitik. 

3. Rasio Si/Al, semakin tinggi rasio Si/Al akan menyebabkan keasaman 

tinggi. 

Menurut Triantafillidis (2000),  semakin  banyak kandungan  Al  dalam  

zeolit  (rasio Si/Al  menurun)  akan  menyebabkan  kekuatan atau total situs asam 

zeolit menurun. Sehingga dilakukan dealuminasi untuk meningkatkan keasaman 

zeolit. 

Menurut Smart dan Moore (2001) peran dan aktivitas zeolit dalam 

mengkatalisis sangat ditentukan oleh jumlah dan situs asam yang terdapat pada 

permukaan, situs asam yang dimiliki adalah situs asam Bronsted dan Lewis. Situs 

asam Bronsted adalah situs yang dapat melepaskan H+ dan situs asam Lewis 

adalah situs yang dapat menerima pasangan elektron. 

Untuk mendapatkan situs Bronsted maka kation-kation logam alamiah 

dalam zeolit ditukar dengan NH4
+, kemudian dipanaskan dalam oven untuk 

menghilangkan NH3, terbentuklah H-zeolit yang siap digunakan sebagai katalis. 

Situs asam Bronsted dapat dikonversi menjadi situs asam Lewis melalui 

pemanasan sampai temperatur di atas 500 ºC, sambil melepaskan molekul air. 

Pembentukan situs asam Bronsted dan Lewis ditunjukkan pada gambar 2.6. 
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Gambar 2.6. Pembentukan situs asam zeolit (Smart dan Moore, 2001) 

Keasaman untuk tiap suatu katalis bergantung pada sifat dari permukaan 

katalis tersebut, dimana dapat bersifat asam Lewis dan atau asam Bronsted . 

Teknik uji keasaman ini menggunakan adsorpsi piridin. Jenis dan jumlah sisi 

asam dalam sampel katalis ditentukan dengan menggunakan FT-IR. 

2.6 α-Terpineol 

α-terpineol merupakan suatu senyawa monosiklik alkohol yang volatil dari 

golongan terpenoid. Bahan kimia ini merupakan produk yang secara luas 

digunakan pada industri kosmetik sebagai parfum, dalam industri farmasi sebagai 

anti jamur dan anti serangga, desinkfektan dan lain-lain (Aguirre dkk., 2005). α-

terpineol juga digunakan pada shampoo dan sabun pada industri kosmetik dan 

pada produk rumah tangga seperti pembersih dan deterjen (Bhatia dkk., 2008). 

Strukturnya dapat dilihat pada gambar 2.7. 
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Gambar 2.7. Struktur α-terpineol 

Menurut Bhatia, dkk. (2008), karakteristik α- terpineol ditunjukkan seperti 

tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Karakteristik α- terpineol 

Karakteristik Keterangan 

Titik nyala >200
0
F 

Titik didih pada 1 atm  217
0
C 

Titik didih pada 25 mmHg 115-1160C 
Berat jenis (20˚C) 0,931 
Kelarutan Larut dalam alkohol dan air 
Warna Jernih 

α-terpineol disintesis dari bahan dasar α-pinena atau minyak terpentin 

mentah dengan hidrasi α-pinena. Pakdel (2001) dan Santos & Morgado (2005) 

telah menghidrasi α-pinena dengan katalis asam sulfat. Sedangkan Aguirre (2005) 

melakukan penelitian hidrasi α-pinena dengan berbagai macam katalis asam untuk 

dibandingkan, katalis yang digunakan adalah asam klorida, asam asetat, asam 

oksalat dan asam kloroasetat. 

Vital, dkk. (2000) menghidrasi α-pinena dengan upaya clean processes 

menggunakan zeolit dan karbon aktif yang memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan selektivitas α-terpineol. Wijayati, dkk. (2011) menghidrasi α-

pinena menggunakan katalis zeolit-Y yang diimpregnasi dengan TCA dengan 

selektivitas untuk α-terpineol sebesar 55% dalam waktu 10 menit. 
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Senyawa α-pinena yang dihidrasi dengan suatu katalis asam mengalami 

protonasi dan menghasilkan suatu karbokation. Karbokation yang terbentuk 

diserang oleh H2O, mengalami adisi nukleofilik. Pembentukan alkohol 

selanjutnya terjadi dengan adanya proses deprotonasi. Mekanisme pembentukan 

α-terpineol dengan katalis zeolit disajikan pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8. Pembentukan α-terpineol melalui reaksi hidrasi α-pinena 

Zeolit alam yang telah diaktivasi mempunyai struktur yang berpori 

sehingga dapat menyediakan lebih banyak situs aktif yang bersifat asam pada 

permukaan zeolit. Kation-kation alami yang menetralkan muatan negatif pada 

zeolit dapat dipertukarkan dengan kation lain dan dengan proses pemanasan akan 

terbentuk situs asam Bronsted yang merupakan donor proton (Windarti, 2004). 

Dalam penelitian ini, kation dalam zeolit dipertukarkan dengan ion NH4
+ dan 

dikalsinasi pada suhu 400˚C sehingga mengubah ion tersebut menjadi ion H+, 

berdasarkan reaksi sebagai berikut: 

M- Zeolit + NH4
+  NH4-Zeolit + M+ 

NH4-Zeolit H-Zeolit + NH3 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Variabel Penelitian 

3.1.1 Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi titik pusat penelitian. 

Variabel terikat yang akan diteliti adalah hasil dari reaksi hidrasi α-pinena 

menggunakan zeolit alam teraktivasi (H-ZA), H-ZA yang diimpregnasikan 

dengan trikloroasetat (TCA-ZA), dan katalis zeolit alam teraktivasi yang 

digunakan kembali. 

3.1.2 Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap 

variabel terikat. Variabel bebas yang akan diteliti adalah jenis dan jumlah katalis 

zeolit alam teraktivasi (H-ZA), TCA-ZA, dan zeolit alam teraktivasi yang 

digunakan kembali dalam reaksi hidrasi α-pinena menjadi α-terpineol. 

3.1.3 Variabel terkendali 

Variabel terkendali adalah variabel yang dikendalikan selama proses 

sampai akhir reaksi, sehingga memberikan pengaruh minimal terhadap variabel 

bebas. Variabel terkendali dalam penelitian ini adalah suhu, waktu reaksi, jenis 

pelarut, bahan, dan kecepatan pengadukan. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 
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Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat destilasi 

fraksinasi pengurangan tekanan, labu leher tiga, pendingin balik, pemanas, 

pengaduk magnetik, termometer, corong pisah, gelas beker, erlenmeyer, oven, alat 

sentrifugasi, alat kromatografi gas GC Agilent Cerity 6820, spektrofotometer infra 

merah Shimadzu 8201PC , alat kromatografi gas-spektrometer massa Shimadzu 

GC17A MSQP 5000. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak terpentin, 

Na2SO4 anhidrat, zeolit alam, hidrogen flourida (HF), HCl, NH4Cl, AgNO3, TCA, 

piridin, aseton, isopropil alkohol, aquabides, Na2CO3, NaCl jenuh, diklorometana, 

aquades, aquademin. 

3.3 Cara Kerja 

3.3.1 Perlakuan awal zeolit alam 

a. Menghancurkan dan menghaluskan zeolit alam kemudian diayak sehingga 

didapatkan hasil yang halus. 

b. Merendam zeolit alam dengan aquades secara berulang-ulang sebanyak 3 

kali. 

c. Memanaskan zeolit alam sampai kering dengan cara dimasukkan ke dalam 

oven pada suhu 120˚C selama 3 jam kemudian dihaluskan kembali. 

3.3.2 Aktivasi zeolit alam 

a. Merendam zeolit alam dengan HF 1% selama 30 menit kemudian dibilas 

dengan aquades. 
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b. Memanaskan zeolit alam di dalam oven pada suhu 120˚C selama 3 jam 

sampai kering kemudian dihaluskan. 

c. Merendam zeolit alam dengan HCl 6M selama 30 menit  pada suhu 50˚C 

sambil diaduk menggunakan pengaduk magnet kemudian dicuci dengan 

aquademin sampai ion Cl
-
 hilang (uji dengan AgNO3) kemudian 

dipanaskan kembali dalam oven pada suhu 130˚C selama 3 jam. 

d. Merendam zeolit alam dengan NH4Cl 1N selama 30 menit pada suhu 90˚C 

secara berulang selama 7 hari kemudian dicuci dengan aquademin sampai 

ion Cl- hilang (uji dengan AgNO3) kemudian dipanaskan sampai kering 

dalam alat furnace pada suhu 400˚C selama 3 jam kemudian dihaluskan 

dan diayak dengan ayakan 100 mesh. 

e. Menguji keasaman zeolit alam teraktivasi dengan metode gravimetri 

menggunakan adsorbsi piridin. 

f. Menguji keasaman zeolit dengan spektrofotometer inframerah. 

3.3.3 Preparasi katalis TCA-zeolit alam 

a. Menimbang zeolit alam aktif sebanyak 10 gram dan menimbang 3,5 

gram asam trikloroasetat (TCA) lalu dilarutkan dalam air. 

b. Campuran dimasukkan dalam erlenmeyer dan dipanaskan sambil 

diaduk pada suhu 37˚C selama 3 jam. 

c. Campuran dikeringkan dalam oven pada suhu 110˚C selama 1 jam, 

kemudian siap digunakan sebagai katalis. 

d. Menguji keasaman TCA-zeolit alam dengan metode gravimetri 

menggunakan adsorbsi piridin. 
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e. Menguji keasaman zeolit dengan spektrofotometer inframerah. 

3.3.4 Uji keasaman zeolit 

a. Menimbang cawan porselen sampai didapatkan berat konstan. 

b. Sebanyak 1 gram sampel dalam cawan porselen yang telah diketahui 

beratnya dipanaskan dalam oven 120˚C selama 2 jam, kemudian 

didinginkan dalam desikator, ditimbang hingga berat konstan. 

c. Sampel dimasukkan dalam desikator yang divakumkan, kemudian dialiri 

gas piridin yang berasal dari piridin yang dipanaskan 115˚C sampai uap di 

dalam desikator penuh. 

d. Sampel didinginkan selam 24 jam dan ditimbang berulang-ulang hingga 

didapatkan berat konstan. 

3.3.5 Isolasi α-pinena dari minyak terpentin 

a. Dalam erlenmeyer dimasukkan 500 ml minyak terpentin dan ditambahkan 

Na2SO4 anhidrat untuk mengikat air di dalam minyak. 

b. Minyak bebas air kemudian disaring menggunakan kertas saring. 

c. Minyak terpentin yang sudah disaring, kemudan didestilasi fraksinasi 

dengan pengurangan tekanan. 

d. Hasil destilasi diuji dengan spektrofotometer inframerah dan kromatografi 

gas. 

3.3.6 Reaksi hidrasi α-pinena dengan katalis zeolit alam teraktivasi (H-ZA) 

a. Dalam labu alas bulat leher 3 dimasukkan 0,2501 gram α-pinena, 2,5 ml 

aquabides, dan 3,4 ml isopropil alkohol. Labu dilengkapi pendingin bola, 

termometer, dan pengaduk magnet. Campuran diaduk sambil dipanaskan 
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sampai temperatur 70-750C. Setelah suhu tercapai, dimasukkan 400 mg 

katalis zeolit alam teraktivasi (Avila et al., 2010). 

b. Dilakukan pengambilan sampel setelah katalis baru ditambahkan pada 

waktu reaksi 120 menit. 

c. Campuran dipisah dengan dipusingkan selama 15 menit untuk 

memisahkan katalis dari campuran. 

d. Cairan yang diperoleh dipisahkan menggunakan corong pisah untuk 

memisahkan lapisan bawah dari lapisan atas (fase organik). 

e. Lapisan atas (fase organik) dicuci dengan aquades di dalam corong pisah 

untuk menghilangkan sisa asam. Dinetralkan dengan Na2CO3 10%, dan 

dicuci dengan diklorometana. Pisahkan fase organik dengan air hasil 

pencucian. 

f. Ditambahkan Na2SO4 anhidrat untuk mengikat sisa air. 

g. Dialiri gas N2 untuk menguapkan sisa pelarut. 

h. Hasil diuji dengan spektrofotometer infra merah dan kromatografi gas. 

3.3.7 Reaksi hidrasi α-pinena dengan katalis TCA-zeolit alam 

a. Dalam labu alas bulat leher 3 dimasukkan 0,2501 gram α-pinena, 2,5 ml 

aquabidest, dan 3,4 ml isopropil alkohol. Labu dilengkapi pendingin bola, 

termometer, dan pengaduk magnet. Campuran diaduk sambil dipanaskan 

sampai temperatur 70-75
0
C. Setelah suhu tercapai, dimasukkan 400 mg 

katalis TCA-zeolit alam (Avila et al., 2010). 

b. Dilakukan pengambilan sampel setelah katalis yang dipakai kembali 

ditambahkan pada waktu reaksi 120 menit. 
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c. Campuran dipisah dengan dipusingkan selama 15 menit untuk 

memisahkan katalis dari campuran. 

d. Cairan yang diperoleh dipisahkan menggunakan corong pisah untuk 

memisahkan lapisan bawah dari lapisan atas (fase organik). 

e. Lapisan atas (fase organik) dicuci dengan aquades di dalam corong pisah 

untuk menghilangkan sisa asam. Dinetralkan dengan Na2CO3 10%, dan 

dicuci dengan diklorometana. Pisahkan fase organik dengan air hasil 

pencucian. 

f. Ditambahkan Na2SO4 anhidrat untuk mengikat sisa air. 

g. Dialiri gas N2 untuk menguapkan sisa pelarut. 

h. Hasil diuji dengan spektrofotometer infra merah dan kromatografi gas. 

3.3.8 Perlakuan katalis zeolit alam yang akan digunakan kembali 

a. Dalam tahap reaksi hidrasi, hasil reaksi berupa campuran dipusingkan agar 

terpisah dengan katalis, larutan diambil dan katalis dibilas dengan 

aquabides kemudian dipusingkan ke dalam alat sentrifugasi. 

b. Katalis disaring dan dipanaskan kembali di dalam oven pada suhu 120˚ 

selama 1 jam. 

3.3.9 Reaksi hidrasi α-pinena dengan katalis zeolit yang digunakan kembali 

a. Dalam labu alas bulat leher 3 dimasukkan 0,2501 gram α-pinena, 2,5 ml 

aquabidest, dan 3,4 ml isopropil alkohol. Labu dilengkapi pendingin bola, 

termometer, dan pengaduk magnet. Campuran diaduk sambil dipanaskan 

sampai temperatur 70-750C. Setelah suhu tercapai, dimasukkan katalis 

yang digunakan kembali (Avila et al., 2010). 
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b. Dilakukan pengambilan sampel setelah katalis yang dipakai kembali 

ditambahkan pada waktu reaksi 120 menit. 

c. Campuran dipisah dengan dipusingkan selama 15 menit untuk 

memisahkan katalis dari campuran. 

d. Cairan yang diperoleh dipisahkan menggunakan corong pisah untuk 

memisahkan lapisan bawah dari lapisan atas (fase organik) 

e. Lapisan atas (fase organik) dicuci dengan aquades di dalam corong pisah 

untuk menghilangkan sisa asam. Dinetralkan dengan Na2CO3 10%, dan 

dicuci dengan diklorometana. Pisahkan fase organik dengan air hasil 

pencucian. 

f. Ditambahkan Na2SO4 anhidrat untuk mengikat sisa air. 

g. Dialiri gas N2 untuk menguapkan sisa pelarut. 

h. Hasil diuji dengan spektrofotometer infra merah dan kromatografi gas. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian tentang pengaruh katalis zeolit alam teraktivasi dalam reaksi 

hidrasi α-pinena menjadi α-terpineol telah dilakukan di Laboratorium Kimia 

Organik Jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang. Penelitian yang dilakukan 

meliputi preparasi dan karakterisasi katalis zeolit alam (H-ZA) dan katalis zeolit 

alam yang diemban dengan asam trikloroasetat (TCA-ZA), serta pengaruh katalis 

tersebut dalam reaksi hidrasi α-pinena menjadi α-terpineol dengan variasi jumlah 

katalis. Untuk mengetahui aktivitas katalis heterogen, dilakukan pula reaksi 

hidrasi menggunakan katalis yang digunakan kembali (reuse) pada jenis dan 

jumlah katalis yang menghasilkan produk reaksi paling maksimal. 

Untuk mengetahui karakteristik kedua katalis yang telah dibuat, dilakukan 

karakterisasi katalis yaitu keasaman menggunakan metode gravimetri 

menggunakan piridin. Kemampuan adsorbsi katalis terhadap piridin diuji 

menggunakan spektrometer inframerah. Produk hasil reaksi hidrasi menggunakan 

katalis H-ZA dan TCA-ZA kemudian dianalisis menggunakan IR, GC, dan GC-

MS pada produk hidrasi yang paling maksimum. 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Preparasi katalis 

4.1.1.1 Penentuan jumlah situs asam katalis H-ZA dan TCA-ZA 
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Adsorbsi piridin di permukaan kerangka katalis kemudian dianalisis 

menggunakan spektrometer inframerah (IR) untuk dapat membedakan jenis 

situs asam Bronsted dan situs asam Lewis di dalam zeolit. Hasil pengukuran 

keasaman katalis disajikan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil penentuan jumlah situs asam dalam katalis 

Sampel Keasaman  
permukaan (mol/gram) 

H-ZA 1,166.10-4 
TCA-ZA 2,111.10-4 

Jenis sisi asam dalam sampel katalis ditentukan dengan menggunakan 

FTIR-adsorbsi piridin. Hasil spektrum IR katalis H-ZA pada gambar 4.1 dan 

TCA-ZA disajikan pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.1. Spektrum IR H-zeolit alam (H-ZA) 
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Gambar 4.2. Spektrum IR TCA-zeolit alam (TCA-ZA) 

4.1.2 Identifikasi senyawa α-pinena hasil isolasi minyak terpentin 

Dalam penelitian ini bahan yang digunakan adalah hasil isolasi minyak 

terpentin yang diperoleh dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Hasil 

identifikasi sifat fisik dari senyawa α-pinena disajikan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Sifat fisik α-pinena 

No Sifat Fisik Keterangan 

1. Wujud Cair 
2. Warna Jernih 
3. Bau Seperti terpentin 

Analisis struktur senyawa α-pinena dilakukan menggunakan 

spektrofotometer inframerah. Analisis ini didasarkan pada serapan gugus fungsi 

pada bilangan gelombang tertentu. Hasil analisis IR senyawa α-pinena disajikan 

pada gambar 4.3 dan interpretasinya pada tabel 4.3. 
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Gambar 4.3. Spektrum IR α-pinena 

Tabel 4.3 Interpretasi spektrum IR α-pinena 

No Bilangan gelombang (cm-1) Interpretasi 

1. 2916,37 C-H alifatik 
2. 1658,78 C=C 
3. 1442,75 CH2 
4. 1373,22 CH3 

Selain identifikasi stuktur menggunakan spektroskopi inframerah, 

dilakukan pula identifikasi kadar α-pinena menggunakan kromatografi gas. Hasil 

analisis kromatografi gas senyawa α-pinena disajikan pada gambar 4.4 dan 

interpretasinya pada tabel 4.4 

   

Gambar 4.4 Hasil analisis GC α-pinena 
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Tabel 4.4 Hasil kromatogram α-pinena 

No Waktu Retensi (menit) Kadar (%) 

1. 5,201 87,84 
2. 5.635 3,68 
3. 5,895 4,29 
4. 6,846 2,44 

4.1.3 Reaksi hidrasi α-pinena 

4.1.3.1 Analisis hasil reaksi hidrasi dengan menggunakan H-ZA 400 mg 

Reaksi ini menggunakan katalis sebanyak 400 mg dilakukan pada suhu 

70-75˚C selama 120 menit. Hasil reaksi ini kemudian dianalisis menggunakan 

IR dan GC. Gambar hasil analisis menggunakan IR disajikan pada gambar 4.5 

dan interpretasinya pada tabel 4.5. 

 

Gambar 4.5. Spektrum IR hasil reaksi menggunakan H-ZA 400 mg 

Tabel 4.5. Interpretasi spektrum IR hasil reaksi menggunakan H-ZA 400 mg 

No Bilangan gelombang (cm-1) Interpretasi 

1. 3387 OH 
2. 2916,37 C-H alifatik 
3. 1658,78 C=C 
4. 1442,75 CH2 
5. 1373,22 CH3 
6. 1126,43 C-O 
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Hasil analisis kromatografi gas senyawa hasil reaksi menggunakan H-

ZA disajikan pada gambar 4.6 dan interpretasinya pada tabel 4.6. 

 

Gambar 4.6. Analisis GC hasil reaksi menggunakan H-ZA 400 mg 

Tabel 4.6 Hasil kromatogram hasil reaksi menggunakan H-ZA 400 mg 

No Waktu Retensi (menit) Kadar (%) 

1. 3,706 29,09 
2. 6,335 8,78 
3. 7,031 23,56 
4. 7,111 5,24 
5. 9,676 2,68 

4.1.3.2 Analisis hasil reaksi hidrasi dengan menggunakan TCA-ZA 400 mg 

Pada reaksi hidrasi α-pinena ini digunakan katalis H-Zeolit yang telah 

diemban dengan asam trikloroasetat (TCA-ZA) sebanyak 400 mg dilakukan 

pada suhu 70-75˚C selama 120 menit. Hasil reaksi ini kemudian dianalisis 

menggunakan IR dan GC. Gambar hasil analisis menggunakan IR disajikan 

pada gambar 4.7 dan interpretasinya pada tabel 4.7. 
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Gambar 4.7. Spektrum IR hasil reaksi menggunakan TCA-ZA 400 mg 

Tabel 4.7. Interpretasi spektrum IR hasil reaksi menggunakan TCA-ZA 400 mg 

No Bilangan gelombang (cm-1) Interpretasi 

1. 3379,29 OH 
2. 2970,38 C-H alifatik 
3. 1643,35 C=C 
4. 1465,9 CH2 
5. 1381,03 CH3 
6. 1126,43 C-O 

Hasil analisis kromatografi gas senyawa hasil reaksi menggunakan 

TCA-ZA disajikan pada gambar 4.8 dan interpretasinya pada tabel 4.8. 

 

Gambar 4.8. Analisis GC hasil reaksi TCA-ZA 400 mg 
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Tabel 4.8 Hasil kromatogram hasil reaksi menggunakan TCA-ZA 400 mg 

No Waktu Retensi (menit) Kadar (%) 

1. 3,437 3,68 
2. 6,947 37,92 
3. 8,586 4,19 
4. 9,288 7,91 

4.1.3.3 Analisis hasil reaksi hidrasi dengan menggunakan TCA-ZA 200 mg 

dan 600 mg 

Gambar spektrum inframerah dan interpretasi hasil reaksi dengan 

menggunakan katalis TCA-ZA sebanyak 200 mg disajikan pada gambar 4.9 

dan tabel 4.9. 

 

Gambar 4.9. Spektrum IR hasil reaksi menggunakan TCA-ZA 200 mg 

Tabel 4.9. Interpretasi spektrum IR menggunakan TCA-ZA 200 mg  

No Bilangan gelombang (cm-1) Interpretasi 

1. 3387 OH 
2. 2970,38 C-H alifatik 
3. 1635,64 C=C 
4. 1465,90 CH2 
5. 1381,03 CH3 
6. 1126,43 C-O 
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Hasil analisis kadar senyawa dan interpretasi hasil reaksi dengan 

menggunakan katalis sebanyak 200 mg disajikan pada gambar 4.10 dan tabel 

4.10. 

 

Gambar 4.10. Analisis GC hasil reaksi menggunakan TCA-ZA 200 mg 

Tabel 4.10 Hasil kromatogram menggunakan TCA-ZA 200 mg 

No Waktu Retensi (menit) Kadar (%) 

1. 3,693 22.03 
2. 6,321 7,18 
3. 7,008 18,67 
4. 9,323 6,18 

Gambar spektrum inframerah dan interpretasi hasil reaksi dengan 

menggunakan katalis sebanyak 600 mg disajikan pada gambar 4.11 dan tabel 

4.11. 
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Gambar 4.11. Spektrum IR hasil reaksi menggunakan TCA-ZA 600 mg 

Tabel 4.11. Interpretasi spektrum IR menggunakan TCA-ZA 600 mg 

No Bilangan gelombang (cm-1) Interpretasi 

1. 3387 OH 
2. 2970,38 C-H alifatik 
3. 1643,35 C=C 
4. 1465,9 CH2 
5. 1381,03 CH3 
6. 1126,43 C-O 

Hasil analisis kadar senyawa dan interpretasi hasil reaksi dengan 

menggunakan katalis sebanyak 200 mg disajikan pada gambar 4.12 dan tabel 

4.12 
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Gambar 4.12. Analisis GC hasil reaksi menggunakan TCA-ZA 600 mg 

Tabel 4.12 Hasil kromatogram hasil reaksi menggunakan TCA-ZA 600 mg 

No Waktu Retensi (menit) Kadar (%) 

1. 3,694 4.09 
2. 6.993 58.27 
3. 8.689 2.44 
4. 9,310 14.64 

4.1.3.4 Analisis hasil reaksi hidrasi dengan menggunakan TCA-ZA reuse 

600 mg 

Gambar spektrum inframerah dan interpretasi hasil reaksi dengan 

menggunakan katalis TCA-ZA reuse sebanyak 600 mg disajikan pada gambar 

4.13 dan tabel 4.13. 
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Gambar 4.13. Spektrum IR hasil reaksi menggunakan TCA-ZA reuse 

Tabel 4.13. Interpretasi spektrum IR hasil reaksi menggunakan TCA-ZA reuse 

No Bilangan gelombang (cm-1) Interpretasi 

1. 3410,15 OH 
2. 2978,09 C-H alifatik 
3. 1635,64 C=C 
4. 1465,9 CH2 
5. 1381,03 CH3 
6. 1126,43 C-O 

Hasil analisis kadar senyawa dan interpretasi hasil reaksi dengan 

menggunakan katalis reuse disajikan pada gambar 4.14 dan tabel 4.14. 

 

Gambar 4.14. Analisis GC hasil reaksi menggunakan TCA-ZA reuse 
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Tabel 4.14 Hasil kromatogram hasil reaksi menggunakan TCA-ZA reuse 

No Waktu Retensi (menit) Kadar (%) 

1. 3,699 32,81 
2. 4.520 12,54 
3. 7,024 15,36 
4. 9,677 2,02 

4.1.3.5 Analisis GC-MS senyawa hasil reaksi hidrasi dengan katalis TCA-

ZA 600 mg 

Hasil reaksi paling maksimal adalah reaksi menggunakan katalis TCA-

ZA dengan jumlah katalis 600 mg yang menghasilkan kadar senyawa hasil 

sebesar 58,27%. Hasil kromatogram GC-MS disajikan pada gambar 4.15 dan 

gambar 4.16. 

 

Gambar 4.15 Kromatogram GC-MS hasil reaksi dengan TCA-ZA 600 mg 

Tabel 4.15 Hasil kromatogram GC-MS hasil reaksi menggunakan TCA-ZA reuse 

No Waktu Retensi (menit) Kadar (%) 

1. 12,684 60,79 
2. 14,910 25,34 
3. 17,178 13,87 

 

Gambar 4.16 Spektrum GC-MS hasil reaksi dengan TCA-ZA 600 mg 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Preparasi katalis 

4.2.1.1 Perlakuan awal zeolit alam 

Sebelum diaktivasi, zeolit alam dari Malang yang berupa bongkahan 

diberi perlakuan awal yaitu dihancurkan, dihaluskan, dan diayak menjadi 

butiran-butiran agar luas permukaannya menjadi lebih besar, kemudian 

direndam dengan aquades selama 24 jam sambil diaduk berulang-ulang 

sebanyak 3 kali pada temperatur kamar, kemudian disaring. Pencucian dan 

pengadukan ini bertujuan untuk melarutkan kotoran seperti batu-batu kecil 

dan debu yang ada pada permukaan dan menyumbat pori-pori zeolit alam. 

Endapan zeolit dikeringkan di dalam oven pada suhu 120˚C selama 3 jam 

sampai kering, yang bertujuan untuk menguapkan air beserta kotoran yang 

larut didalamnya. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah proses pencucian 

warna aquades yang jernih menjadi keruh dan setelah pengeringan zeolit yang 

awalnya berwarna agak gelap menjadi bersih yaitu berwarna putih 

kekuningan. 

4.2.1.2. Aktivasi zeolit alam 

Zeolit alam pada umumnya memiliki kristalitas yang tidak terlalu 

tinggi, ukuran porinya sangat tidak beragam, aktivitas katalitiknya rendah, dan 

mengandung banyak pengotor (Handoko, 2002). Untuk meningkatkan kinerja 

dari zeolit maka perlu dilakukan aktivasi. Zeolit alam yang telah dicuci 

dengan aquades kemudian diaktivasi menggunakan larutan HF 1%. Aktivasi 

menggunakan HF 1% bertujuan untuk menghilangkan pengotor-pengotor 
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dalam zeolit yang belum hilang setelah pencucian dengan aquades dan 

menghilangkan silika di luar kerangka zeolit. 

Setelah pencucian dengan larutan HF 1%, zeolit diaktivasi 

menggunakan HCl 6M yang bertujuan untuk dealuminasi zeolit, hal ini 

ditunjukkan larutan HCl yang awalnya jernih berubah menjadi kehijauan. 

Dealuminasi yaitu pengurangan kandungan alumunium dari dalam kerangka 

zeolit. Menurut Lestari (2010) perendaman dengan HCl 6M dapat melarutkan 

pengotor baik organik maupun anorganik yang bersifat menutupi pori, 

sehingga pori-pori zeolit menjadi terbuka dan permukaannya semakin luas. 

Berkurangnya kandungan alumunium dalam kerangka zeolit, berarti 

menaikkan rasio Si/Al dalam kerangka zeolit sehingga meningkatkan 

keasaman, stabilitas termal, dan selektivitas dari zeolit (Handoko, 2002). 

Zeolit kemudian dikeringkan dalam oven 130˚C selama 3 jam. Zeolit sebelum 

aktivasi berwarna putih kekuningan, setelah aktivasi menggunakan HF 1% 

dan HCl 6 M zeolit berwarna putih keabu-abuan. 

Proses perendaman dengan menggunakan HCl membuat zeolit bersifat 

asam dan mengandung ion Cl-, ion Cl- akan keluar bersama dengan 

alumunium membentuk AlCl3. Sisa-sisa ion Cl- yang masih terdapat dalam 

zeolit harus dinetralkan dengan pencucian menggunakan aquademineral. 

Untuk mendeteksi masih ada atau tidaknya ion Cl
-
 dalam zeolit, dilakukan 

identifikasi dengan  menggunakan AgNO3, yang ditunjukkan dengan adanya 

endapan putih AgCl pada air bekas rendaman zeolit tersebut. Proses 

penetralan ini cukup lama dikarenakan zeolit harus benar-benar bebas dari ion 
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klorida, karena jika ion klorida masih terdapat pada zeolit dalam reaksi akan 

terjadi proses oksidasi-reduksi dengan ion Cl- tersebut. 

Aktivasi zeolit alam selanjutnya menggunakan NH4Cl yang bertujuan 

untuk menggantikan kation-kation penyeimbang dalam zeolit seperti Na+ dan 

Ca
2+

 dengan NH4
+
. Garam amonium NH4Cl digunakan sebagai penukar 

kation karena NH4Cl dapat terionisasi dengan mudah menjadi NH4
+ dan 

bertukar ion dengan Na+ dan Ca2+ membentuk NH4-Zeolit. NH4-Zeolit 

kemudian dikeringkan dalam furnace pada suhu 400˚C selama 3 jam untuk 

menguapkan NH3 sehingga terbentuk H-Zeolit, hal ini berarti ion-ion logam 

seperti Na
+ 

dan Ca
2+

 dan ion logam lainnya dalam zeolit telah tergantikan 

dengan H+. Aktivasi dengan menggunakan NH4Cl ini dimaksudkan untuk 

membentuk situs asam Bronsted. Situs asam Bronsted adalah situs yang 

melepaskan proton H+, dengan adanya proton H+ maka akan mempercepat 

reaksi hidrasi. 

Dalam penelitian ini dilakukan reaksi hidrasi dengan dua macam 

katalis yaitu zeolit alam (H-ZA) dan zeolit alam yang diemban dengan asam 

trikloroasetat (TCA-ZA). Zeolit alam yang telah diaktivasi, diambil 10 gram 

untuk diemban dengan TCA dengan kadar 35%. Untuk mengembankan TCA 

kedalam H-ZA, dilakukan perendaman H-ZA dalam larutan asam TCA pada 

temperatur 37˚C selama 3 jam.  

4.2.1.3. Penentuan jumlah situs asam katalis H-ZA dan TCA-ZA  

Kinerja katalis sangat dipengaruhi oleh keasaman katalis tersebut. Uji 

keasaman katalis pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode 
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gravimetri dengan menggunakan piridin sebagai basa adsorbat. Penentuan 

jumlah situs asam secara kuantitatif dengan menggunakan piridin sebagai basa 

adsorbatnya merupakan jumlah situs asam pada permukaan katalis dengan 

asumsi bahwa ukuran molekul piridin yang relatif besar sehingga hanya dapat 

terikat pada pemukaan katalis (Rodiansono, 2007). Adsorbsi piridin di 

permukaan kerangka katalis kemudian dianalisis menggunakan spektrometer 

inframerah (IR) untuk dapat membedakan jenis situs asam Bronsted dan situs 

asam Lewis di dalam zeolit. 

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa keasaman permukaan katalis TCA-

ZA yaitu 2,111.10
-4 

mol/gram lebih besar dari katalis H-ZA yang hanya 

sebesar 1,166.10-4 mol/gram. Hal ini disebabkan karena adanya pengembanan 

asam trikloroasetat. Adanya pengembanan asam trikloroasetat menyebabkan 

kenaikan keasaman katalis karena asam trikloroasetat memiliki pasangan 

elektron bebas sehingga dapat menerima pasangan elektron dari basa adsorbat 

piridin. Menurut Sutarno, dkk. (2003), semakin tinggi keasaman suatu padatan 

(katalis), semakin tinggi pula rasio Si/Al nya. 

Keasaman untuk tiap adsorben maupun suatu katalis bergantung pada 

sifat dari permukaan adsorben maupun katalis tersebut, dimana dapat bersifat 

asam Lewis dan atau asam Bronsted.  Jenis sisi asam dalam sampel katalis 

ditentukan dengan menggunakan FTIR-adsorbsi piridin. Adanya sisi asam 

Lewis dapat muncul pada puncak 1450 cm-1, sedangkan puncak pada 1550 

dan 1640 cm-1 menunjukkan adanya sisi asam Bronsted (Ryczkowski, 2001).  
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Berdasarkan gambar 4.1 dan gambar 4.2 masing-masing katalis 

menunjukkan serapan pada bilangan gelombang 1640 cm-1 yang merupakan 

serapan karakteristik dari situs asam Bronsted. Kedua katalis tersebut 

memiliki situs asam Bronsted, namun apabila dilihat dari serapan masing-

masing, serapan yang ditunjukkan oleh gambar 4.2 lebih lebar dibandingankan 

dengan serapan gambar 4.1, sehingga dapat diperkirakan keasaman situs 

Bronsted pada TCA-ZA lebih tinggi daripada H-ZA. 

4.2.2 Identifikasi senyawa α-pinena hasil isolasi minyak terpentin 

Identifikasi fisik senyawa α-pinena meliputi wujud, warna, dan bau. 

Identifikasi struktur senyawa α-pinena  dilakukan menggunakan spektrofotometer 

inframerah dan analisis kadar α-pinena dilakukan dengan GC (Gas 

Chromatography). Analisis struktur senyawa α-pinena dilakukan menggunakan 

spektrofotometer inframerah. Analisis ini didasarkan pada serapan gugus fungsi 

pada bilangan gelombang tertentu.  

Berdasarkan hasil spektrum IR hasil isolasi minyak terpentin, interpretasi 

pada tabel 4.3 diketahui terdapat beberapa serapan karakteristik. Puncak pada 

bilangan gelombang 2916,37 cm-1 menunjukkan daerah serapan C-H alifatik, 

puncak pada bilangan gelombang 1658,78 cm-1  menunjukkan daerah serapan 

C=C, puncak pada bilangan gelombang 1442,75cm-1 menunjukkan daerah serapan 

CH2, dan puncak pada bilangan gelombang 1373,22 cm
-1

 menunjukkan daerah 

serapan CH3. 

Selain identifikasi stuktur menggunakan spektroskopi inframerah, 

dilakukan pula identifikasi kadar α-pinena hasil isolasi dengan menggunakan 



44 

 

 

 

kromatografi gas. Berdasarkan interpretasi kromatogram pada tabel 4.4 dan 

gambar 4.4 yang menyajikan puncak-puncak dari kromatogram dapat dilihat 

bahwa senyawa α-pinena hasil isolasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

87,84%. Puncak tertinggi dengan waktu retensi 5,201 merupakan senyawa paling 

dominan dengan presentase sebesar 87,84%. Puncak ini diyakini merupakan 

puncak senyawa α-pinena, hal ini juga diperkuat dengan hasil analisis strukturnya 

menggunakan spektrofotometer inframerah. 

4.2.3 Reaksi hidrasi α-pinena 

Reaksi hidrasi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan α-pinena 

dan aquabides dengan menggunakan pelarut berupa isopropil alkohol pada suhu 

70-75˚C. Dalam reaksi hidrasi ini menggunakan katalis berupa katalis asam padat 

yaitu zeolit alam. Variasi yang dilakukan yaitu jenis zeolit alam yaitu zeolit alam 

aktif (H-ZA) dan zeolit yang telah diemban oleh asam trikloroasetat (TCA-ZA) 

dan variasi jumlah katalisnya. Hasil reaksi kemudian dipusingkan untuk 

memisahkan fase padat katalis dengan fase cair hasil reaksi. Fase cair diekstraksi 

dengan penambahan aquades untuk menghilangkan sisa asam, Na2CO3 untuk 

menetralkan, dan diklormetana untuk melarutkan senyawa hasil. Hasil ekstraksi 

kemudian ditambahkan Na2SO4 anhidrat untuk mengikat sisa air. Hasil akhir yang 

diperoleh kemudian dianalisis menggunakan GC dan IR serta hasil reaksi yang 

paling maksimal dianalisis menggunakan GC-MS. 

4.2.3.1 Analisis hasil reaksi hidrasi dengan menggunakan H-ZA 400 mg 

Katalis zeolit termasuk dalam katalis heterogen yang merupakan 

katalis padat yang mudah dipisahkan dari campuran reaksi (Avila dkk., 2010). 



45 

 

 

 

Katalis ini dapat dipisahkan dari campuran dengan cara dipusingkan dalam 

sentrifuge. Penggunaan katalis heterogen dalam reaksi hidrasi juga telah 

banyak dilakukan, salah satunya reaksi hidrasi menggunakan katalis zeolit 

alam teraktivasi pada suhu 60-65˚C menghasilkan α-terpineol dengan kadar 

60,34% pada reaksi 120 menit yang dilakukan oleh Agustin (2013). 

Reaksi ini menggunakan katalis sebanyak 400 mg dilakukan pada suhu 

70-75˚C selama 120 menit. Hasil reaksi ini kemudian dianalisis menggunakan 

IR dan GC. Berdasarkan gambar spektum IR pada gambar 4.5 interpretasi 

pada tabel 4.5 diketahui terdapat beberapa serapan karakteristik. 

Puncak pada bilangan gelombang 3387 cm
-1

 menunjukkan daerah 

serapan O-H, puncak pada 2916,37cm-1 menunjukkan daerah serapan C-H 

alifatik, puncak pada bilangan gelombang 1658,78 cm-1  menunjukkan daerah 

serapan C=C, puncak pada bilangan gelombang 1442,75 cm-1 menunjukkan 

daerah serapan CH2, puncak pada bilangan gelombang 1373,22 cm-1 

menunjukkan daerah serapan CH3, dan puncak pada bilangan gelombang 

1126,43 menunjukkan daerah serapan C-O. Dari puncak-puncak serapan dapat 

diperkirakan bahwa hasil reaksi tersebut adalah α-terpineol. 

Berdasarkan hasil GC pada gambar 4.6 dan tabel 4.6, dapat diketahui 

bahwa reaksi hidrasi α-pinena dengan menggunakan katalis H-ZA 

menghasilkan senyawa α-terpineol yang muncul pada waktu retensi 7,031 

menit dengan kadar 23,56%. Pada reaksi ini kadar α-pinena yang belum 

bertransformasi sebesar 29,09%, hal ini mungkin disebabkan oleh kinerja 

katalis yang kurang maksimal. 
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4.2.3.2 Analisis hasil reaksi hidrasi dengan menggunakan TCA-ZA 400 mg 

Asam trikloroasetat (TCA) telah digunakan sebagai katalis homogen 

dalam reaksi hidrasi menggunakan air sebagai pendonor gugus hidroksil. 

Katalis homogen dapat diembankan ke dalam katalis heterogen untuk 

menambahkan sifat keasamannya sehingga dapat memaksimalkan reaksi. 

Wijayati, dkk. (2011) mengembankan TCA ke dalam katalis zeolit-Y dan 

menggunakannya untuk reaksi hidrasi α-pinena yang menghasilkan α-

terpineol sebesar 55%. 

Pada reaksi hidrasi α-pinena ini digunakan katalis H-Zeolit yang telah 

diemban dengan asam trikloroasetat (TCA-ZA) sebanyak 400 mg dilakukan 

pada suhu 70-75˚C selama 120 menit. Berdasarkan gambar 4.7 dan 

interpretasi pada tabel 4.7 diketahui terdapat beberapa serapan karakteristik.  

Puncak pada bilangan gelombang 3379,29 cm-1 menunjukkan daerah 

serapan O-H, puncak pada 2970,38cm-1 menunjukkan daerah serapan C-H 

alifatik, puncak pada bilangan gelombang 1643,35 cm
-1 

 menunjukkan daerah 

serapan C=C, puncak pada bilangan gelombang 1465,9 cm-1 menunjukkan 

daerah serapan CH2, puncak pada bilangan gelombang 1381,03 cm-1 

menunjukkan daerah serapan CH3, dan puncak pada bilangan gelombang 

1126,43 menunjukkan daerah serapan C-O. Dari puncak-puncak serapan dapat 

diperkirakan bahwa hasil reaksi tersebut adalah α-terpineol. 

Berdasarkan hasil GC pada gambar 4.8 dan tabel 4.8, dapat diketahui 

bahwa reaksi hidrasi α-pinena dengan menggunakan katalis TCA-ZA 

menghasilkan senyawa α-terpineol yang muncul pada waktu retensi 6,947 
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menit dengan kadar 37,92%. Pada reaksi ini kadar sisa α-pinena sebesar 

3,68%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja katalis TCA-ZA lebih maksimal. 

Kinerja TCA-ZA yang lebih maksimal dibandingkan dengan H-ZA 

berhubungan dengan sifat keasamannya yang lebih tinggi pula. 

4.2.3.3 Analisis hasil reaksi hidrasi dengan menggunakan TCA-ZA 200 mg 

dan 600 mg 

Berdasarkan reaksi yang sebelumnya, telah dibandingakan reaksi 

dengan dua jenis katalis pada kondisi yang sama. Hasil menunjukkan bahwa 

reaksi hidrasi α-pinena menggunakan TCA-ZA lebih memberikan kadar hasil 

α-terpineol yang lebih tinggi daripada reaksi dengan menggunakan H-ZA, 

sehingga pada reaksi selanjutnya menggunakan katalis TCA-ZA dengan 

memvariasi jumlah katalis. Katalis yang dilakukan dalam reaksi sebelumnya 

adalah sebanyak 400 mg, pada reaksi ini dilakukan variasi jumlah katalis yaitu 

sebanyak 200 mg dan 600 mg. 

Berdasarkan gambar 4.9 interpretasi pada tabel 4.9 diketahui terdapat 

beberapa serapan karakteristik oleh senyawa hasil reaksi hidrasi dengan 

katalis TCA-ZA 200 mg. Puncak pada bilangan gelombang 3387 cm-1 

menunjukkan daerah serapan O-H, puncak pada 2970,38 cm-1 menunjukkan 

daerah serapan C-H alifatik, puncak pada bilangan gelombang 1635,64 cm-1  

menunjukkan daerah serapan C=C, puncak pada bilangan gelombang 1465,90 

cm-1 menunjukkan daerah serapan CH2, puncak pada bilangan gelombang 

1381,03 cm-1 menunjukkan daerah serapan CH3, dan puncak pada bilangan 
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gelombang 1126,43 menunjukkan daerah serapan C-O. Dari puncak-puncak 

serapan dapat diperkirakan bahwa hasil reaksi tersebut adalah α-terpineol. 

Berdasarkan hasil GC pada gambar 4.10 dan tabel 4.10, dapat 

diketahui bahwa hasil  reaksi hidrasi α-pinena dengan menggunakan katalis 

TCA-ZA sebanyak 200 mgmenghasilkan senyawa α-terpineol yang muncul 

pada waktu retensi 7,008 menit dengan kadar 18,67%. 

Berdasarkan gambar 4.11 dan interpretasi pada tabel 4.11 diketahui 

terdapat beberapa serapan karakteristik oleh senyawa hasil reaksi hidrasi 

dengan katalis TCA-ZA 600 mg. Puncak pada bilangan gelombang 3387 cm-1 

menunjukkan daerah serapan O-H, puncak pada 2970,38 cm
-1 

menunjukkan 

daerah serapan C-H alifatik, puncak pada bilangan gelombang 1635,64 cm-1  

menunjukkan daerah serapan C=C, puncak pada bilangan gelombang 1465,90 

cm-1 menunjukkan daerah serapan CH2, puncak pada bilangan gelombang 

1381,03 cm-1 menunjukkan daerah serapan CH3, dan puncak pada bilangan 

gelombang 1126,43 menunjukkan daerah serapan C-O. Dari puncak-puncak 

serapan dapat diperkirakan bahwa hasil reaksi tersebut adalah α-terpineol. 

Berdasarkan hasil GC pada gambar 4.12 dan tabel 4.12, dapat 

diketahui bahwa hasil  reaksi hidrasi α-pinena dengan menggunakan katalis 

TCA-ZA sebanyak 600 mg  menghasilkan senyawa α-terpineol yang muncul 

pada waktu retensi 6,993 menit dengan kadar 58,27%. 

Dari hasil analisis menggunakan GC dapat dilihat perbedaan yang 

cukup signifikan hasil reaksi hidrasi α-pinena dengan variasi jumlah 
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katalisnya. Perbedaan hail reaksi masing-masing variasi disajikan pada 

gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Grafik hasil reaksi hidrasi α-pinena 

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin banyak katalis yang 

digunakan maka semakin besar kadar α-terpineol. Banyaknya jumlah katalis 

berpengaruh pada luas permukaan yang dimiliki katalis selama reaksi. 

Semakin banyak katalis yang digunakan, semakin luas permukaan katalis 

sehingga situs-situs asam pada katalis yang dimanfaatkan selama reaksi 

semakin banyak dan produk yang dihasilkan semakin besar. Banyaknya 

katalis juga akan meningkatkan laju reaksi dengan cara mempengaruhi energi 

aktivasi. Keberadaan katalis menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi 

dapat berjalan dengan lebih cepat. 

4.2.3.4 Analisis hasil reaksi hidrasi dengan menggunakan TCA-ZA reuse 

600 mg 

Katalis padat hasil sisa reaksi yang telah dipisahkan dapat digunakan 

kembali (reusable). Katalis yang digunakan adalah TCA-ZA, setelah 
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digunakan dalam reaksi katalis dipisahkan dari hasil reaksi dengan cara 

dipusingkan dalam sentrifuge. Katalis sisa kemudian dicuci dengan 

menggunakan aquabides. Pencucian dengan menggunakan aquabides 

dimaksudkan untuk membersihkan katalis dari sisa reaksi, agar mudah 

dipisahkan dari aquabides maka katalis kembali dipusingkan dalam sentrifuge. 

Setelah dipisahkan, katalis dikeringkan dalam oven pada suhu 120˚C selama 1 

jam agar membuka kembali pori-pori katalis. 

Berdasarkan hasil spektrum IR gambar 4.13 diketahui terdapat 

beberapa serapan karakteristik. Puncak pada bilangan gelombang 3410,15 cm-

1
 menunjukkan daerah serapan O-H, puncak pada 2978,09 cm

-1 
menunjukkan 

daerah serapan C-H alifatik, puncak pada bilangan gelombang 1635,64 cm-1  

menunjukkan daerah serapan C=C, puncak pada bilangan gelombang 1465,9 

cm-1 menunjukkan daerah serapan CH2, puncak pada bilangan gelombang 

1381,03 cm-1 menunjukkan daerah serapan CH3, dan puncak pada bilangan 

gelombang 1126,43 menunjukkan daerah serapan C-O. 

Berdasarkan hasil GC pada gambar 4.14 dan tabel 4.14, dapat 

diketahui bahwa hasil  reaksi hidrasi α-pinena dengan menggunakan katalis 

TCA-ZA reuse sebanyak 600 mg  menghasilkan senyawa α-terpineol yang 

muncul pada waktu retensi 7,024 menit dengan kadar 15,36%. 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kadar hasil senyawa hanya 

15,36%, sedangkan apabila dibandingkan dengan penggunaan katalis yang 

masih baru pada jumlah yang sama, hasilnya sangat berbeda jauh yaitu sebesar 

58,27%. Hal ini disebabkan karena penurunan aktivitas dari katalis tersebut. 
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Dapat dikatakan bahwa aktivitas katalis akan menurun seiring dengan 

pemakaiannya dalam reaksi. Kebanyakan katalis akan mengalami penurunan 

aktivitas seiring dengan waktu pemakaian katalis (Utomo, 2007). Dalam 

reaksi sebelumnya katalis baru telah digunakan untuk reaksi selama 2 jam, 

sehingga mungkin waktu tersebut merupakan waktu maksimal aktivitas 

katalis. Saat katalis tersebut digunakan kembali pada kondisi yang sama, 

senyawa yang dihasilkan kadarnya lebih sedikit karena aktivitas katalisnya 

yang menurun. 

4.1.3.5 Analisis GC-MS senyawa hasil reaksi hidrasi dengan katalis TCA-

ZA 600 mg 

Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) merupakan 

gabungan dari kromatografi gas dan spektrometer massa. Secara umum dasar 

analisis spektrometer massa adalah menembak bahan yang dianalisis dengan 

berkas elektron dan secara kuantitatif mencatat hasilnya sebagai massa 

spektrum fragmen ion positif. 

Analisis dengan spektrum massa (MS) bertujuan untuk mengetahui 

senyawa hasil reaksi hidrasi α-pinena. Hasil transformasi α-pinena melalui 

reaksi hidrasi yang dipilih untuk dianalisis menggunakan MS adalah hasil 

transformasi dengan katalis TCA-ZA dengan jumlah katalis sebesar 600 mg. 

Berdasarkan hasil kromatogram GC-MS dan spektrum massa senyawa hasil 

reaksi, dapat diperkirakan fragmentasi molekulnya seperti gambar 4.18. 
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Gambar 4.18 Fragmentasi molekul senyawa hasil reaksi 

Senyawa α-terpineol mempunyai massa molekul m/z 154. Spektrum massa 

yang diperoleh ternyata ion molekuler dengan m/z 154 tidak terdeteksi oleh 

spektrometer massa karena ion molekul tidak stabil, tetapi diperkirakan ion 

molekuler yang terdeteksi adalah fragmen berikutnya yaitu m/z 136 yang 

merupakan pecahan khas dari suatu alkohol dengan lepasnya satu molekul air. 

Pada senyawa α-terpineol lepasnya molekul air dari ion molekuler m/z 154 

ditandai dengan munculnya pecahan dengan m/z 136. 

Ion molekul pada m/z 136 melepaskan CH3 membentuk pecahan dengan 

m/z 121. Pecahan dengan m/z 107 dihasilkan dari pecahan dengan m/z 121 yang 

melepaskan CH2. Pecahan dengan m/z 107 selanjutnya melepaskan C2H2 

menghasilkan pecahan dengan m/z 81. Pecahan dengan m/z 93 dihasilkan dari 

pelepasan C3H7 oleh pecahan dengan m/z 136. Pecahan dengan m/z  59 dihasilkan 

dengan pelepasan ion molekul sebesar 95. Puncak dasar dengan m/z 43 dihasilkan 
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dari pecahan dengan m/z 136 yang melepaskan molekul dengan massa 93 

membentuk ion molekul dengan m/z 43 yang selanjutnya melepaskan H2 

membentuk pecahan dengan m/z 41. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Reaksi hidrasi α-pinena menggunakan dua jenis katalis yaitu : (1) H-ZA 

menghasilkan α-terpineol sebesar 23,56% , dan (2) TCA-ZA 

menghasilkan α-terpineol sebesar 37,92%. 

2. Variasi jumlah katalis yang dilakukan menggunakan TCA-ZA dalam 

reaksi hidrasi α-pinena yaitu : (1) 200 mg menghasilkan α-terpineol 

sebesar 18,67%, (2) 400 mg menghasilkan α-terpineol sebesar 37,92%, 

dan (3) 600 mg menghasilkan α-terpineol sebesar 58,27%. 

3. Katalis heterogen TCA-ZA yang dipakai kembali (reuse) tidak dapat 

menghidrasi α-pinena semaksimal seperti dalam reaksi dan kondisi yang 

sama dengan katalis TCA-ZA yang masih baru. 

5.2  Saran 

Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai reaksi hidrasi α-pinena 

menggunakan jenis katalis heterogen lainnya dengan jenis variasi yang 

berbeda pula agar didapatkan α-terpineol yang lebih maksimal. 
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Lampiran 1 

Skema Kerja Perlakuan Awal Zeolit Alam 

 

 

 

 

 

Batuan zeolit alam 

Dihancurkan, dihaluskan, diayak dan 

direndam aquades berulang 

sebanyak 3 kali selama 24 jam 

Zeolit alam halus 

Dipanaskan dalam oven 

suhu 120˚C selama 2 jam 

Zeolit alam siap 

diaktivasi 
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Lampiran 2 

Skema Kerja Aktivasi Zeolit Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikarakterisasi 

menggunakan IR 

Diuji keasaman 

menggunakan piridin 

Zeolit  alam 

Direndam dengan HF 1% 

250 mL selama 30 menit 

Zeolit + HF 1% 

Dibilas aquades 500 mL dan dipanaskan 

dalam oven 120˚C selama 3 jam 

Zeolit bersih 

Direndam dengan HCl 6M 

250 mL selama 30 menit 

Zeolit + HCl 

Dibilas aquademin sampai ion Cl
- 

hilang dan dipanaskan dalam oven 

130˚C selama 3 jam 

Zeolit terdealuminasi 

Direndam dengan NH4Cl 1N 250 

mL selama 30 menit selama 7 hari 

Zeolit + NH4Cl 1N 

Dibilas aquademin sampai ion Cl- 

hilang dan dipanaskan dalam furnace 

400˚C selama 3 jam 

H-Zeolit 

Zeolit siap digunakan 

sebagai katalis 
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Lampiran 3 

Skema Kerja Preperasi TCA-Zeolit Alam 

 

 

 

 

 

 

10 gram zeolit alam aktif + 3,5 gram TCA yang dilarutkan dalam air 

Dipanaskan dan diaduk pada 

suhu 37˚C selama 3 jam 

Campuran reaksi 

Dikeringkan dalam oven 

110˚C selama 1 jam 

TCA-Zeolit Alam 

Dikarakterisasi 

menggunakan IR 

Diuji keasaman 

menggunakan piridin 

TCA-ZA siap digunakan 

sebagai katalis 
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Lampiran 4 

Uji Keasaman Zeolit 

Cawan porselen 

Ditimbang sampai 

berat konstan 

Cawan + 1 gram zeolit 

Dipanaskan dalam oven 

120˚C selama 2 jam 

Cawan + zeolit 

Dimasukkan dalam desikator dan 

ditimbang sampai berat konstan 

Cawan + zeolit 

Dimasukkan dalam 

desikator yang divakumkan 

dan dialiri piridin 

Zeolit + piridin 

Didinginkan selama 24 jam 

dan ditimbang berulang-

ulang sampai konstan 

Zeolit + piridin 
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Lampiran 5 

Isolasi α-pinena dari Minyak Terpentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditambahkan 

Na2SO4 anhidrat 

Fraksi 3 Fraksi 1 

500 mL minyak 

terpentin 

Disaring  

Minyak terpentin 

bebas air 

Didestilasi fraksinasi 

pengurangan tekanan 

Fraksi 2 

Dianalisis dengan 

IR dan GC 

Minyak terpentin 
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Lampiran 6 

Skema Kerja Reaksi Hidrasi α-pinena dengan Katalis Zeolit Alam 

Teraktivasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dianalisis dengan 

IR dan GC 

0,2501 gram  α-pinena + 2,5 mL aquabidest +  3,4 mL isopropil alkohol  

Diaduk sambil dipanaskan sampai suhu 70-750C. 
setelah suhu tercapai, ditambahkan katalis ZA dengan 
jumlah katalis sebanyak 400 mg 

Campuran reaksi 

Campuran dipisahkan dari katalis dengan cara dipusingkan 
15 menit. Selanjutnya dipisahkan lap.atas dengan lap.bawah 

Campuran reaksi 

Diambil pada waktu reaksi 120 menit 

Lapisan atas 
(fase organik) 

Lapisan bawah 

Lapisan atas 
(fase organik) 

Dicuci dengan 5 mL aquades dalam corong pisah. 
Selanjutnya dipisahkan antara fase organik dengan air 

hasil pencucian 

α-terpineol 

Air hasil pencucian 

Larutan α-terpineol 
dalam isopropil alkohol 

Dialiri N2 
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Lampiran 7 

Skema Kerja Reaksi Hidrasi α-pinena dengan Katalis TCA-Zeolit Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dianalisis dengan 

IR dan GC 

0,2501 gram  α-pinena + 2,5 mL aquabidest +  3,4 mL isopropil alkohol  

Diaduk sambil dipanaskan sampai suhu 70-75 setelah 
suhu tercapai, ditambahkan katalis TCA-ZA dengan 
jumlah katalis sebanyak 400 mg 

Campuran reaksi 

Campuran dipisahkan dari katalis dengan cara dipusingkan 
15 menit. Selanjutnya dipisahkan lap.atas dengan lap.bawah 

Campuran reaksi 

Diambil pada waktu reaksi 120 menit 

Lapisan atas 

(fase organik) 
Lapisan bawah 

Lapisan atas 
(fase organik) 

Dicuci dengan 5 mL aquades dalam corong pisah. 
Selanjutnya dipisahkan antara fase organik dengan air 

hasil pencucian 

α-terpineol 

Air hasil pencucian 

Larutan α-terpineol 
dalam isopropil alkohol 

Dialiri N2 
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Lampiran 8 

Skema Kerja Perlakuan Zeolit Alam yang Akan Dipakai Kembali 

 

 

 

 

 

 

 

Campuran reaksi hidrasi α-pinena 

Dipusingkan selama 15 menit 

Larutan Sisa katalis 

Dibilas dengan aquabides dan 

dipusingkan selama 15 menit 

Katalis 

Disaring dan dikeringkan di dalam 

oven pada suhu 120˚C selama 1 jam 

Reusable katalis 
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Lampiran 9 

Skema Kerja Reaksi Hidrasi α-pinena dengan Reusable Katalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dianalisis dengan 

IR dan GC 

0,2501 gram  α-pinena + 2,5 mL aquabidest +  3,4 mL isopropil alkohol  

Diaduk sambil dipanaskan sampai suhu 70-750C. 
setelah suhu tercapai, ditambahkan reusable katalis. 

Campuran reaksi 

Campuran dipisahkan dari katalis dengan cara dipusingkan 
15 menit. Selanjutnya dipisahkan lap.atas dengan lap.bawah 

Campuran reaksi 

Diambil pada waktu reaksi 120 menit 

Lapisan atas 
(fase organik) 

Lapisan bawah 

Lapisan atas 
(fase organik) 

Dicuci dengan 5 mL aquades dalam corong pisah. 
Selanjutnya dipisahkan antara fase organik dengan air 

hasil pencucian 

α-terpineol 

Air hasil pencucian 

Larutan α-terpineol 

dalam isopropil alkohol 

Dialiri N2 
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Lampiran 10 

Analisis Sifat Keasaman Katalis 

Jenis Katalis W0 (gr) W1 (gr) W2 (gr) Keasaman 
(mol/gr) 

H-zeolit alam 12,7048 13,3223 13,3326 1,166.10
-4

 
TCA-zeolit alam 12,3307 13,6766 13,6890 2,111.10-4 

 

Mr piridin = 79 gr/mol 

Perhitungan : 

1. H-zeolit alam 

Keasaman =  

  =  

  = 1,166.10-4 

2. TCA-zeolit alam 

Keasaman =  

  =  

  = 2,111.10-4 
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Lampiran 11 

FTIR H-zeolit alam 
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Lampiran 12 

FTIR TCA-zeolit alam 
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Lampiran 13 

Kromatogram GC-MS Hasil Reaksi dengan Katalis TCA-ZA 600 mg 
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Lampiran 14 

Spektrum GC-MS Hasil Reaksi dengan Katalis TCA-ZA 600 mg 

 



72 

 

 

 



73 

 

 

 


