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ABSTRAK: Sekam padi sangat melimpah di Indonesia, namun pemanfaatannya masih terbatas
secara tradisional. Sekam padi saat ini telah dikembangkan sebagai bahan baku untuk
menghasilkan abu yang dikenal sebagai RHA (Rice Husk Ask ). RHA merupakan salah satu
bahan baku untuk menghasilkan silika. Nano silika saat ini telah diaplikasikan dalam berbagai
macam bidang diantaranya bidang sains dan industri. Pada penelitian ini telah dilakukan
ektraksi silika dari abu sekam padi menggunakan metode solgel. Selanjutnya nanosilika dilapisi
dengan karbon menggunakan metode sonokimia dengan glukosa sebagai sumber karbon.
Selanjutnya dianalisis fase kristal yang terbentuk. Analisis mikrostruktur partikel serta
kandungan dalam sampel menggunakan SEM-EDX. Analisis ukuran partikel menggunakan
TEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nano silika berhasil disintesis dengan kemurnian
98% dalam fasa amorf. Dari hasil uji TEM ukuran nano silika dibawah 50 nm yang memiliki
struktur morfologi cenderung teragglomerasi. Berdasarkan hasil uji SEM-EDX, nanosilika
berlapis karbon menunjukkan bahwa waktu sonifikasi berpengaruh terhadap terbentuknya
SiO₂@C, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan persentase karbon pada sampel SiO₂@C. Dari
pola difraksi dapat dihitung ukuran partikel nano silika dan SiO₂@C, hasil perhitungan ukuran
partikel menunjukkan bahwa ukuran partikel SiO₂@C lebih besar dari ukuran partikel nano
silika. hal ini memungkinkan bahwa nano silika telah terbungkus karbon.
Kata Kunci : SiO₂@C, nano silika, abu sekam padi, sonokimia

PENDAHULUAN
Sekam padi keberadaannya sangat
melimpah di Indonesia. Selama ini
pemanfaatan sekam padi terbatas secara
tradisional, yaitu untuk bahan pupuk
organic, pakan ternak dan bahan bakar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,
produksi padi di Indonesia tahun 2012
sebesar 68,59 juta ton GKG. 20% nya (13
juta ton) menjadi sekam padi. Bila sekam
padi ini dibakar, 20% nya (2,7 juta ton)
menjadi arang sekam.
Sekam
padi
saat
ini
telah
dikembangkan sebagai bahan baku untuk
menghasilkan abu yang dikenal di dunia
sebagai RHA (Rice Husk Ask ). RHA
mengandung sekitar 90-98% silika setelah
pembakaran sempurna (Thuadaij; 2008).
Silika telah dimanfaatkan secara luas
untuk pembuatan keramik, sintesis zeolit
(Rawtani dan Rao, 1989), katalis, dan
berbagai jenis komposit organik-anorganik
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(Sun dan Gong, 2001; Kim dkk., 2004).
Selain dalam bentuk produk olahan, silika
juga telah dimanfaatkan secara langsung
untuk pemurnian minyak sayur, sebagai
aditif dalam produk farmasi dan deterjen,
bahan pengisi (filler) polimer dan sebagai
adsorben (Kamath dan Proctor, 1998; Sun
dan Gong, 2001; Kim dkk., 2004).
Nano silika saat ini dapat
digunakan untuk aplikasi solar steam
dengan nano silika terbungkus emas (Au),
namun karena shell Au membutuhkan
biaya yang besar, maka perlu dicari
alternatif pengganti shell Au yang juga
memiliki
stabilitas
yang
tinggi.
Dibandingkan dengan polimer dan silica
shell yang telah diteliti, carbon shell
memiliki stabilitas lebih tinggi pada
berbagai aplikasi kimia dan fisika baik
pada suasana asam maupun basa (Xuan et
al, 2007).
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Sejauh ini berbagai metode telah
dikembangkan untuk sintesis carbonencapsulated nanopartikel. Pada dasarnya
menggunakan energi yang tinggi dan
memerlukan
biaya
tinggi
untuk
memproduksi nanopartikel yang dilapisi
karbon, sehingga membatasi aplikasi
material tersebut. Metode sonokimia
menawarkan solusi alternatif untuk
mensintesis berbagai macam nano partikel
material carbon seperti nanotubes, nanounions, nanoscrolls dan lain sebagainya.
Metode mampu menurunkan biaya
pemrosesannya. Sehingga penelitian ini
menggunakan metode sonokimia untuk
sintesis carbon-encapsulated nanosilika
dengan glukosa sebagai sumber karbon.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah experimen murni.
Ekstraksi
silika
dari
abu
sekam
menggunakan metode ekstraksi alkali
dengan melarutkan abu sekam dengan
larutan
NaOH
(3N).
Kemudian
pembentukan gel menggunakan pelarut
H₂SO₄ (5N). Sintesis nano silika dengan
metode
sol-gel,
sintesis
carbon
encapsulated nano silika menggunakan
metode sonokimia.
Sampel hasil sintesis nano silika
diuji kemurniannya menggunakan X-Ray
Fluorence (XRF). Struktur kristalnya diuji
dengan X-Ray Diffraction (XRD). Morfologi
permukaan sampel diuji dengan
SEMEDS. Terbentuknya lapisan karbon diuji
dengan TEM, dan kemurnian ikatan Si-O
dan Si-C sampel diuji dengan FTIR. Hasil
pola difraksi difitting menggunakan
software Microcal Origin 8 untuk
mendapatkan nilai FWHM dan intensitas
puncak.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil uji XRF untuk sampel
abu sekam padi, ditunjukkan pada Tabel
1.
Berdasarkan data hasil uji XRF,
komponen penyusun abu sekam padi
terbesar adalah unsur Si. Sedangkan
unsur lain adalah unsure pengotor.
Setelah dilakukan kalsinasi pada
suhu 700oC selama 4 jam, terjadi
peningkatan unsur Si menjadi 95%.
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Sedangkan unsure pengotornya turun
drastis. Tinggal unsur kalsium dan logam
yang masih tetap ada.
Hasil Sintesis Nano silika dengan
metode sol-gel, diperoleh hasil uji XRF
nano silika setelah melalui proses
pemurnian dengan leaching HCl diperoleh
persentase Si sebesar 99,45% sedangkan
untuk unsur lain persentasenya jauh
sangat kecil.
Dari hasil uji XRD pola difraksi nano
silika yang terbentuk cenderung amorf.
Berikut pola difraksi dari nano silika
seperti pada Gambar 1. Sedangkan hasil
uji TEM dapat dilihat pada Gambar 2.
Berdasarkan hasil uji TEM tersebut
terlihat bahwa ukuran partikel sampel
nano silika relatif homogen dengan
ukuran dibawah 50 nm serta morfologi
partikelnya cenderung teragglomerasi.
Tabel 1. Data hasil uji XRF

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nama Unsur
Si
K
Ca
Fe
Mn
Lain-lain

Kandungan (%)
84,6
5,34
6,80
1,67
1,10
0,49

Gambar 1. Pola difraksi dari nano silika

Gambar 2. Hasil uji TEM nano silika
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Hasil Sintesis Carbon Encapsulated
Nano Silika (SiO₂@C) Dengan Metode
Sonokimia, diperoleh hasil pola difraksi
sampel nano silika dan SiO₂@C setelah
difitting menggunakan software Microcal
Origin yang nampak pada gambar 3 dan 4,
menunjukkan bahwa terjadi penurunan
nilai FWHM pada sampel SiO₂@C.
1. Pola difraksi nano silika sebelum proses
carbon encapsulated seperti Gambar 3.
2. Pola difraksi nano silika setelah proses
carbon encapsulated seperti Gambar 4.

Gambar 3. Pola difrkasi nano silika
setelah difitting menggunakan software
Microcal Origin 8

Gambar 4. Pola difraksi SiO₂@C difitting
menggunkan software Microcal Origin 8

Gambar 5. Grafik hubungan antara
persentase karbon dan lama sonifikasi
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Sebagai prediksi kualitatif, terjadinya
pelapisan karbon, maka dihitung ukuran
partikel(D) dari sampel nano silika dan
SiO₂@C
dihitung
menggunakan
persamaan Scherrer yaitu D

.

Meskipun persamaan ini akan lebih cocok,
jika sampel memiliki struktur Kristal.
Hasil perhitungan diperoleh nilai D
dari sampel nano silika adalah 0,98 nm
dan untuk sampel SiO₂@C adalah 1,06 nm.
Hasil analisis ukuran partikel kedua
sampel menunjukkan bahwa ukuran
partikel SiO₂@C lebih besar daripada
ukuran pertikel sampel nano silika. Hal
memungkinkan sampel nano silika telah
terbungkus oleh karbon.
Berdasarkan hasil uji SEM-EDS,
menunjukkan
terjadi
peningkatan
persentase kadar karbon pada sampel
SiO₂@C, namun pada variasi lama waktu
6 jam terjadi penurunan persentase
karbon pada sampel SiO₂@C. Penurunan
ini dapat dijelaskan bahwa pada proses
sonokimia yang lebih lama, akan terjadi
pelepasan kembali lapisan karbon pada
siliki, sehingga terjadi penurunan kadar
karbon pada waktu sonokimia lebih dari 4
jam. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.
Hasil uji TEM SiO₂@C menunjukkan
bahwa hasil pengamatan diseluruh area
sampel menampilkan morfologi partikel
yang cenderung lebih teraglomerasi
dibanding sampel nano silika, sehingga
sulit untuk diperoleh gambar yang
menunjukkan morfologi dari individual
particle pada Gambar 6 sehingga belum
terlihat adanya karbon yang membungkus
nano silika.

Gambar 6. Foto TEM SiO₂@C
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Dari hasil uji kelarutan basa pada
sampel
nano
silika
dan
SiO₂@C
menunjukkan bahwa sampel nano silika
larut dalam larutan basa sedangkan
sampel SiO₂@C tidak larut dalam larutan
basa. Hal ini ditunjukkan dengan warna
larutan pada kedua sampel berbeda.
Sampel nano silika berwarna bening
sedangkan
untuk
sampel
SiO₂@C
berwarna keruh karena memang jika nano
silika sudah terbungkus karbon tidak
akan larut dalam larutan basa. Perbedaan
warna dari kedua sampel dapat dilihat
pada gambar 6.

Gambar 6. Perbedaan warna sampel nano silika dan
SiO₂@C dalam larutan basa.

KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil
data
dan
analisis data di atas, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Telah berhasil disintesis nanopartikel
SiO₂ dari abu sekam padi dengan
metode sol-gel dengan kemurnian
99,45% dalam fasa amorf. Ukuran
partikel yang cukup seragam dengan
ukuran rata-rata dibawah 50 nm.
2. Telah berhasil terbentuk carbon
encapsulated nano silika dengan
metode sonokimia, hal ini ditunjukkan
dengan ukuran partikel dari sampel
SiO₂@C yang lebih besar dari ukuran
partikel nano silika dan terjadi
peningkatan
karbonnpada
proses
sonokimia.
3. Lama sonifikasi berpengaruh terhadap
peningkatan persentase karbon dalam
sampel SiO₂@C sampai dengan waktu
sonifikasi 4 jam. Sedangkan waktu
sonifikasi di atas 4 jam terjadi
pelepasan kembali lapisan karbon dari
permukaan sampel SiO2.
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