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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kalium silikat telah dimanfaatkan dalam bidang pertanian sebagai nutrisi 

tambahan bagi tanaman (Kikuchi, 1999; Yao, Yoneyama, dan Hayashi, 2003; Wu 

dan Liu, 2007). Pemanfaatan kalium silikat dibidang pertanian dapat 

meningkatkan kadar gula dan asam amino dalam tanaman, sehingga tanaman 

memiliki ketahanan yang kuat terhadap serangga dan hama penyakit, serta 

mengalami peningkatan kualitas dari segi rasa, bentuk, dan warna (Kikuchi, 

1999). Di beberapa negara, kalium silikat telah banyak diaplikasikan sebagai 

pupuk dan sebanyak 90% digunakan untuk tanaman padi (Ma, J. F., & Takahashi, 

E., 2002). 

 Di Indonesia sendiri, pupuk kalium silikat merupakan salah satu jenis pupuk 

yang belum pernah atau jarang digunakan pada tanaman. Hal inilah yang mungkin 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan produktivitas tanaman padi menjadi 

kurang optimal karena kurangnya pemenuhan unsur hara kalium dan silika. 

Pemberian unsur hara silika (Si) pada tanaman padi sangat jarang atau bahkan 

tidak pernah dilakukan (Husnain, dkk., 2010). Meskipun silika tidak termasuk 

kedalam unsur hara makro maupun mikro, unsur Si sangat dibutuhkan oleh 

tanaman dalam jumlah besar khususnya untuk tanaman akumulator silika yaitu 

famili Gramineae dan Cyperaceae seperti padi dan tebu (Husnain, dkk., 2010). 

Dalam satu kali musim panen, tanaman padi dapat menyerap silika hingga 100-

300 kg/ha (Kyuma, 2004). Selama ini pemenuhan unsur bagi tanaman padi berasal 

dari tanah. Namun, menurut Darmawan, dkk (2006), dalam kurun waktu selama 

33 tahun, kandungan Si dalam tanah di pulau jawa berkurang 20%. Matychenkov, 

dkk. (1995) juga menyatakan hal yang sama dimana kadar Si terus berkurang pada 

lahan pertanian yang dibudidayakan secara intensif yang berdampak pada 

penurunan kesuburan tanah. Menurunnya kadar Si dalam tanah diduga sebagai 

penyebab utama terjadinya stagnansi produksi padi di Indonesia (Amrullah, 

2015). Kekurangan unsur Si pada tanaman akumulator Si dapat mempengaruhi 
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pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut (Husnain, dkk., 2010). Unsur 

silika sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas padi karena unsur 

Si mampu memperbaiki sifat fisik tanaman, berperan dalam peningkatan kekuatan 

dan ketahanan sel, serta membantu tanaman menjadi lebih tegak (Yukamgo, E., & 

Yuwono, N. W., 2007). 

Selain unsur silika, pemberian unsur hara kalium juga dapat mempengaruhi 

produktivitas tanaman. Kalium merupakan unsur hara makro yang berperan 

penting dalam proses fotosintesis, berperan membantu pembentukan protein dan 

karbohidrat, mengeraskan biji dan bagian kayu tanaman, serta meningkatkan 

resistensi terhadap penyakit (Ali, M., 2011). Kebutuhan tanaman akan unsur hara 

kalium mencapai 23-257 kg/ha (Husnain, dkk., 2010). Sehingga diharapkan 

penggabungan unsur hara silika dan kalium dalam pupuk kalium silikat dapat 

memicu terjadinya peningkatan produktivitas tanaman padi di Indonesia.  

Penggunaan pupuk kalium silikat di Indonesia yang masih sangat jarang 

dilakukan dapat disebabkan karena kurangnya pemberian informasi kepada petani 

dan masih dilakukannya impor produk kalium silikat yang harganya mencapai 

2500 US $/ton (www.alibaba.com, 2014). Oleh karena itu, perlu adanya upaya 

dalam pembuatan pupuk kalium silikat dari sumber yang mudah diperoleh di 

negara Indonesia dengan harga yang terjangkau. 

 Limbah jerami merupakan limbah pertanian yang ketersediaannya melimpah 

di Indonesia. Beberapa peneliti menemukan bahwa kandungan silika dalam abu 

jerami padi sebesar 91% (Lu dan Hsieh, 2012; Morsy, El-Sheikh dan Barhoum, 

2014). Kandungan silika yang tinggi menjadikan limbah jerami padi sebagai 

sumber silika yang potensial. Silika yang berasal dari limbah jerami padi ini 

memiliki beberapa keunggulan dibandingan dengan silika yang berasal dari 

batuan, yaitu jumlahnya melimpah dan harganya relatif murah karena berasal dari 

limbah pertanian. Namun, silika yang berasal dari limbah jerami ini belum 

dimanfaatkan secara maksimal. Sebagian besar penelitian yang sudah ada 

mengaplikasikan silika yang berasal dari limbah pertanian sebagai katalis 

(Velmurugan, dkk., 2015; Al-Hasani, dkk., 2013; Rafiee dan Shahebrahimi, 2012; 

Adam, dkk., 2010; Adam dan Iqbal, 2010). Selain itu, menurut Binod, dkk (2010) 

limbah jerami padi juga mengandung unsur kalium dalam bentuk K2O dengan 

http://www.alibaba.com/
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kadar yang cukup tinggi yaitu 12.30%. Oleh karena itu, limbah jerami padi dapat 

dijadikan sebagai alternatif bahan baku pupuk, dimana limbah jerami padi 

merupakan bahan baku yang relatif murah, ramah lingkungan, dan ketersediannya 

melimpah di Indonesia. 

 Selanjutnya, dalam upaya peningkatan penyerapan unsur silika dan kalium 

oleh tanaman, perlu dilakukan sintesis partikel berukuran nano (10
-9

 m). Hal ini 

sesuai dengan hasil yang dikemukakan oleh Amrullah (2015) dimana partikel 

nano memberikan produktivitas tanaman padi yang lebih baik dibandingkan 

dengan makropartikel. 

 Berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini dilakukan sintesis kalium 

silikat nanopartikel dari jerami padi dengan metode pembakaran (flame spray). 

Ekstraksi silika dalam limbah jerami padi dilakukan dengan menggunakan metode 

chemical treatment dengan pelarut basa kalium hidroksida (KOH) sebagai sumber 

unsur kalium bagi tanaman. Metode yang digunakan dalam sintesis kalium silikat 

nanopartikel adalah metode pembakaran (flame spray) dengan variasi laju alir 

LPG (liquefied petroleum gas) yang dalam hal ini berperan sebagai bahan bakar 

dalam set alat flame spray. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana alur sintesis kalium silikat nanopartikel dari jerami padi dengan 

metode flame spray? 

2. Bagaimana karakteristik kalium silikat nanopartikel yang diperoleh 

berdasarkan interpretasi data FTIR dan TEM? 

3. Bagaimana pengaruh variasi laju alir LPG terhadap kalium silikat nanopartikel 

yang diperoleh? 
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1.3 Pembatasan Masalah Penelitian 

 Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai dan untuk menghindari adanya 

perluasan masalah maka perlu dijelaskan tentang pembatasan masalah yang akan 

diteliti. Adapun pembatasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Subjek penelitian yang dilakukan berupa ekstraksi silika menggunakan pelarut 

basa kalium hidroksida untuk sintesis kalium silikat nanopartikel dengan 

metode pembakaran (flame spray) yang kemudian akan diaplikasikan sebagai 

pupuk kalium silikat nanopartikel. 

2. Bahan baku yang digunakan berupa limbah jerami padi yang berasal dari 

persawahan di daerah cimahi. 

3. Variasi laju alir LPG yang digunakan yaitu: 0.45, 0.60, 0.90, dan 1.20 L/menit. 

4. Karakterisasi yang dilakukan dibatasi pada struktur, morfologi, dan ukuran 

partikel kalium silikat yang diperoleh. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kalium silikat nanopartikel 

dari limbah jerami padi dengan metode pembakaran (flame spray). Tujuan lainnya 

adalah untuk mengetahui karakteristik kalium silikat nanopartikel yang diperoleh 

melalui hasil pengujian menggunakan instrumen Fourier Transform Infrared 

(FTIR) dan Transmission Electron Microscopy (TEM). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia 

khususnya dibidang pertanian dengan memproduksi pupuk yang berasal dari 

limbah pertanian jerami padi. Produksi pupuk dilakukan dengan cara yang 

sederhana dan ramah lingkungan sehingga dapat mendukung upaya pemerintah 

dalam menjaga kestabilan pangan di Indonesia. 

 


