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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai sejak bulan Februari hingga bulan Juli 

2016. Sintesis kalium silikat nanopartikel yang berasal dari limbah jerami padi 

dilakukan di Laboratorium Setiabudhi Regency. Analisis spektroskopi inframerah 

(Fourier Transform Infrared, FTIR) dilakukan di Laboratorium Kimia Organik 

Institut Teknologi Bandung. Analisis menggunakan transmission electron 

microscopy (TEM) dilakukan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan X-ray 

diffraction (XRD) dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi dan 

Kelautan Bandung (PPP GL). 

 

3.2 Rancangan Penelitian 

Secara garis besar, rancangan penelitian sintesis kalium silikat 

nanopartikel dibagi menjadi lima tahap yaitu preparasi abu jerami padi, ekstraksi 

silika dalam abu jerami padi, pengujian hasil ekstraksi silika dengan metode 

chemical treatment, sintesis kalium silikat nanopartikel dengan metode 

pembakaran (flame spray), dan karakterisasi kalium silikat nanopartikel. Secara 

keseluruhan, prosedur penelitian dapat digambarkan melalui bagan alir yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

3.2.1 Alat, Bahan, dan Karakterisasi 

3.2.1.1 Alat 

 Peralatan yang digunakan pada penelitian sintesis dan karakterisasi kalium 

silikat nanopartikel yang berasal dari limbah jerami padi dengan metode 

pembakaran (flame spray) antara lain: alat-alat gelas, gelas ukur plastik, pipet 

plastik, corong plastik, sendok plastik, botol plastik, klem, statif, desikator, 

furnace, neraca analitik, wadah plastik, plastik wrap, kompor listrik, stirrer, 

magnetic stirrer, termometer suhu > 1000
O
C, cawan petri plastik, pompa vakum, 

lumpang dan alu, serta set alat flame spray. 
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Gambar 3.1. Bagan alir peneltian. 

 

 

 

 

 

 

 

Preparasi abu jerami  padi 

Jerami padi dicuci, dikeringkan, lalu dipotong kecil-kecil 

Jerami padi yang telah dipotong dibakar dalam furnace pada suhu 

700
O
C selama 3 jam. 

Abu jerami  padi 

Digerus halus (200 mesh), kemudian diekstraksi dengan KOH 1M 

selama 2 jam, endapkan, ambil larutannya. 

Larutan Kalium Silikat 

 

Dimasukkan kedalam alat flame spray Diuji dengan penambahan asam fosfat  

Endapan Silika 

Dikeringkan pada suhu 100
O
C. 

Karakterisasi Partikel Silika 

(FTIR dan XRD) 

Partikel Kalium Silika 

Karakterisasi Partikel 

Kalium Silika 

(FTIR dan TEM) 

Analisis Gravimetri  

Analisis AAS 
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3.2.1.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian sintesis dan karakterisasi 

kalium silikat nanopartikel yang berasal dari limbah jerami padi dengan metode 

pembakaran (flame spray) antara lain: jerami padi, aquades, KOH (Brataco 

Chemical), H3PO4 (Brataco Chemical), dan kertas saring whatmann no. 41 

(Whatmann glass microfiber filters CAT No. 1822-055, Whatmann, Britain). 

 

3.2.1.3 Karakterisasi 

Peralatan yang digunakan untuk mengkarakterisasi kalium silikat 

nanopartikel adalah instrumen spektroskopi inframerah (FTIR Prestige 21, 

SHIMADZU), X-ray Diffraction (XRD; PANalytical X’PertPRO; Philips Corp., 

The Netherland), dan Transform electron microscope (TEM, JEOL JEM-1400, 

JEOL Ltd., Japan). 

 

3.2.2 Prosedur Penelitian 

3.2.2.1 Preparasi Abu Jerami Padi 

 Jerami padi yang diperoleh dari area persawahan di kota Cimahi dicuci 

terlebih dahulu. Hasil pencucian kemudian dikeringkan dibawah sinar matahari 

selama 3 hari. Jerami padi yang telah dikeringkan kemudian dipotong kecil-kecil 

(± 1 cm) membentuk segiempat. Hasilnya kemudian dibakar dalam furnace pada 

suhu 700
O
C selama 3 jam (Yuvakkumar, dkk., 2014). Abu jerami padi yang 

diperoleh dianalisa kandungan silikanya dengan metode gravimetri dan 

kandungan logam oksidanya dengan instrumen AAS. 

 

3.2.2.2 Ekstrasi Silika dalam Abu Jerami Padi 

 Abu jerami padi yang diperoleh dari hasil pembakaran dihaluskan terlebih 

dahulu (± 200 mesh). Abu jerami padi yang telah halus kemudian ditimbang dan 

dilarutkan dalam larutan KOH dengan perbandingan mol 1:4 masing-masing 

untuk abu jerami padi dan KOH. Larutan tersebut kemudian dipanaskan pada 

suhu 65
O
C selama 2 jam dengan dibantu pengadukan menggunakan stirrer dengan 

kecepatan 1000 rpm (Rafiee dan Shahebrahimi, 2012). Hasil pemanasan 
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kemudian diendapkan selama 24 jam. Larutan yang telah diendapkan didekantasi 

sehingga diperoleh larutan kalium silikat. 

 

3.2.2.3 Pengujian Hasil Ekstraksi Silika 

 Larutan kalium silikat yang diperoleh dari hasil ekstraksi diendapkan 

dengan asam fosfat (H3PO4 6M). Endapan putih yang terbentuk kemudian disaring 

dengan menggunakan kertas saring whatmann no. 41. Endapan yang diperoleh 

kemudian dipanaskan pada suhu 100
O
C untuk mengurangi kadar air didalamnya. 

Endapan yang telah dikeringkan kemudian dikarakterisasi dengan instrumen FTIR 

dan XRD. 

 

3.2.2.4 Sintesis Kalium Silikat Nanopartikel 

 Larutan kalium silikat yang diperoleh dari hasil ekstraksi dimasukkan 

kedalam alat flame spray dengan melakukan variasi laju alir LPG masing-masing 

sebesar 0.45, 0.60, 0.90, dan 1.20 L/menit. Padatan kalium silikat yang diperoleh 

kemudian dikarakterisasi dengan instrumen FTIR dan TEM. 

 

3.2.2.5 Karakterisasi Partikel Hasil Sintesis 

  Karakterisasi partikel kalium silikat dan partikel silika yang diperoleh dari 

hasil pengujian dengan penambahan asam dibatasi pada gugus fungsi, morfologi, 

ukuran partikel, dan derajat kristalinitas. Analisa gugus fungsi dari partikel kalium 

silikat dan silika dilakukan menggunakan instrumen Fourier Transform Infrared 

(FTIR). Analisa morfologi dan ukuran partikel menggunakan instrumen 

Transmission Electron Microscopy (TEM). Sedangkan, analisa derajat 

kristalinitas partikel dilakukan menggunakan instrumen X-Ray Diffraction (XRD). 

 

i. Analisis Gugus Fungsi menggunakan Instrumen FTIR 

 Karakterisasi partikel kalium silikat dan partikel silika dengan menggunakan 

instrumen FTIR bertujuan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dari partikel yang 

dianalisis dan mengetahui kesesuaian ataupun perbedaan puncak dari gugus fungsi 

yang teramati dalam spektra sampel yang dianalisis dengan referensi yang ada. 

Untuk menganalisis padatan kalium silikat dan silika terlebih dahulu dibuat pelet 
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dengan mencampurkan 20 mg sampel dengan KBr kering bebas air sebanyak 325 

mg. Campuran tersebut kemudian dituangkan kedalam KBr Die dan ditekan 

dengan tekanan 10 x 1.000 kg atau setara dengan 10 ton. Pellet yang dihasilkan 

kemudian dianalisa dengan instrumen FTIR hingga diperoleh output berupa 

spektra inframerah. 

 

ii. Analisis Derajat Kristalinitas Partikel dengan XRD 

 Karakterisasi partikel silika dengan menggunakan instrumen XRD bertujuan 

untuk mengidentifikasi derajat kristalinitas dari partikel yang diperoleh. Pengujian 

dilakukan dengan menyiapkan 0.1 gram sampel yang akan dianalisis. Sampel 

tersebut kemudian dihaluskan hingga berukuran 200 mesh. Sampel yang telah 

halus diletakkan pada sampel holder secara merata pada permukaan yang 

mendatar dan sampel tersebut siap dianalisa. 

 

iii. Analisis Morfologi dan Ukuran Partikel dengan TEM 

 Karakterisasi partikel kalium silikat dengan menggunakan instrumen TEM 

bertujuan untuk mengidentifikasi morfologi dan ukuran dari partikel yang 

diperoleh. Pengujian dilakukan dengan cara melarutkan partikel dalam aquades 

kemudian suspensi yang diperoleh di lapisi Au atau Pt, lalu dikeringkan dengan 

vakum. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisa oleh instrumen dan diperoleh 

output berupa foto morfologi partikel. 

  

 


