
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam yang 

potensial, didukung dengan keadaan geografis Indonesia. Adapun salah satu 

sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah bambu. Bambu merupakan 

komoditas lokal yang dikenal oleh masyarakat sejak dulu. Bambu merupakan 

tanaman yang mudah ditemui di Indonesia terutama di Jawa, Bali, Sulawesi 

Selatan, dan Sumatera (Dransfield and Widjaya, 1995). Bambu merupakan 

tanaman Ordo Bambooidae yang pertumbuhannya cepat dan bambu dapat 

dipanen pada umur 3 tahun (Suhardiman, 2011) dan memiliki jumlah produksi 

tinggi yaitu sekitar 33,4-109,2 ton/ha/tahun (Dransfield and Widjaya, 1995). 

Bambu di Indonesia terdiri dari 125 jenis yang tumbuh liar dan belum 

dimanfaatkan (Anonim A, 2012). Dari umur panen yang singkat dan jumlah 

bambu yang relatif  banyak tersebut maka memungkinkan untuk memanfaatkan 

bambu lebih optimal dalam berbagai keperluan. 

 

Bambu mengandung silika silika yang cukup tinggi (Suhardiman, 2011; Amu and 

Adetuberu, 2010). Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan, bambu 

memiliki kadar selulosa berkisar 42,4% - 53,6% kadar lignin berkisar antara 

19,8% - 26,6%, kadar pentosan 1,24% - 3,77%, kadar abu 1,24% - 3,77%, kadar 



silika 0,10% - 1,28%, kadar ekstraktif 0,9% - 6,9% dan bambu mengandung 

holoselulosa (selulosa dan hemiselulosa) berkisar antara 73,32% - 83,80% 

(Krisdianto dkk, 2000). Walaupun penelitian bambu terus meningkat namun 

tanaman ini masih menyimpan banyak hal yang belum diketahui. Penelitian yang 

berkembang masih meliputi beberapa hal mengenai sifat biologi karena berkaitan 

dengan teknik-teknik silvikultur (Setiadi, 2009). Dari kandungan silika yang 

dimiliki oleh bambu, memungkinkan untuk memanfaatkan bambu menjadi lebih 

optimal dengan mengekstrak kandungan silika dari bambu tersebut. Dari 

penelitian sebelumnya mengenai daun bambu sebagai bahan pozzolanic diketahui 

bahwa silika yang berasal dari daun bambu ini bersifat amorf dan menunjukkan 

sifat pozzolanic yang baik dan aktivitas pozzolanic yang tinggi (Cocina et al., 

2011).  

 

Silika merupakan bahan kimia yang pemanfaatannya dan aplikasinya cukup luas 

berbagai bidang. Salah satu contoh pemanfaatan potensi silika yaitu sebagai bahan 

baku alternatif pembuatan silika gel dengan metode sol-gel (Laksmono, 2002). 

Adanya kandungan silika dalam daun bambu memiliki potensial untuk 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan material berbahan dasar silika. 

Silika dari daun bambu ini dapat diperoleh dengan diekstrak atau dengan metode 

pengabuan (Amu and Adetuberu, 2010; Cocina et al., 2011; Singh et al.,2007). 

Seperti penelitian yang telah dilakukan dengan memanfaatan silika dari abu daun 

bambu yang digunakan dalam bidang konstruksi (Amu and Adetuberu, 2010; 

Singh et al.,2007). 
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Dari potensi silika yang dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan bahan baku 

material dan berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, maka mendorong 

gagasan pembuatan keramik silika berbasis silika daun bambu dengan 

menggunakan metode sol gel. Pemilihan metode sol gel dalam penelitian ini 

karena berbagai keunggulan yaitu metode sol gel pada prosesnya dapat dilakukan 

pada suhu rendah (Kurama and Kurama, 2006), dan hasil yang diperoleh memiliki 

tingkat kemurnian dan homogenitas yang tinggi (Brinker and Sherer, 1990). 

 

Pemanfaatan silika daun bambu sebagai bahan baku pembuatan keramik silika 

yang digagas dalam penelitian ini didukung oleh adanya fakta bahwa 

melimpahnya tanaman bambu di Indonesia dimana luas hutan bambu tersebar di 

berbagai provinsi mencapai 164.312,36 ha (Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan, 2001) dan jumlah produksi yang tinggi mencapai 33,4-109,02 

ton/ha/tahun (Dransfield and Widjaya, 1995). Ketersediaan yang melimpah dan 

pemanfaatan yang belum optimal mengokohkan gagasan pembuatan keramik 

silika dari silika daun bambu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka masalah yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sintesis keramik silika dari daun bambu dengan metode sol gel. 

2. Bagaimana pengaruh suhu kalsinasi terhadap karakteristik keramik silika dari 

daun bambu dengan metode sol gel. 
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C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini dilakukan sintesis keramik silika melalui metode sol gel 

dengan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Sampel uji berupa keramik silika berbasis silika daun bambu. 

2. Sampel uji disintesis menggunakan metode sol gel dan dikalsinasi pada suhu 

500 
o
C, 600 

o
C, dan 700

 o
C. 

3. Analisis karakteristik keramik silika berbasis silika daun bambu yang meliputi 

Forier Transform Infrared (FTIR), Differential Thermal Analysis 

/Thermogravimetry Analysis (DTA/TG), Scanning Electron Microscopy 

(SEM), dan X-RayDiffraction (XRD) yang belum dikalsinasi dan yang telah 

dikalsinasi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mensintesis keramik silika berbasis silika daun bambu dengan metode sol gel. 

2. Mendapatkan keramik silika berbasis silika daun bambu dengan metode sol 

gel. 

3. Mengetahui pengaruh suhu kalsinasi terhadap karakteristik keramik silika 

berbasis silika daun bambu dengan metode sol gel. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai daun bambu di Indonesia. 
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2. Memberikan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian 

mengenai keramik silika berbasis daun bambu. 

3. Sebagai media pembuka wawasan dalam upaya pemanfaatan daun bambu yang 

jumlahnya sangat melimpah di Indonesia namun belum dimanfaatkan secara 

optimal. 

4. Memberikan informasi kelayakan silika daun bambu  sebagai bahan baku 

pembuatan bahan keramik silika. 

5. Sebagai informasi ilmiah yang menjelaskan pengaruh silika daun bambu pada 

bahan keramik silika dan menjelaskan pengaruh kalsinasi terhadap 

karakteristik dari keramik silika berbasis daun bambu yang meliputi Forrier 

Transform Infrared (FTIR), Differential Thermal Analysis /Thermogravimetry 

Analysis (DTA/TG), Scanning Electron Microscopy (SEM), dan X-Ray 

Diffraction (XRD). 


