
III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan yaitu Juli sampai dengan Desember 2015,

bertempat di Laboratorium Anorganik-Fisik Jurusan Kimia Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

1. Alat-Alat yang Digunakan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Scanning Electron

Microscope-Energy Dispersive Spectrometer (SEM-EDS), X-Ray Diffraction

(XRD), X-Ray Fluorescene (XRF), Gas Chromatography–Mass Spectrometry

(GCMS), perangkat elektrokimia, penangas, magnetic stirrer, oven, pengaduk,

timbangan, peralatan gelas, ampelas, dan perangkat refluks.

2. Bahan-Bahan yang Digunakan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ialah sekam padi,

kaleng aluminium bekas, larutan HNO3 10 %, akuades, indikator universal, kertas

saring, larutan NaOH 1,5 %, metanol, heksan, dan biji karet.
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C. Prosedur Penelitian

1. Preparasi Sekam Padi

Langkah awal dalam penelitian ini adalah preparasi sekam padi.  Limbah sekam

padi dicuci dengan air panas selama 2 jam untuk menghilangkan pengotor.

Sekam padi yang telah dicuci kemudian dibilas beberapa kali menggunakan air

panas untuk menghilangkan pengotor organik larut air yang masih menempel

pada sekam.  Sekam yang telah dicuci dikeringkan dengan bantuan sinar matahari

dan kemudian setelah kering limbah sekam padi siap untuk diekstraksi.

2. Ekstraksi Silika dari Sekam Padi

Sebanyak 50 gram sekam padi yang telah bebas dari pengotor bahan organik larut

air direndam dalam 500 mL larutan NaOH dengan konsentrasi 1,5% kemudian

dipanaskan sampai mendidih selama 30 menit.  Selanjutnya, sampel disaring dan

filtrat yang mengandung silika terlarut ditampung.  Silika dalam filtrat diendapkan

dengan menambahkan larutan asam HNO3 10% secara bertahap hingga terdapat

endapan berbentuk gel dan pH pengendapan mencapai 7,0.  Gel silika didiamkan

(dituakan) selama 24 jam pada suhu kamar.  Selanjutnya, gel silika disaring dan

dicuci dengan akuades panas hingga air cucian bersifat netral. Silika yang

diperoleh dikeringkan dalam oven pada suhu 110°C selama 24 jam dan

dihaluskan.
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3. Pembuatan Sol Silika Sekam Padi

Sebanyak 20 gram silika sekam padi hasil ekstraksi dimasukkan ke dalam 600 mL

larutan basa NaOH 1,5% kemudian dipanaskan sambil diaduk menggunakan

hotplate stirer hingga larut.

4. Pembuatan Aluminosilikat dengan Metode Elektrokimia

600 mL sol silika yang telah dibuat, diasamkan dengan larutan HNO3 10% secara

bertahap hingga diperoleh pH yang telah ditentukan. Larutan tersebut kemudian

dimasukkan ke dalam tabung elektrolisis untuk dielektrolisis dengan

menggunakan kaleng bekas aluminium sebagai elektroda.  Proses elektrolisis

dilakukan dengan potensial 8, 10, 12 Volt dalam larutan dengan pH 10 selama 1,

2, dan 3 jam. Sol aluminosilikat yang terbentuk dikeringkan pada suhu 110oC

selama 24 jam untuk menghilangkan kandungan air.  Aluminosilikat yang

diperoleh selanjutnya digerus hingga menjadi bubuk halus.

5. Sintering Aluminosilikat

Proses sintering dilakukan dengan menggunakan furnace Lento 3508 yang dapat

disesuaikan dengan perlakuan yang diinginkan.  Kalsinasi serbuk aluminosilikat

dilakukan pada suhu 600oC dan ditahan selama 4 jam untuk dapat memastikan

silika masih dalam fasa amorf dan aluminosilikat bersifat kristalin. Sampel

dipanaskan dari suhu ruang hingga mencapai suhu yang diinginkan, yaitu 600oC

dengan kenaikan 10oC/menit.  Setelah suhu furnace mencapai 600oC, suhu

ditahan selama 4 jam. Setelah 4 jam, alat furnace diatur untuk menghentikan
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pemicu kenaikan dan penahanan suhu, kemudian secara otomatis suhu di dalam

furnace akan turun secara perlahan hingga mencapai suhu kamar kembali (25oC).

6. Preparasi Biji Karet

Biji karet dijemur di bawah sinar matahari sampai kering, biji karet yang telah

kering dikupas menggunakan pisau, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu

100oC selama 4 jam.  Biji karet kering digerus sampai berbentuk bubuk, bubuk

biji karet dikeringkan kembali dalam oven selama 2 jam dengan suhu 100oC.

Kemudian biji karet didinginkan dalam suhu kamar.

7. Ekstraksi Minyak Biji Karet

Pada percobaan ini, 100 gram bubuk biji karet kering dimasukkan ke dalam

wadah sampel soklet, kemudian sampel disoklet selama 5 jam pada suhu 50oC

dengan pelarut heksana sebanyak 100 mL.  Hasil soklet kemudian diuapkan

sampai minyak dan pelarut terpisah.  Minyak yang dihasilkan kemudian diukur

volumenya.

8. Uji Aktivitas Katalis Aluminosilikat

Pada penelitian ini, katalis aluminosilikat yang disintesis diuji aktivitasnya dalam

reaksi transesterifikasi minyak biji karet.  Pembuatan biodiesel ini dilakukan

dengan menggunakan metode konvensional, yaitu refluks.  Sebanyak 25 mL

minyak biji karet dimasukkan ke dalam labu didih, ditambahkan katalis

aluminosilikat sebanyak 10% dari berat minyak yaitu 2,2223 gram dan 75 mL

metanol.  Campuran kemudian direfluks pada suhu 70oC dan ditahan selama 8
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jam.  Hasil refluks didinginkan pada suhu kamar, disaring, dan dimasukkan ke

dalam corong pisah.  Biodiesel yang terbentuk dipisahkan dengan sisa minyak

yang tidak terkonversi dan sisa metanol dalam biodiesel diuapkan.  Biodiesel yang

dihasilkan dihitung viskositas, densitas dan titik nyalanya serta dianalisis

menggunakan GC-MS.

9. Karakterisasi Biodiesel

a. Karakterisasi Biodiesel dengan Gas Chromatography–Mass Spectrometry
(GCMS)

Karakterisasi biodiesel dilakukan dengan menggunakan alat Gas

Chromatography–Mass Spectrometry (GCMS) QP2010S SHIMADZU dengan

kolom AGILENTJ%W DB-1, yang memiliki panjang 30 meter dan diameter

dalam  0,25 mm.  Analisis digunakan dengan He sebagai gas pembawa dan

pengion elektron (EI), suhu kolom :50.0 °C, dan suhu injeksi :300.00 °C. Analisis

ini dilakukan untuk mengidentifikasi komponen-komponen penyusun biodiesel

dan mengidentifikasi apakah semua trigliserida yang terdapat pada minyak nabati

telah diubah menjadi monoester.

b. Uji Kualitas Biodiesel

Produk biodiesel yang dihasilkan pada penelitian ini diuji kualitasnya dengan

beberapa parameter, yakni flash point, viskositas, dan densitas yang didasarkan

pada SNI 04-7182-2006.
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10. Karakterisasi Katalis

a. Karakterisasi dengan XRD (X-Ray Diffraction)

Karakterisasi dengan XRD dilakukan untuk menganalisis pengaruh suhu kalsinasi

terhadap struktur kristalografi sampel aluminosilikat, apakah sampel bersifat

amorf atau kristalin.  Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis

menggunakan XRD adalah sebagai berikut:

1. Sampel disiapkan dan direkatkan pada kaca, kemudian dipasang pada

tempatnya yang berupa lempeng tipis berbentuk persegi panjang (sampel

holder) dengan bantuan lilin perekat.

2. Sampel yang disimpan dipasang pada sampel holder kemudian dilekatkan

pada sampel stand di bagian goniometer.

3. Parameter pengukuran dimasukkan pada software melalui computer

pengontrol meliputi penentuan scan mode, penentuan rentang sudut,

kecepatan scan cuplikan, member nama cuplikan dan memberi nomor urut

file data.

4. Alat difraktometer dioperasikan dengan perintah “Start” pada menu

komputer, di mana sinar-X akan meradiasi sampel yang terpancar dari target

Cu dengan panjang gelombang 1,5406Å.

5. Hasil difraksi dapat dilihat pada komputer dan intensitas difraksi pada sudut

2 tertentu dan dapat dicetak oleh mesin printer.

6. Sampel dari sample holder diambil setelah pengukuran cuplikan selesai.
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b. Karakterisasi dengan SEM-EDS (Scanning Electron Microscopy-Energy
Dispersive Spektrometer)

Analisis menggunakan SEM dilakukan untuk mengetahui morfologi permukaan

sampel dan ukuran partikel, sedang EDS dilakukan untuk mengidentifikasi unsur-

unsur komponen penyusun katalis.  Adapun langkah-langkah dalam uji SEM-EDS

ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel disiapkan dan direkatkan pada spesimen holder (Dolite, double sticy

tape).

2. Sampel yang telah dipasang pada holder kemudian dibersihkan dengan

Hand Blower.

3. Sampel dimasukkan dalam mesin couting untuk diberi lapisan tipis yang

berupa gold-poladium selama 4 menit sehingga menghasilkan lapisan

dengan ketebalan 200-400 Å.

4. Sampel dimasukkan ke dalam Specimen Chamber.

5. Pengamatan dan pengambilan gambar pada layer SEM-EDS dengan

mengatur pembesaran yang diinginkan.

6. Penentuan spot untuk analisis pada layer SEM-EDS.

7. Pemotretan gambar SEM-EDS.

c. Karakterisasi dengan Particle Size Analyzer (PSA)

Karakterisasi untuk mengetahui ukuran dan distribusi partikel pada katalis yang

diperoleh juga sangat penting untuk dilakukan.  Analisis ini dilakukan dengan

menggunakan instrumen Particle Size Analyzer (PSA).  PSA merupakan salah

satu instrumen nanoteknologi yang menggunakan metode Laser Diffractioan
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(LAS) dalam aplikasinya. Alat ini menggunakan prinsip dynamic light scattering

(DLS). Metode ini juga dikenal sebagai quasi-elastic light scattering (QELS).  Alat

ini berbasis Photon Correlation Spectroscopy (PCS). PSA yang menggunakan

metode LAS dibagi lagi menjadi 2 metode aplikasi sebagai berikut:

1. Metode basah. Metode ini menggunakan media pendispersi untuk

mendispersikan material uji.

2. Metode kering. Metode ini memanfaatkan udara atau aliran udara untuk

melarutkan partikel dan membawanya ke sensing zone. Metode ini baik

digunakan untuk ukuran yang kasar, dimana hubungan antarpartikel lemah

dan kemungkinan untuk beraglomerasi kecil.

d. Karakterisasi dengan X-Ray Fluorescene (XRF)

Analisis menggunakan XRF dimaksudkan untuk mengidentifikasi unsur-unsur

dan senyawa-senya yang terkandung dalam katalis aluminosilikat baik secara

kualitatif maupun kuantitatif.  Langkah-langkah dalam uji XRF adalah sebagai

berikut:

1. Disiapkan sampel yang akan diuji, apakah sampel berbentuk serbuk, cair, atau

padatan.

2. Sampel diletakkan di dalam sampel holder.  Pastikan bagian bawah sampel

holder tertutupi seluruhnya oleh sampel karena bagian inilah yang akan

ditembaki oleh sinar-X.

3. Setelah sampel siap pada sampel holder, tutup Lid dan jalankan XRF

menggunakan tombol ON.
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4. Analisis akan langsung berjalan dengan menggunakan tomol untuk

penyinaran sinar-X.  Sampel akan dikenai sinar-X untuk beberapa saat.

5. Sinar-X yang mengenai sampel akan diteruskan ke detektor dan selanjutnya

dianalisis unsur-unsur yang terkandung dalam sampel.

6. Pemotretan hasil.


