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ABSTRAK 

PENGARUH VARIASI NaOH DALAM PREPARASI NANOSILIKA 

BERBASIS EQUISETUM ARVENSE 

 

Oleh 

NINA NURMALA 

Telah dilakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh konsentrasi NaOH pada 

ekstraksi equisetum arvense. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

penambahan NaOH yang digunakan terhadap silika, mengetahui fasa yang 

terbentuk dan mengetahui ukuran butir pada nanosilika equisetum. Pada proses 

ekstraksi menggunakan larutan H2SO4 dan HCl masing-masing sebesar 5 M dan 1 

M. Konsentrasi yang digunakan yaitu 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 serta 4,0 M. Suhu yang 

digunakan pada penelitian ini sebesar 700 ºC selama 2 jam. Karakterisasi sampel 

menggunakan alat X-Ray Fluorosence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD), serta 

Transmission Electron Microscopy (TEM). Pada penelitian ini diperoleh 

kandungan silika pada equisetum sebelum ekstraksi sebesar 56,5 %. Setelah 

proses ekstraksi kandungan silika meningkat menjadi 95,84 % pada konsentrasi 

NaOH 3,0 M dan konsentrasi NaOH 3,5 M kandungan silika sebesar 95,82 %. 

Pada silika equisetum fasa yang terbentuk yaitu fasa amorf yang ditandai adanya 

hump (gundukan) dengan puncak tertinggi pada sudut 23º. Ukuran butir silika 

terbesar 13,5 nm, ukuran butir terkecil sebesar 2,3 nm dengan ukuran rata-rata 

setiap butir sebesar (7,0 ± 2,9) nm. 

 

Kata kunci : equisetum arvense, nanosilika, NaOH  
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF NaOH VARIATION IN OF NANOSILICA BASED ON 

EQUISETUM ARVENSE 

 

 

 

 

BY 

NINA NURMALA 

Effect of NaOH on extraxtion of silica from equisetum arvense has carried out. 

The aim of research is to study the effect of NaOH variation on silica production 

in terms of mass and composition. The concentrations of NaOH are 2,0; 2,5; 3,0; 

3,5 and 4,0 M. After extracting by NaOH the process was followed by using 

H2SO4 and HCl of 5 M and 1 M respectively. The powder was heated 700 ºC for 2 

hr. Nanosilica was characterized by X-Ray Fluorosence (XRF), X-Ray Diffraction 

(XRD), and Transmission Electron Microscopy (TEM). In this study, silica 

content was obtained in equisetum before extraction of  56,5 %  while after 

extraction the silica content increases to 95,84 %  at concentration NaOH 3,0 M 

and NaOH 3,5 M silica content is equal to 95,82 %. Based on XRD results, the 

silica powder from this experiment is amorphous, as marked by hump in 

diffraction angle of 23º. The particle size of amorphous nanosilica was found in 

the range of (2,3 – 13,5) nm and the average of particle size is (7,0 ± 2,9) nm. 

Key words: equisetum arvense, nanosilica, NaOH 



 

iii 

PENGARUH VARIASI NaOH DALAM PREPARASI NANOSILIKA 

BERBASIS EQUISETUM ARVENSE 
 

 

 
Oleh 

NINA NURMALA 

 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA SAINS 
 

 

 

Pada 

Jurusan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

JURUSAN FISIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019



 

 
 



 

 

 



 

vi 

 



 

vii 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama lengkap Nina Nurmala, dilahirkan pada 

tanggal 24 April 1996 di Poncowarno. Penulis merupakan 

anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Alm. Mukhlas 

dan Alm. Parti Sumiati. Penulis telah menempuh pendidikan 

di Taman Kanak-Kanak Ma‟arif Sidomulyo pada tahun 2002, 

dilanjutkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Sidodadi pada tahun 2008, Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 01 Kalirejo pada tahun 2011 dan Sekolah Menengah 

Atas Negeri 01 Kalirejo pada tahun 2014.  

Kemudian tahun 2014, penulis diterima di Jurusan Fisika FMIPA Universitas 

Lampung melalui jalur program perluasan akses pendidikan (PMPAP). Tahun 

2014 lalu mendapat beasiswa PMPAP selama perkuliahan. Selama menempuh 

pendidikan, penulis pernah menjadi asisten praktikum Fisika Dasar II pada tahun 

2015/2016, dan asisten praktikum Fisika Dasar I pada tahun 2016/2017. Pada 

Tahun 2018, penulis menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pusat Sains 

Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional – PUSSAINSA LAPAN 

Bandung, yang berjudul “Analisis Perbedaan Gangguan Geomagnet di wilayah 

Lintang Tinggi (Auroral Zone) dan Lintang Rendah (Equatorial Zone)”. Penulis 

juga melakukan pengabdian terhadap masyarakat dengan mengikuti program 



 

viii 

kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung tahun 2017 di desa Ruguk, 

Ketapang, Lampung Selatan. Dalam bidang organisasi penulis di percaya sebagai 

anggota keputrian Rois FMIPA UNILA (2014-2015), anggota saintek HIMAFI 

FMIPA UNILA (2014-2015), anggota bidang kajian Rois FMIPA UNILA (2015-

2016), staf pemberdayaan wanita BEM Unila (2016-2017), dan anggota komisi III 

DPM Unila (2018-2019). 

 



 

ix 

PERSEMBAHAN 

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya kecil ini 

kepada: 

 

 

Kedua orang tuaku Alm. Bapak Mukhlas dan Almh. Ibu Parti Sumiati 

Orang tua yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakanku  

 

 

Kedua waliku Mba Fita dan Mas Herdi 

Orang tua yang selalu menguatkanku 

 

 

Keluarga besar Abdul Karim dan Siti Mahmudah yang selalu memberi 

dukungan dan doa  

 

 

Rekan-rekan seperjuangan FISIKA FMIPA UNILA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serta Almamater Tercinta 

“UNIVERSITAS LAMPUNG” 



 

x 
 

MOTTO 

“Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan 

ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah 

dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada 

keduanya maka haruslah dengan ilmu” 

(HR. Ibn Asakir) 

 

 

“Man Jadda Wajada”



 

xi 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proposal yang berjudul 

“Pengaruh Variasi NaOH dalam Preparasi Nanosilika Berbasis Equisetum 

Arvense” Tujuan penulisan laporan proposal ini yaitu sebagai salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar S1 jurusan Fiska Fakultas Matematika dan 

Ilmu pengetahuan Alam Universitas Lampung serta melatih berfikir cerdas dan 

kreatif dalam menulis karya ilmiah. 

 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan proposal ini, oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi sesama. 

 

 

               Bandar Lampung,    Januari 2019 

                                                                              Penulis



 

xii 
 

SANWACANA 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberi hikmat, karunia serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Variasi NaOH dalam Preparasi Nanosilika 

Berbasis Equisetum Arvense”. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan 

berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Posman Manurung, M.Si. Ph.D. selaku pembimbing pertama yang telah 

banyak memberi motivasi, inspirasi, nasehat, serta ilmunya. 

2. Drs. Ediman Ginting, M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah 

memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini. 

3. Dr. Yanti Yulianti, M.Si. selaku penguji yang telah memberikan banyak 

koreksi selama penulisan skripsi. 

4. Bapak Arif Surtono, S.Si. M.Si. selaku Ketua Jurusan. 

5. Bapak Prof. Warsito, D.E.A. selaku Dekan FMIPA Unila. 

6. Alm bapak dan Almh mama selaku kedua orang tuaku yang telah mendidik, 

membesarkan dari kecil, dan doa yang masih mengalir hingga saat ini. 

7. Mba Fita dan mas Herdi selaku kedua wali yang telah memberikan do‟a, 

motivasi dan materi, serta kedua ponakanku Yasmin dan debai yang 

memberikan keceriaan. 



 

xiii 
 

8. Keluarga besar Abdul Karim dan Siti Mahmudah yang telah memberikan 

do‟a dan dukungannya. 

9. Erika dan Tria sebagai tim penelitian atas bantuan dan kerjasamanya. 

10. Sahabat-sahabat: Setiyaningsih, Mey Puji A, Latifah Kamalia, dan Ketrin 

Chintia R. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.  

Semoga Allah SWT selalu membalas dengan hal yang lebih baik. 

Bandar Lampung,     Januari 2019 

Nina Nurmala



 

xiv 
 

DAFTAR ISI 

 

 

 

 

                                                                                                                     Halaman 

ABSTRAK .............................................................................................................. i 

ABSTRACT ..........................................................................................................  ii 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ iii 

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ iv 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ v 

PERNYATAAN .................................................................................................... vi 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. vii 

PERSEMBAHAN ................................................................................................  ix 

MOTTO .................................................................................................................. x 

KATA PENGANTAR  ......................................................................................... xi 

SANWACANA .................................................................................................... xii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................  xiv 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xvi 

DAFTAR TABEL ............................................................................................  xvii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  ....................................................................................    1 

B. Rumusan Masalah .................................................................................    3 

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................    3 

D. Batasan Masalah ...................................................................................    4 

E. Manfaat Penelitian ................................................................................    4



 

xv 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Silika  .................................................................................................      5 

B.  Silika Amorf ......................................................................................      6 

C.  Nanopartikel Silika ............................................................................      7 

D.  Ekstraksi ............................................................................................      9 

E.  Kalsinasi .............................................................................................    11 

F.  Paku Ekor Kuda .................................................................................    11 

G.  Transmision Electron Microscopy (TEM)  .......................................    13 

H.  X-Ray Diffraction (XRD)  .................................................................    15 

I.   X-Ray Fluorosence (XRF )  ...............................................................    17 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat  ...........................................................................    20 

B.  Alat dan Bahan Penelitian ................................................................    20 

C.  Prosedur Penelitian ...........................................................................    20 

a.  Diagram Alir ...............................................................................    26 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Preparasi Equisetum A  .............................................................    28 

B. Hasil Ekstraksi Equisetum A ...............................................................    28 

C. Hasil Analisis XRF  ............................................................................    30 

D. Hasil Analisis XRD ............................................................................    34  

E. Hasil Analisis TEM ............................................................................    36 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  ........................................................................................    40 

B. Saran ...................................................................................................    40 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 



 

xvi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

 

Halaman 

Gambar 2.1. Silika amorf sekam padi ..................................................................   6 

Gambar 2.2. Paku ekor kuda ...............................................................................  12 

Gambar 2.3. Struktur ujung batang subur ...........................................................  13 

Gambar 2.4. Skema TEM ....................................................................................  14 

Gambar 2.5. Skema alat XRD .............................................................................  16 

Gambar 2.6. Skema alat XRF ..............................................................................  18 

Gambar 3.1. Diagram alir preparasi serbuk equisetum .......................................  26 

Gambar 3.2. Diagram alir ekstraksi silika dari equisetum ...................................  27 

Gambar 4.1. Serbuk equisetum hasil preparasi....................................................  28 

Gambar 4.2. Hasil tahapan pada pemurnian equisetum.......................................  29 

Gambar 4.3. Hasil karakterisasi XRF dari serbuk equisetum sebelum 

 ekstraksi dengan berat lebih besar dari pada 1 %. ..........................  31 

Gambar 4.4. Pengaruh perbedaan konsentrasi NaOH pada nanosilika ...............  33 

Gambar 4.5. Grafik difraktogram hasil karakterisasi XRD equisetum ...............  35 

Gambar 4.6. Hasil uji TEM equisetum 3,0 M .....................................................  36 

Gambar 4.7. Hasil uji TEM batu apung ..............................................................  37 



 
 

xvii 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Halaman 

Tabel 2.1. Jenis-jenis kristal utama silika (SiO2) ..................................................   6 

Tabel 3.1. Variasi bahan  ......................................................................................  22 

Tabel 4.1. Hasil nanosilika equisetum berbagai variasi .......................................  30 

Tabel 4.2. Hasil karakterisasi XRF dari serbuk equisetum sebelum ekstraksi .....  31 

Tabel 4.3. Hasil karakterisasi XRF dari serbuk equisetum setelah ekstraksi .......  32 

 



 
 

    
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

  

A. Latar Belakang 

Nanoteknologi merupakan suatu desain ilmu yang berhubungan dengan suatu 

material pada skala satu per satu miliar meter (10
-9

 m = 1 nm). Ukuran partikel 

yang sangat kecil dapat dimanfaatkan untuk mendesain dan memanipulasi 

material sehingga menghasilkan sifat dan fungsi suatu material (Clunan and 

Hardy, 2014). Sampai saat ini perkembangan nanoteknologi telah berkembang 

pesat (Rajendran et al., 2010). Prinsip nanoteknologi berdasarkan pada 

pemanfaatan bahan dengan ukuran partikel berskala nano (Saxton, 2007). 

Material berskala nano merupakan objek yang tidak terlepas dalam nanoteknologi 

dikenal dengan nanomaterial. Nanomaterial merupakan suatu material yang 

memiliki dimensi kurang dari 100 nm (Filliponi and Sutherland, 2013). 

Nanomaterial banyak dikembangkan oleh para ilmuan, hal ini karena karakteristik 

fisik dan kimia yang lebih spesifik. Apabila dibandingkan dengan material yang 

berukuran lebih besar maka nanomaterial menghasilkan material baru yang lebih 

maju. Sifat material umumnya bergantung pada komposisi serta lingkungannya. 

Dalam kaitannya dengan volume, penurunan luas permukaan serta ukuran partikel 

dapat mengakibatkan peningkatan jumlah molekul atau atom sehingga mengubah 

reaktivitas permukaan (Jong et al., 2010). 
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Salah satu nanomaterial yang menjadi objek para peneliti adalah nanosilika. 

Penggunaan silika semakin meningkat terutama dalam ukuran nanometer yang 

disebut juga dengan nanosilika. Aplikasi nanosilika banyak dimanfaatkan dalam 

berbagai bidang. Pada bidang industri digunakan untuk  pembuatan beton  (Pedro 

et al., 2017), pengolahan karet, kertas, dan tekstil  (Prastikharisma et al., 2010) 

Silika merupakan senyawa oksida yang paling banyak tersedia di alam. Sumber 

silika sebagian besar berasal dari sintesis, mineral dan nabati. Senyawa ini 

merupakan bahan baku yang sering digunakan untuk mambuat gelas dan keramik. 

Senyawa ini banyak yang berbentuk amorf (tidak beraturan) atau polikristalin 

(bentuk kristal yang berbeda-beda). Silika sintesis di antaranya 

tetraethylortosilicate (TEOS) dan tetramethylorthosilicate (TMOS) (Yusandika, 

2016). Silika sintesis diperoleh dengan diuapkan (fumed) dan diendapkan. 

Nanosilika yang diuapkan dibuat dengan oksidasi uap silikon tetraklorida pada 

suhu di atas 1000 ºC. Nanosilika yang diendapkan dibuat dengan reaksi natrium 

nanosilikat dan asam sulfat dalam kondisi basa (Miloskovska, 2013). Silika 

sintesis memiliki kekurangan yaitu harganya yang relatif mahal dan beracun 

(Balgis et al., 2009). Silika mineral dapat diperoleh dari pasir kuarsa  (Saleh et al., 

2015) dan batu apung (Mourhly et al., 2015). Namun, silika sintesis dan mineral 

sulit didapatkan, maka diperlukan alternatif lain untuk memperoleh silika yaitu 

silika nabati (alam). Silika nabati merupakan silika yang dihasilkan dari makhluk 

hidup. Silika nabati dapat diperoleh dari abu sekam padi (Ferreira et al., 2015), 

abu tongkol jagung (Okoronkwo et al., 2013) dan paku ekor kuda (equisetum 

arvense) (Carneiro et al., 2015). 
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Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mensintesis silika dari sumber alam 

seperti sekam padi, ampas tebu, equisetum arvense dan lain sebagainya. Silika 

juga dapat diperoleh dari equisetum seperti yang dilakukan oleh Carneiro et al., 

(2008). Tumbuhan equisetum memiliki kandungan silika yang cukup tinggi serta 

keberadaannya di Indonesia cukup banyak, salah satu daerah yang banyak tumbuh 

tanaman ini yaitu di daerah Lampung Timur (Pekalongan). 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh perbedaan penambahan NaOH yang digunakan terhadap 

silika equisetum arvense? 

2. Bagaimana fasa nanosilika equisetum arvense yang terbentuk? 

3. Bagaimana ukuran butir nanosilika equisetum arvense yang terbentuk? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan penambahan NaOH yang digunakan terhadap 

silika equisetum arvense. 

2. Mengetahui fasa nanosilika equisetum arvense yang terbentuk. 

3. Mengetahui ukuran butir  pada nanosilika equisetum arvense. 
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D.  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Equisetum arvense yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Pekalongan 

Lampung Timur. 

2. Larutan yang digunakan yaitu HCl 1 M, larutan NaOH dengan berbagai variasi 

2,0; 2,5; 3,0; 3,5  dan 4,0 M, serta H2SO4 5 M. 

3. Kalsinasi dilakukan pada suhu 700 ºC selama 2 jam. 

4. Karakterisasi menggunakan XRD, XRF, dan TEM. 

E.    Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Dapat mengetahui pengaruh perbedaan penambahan NaOH yang digunakan 

terhadap silika equisetum arvense. 

2. Dapat mengetahui fasa yang terbentuk pada nanosilika equisetum arvense. 

3. Dapat mengetahui ukuran butir  pada nanosilika equisetum arvense. 



 
 

    
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Silika 

Silika merupakan mineral yang dapat ditemukan sebagai mineral penyusun 

batuan. Silika memiliki sifat kimia yaitu tidak larut dalam air, tahan terhadap zat 

kimia serta memiliki ekspansi termal rendah dan memiliki titik lebur yang tinggi 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan refraktori (bahan tahan api), bahan 

keramik, adsorben dan pendukung katalis yang baik (Benvenutti and Yoshitaka, 

1998). 

Silika murni terdapat dalam dua bentuk yaitu kuarsa serta kristobalit. Silika selalu 

terikat secara tetrahedral kepada empat atom oksigen, namun ikatannya memiliki 

sifat yang cukup ionik. Dalam kristobalit, atom-atom karbon silika ditempatkan 

seperti halnya atom-atom karbon dalam intan dengan atom-atom oksigen berada 

di tengah dari setiap pasangan (Cotton dan Wikinston, 1989). 

Pada umumnya silika dalam bentuk amorf tetrahidral, namun jika pembakaran 

berlangsung terus menerus pada suhu diatas 650 ºC maka tingkat kristalinitasnya 

akan cenderung naik dengan terbentuknya fasa quartz, crystobalite dan tridymite 

(Hara, 1986). Dalam mineral silika terdapat 3 jenis kristal yaitu quartz, 

crystobalite dan tridymite. Jenis-jenis kristal utama silika disajikan dalam Tabel 

2.1
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Tabel 2.1 Jenis-jenis kristal utama silika (SiO2) (Shiver, 1999; Canham, 2002) 

Jenis kristal Rentang Stabilitas (ºC) Struktur Kerapatan 

(kg/m
3
) 

Crystobalite 

 

Tridymite 

 

Quartz 

>1470 – 1723 

 

870-1470 

 

<570-870 

β-(kubik) 

α-(tetrahedral) 

β-(heksagonal) 

- 

α-(otorhombik) 

β-(heksagonal) 

α-(trigonal) 

2210 

2330 

2330 

- 

2300 

2270 

2650 

B.  Silika Amorf 

Silika kristalin dan non kristalin (amorf) banyak ditemukan di alam seperti di 

batuan, pasir dan tanah. Bentuk silika banyak dimanfaatkan dalam industri 

bangunan, elektronik, dan kaca. Silika amorf telah diklasifikasikan sebagai 

material tidak beracun. Silika amorf tidak menyebabkan silikosis bahkan bagi 

para pekerja yang terpapar silika amorf. Namun, silika amorf yang terhirup selama 

12 sampai 18 bulan dengan kadar sebesar 6,9-9,9 mg/m
3
 dapat mengakibatkan 

gangguan pada alat pernapasan. 

Pada Gambar 2.1 akan disajikan contoh hasil XRD silika amorf dari silika 

equisetum. 

                         

Gambar 2.1 Silika amorf sekam padi (Ferreira et al., 2015).  

a.u = arbitrary unit 

       atau  satuan 

     sembarang 
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Silika non kristalin atau amorf memiliki susunan atom serta molekul yang 

berbentuk pola acak dan tidak beraturan. Akibat pola acak dan tidak beraturan 

tersebut, silika amorf memiliki struktur spherikal yang rumit. Struktur rumit 

tersebut menyebabkan luas area permukaan yang tinggi biasanya diatas 3 m
2
/g 

(Kirk and Othmer, 1984). 

Dalam berbagai kondisi silika amorf dianggap lebih reaktif dibanding silika 

kristalin. Tingkat kereaktifan dari silika amorf diakibatkan oleh adanya gugus 

hidroksil (silanol) yang diperoleh setelah pemanasan mencapai suhu 400 ºC. 

Gugus silanol (Si-OH) ini dapat ditemukan di atas permukaan dari sampel silika 

yang menyebabkan terbentuknya daerah yang reaktif (Kirk and Othmer, 1984). 

C.  Nanopartikel Silika 

Nanopartikel silika memiliki beberapa sifat yaitu luas permukaan besar, ketahanan 

panas yang baik, kekuatan mekanik yang tinggi dan elastisitasnya rendah. 

Nanopartikel silika dapat digunakan sebagai prekursor katalis, adsorben dan filter 

komposit (Kalapathy et al., 2000). Nanosilika juga memiliki efek yang signifikan 

terhadap kekuatan mikrostruktur geopolimer (Deb et al., 2015), sifat tarikan, 

tekanan serta geseran pada komposit epoksi resin (Chira, 2016). 

Nanomaterial merupakan suatu material yang memiliki dimensi kurang dari 100 

nm. Berdasarkan bentuk dimensional, nanomaterial dikategorikan menjadi 3, 

yaitu 1 dimensi (1-D), 2 dimensi (2-D) dan 3 dimensi (3-D) yang memiliki skala 

dibawah 100 nm. Contoh 1-D yaitu film tipis, layers (lapisan) atau coating 

(pelapisan). Untuk 2-D contohnya nanotube (tabung nano), fibres (serat-serat) dan 
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nanowire (kawat nano). Sedangkan untuk 3-D diantaranya mikrokapsul, nanoring 

(cincin nano), dan nanopartikel (Filliponi and Sutherland, 2013). 

Penggunaan silika semakin meningkat terutama dalam ukuran nanometer yang 

disebut juga dengan nanosilika. Aplikasi nanosilika banyak dimanfaatkan dalam 

berbagai bidang. Salah satu aplikasinya adalah dapat digunakan sebagai prekursor 

katalis, adsorben dan filter komposit (Kalapathy et al., 2000). Perkembangan 

nanosains dan nanoteknologi dewasa ini telah mulai mendominasi dunia industri, 

bahkah telah menggeser teknologi mikro-elektronik (10
-6

 m) yang telah berperan 

dalam beberapa dasawarsa terakhir (Edelstein, 1996). Hampir semua material 

dapat dibuat dalam bentuk nanokristal dan nanopartikel. Hal ini disebabkan 

karena material tersebut menghasilkan sifat lebih unggul, yang bergantung pada 

pemrosesan, manipulasi dan komposisinya (Gleiter, 1989; Kimura, 1995). 

Nanosilika dapat diperoleh dari nanosilika sintesis, mineral, dan nabati. Secara 

komersial nanosilika sintesis yaitu Tetraethylortosilicate (TEOS) dan 

Tetramethylorthosilicate (TMOS). Nanosilika mineral dapat diekstraksi dari batu 

apung, pasir kuarsa, lempung dan juga abu terbang batu bara, sedangkan 

nanosilika nabati dapat diekstraksi dari sekam padi, bonggol jagung, dan ampas 

tebu (Yusandika, 2016). Nanosilika komersial didapatkan dengan cara 

pengendapan dan diasapi (fumed). Nanosilika yang diendapkan dibuat dengan 

reaksi natrium nanosilikat dan asam sulfat dalam kondisi basa, sedangkan 

nanosilika yang diasapi dibuat dengan oksidasi uap silikon tetraklorida pada suhu 

diatas 1000 ºC. Sifat fisik kedua nilai nanosilika amorf ini ditentukan oleh cara 

produksi dan parameter reaksi (Miloskovska, 2013). 
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D.  Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses penarikan kandungan kimia yang larut sehingga 

terpisah dari bahan yang dapat terlarut pada pelarut cair. Proses ekstraksi 

dilakukan untuk memperoleh ekstrak pekat dari simplisia nabati atau simplsia 

hewani menggunakan pelarut, lalu diuapkan sehingga menghasilkan ekstrak pekat 

(Ansel, 1989). 

Pemisahan zat-zat terlarut antara dua cairan yang tidak saling mencampur antara 

lain menggunakan alat corong pisah. Istilah-istilah berikut ini umumnya 

digunakan dalam teknik ekstraksi: 

1. Bahan ekstraksi: campuran bahan yang akan diekstraksi 

2. Ekstraktan (cairan penarik): pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi 

3. Pelarut (media ekstraksi): cairan yang digunakan untuk melangsungkan 

ekstraksi 

4. Ekstrak: bahan yang dipisahkan dari bahan ekstraksi 

5. Larutan ekstrak: pelarut setelah proses pengambilan ekstrak 

6. Rafinat (residu ekstraksi): bahan ekstraksi setelah diambil ekstraknya 

7. Ekstraktor: alat ekstraksi (Wibawa, 2012). 

Kondisi proses ekstraksi yang meliputi suhu, konsentrasi larutan pelarut,waktu 

ekstraksi, dan pengadukan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan proses ekstraksi („Adziimaa et al., 2013). 

Ada beberapa metode dalam ekstraksi yaitu maserasi, perlokasi, sokletasi, 

destilasi uap, dan pengempasan.  
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1. Maserasi merupakan suatu metode ekstraksi dengan proses perendaman 

sampel menggunakan pelarut organik yang digunakan pada suhu ruangan. 

Pada proses perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding 

dan membran sel akibat perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel. 

Akibatnya metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam 

pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur 

lama perendaman yang digunakan 

2. Perlokasi merupakan suatu metode dengan melewatkan pelarut organik pada 

sampel sehingga pelarut akan membawa senyawa organik bersamaan dengan 

pelarut. Efektivitas dari proses ini akan lebih besar untuk senyawa organik 

yang sangat mudah larut dalam pelarut yang digunakan. Keuntungan 

menggunakan metode ini yaitu tidak memerlukan proses pemisahan ekstrak 

sampel.  

3. Sokletasi merupakan suatu metode dengan menggunakan pelarutan yang 

berulang yaitu dengan cara memanaskan pelarut sampai membentuk uap dan 

membasahi sampel, akibatnya dapat menghemat pelarut hal ini disebabkan 

adanya sirkulasi pelarut yang membasahi sampel. Pada proses ini sangat baik 

untuk senyawa yang tidak terpengaruh oleh panas.  

4. Destilasi uap merupakan suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan 

perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) bahan. 

Pengempasan merupakan suatu metode pemisahan dengan menggunakan 

tekanan untuk mendesak suatu bahan dengan alat pengepres. Pada proses ini 

tidak menggunakan pelarut (Darwis, 2000). 
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E.  Kalsinasi 

Kalsinasi ini merupakan salah satu jenis perlakuan panas yang biasanya dapat 

digunakan untuk memanaskan suatu bahan yang berbentuk serbuk atau pellet 

dibawah titik leleh. Proses kalsinasi ini bertujuan untuk membuang komposisi 

yang tidak diperlukan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kalsinasi 

diantaranya yaitu suhu pemanasan, waktu pemanasan dan kecepatan pendinginan 

(Rahman, 1995).  

Kalsinasi merupakan suatu proses perlakuan panas terhadap campuran serbuk 

yang sudah dipelet pada suhu tertentu dan tergantung pada jenis bahan. Kalsinasi 

diperlukan sebagai penyiapan serbuk untuk diproses lebih lanjut dan juga untuk 

mendapatkan ukuran partikel yang optimum serta menguraikan senyawa-senyawa 

dalam bentuk garam atau dihidrat menjadi oksida, membentuk fase Kristal. 

Peristiwa yang terjadi selama proses kalsinasi diantaranya sebagai berikut: 

1. Pelepasan air bebas (H2O) dan terikat (OH) berlangsung sekitar suhu 100 ºC 

sampai 300 ºC. 

2.  Pelepasan gas-gas seperti CO2 berlangsung sekitar suhu 600 ºC dan pada tahap  

ini disertai terjadinya pengurangan berat. 

3. Pada suhu lebih tinggi, sekitar 800 ºC struktur kristalnya sudah terbentuk, 

dimana pada kondisi ini ikatan diantara partikel serbuk belum kuat dan mudah 

lepas (James, 1988). 

F.   Paku Ekor Kuda 

Equisetum arvense disebut juga paku ekor kuda karena batangnya berbentuk 

seperti ekor kuda (Aryulina, 2004). Nama ekor kuda sering digunakan hal ini 
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disebabkan karena bentuknya menyerupai ekor kuda. Paku ekor kuda atau 

Equisetum berasal dari bahasa latin yaitu equus yang artinya kuda dan seta yang 

artinya bulu (Austin, 2004). Batangnya yang keras disebabkan dinding selnya 

mengandung silika. Paku ekor kuda saat ini hanya tinggal 15 spesies dari satu 

genus, yaitu equisetum. Equisetum terutama hidup pada habitat lembab di daerah 

subtropis. Equisetum yang tertinggi hanya mencapai 4,5 m, sedangkan rata-rata 

tingginya kurang dari 1 m, equisetum memiliki akar, batang dan daun sejati. 

Batang berongga, beruas, dan pada setiap ruasnya dikelilingi daun kecil 

(Aryulina, 2004). Tumbuhan equisetum akan disajikan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Paku ekor kuda (Olemiss, 2018). 

Silika yang terkandung pada equisetum banyak terdapat pada ruas-ruas batangnya 

(Sapei, 2007). Equisetum merupakan tanaman yang menyukai tanah berpasir yang 

basah, tanah berlumpur serta tanah yang basah. Batangnya berwarna hijau dengan 

cabangnya berada di batang. Batang berongga terdiri dari dua jenis yaitu batang 

subur dan batang steril (batang vegetatif). Batang subur akan muncul saat musim 

semi, berwarna cokelat sampai keputihan dan berumur pendek. Pada batang subur 

cenderung tidak bercabang, tebal dan segar serta lebih pendek jika dibandingkan 
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dengan batang vegetatif. Pada ujung batang subur memiliki struktur yang 

menyerupai kerucut (strobilus) yang banyak mengandung spora. Struktur ujung 

batang subur disajikan pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Struktur ujung batang subur (Fenwick, 2015). 

Strobilus ini akan layu saat musim semi tiba. Batang steril (vegetatif) berwarna 

hijau dengan cabangnya berada di batang. Batang steril memiliki panjang yang 

lebih panjang dan lebat, yang memiliki diameter sebesar 1/20 inci atau 0,12 cm. 

Batangnya mengandung asam silikat dan silikat 5 - 8 %, potassium 1,8 %, kalsium 

1,3 %, aluminium, sulfur, magnesium dan mangan (Sandhu et al., 2010). Silika 

yang terkandung dalam equisetum ini sangat tinggi hingga mencapai 93,5 % 

(Carneiro et al., 2015).  

F.  Transmission Electron Microscopy (TEM) 

TEM merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menentukan ukuran butir dan 

morfologi partikel. TEM elektron digunakan sebagai sumber cahaya dengan 

resolusi terbesar yaitu 0,1 nm. Pada sampel yang akan diuji disiapkan dengan 

sangat tipis akibatnya elektron dapat menembusnya dan selanjutnya akan diolah 

menjadi sebuah gambar. Prinsip kerja TEM secara fisis memiliki kesamaan 



14 
 

    
 

dengan mikroskop cahaya, perbedaannya terletak pada sumber cahaya yang 

digunakan (Rosenauer, 2003). 

TEM bekerja karena terdapat elektron berenergi tinggi hingga mencapai 300 keV 

yang bertujuan agar mempercepat elektron. Elektron yang dipercepat pada daerah 

vakum akan berperilaku seperti cahaya serta memiliki sifat seperti gelombang 

dengan panjang gelombang 100.000 kali lebih pendek dari cahaya tampak (Beniac 

et al., 2010). Elektron kemudian melewati susunan sistem optik yang 

menggunakan kumparan lensa dan biasanya terbuat dari jenis magnet. Jarak fokus 

elektron dapat dikontrol yaitu dengan mengatur arus kumparan lensa (Smalman 

and Bishop, 1999). Skema TEM akan disajikan pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Skema TEM (Aryal, 2016). 

Lensa 
Proyektor 
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Pada saat elektron menembus lapisan sampel, maka elektron akan menyebar. 

Selanjutnya elektron tersebut akan difokuskan oleh sistem lensa elektromagnetik 

canggih sehingga akan menghasilkan gambar dari sampel. Gambar yang 

dihasilkan dapat diketahui ukuran kuantitas dari suatu material baik diperbesar 

dalam ukuran mikro ataupun nano (Hofer, 2014).  

TEM digunakan untuk mengkarakterisasi suatu material, biasanya untuk material 

berukuran nanometer dengan resolusi yang amat tinggi. Informasi mengenai 

morfologi, fasa kristal, struktur kristal, mikrostruktur, serta komposisi (Albar, 

2010). 

G. X-Ray Diffraction (XRD) 

Sinar-X ditemukan pada tahun 1895 oleh fisikawan Jerman yang bernama 

Wilhelm Rontgen. Sinar-X merupakan radiasi elektromagnetik mirip dengan sinar 

tampak, namun sinar-X memiliki panjang gelombang yang lebih pendek. Besar 

panjang gelombang sinar-X adalah dalam angstrom (Å) sebesar 10
-8

 cm. Sinar-X 

dalam difraksi dengan besar panjang gelombang antara 0,5 – 2,5 Å (Cullity, 

1978). 

X-Ray difraktometer merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mengidentifikasi fase kristal serta fasa dalam suatu bahan dengan memanfaatkan 

radiasi gelombang elektromagnetik sinar-X (Puri and Babbar, 1997). XRD 

digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material dengan cara 

menentukan parameter struktur kisi dan mengetahui ukuran partikel. Suatu 

material dapat dipelajari kisi-kisi ruang dari intensitasnya secara cepat dan akurat 
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dengan menggunakan difraksi sinar-X (Brindley and Brown, 1980). Pada Gambar 

2.5 akan disajikan skema XRD. 

 

Gambar 2.5 Skema XRD (Mondal, 2015). 

Sistem kerja difraktometer sinar-X didasarkan pada hukum Bragg yang 

menjelaskan tentang pola, intensitas, serta sudut difraksi (2θ) yang berbeda-beda 

setiap bahan. Apabila seberkas sinar-X dengan panjang gelombang λ di arahkan 

pada permukaan kristal dengan sudut datang θ, maka sinar tersebut akan 

dihamburkan oleh bidang atom kristal serta menghasilkan puncak-puncak difraksi 

yang dapat diamati dengan peralatan difraktometer (Cullity, 1978). Sumber 

radiasi pada difraktometer berasal dari Cu, Mo, Co, Cr dan Fe. Sumber radiasi ini 

sangat mempengaruhi sampel yang akan diuji akibatnya harus memperhatikan 

dalam memilih sumber radiasi (Brindley and Brown, 1980).   

Prinsip analisis XRD didasarkan pada atom-atom dalam suatu struktur bahan yang 

terdifraksi pada panjang gelombang tertentu pada sudut-sudut (2θ). Identifikasi 

struktur fasa yang ada pada sampel secara umum dilakukan dengan menggunakan 

data base Join Commite on Powder Diffraction standar (JCPDS) tahun 1996 serta 
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International Centre for Diffraction Data (ICPDF) tahun 1978. Analisis kualitatif 

didasarkan pada intensitas dari sampel dibandingkan atau dicocokkan dengan 

menggunakan standar internal maupun standar eksternal. Sinar-X yang jatuh pada 

kristal akan di difraksikan yang artinya sinar yang sefase akan saling menguatkan 

dan yang tidak sefase akan saling meniadakan atau melemah. Berkas yang 

terdifraksi dapat didefinisikan sebagai suatu berkas yang tersusun dari sejumlah 

besar sinar-sinar terhambur bersama saling memperkuat satu sama lain (Cullity, 

1992).  

Hukum Bragg merupakan perumusan matematika tentang persyaratan yang harus 

dipenuhi agar berkas sinar-X dapat dihamburkan tersebut merupakan difraksi. 

Sinar-X berasal dari tumbukan antara elektron kecepatan tinggi dengan objek 

target. Persamaan hukum Bragg diperlihatkan berikut ini: 

                                         (1) 

dimana λ merupakan panjang gelombang sinar-X, d merupakan jarak antar 

bidang, θ  merupakan sudut hamburan difraksi (Puri and Babbar, 1997). 

H.  X-Ray Fluorosence (XRF) 

XRF merupakan suatu alat uji yang menggunakan teknik analisis yang dapat 

menganalisa unsur-unsur yang membangun suatu material. XRF juga dapat 

digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur berdasarkan pada panjang 

gelombang dan jumlah sinar-X yang dipancarkan kembali setelah suatu material 

ditembaki sinar-X berenergi tinggi. XRF spektrometer terbagi menjadi dua 

kategori yaitu XRF panjang gelombang dispertive dan XRF energi dispersif. 
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Spektrometer panjang gelombang dispersif merupakan hal yang serupa dengan 

fluorimeter konvensional yang menggunakan kisi monokrometer untuk 

mendispersikan pancaran foton fluoresence dari sampel yang dihitung 

menggunakan detektor yang secara bersamaan menganalisa energinya. Pada saat 

ini XRF energi dispersif lebih ekstansif digunakan pada spektrometer portable hal 

ini disebabkan karena instrumentasinya lebih sederhana dan penampilannya lebih 

baik (Hou et al., 2004). 

Metode yang digunakan pada XRF tidak merusak sampel uji dan bisa diterapkan 

dalam bentuk padatan, serbuk, cairan dan gas. XRF memiliki presisi yang tinggi, 

maka XRF sering menjadi teknik yang dipilih dalam menentukan unsur utama 

dalam batuan (Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn dan Fe) dengan nilai 

ketidakpastian relatif antara 0,2 sampai 0,4 % (Pottos and Webb, 1992). Berikut 

ini akan disajikan skema dari XRF dalam Gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 Skema XRF (Chandler, 2016). 
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Prinsip kerja XRF berdasarkan terjadinya tumbukan atom-atom pada permukaan 

sampel (bahan) oleh sinar-X (Jenkin, 1988). Hasil analisis kualitatif ditunjukkan 

oleh puncak spektrum yang mewakili jenis unsur sesuai dengan energi sinar-X. 

Analisis kuantitatif diperoleh dengan cara membandingkan intensitas sampel 

dengan standar. Pada analisis kuantitatif, faktor-faktor yang mempengaruhi antara 

lain matriks bahan, kondisi kevakuman serta konsentrasi unsur dalam bahan, 

pengaruh unsur ini memiliki energi karakteristik yang berdekatan dengan energi 

karakteristik unsur yang dianalisis (Jenkin et al., 1995).  

Pemilihan kristal diperlukan untuk menutupi rentang panjang gelombang yang 

diinginkan. Panjang gelombangnya dapat dihitung dengan menggunakan Hukum 

Planck (1) dan Hukum Bragg (2): 

                                                     (2) 

                                                                         (3) 

Dimana,   merupakan panjang gelombang,   adalah konstanta planck,   adalah 

kecepatan cahaya, dan   adalah jarak lapisan atom (Jenkin et al., 1995). 

 



 
 

    
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai September 2018 di Laboratorium 

Fisika Material Universitas Lampung, Laboratorium Universitas Negeri Padang 

dan Laboratorium Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

Adupan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah equisetum, HCl 37% 

Merck, NaOH 99 % Merck, dan H2SO4 95-97 % Merck, kertas pH meter dan air 

destilasi atau aquabides. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yaitu timbangan digital, magnetic stirrer serta batang magnet pyrex, oven,  

furnace atau tungku pemanas, kertas whatman, beaker glass, pipet mikro, refluks 

kondenser, corong, spatula kaca, mortal serta pastel agate, mortal serta pastel  

biasa dan alat-alat gelas lainnya. Pada saat karakterisasi menggunakan alat XRD, 

XRF, dan TEM. 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini ada beberapa langkah 

yaitu proses preparasi untuk mendapatkan serbuk equisetum selanjutnya proses 



21 
 

    
 

ekstraksi untuk mendapatkan serbuk silika equisetum, kemudian melakukan 

karakterisasi dan analisis data sebagai tahap akhir. Karakterisasi XRF dilakukan 

di Laboratorium Kimia Instrumen FMIPA Universitas Negeri Padang dengan alat 

XRF merk PANalytical Epsilon 3. Uji XRD dilakukan di Jurusan Fisika FMIPA 

Universitas Negeri Padang dengan alat XRD merk XPERT PRO PANalytical, 

penembakan sampel dilakukan dengan kenaikan 2θ sebesar 0,026º dari 10º sampai 

100º, arus dan tegangan yang digunakan sebesar 30 mA dan 40 kV. Uji TEM 

menggunakan alat TEM merk JEOL/EO JEM-1400 versi 1.0. 

1. Preparasi Bahan 

Proses preparasi serbuk equisetum pertama kali yaitu memotong kecil-kecil 

equisetum selanjutnya mencuci equisetum menggunakan air, lalu dicuci kembali 

dengan aquades sampai bersih. Kemudian membakarnya kedalam oven dengan 

suhu 110 ºC selama 24 jam sampai equisetum berubah menjadi abu berwarna 

cokelat, lalu menggerus equisetum yang sudah kering menggunakan mortar 

sampai menghasilkan serbuk equisetum yang masih berupa serbuk halus. Proses 

terakhir yaitu menimbang serbuk halus equisetum untuk selanjutnya diekstraksi. 

2. Proses Ekstraksi 

Proses ekstraksi dilakukan untuk memperoleh silika dari equisetum yang sudah 

melalui tahap preparasi. Proses ekstraksi ini bertujuan untuk menghilangkan 

kotoran yang tidak diperlukan sehingga akan diperoleh silika murni dari 

equisetum. Pada Tabel 3.1 akan disajikan variasi bahan yang akan digunakan pada 

penelitian ini. 
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Tabel 3.1 Variasi bahan 

No Nama Equisetum (gr) NaOH (M) H2S04 (M) HCl (M) 

1. EQ20 20 2,0 5 1 

2. EQ25 20 2,5 5 1 

3. EQ30 20 3,0 5 1 

4. EQ35 20 3,5 5 1 

5. EQ40 20 4,0 5 1 

Pada proses ekstraksi dimulai dengan mempersiapkan 150 mL NaOH variasi yang 

digunakan 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 dan 4,0 M. Setelah larutan disiapkan langkah 

selanjutnya mencapurkan 20 gram serbuk equisetum kedalam masing-masing 

larutan NaOH yang telah disiapkan. Selanjutnya tiap-tiap larutan dimasukkan ke 

alat refluks dalam waktu 3 jam sambil diaduk serta dipanaskan pada suhu 100 ºC 

untuk mengekstraksi silika yang ada dalam serbuk equisetum. Hasil refluks 

disaring menggunakan whatman no. 41. Tahap selanjutnya yaitu mentitrasi hasil 

filtrat dengan larutan H2SO4 5 M sebanyak 150 mL setetes demi setetes sambil 

diaduk kuat sampai pada pH 7, selanjutnya akan diperoleh gel dan didiamkan 

selama 24 jam. Gel disaring menggunakan whatman no. 41 serta diambil gelnya 

sambil melakukan pencucian menggunakan aquabidest serta gel dikeringkan 

dengan oven dalam waktu 24 jam dengan suhu 80-100 ºC. 

Langkah yang selanjutnya yaitu mencampurkan silika kering dan larutan HCl 1M 

sebanyak 150 mL, lalu di-refluks dalam waktu 4 jam sambil diaduk dengan kuat 

pada suhu 100 ºC. Ini bertujuan untuk pemurnian dan menghilangkan zat yang 

tidak diperlukan seperti Al, Mg, Ca, serta Fe. Hasil dari refluks disaring 

menggunakan whatman no. 41 sambil dicuci menggunakan aquabidest dan 

diambil hasil filtrat yang lolos. Kemudian filtrat dikeringkan semalaman dalam 

suhu 200 ºC serta digerus lagi silika yang telah kering menggunakan mortar 

kemudian dikalsinasi dalam suhu 700 ºC selama 2 jam sampai diperoleh serbuk 
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nanosilika berwarna putih. Selanjutnya silika tersebut dikarakterisasi 

menggunakan TEM, XRD dan XRF. 

3. Karakterisasi 

Karakterisasi digunakan untuk mengetahui sifat fisik dan kimia dari sampel uji. 

Pada penelitian ini dilakukan karakterisasi pada sampel serbuk equisetum sebelum 

dan sesudah ekstraksi. Karakterisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

XRD, XRF dan TEM. TEM digunakan untuk mengidentifikasi ukuran nanosilika, 

XRF digunakan untuk mengetahui komposisi kimia yang terkandung dalam 

sampel, XRD digunakan untuk mengetahui fasa amorf atau kristalin. 

2.1 Karakterisasi TEM 

Proses karakterisasi TEM dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Membersihkan sampel pelet dengan ultrasonic cleaner menggunakan media 

aceton. 

2. Memotong spesimen dengan ukuran 3 mm dan ketebalan 300 µm dan 

menembak dengan ion argon sampai berlubang. 

3. Mengatur virtual source di bagian atas yang mewakili gun elektron untuk 

menghasilkan elektron monokromatik. 

4. Memfokuskan aliran elektron pada berkas yang kecil, tipis, yang koheren 

dengan menggunakan lensa kondensor 1 dan 2. Lensa 1 (biasanya dikontrol 

oleh tombol “spot size”) untuk menentukan ukuran dari besarnya aliran 

mengenai sampel. Lensa kedua (biasanya dikontrol tombol “intensitas atau 

brightness”) untuk mengubah ukuran spot pada sampel. Membatasi berkas 

dengan aperatur dari kondensor (biasanya dapat dipilih pengguna), 
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merobohkan sudut tinggi elektron (yang jauh dari optik, garis putus-putus di 

tengah-tengah). 

5. Menumbuk berkas elektron pada spesimen. Lalu, bagian-bagiannya 

ditransmisikan. 

6. Memfokuskan bagian yang ditransmisikan dengan lensa objektif menjadi 

gambar. 

7. Memilih opsional logam area apertur untuk membatasi sinar dan objektif 

aperture ini meningkatkan kontras dengan menghalangi difraksi elektron yang 

tinggi, memilih apertur memungkinkan untuk memeriksa secara berkala 

difraksi elektron dengan pengaturan struktur atom dalam sampel. 

8. Meneruskan gambar melalui intermediet dan memperbesar lensa proyektor. 

Melihat gambar di layar fosfor. Gambar dalam bidang gelap, sampel terkena 

lebih sedikit elektron. Area yang lebih terang, sampel terkena lebih banyak 

elektron yang mempengaruhi sampel yang tipis (kurang padat). 

b.   Karakterisasi XRF 

Karakterisasi XRF digunakan untuk mengetahui kandungan unsur-unsur yang 

terkandung dalam sampel baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sampel yang 

dapat dianalisis menggunakan XRF yaitu: 

1. Menyiapkan sampel yang akan diuji, apakah sampel berbentuk serbuk, cair 

atau padatan. 

2. Meletakkan sampel di dalam sampel holder. Memastikan bagian bawah 

holder tertutupi seluruhnya oleh sampel karena akan ditembaki oleh sinar-X. 
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3. Setelah sampel siap pada sampel holder, menutup Lid dan menjalankan XRF 

menggunakan tombol on. 

4. Analisis akan langsung berjalan dengan menggunakan tombol penyinaran 

sinar-X. Sinar-X akan mengenai sampel untuk beberapa saat. 

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

menganalisis unsur-unsur yang terkandung dalam sampel. 

6. Pemotretan hasil.  

c.    Karakterisasi XRD 

Karakterisasi XRD digunakan untuk mengetahui struktur fasa pada sampel. Proses 

karakterisasi dimulai dengan meletakkan sampel serbuk yang telah dibuat pada 

tempat cuplikan dan diratakan. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam 

difraktometer yang akan menembakkan sinar-X melalui berbagai sudut hingga 

didapatkan data kuantitatif pada setiap sudutnya. Data tersebut digunakan untuk 

menggambar grafik dengan Matlab versi 8.3.0.532 (R2014a). Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam proses karakterisasi XRD yaitu: 

1. Menyiapkan sampel yang akan dianalisis, lalu merekatkan pada kaca dan 

memasang pada tempatnya berupa lempeng tipis berbentuk persegi panjang 

(sampel horder) dengan lilitan pekat. 

2. Memasang sampel yang telah disimpan pada sampel horder, kemudian 

meletakkannya pada sampel stand. 

3. Memasukkan parameter pengukuran pada software melalui komputer 

pengontrol seperti penentuan scan mode, rentang sudut, kecepatan cuplikan 

scan, memberi nama cuplikan dan memberi nomor urut file data. 
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4. Mengoperasikan alat difraktometer dengan perintah “Start” pada menu 

komputer, sinar-x akan meradiasi sampel yang terpancar dari target Cu dengan 

panjang gelombang 1,54060 Å. 

5. Melihat hasil difraksi pada komputer dan intensitas difraksi pada sudut 2θ 

tertentu dapat dicetak oleh mesin printer. 

6. Mengambil sampel setelah pengukuran cuplikan selesai. 

7. Data yang terekam berupa sudut difraksi 2θ, besarnya intensitas (I) dan waktu 

pencatatan perlangkah (t). 

8. Setelah data didapat analisis kualitatif dengan menggunakan search match 

analysis yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan data standar data 

base PDF (Power Diffraction File).  

a.   Diagram Alir 

1. Preparasi Equisetum A 

Diagram alir pada proses preparasi serbuk equisetum yaitu pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir preparasi serbuk equisetum

Equisetum A 

 equisetum dipotong kecil-kecil 

 dicuci menggunakan aquades 

 dioven dalam suhu 110 
o
C selama 

24 jam 

 digerus mengguakan mortar 

Serbuk equisetum halus 
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2. Ekstraksi Silika Equisetum A 

Proses ekstraksi silika equisetum yaitu seperti Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram alir ekstraksi silika dari equisetum

Serbuk halus silika  

 

Analisis data 

 

 dikarakterisasi menggunakan TEM, XRD dan 

XRF 

Serbuk Equisetum halus 20 gram 

 dicampur menggunakan 150 mL NaOH dengan 

variasi 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 dan 4,0 M 

 direfluks dalam waktu 3 jam sambil diaduk 

serta dipanaskan dalam suhu 100 
o
C 

 disaring menggunakan whatman no. 41 

 Filtrat 

 dititrasi tetes demi tetes  dengan 150 mL H2SO4 

5 M sambil diaduk hingga pH 7  

Gel silika jernih 

Silika kering 

 

 didiamkan selama 24 jam  

 disaring menggunakan whatman no. 41 sambil 

dicuci dengan aquabidest panas 

 dikeringkan dalam suhu 80 
o
C selama 24 jam 

 digerus dengan mortar 

 di refluks menggunakan 150 mL HCl 1M 

selama 4 jam sambil diaduk serta dipanaskan 

pada suhu 100 
o
C 

 disaring menggunakan whatman no. 41 sambil 

dicuci dengan aquabidest panas 

 dikeringkan semalaman dalam suhu 200 
o
C 

 digerus menggunakan mortar serta dikalsinasi 

pada suhu 700 
o
C dalam waktu 2 jam. 

 digerus kembali menggunakan mortar 

TEM, XRD, dan XRF 



 
 

    
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penambahan konsentrasi NaOH berpengaruh pada massa dan kandungan 

nanosilika yang dihasilkan, pada konsentrasi NaOH 2,0; 2,5; 3,0; 3,5, dan 4,0 

M secara berturut-turut diperoleh nanosilika sebesar 0,79; 0,86; 1,20; 1,25, 

serta 0,65 gram. Pada penambahan konsentrasi NaOH 3,0 M diperoleh 

kandungan nanosilika sebesar 95,84 % dan konsentrasi NaOH 3,5 M 

diperoleh kandungan nanosilika sebesar 95,82 %.  

2. Pada equisetum dengan konsentrasi NaOH 3,0 M dan 3,5 M memiliki fasa 

yang sama yaitu amorf dengan puncak tertinggi pada sudut 23º. 

3. Pada equisetum dengan konsentrasi NaOH 3,0 M diperoleh ukuran butir 

terkecil sebesar 2,3 nm, ukuran butir terbesar sebesar 13,5 nm dengan ukuran 

rata-rata setiap butir sebesar (7,0 ± 2,9) nm. 

 

B.   Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

menganalisis kelima sampel dengan XRF, XRD, serta SEM. Melakuka
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pencucian sampel lebih dari 3 kali serta melakukan uji SEM untuk melihat 

struktur pada equisetum. 
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