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Abstrak: Silika gel dapat dimanfaatkan sebagai adsorben dan katalis karena luas 

permukaannya yang tinggi. Silika gel disintesis dengan metode sol-gel melalui 

beberapa tahap yaitu hidrolisis, kondensasi, aging dan drying. Karakteristik silika 

gel dipengaruhi oleh tahapan sintesis tersebut. Pada penelitian ini dipelajari 

pengaruh kondisi aging (suhu dan penambahan asam silikat) terhadap karakteristik 

silika xerogel yang dihasilkan. Analisis dengan FT-IR menunjukkan silika gel 

berhasil disintesis, ditunjukkan dengan munculnya serapan khas gugus silanol (Si – 

OH) dan siloksan (Si – O – Si). Hasil analisis dengan BET menunjukkan luas 

permukaan silika gel dipengaruhi oleh temperatur aging dan penambahan 

konsentrasi monomer. Temperatur aging optimum diperoleh pada suhu 40oC dan 
penambahan konsentrasi monomer pada volume 4 mL. 
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PENDAHULUAN 

Silika gel merupakan jaringan tiga dimensi yang kaku dari partikel-partikel yang 

berdekatan di dalam sistem koloid silika dan dapat digolongkan menjadi hidrogel, xerogel, 

dan aerogel (Iler, 1978: 463).Silika gel dapat dimanfaatkan sebagai adsorben, katalis, fasa 

diam pada kolom kromatografi, bahan tambahan dalam pembuatan cat, dan merupakan 

produk yang aman digunakan untuk menjaga kelembaban makanan, kosmetik, maupun obat-

obatan (Iler, 1978: 578). Silika gel dapatdisintesis dari prekursorsodium silikat. Sodium 

silikat komersial diproduksi dengan cara mereaksikan material yang mengandung silika 

seperti pasir kuarsa dengan sodium karbonat di dalam furnace pada temperatur 1300
o
C (Iler, 

1978: 137). Produksi sodium silikat dengan metode tersebut membutuhkan banyak energi dan 

kurang efisien dari segi biaya maupun bahan baku, sehingga kemudian mulai dicari metode 

yang lebih sederhana dan bahan baku alternatif untuk memproduksi sodium silikat.  

Affandi,dkk. (2009) telah melakukan sintesis silika gel dari prekursor sodium silikat 

yang diekstrak dari abu bagasse. Abu bagasse merupakan limbah padat dari industri gula 

yang jumlahnya melimpah. Silika yang terkandung di dalam abu bagasse merupakan silika 

amorf dan dapat diekstrak menggunakan metode ekstraksi basa (Kalapathy, dkk., 2000). 

Metode ekstraksi basa didasarkan pada sifat silika amorf yang memiliki kelarutan rendah 

pada pH < 10 dan kelarutannya meningkat secara tajam pada pH > 10 (Iler, 1978: 47). Oleh 

karena itu, pada penelitian ini dilakukan ekstraksi silika dari abu bagasse menggunakan 

larutan sodium hidroksida 2 M yang memiliki pH 13. 

Sintesis silika gel dari sodium silikat dilakukan dengan metode sol-gel. Tahap awal 

dari metode sol-gel adalah pembuatan sol silika. Sol silika dibuat dengan cara mencampur 

sodium silikat dengan resin penukar kation untuk mempertukarkan ion Na
+ 

dengan ion H
+ 
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menghasilkan larutan asam silikat. Tahap berikutnya adalah proses pembentukan gel, dimana 

terjadi pembentukan ikatan siloksan (Si – O – Si) melalui reaksi kondensasi. Produk hasil 

kondensasi kemudian saling bergabung satu sama lain membentuk suatu cluster yang disebut 

gel. Gel yang terbentuk selanjutnya di-aging untuk penguatan jaringan dan meningkatkan 

kekakuan gel (Brinker & Scherer, 1990: 304).Tahap akhir dari proses sol-gel adalah 

pengeringan yang bertujuan untuk menghilangkan pelarut sehingga diperoleh gel kering. 

Tahap aging merupakan tahapan penting pada sintesis silika gel karena karakteristik 

silika gel yang meliputi luas permukaan, ukuran pori, dan volume pori dipengaruhi oleh 

kondisi aging (Letaif, dkk., 2014). Pada tahap aging terjadi penggabungan oligomer atau 

monomer pada jaringan gel melalui ikatan siloksan sehingga meningkatkan kekuatan dan 

kekakuan gel (Hæreid,dkk., 1995). Jaringan gel yang kuat dan kaku dapat menahan tekanan 

pada proses penghilangan pelarut sehingga mencegah terjadinya penyusutan pori. Beberapa 

parameter penting dalam mempelajari pengaruh kondisi aging pada sintesis silika gel 

meliputi temperatur, konsentrasi monomer, dan waktu aging. Smitha, dkk. (2007) dan He, 

dkk. (2009) melaporkan bahwa temperatur aging memiliki pengaruh terhadap struktur dan 

luas permukaan silika aerogel, sedangkan Hæreid, dkk.(1996) melaporkan penambahan 

sejumlah monomer sesaat setelah terbentuknya gel pada sintesis silika gel dapat 

meningkatkan kekakuan dan kekuatan jaringan gel.  

Lama waktu aging dilaporkan memiliki pengaruh terhadap karakteristik silika gel. 

Affandi, dkk. (2009) telah mempelajari pengaruh waktu aging terhadap kapasitas adsorpsi 

silika gel yang disintesis dari abu bagasse. Dalam penelitian tersebut kondisi sintesis 

optimum adalah pH 7 dan waktu agingselama 18 jam pada temperatur kamar, menghasilkan 

silika xerogel dengan luas permukaan 160,2 m
2
/g. Luas permukaan tersebut diperkirakan 

masih dapat ditingkatkan lagi dengan memperhatikan parameter lain yang belum diteliti yaitu 

temperatur aging dan penambahan konsentrasi monomer (Smitha, dkk. 2007; He, dkk. 2009; 

dan Hæreid, dkk., 1996). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada studi mengenai 

pengaruh temperatur aging dan penambahan konsentrasi monomer pada sintesis silika 

xerogel dari bahan dasar abu bagasse. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat 

Peralatan yang digunakan adalah peralatangelas, magnetic stirrer, neraca digital 

(Sartorius),oven(Memmert), BET Surface Area Analyzer (NovaWin &AsiQwin, 

Quantachrome), SEM (Type Inspect S50, FEI), dan FT-IR (Shimadzu Type FT-IR 8400S). 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu abu bagasse dari PT. Rajawali I, 

Unit PG Krebet Baru II, Sodium hidroksida p.a (Merck), Ammonium hidroksida p.a(Merck), 

aquades, air demineralisasi, resin penukar kation, kertas saring (Whatman-42), indikator pH 

universal (Merck),danaluminium foil. 
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Prosedur 

Ekstraksi Silika dari Abu Bagasse 

  Abu bagasse sebanyak 10 g dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL dan 

ditambahkan larutan sodum hidroksida 2 M sebanyak 60 mL. Campuran tersebut dididihkan 

selama 1 jam sambil diaduk secara konstan menggunakan magnetic stirrer. Setelah 1 jam, 

campuran didinginkan dan disaring menggunakan kertas saring Whatman-42. Filtrat yang 

diperoleh merupakan larutan sodiumsilikat. 

 

Pembuatan Sol Silika 

Larutan sodium silikat sebanyak10 mL dimasukkan ke dalam gelas beaker yang telah 

diisi resin penukar kation dengan perbandingan 1:3 disertai pengadukan menggunakan 

magnetic stirrer selama30 menit. Selanjutnya, campuran disaring sehingga diperoleh filtrat 

yaitu larutan asam silikat. 

Sintesis Silika Xerogel dengan Variasi Temperatur Aging 

Larutan asam silikat dimasukkanke dalam tiga gelas beker, kemudian ditambahkan 

larutan amonium hidroksida 1 M tetes demi tetes hingga terbentuk gel. Geldi-aging pada 

suhu kamar, 40
o
C dan 60

o
C selama 18 jam. Gel yang telah di-aging kemudian dicuci 

menggunakan air demineralisasi dan selanjutnya disaring. Terakhir, gel dikeringkan 

menggunakan oven pada suhu 80
o
C selama 24 jam. Silika xerogel selanjutnya dikarakterisasi 

dengan BET. 

Sintesis Xerogel dengan Penambahan Konsentrasi Monomer 

Larutan asam silikat dimasukkan ke dalam empat gelas beker. Selanjutnya 

ditambahkan larutan amonium hidroksida1 M hingga terbentuk gel (pH 8). Setelah gel 

terbentuk, ditambahkan kembali larutan asam silikat yang telah diencerkan dengan air 

demineralisasi dengan perbandingan volume (mL) asam silikat : air demin 2:8, 4:6, 6:4,8:2, 

dan 10:0. Selanjutnyagel di-aging selama 18 jam pada temperatur optimum diketahui melalui 

Prosedur 2. Gel yang telah di-aging kemudian dicuci menggunakan air demineralisasi. 

Terakhir, gel dikeringkan menggunakan oven pada suhu 80
o
C selama 24 jam. Silia xerogel 

selanjutnya dikarakterisasi menggunakan BET, FT-IR,dan SEM. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Silika xerogel yang dihasilkan memiliki wujud fisik berupa serbuk berwarna putih. 

Hasil analisis gugus fungsi menggunakan FT-IR untuk silika gel yang di-aging pada 40
o
C 

dan ditambahkan monomer sebanyak 4 mL ditunjukkan pada Gambar 1. Hasil karakterisasi 

menunjukkan bahwa silika xerogel berhasil disintesis, ditunjukkan dengan munculnya 

serapan khas gugus silanol (Si – OH) pada bilangan gelombang 3385 cm
-1

 dan siloksan (Si – 

O – Si) pada bilangan gelombang 1050 cm
-1

.  

 Karakterisasi lebih lanjut menggunakan SEM untuk mengetahui morfologi silika gel 

yang di-aging pada temperatur 40
o
C dan ditambahkan monomer sebanyak 4 mL. Hasil 



Prosiding 
Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2018 
Malang, 03 November 2018 
 

 
179 |Sinergi Sains, Teknologi, dan Pembelajaran dalam Bidang Kimia di Era Globalisasi 

 

karakterisasi SEM menunjukkan terdapat partikel yang teragregasi dipermukaan gel (Gambar 

2). Pada perbesaran yang lebih tinggi, dapat dilihat cluster-clusterdi permukaan gel tersusun 

dari partikel yang menyerupai bola. 

 

 
Gambar 1 Spektra FT-IR Silika Xerogel Hasil Sintesis 

 

 
                       (a)      (b)   

          

Gambar 2 Morfologi Silika Xerogel Hasil Sintesis, (a) perbesaran 100000 dan (b) Perbesaran 150000 

 

Pengaruh Temperatur Aging terhadap Luas Permukaan Silika Gel 

Luas permukaan silika xerogel dikarakterisasi dengan metode BET. Silika xerogel 

yang di-aging pada temperatur kamar memiliki luas permukaan yang paling kecil. Hal ini 

menunjukkan bahwa jaringan gel yang dihasilkan belum cukup kuat untuk menahan tekanan 

pada proses pengeringan sehingga terjadi penyusutan pori dan berakibat pada berkurangnya 

luas permukaan. Sementara itu, kenaikan temperatur aginghingga 40
o
C mempercepat 

monomer silika untuk bergabung ke jaringan gel sehingga meningkatkan kekuatan gel. 

Jaringan gel yang semakin kuat mampu mengatasi tekanan pada proses pengeringan sehingga 
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penyusutan pori dapat berkurang dan diperoleh luas permukaan paling tinggi.Ketika 

temperatur aging dinaikkan ke 60
o
C, energi kinetik dari partikel-partikel yang ada di dalam 

sol juga semakin tinggi sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah monomer yang 

bergabung ke jaringan gel. Peningkatan jumlah monomer ini tentu semakin meningkatkan 

kekuatan struktur gel yang ditunjukkan dengan nilai luas permukaan pada temperatur 

aging60
o
C lebih tinggi daripada temperatur kamar. Akan tetapi, makin banyak monomer 

yang bergabung, susunan partikel akan semakin rapat dan berhimpit-himpitan karena 

monomer akan mengisi ruang-ruang kosong dari jaringan gel sehingga pori-pori yang 

terbentuk memiliki ukuran yang kecil. Pori yang terlalu kecil akan sulit dicapai oleh gas 

nitrogen yang digunakan untuk analisis BET sehingga nilai luas permukaan hasil pembacaan 

menurun. 

 

Pengaruh Penambahan Monomer terhadap Luas Permukaan Silika Gel 

Pengaruh penambahan monomer terhadap luas permukaan silika xerogel disajikan 

pada Tabel 1. Luas permukaan silika xerogel meningkat hingga penambahan monomer 

sebanyak 4 mL. Hal ini menunjukkan monomer yang ditambahkan berperan optimum untuk 

menguatkan jaringan gel sehingga dapat mengurangi terjadinya penyusutan pori. Pada saat 

yang bersamaan, kadar padatan gel terus meningkat seiring dengan naiknya volume monomer 

yang ditambahkan. Pada penambahan 6 mL, luas permukaan silika gel mulai turun akibat 

monomer mulai mengisi pori-pori gel. Peningkatan kadar padatan gel semakin dominan pada 

penambahan monomer sebanyak 8 mL menghasilkan silika gel yang mempunyai struktur 

yang sangat rapat sehingga pori-porinya mengecil dan mengurangi luas permukaannya. 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, keunggulan dari penggunaan temperatur aging yang 

lebih tinggi dari penelitian sebelumnya (Affandi, dkk., 2009) dan penambahan monomer 

setelah tahap pembentukan gel adalah dapat meningkatkan luas permukaan silika xerogel. 

 

Tabel 1 Pengaruh Penambahan Monomer terhadap Luas Permukaan Silika Xerogel 

Volume monomer Luas permukaan (m2/g) 

2 475,41 

4 526,83 

6 479,98 

8 443,47 

10 407,76 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa temperature aging dan penambahan monomer setelah tahap pembentukan gel 

berpengaruh terhadap luas permukaan silica xerogel. Temperatur aging optimum adalah 

40
o
C, dan volume optimum pada penambahan monomer adalah 4 mL. 
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