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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Silika merupakan salah satu material aplikasi yang sangat penting, karena senyawa

ini memiliki beragam kegunaan, antara lain menjadi bahan dasar komposit

(Dasmawati, 2011;Conradi, 2013), katalis heterogen (Sharma, 2007; Bourikas,2006),

substrat elektronik, substrat lapisan tipis, adsorben (Amrulloh,2014) dan insulator

listrik (Zawrah et al, 2009). Pada saat ini penggunaan silika sebagai bahan dasar

pembuatan katalis heterogen banyak di minati peneliti khususnya sebagai katalis

heterogen pada proses pembuatan biodiesel (Nurjannah, 2014) yang merupakan

revolusi energi terbarukan untuk menghadapi resiko peningkatan jumlah kendaraan

dan industrialisasi, yang berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan akan

bahan bakar (Syani,2014). Untuk memenuhi kebutuhan akan silika, saat ini berbagai

penelitian terus dikembangkan dengan dua fokus utama, yakni bahan baku dan

metode pembuatannya.

Dari sisi bahan baku, sekam padi merupakan sumber silika nabati yang sangat

potensil untuk dimanfaatkan sebagai sumber silika. Sekam padi merupakan residu

pertanian yang jumlahnya melimpah di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung.

Sebagai gambaran, data Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menunjukkan

bahwa pada tahun 2012 produksi padi mencapai 3 juta ton (Syani,2014). Sekam padi
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merupakan bahan berlignoselulosa seperti biomassa lainnya namun mengandung

silika yang tinggi. Kandungan kimia sekam padi terdiri atas 50% selulosa, 25-28%

lignin, dan 17-21% silika (Winarno,2002). Daifullah (2002) juga mengungkapkan

silika sekam padi bersifat amorf dan memiliki kekuatan mekanik yang tinggi dan

memiliki daya tahan yang tinggi terhadap bahan kimia. Karakteristik silika sekam

padi dapat dikendalikan yang meliputi jenis kekristalan, porosistas, ukuran partikel,

luas permukaan spesifik, homogenitas, dan kestabilan termal dengan pengontrolan

suhu sintering, pH penetralan pada metode sol-gel.

Salah satu metode yang sudah umum digunakan untuk mendapatkan silika dari sekam

padi adalah metode sol-gel yang pada dasarnya terdiri dari dua tahap, yakni ekstraksi

silika dengan larutan alkalis dan penetralan sol silika dengan asam untuk mengubah

silika dari sol menjadi gel. Berdasarkan hasil penelitian Suka et al (2008)

menyimpulkan bahwa konsentrasi KOH optimum untuk melakukan ekstraksi silika

sekam padi adalah 5%. Tingginya kelarutan silika dalam larutan alkalis menyebabkan

proses ekstraksi dapat dimaksimalkan secara baik. Adapun beberapa faktor yang

mempengaruhi pembentukan partikel pada proses sol-gel antara lain suhu, pH, dan

laju penambahan asam pada proses pengubahan sol menjadi gel. Suhu merupakan

faktor penting karena mempengaruhi kecepatan pembentukan gel, dan berpengaruh

terhadap ukuran partikel produk yang dihasilkan. Secara umum diketahui bahwa

semakin tinggi suhu, ukuran partikel akan cenderung semakin besar, sehingga untuk

mendapatkan produk dengan ukuran kecil diperlukan suhu yang relatif rendah.

Hingga saat ini penetralan sol silika umumnya dilakukan dengan asam mineral
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misalnya HCl (Hasan,2013) dan HNO3 (Adam,2011). Namun asam mineral ini

memiliki banyak kelemahan, salah satunya sifatnya yang amat korosif dan limbah

cair yang berakibat buruk bagi lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik.

Adanya kelemahan penggunaan asam mineral merupakan dasar penelitian untuk

memanfaatkan asap cair sebagai pengganti asam mineral. Pengajuan gagasan ini

didasarkan pada sifat asap cair yang lebih ramah lingkungan karena dapat terurai

secara alami. Asap cair merupakan suatu hasil destilasi atau pengembunan dari uap

hasil pembakaran tidak langsung maupun langsung dari bahan-bahan yang banyak

mengandung karbon serta senyawa-senyawa lain, bahan baku yang banyak

digunakan adalah kayu, bongkol kelapa sawit, ampas hasil penggergajian kayu dll

(Amritama, 2007). Menurut Darmadji dkk (1999), dalam asap cair hasil pirolisis

tempurung kelapa terkandung senyawa asam 10,2%, di samping fenol sebesar

4,13%, dan senyawa karbonil 11,3%.

Berkaitan dengan sifat asap cair di atas, dalam penelitian ini dipelajari pemanfaatan

asap cair sebagai pengganti asam mineral untuk menghasilkan silika dari sekam padi

dengan metode sol-gel. Secara khusus, dalam penelitian ini penambahan asap cair

akan dilakukan dengan laju yang berbeda, untuk mempelajari pengaruh laju

penambahan terhadap ukuran partikel silika sekam padi yang diperoleh, dengan

harapan silika yang diperoleh dengan performa terbaik, dapat di aplikasikan menjadi

katalis MgO-SiO2 dan diaplikasikan untuk transesterifikasi menggunakan minyak

kelapa menjadi biodiesel.
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Magnesium silikat merupakan salah satu material komposit yang terdiri dari senyawa

MgO dan SiO2, magnesium silikat mengahasilkan beberapa nama mineral seperti

enstatite (MgSiO3) dan forsterite (Mg2SiO4) (Ni et al, 2007; Mitchell et al, 1998;

Saberi et al, 2007). Magnesium silikat memiliki luas permukaan 619 m2/g dengan

struktur yang menyerupai silika gel, memiliki ketahanan termal yang baik yaitu

memiliki suhu lebur 1890°C, dan konduktivitas termal 10,5- 14 w/m°k (Fahlepi,

2013), sehingga mampu diaplikasikan sebagai katalis heterogen (Nurjannah, 2013;

Chouhan,2011; Demirbas, 2007; Verziu,2008).

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini

dilakukan dengan beberapa tujuan spesifik sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi pengaruh laju penambahan asap cair yang berbeda

terhadap ukuran partikel silika yang terbentuk.

2. Mendapatkan informasi pengaruh ukuran partikel silika yang dihasilkan

terhadap komposisi katalis MgO-SiO2 pada unjuk kerja katalis.

3. Menentukan karakteristik silika sekam padi terhadap unjuk kerja katalis.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang pembuatan silika dengan metode sol-gel

menggunakan asap cair sebagai pengganti asam mineral.

2. Membuka peluang pemanfaatan silika sekam padi dalam skala industri.


