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ABSTRACT  

Silica has been successfully extracted from rice husk with reflux method using alkali solution 

NaOH with the variation of HCl and CH3COOH. NaoH which is used is 5 % and 10 % 

concentration. Acid which is used in 1M acid. Rice husk ash which is used is from heated rice 

husk in 700 C. Extraction was conducted with reflux method using NaOH solution at the 

temperature of 80 C for 1 hour. The precipitate was applied with strong and weak acid until pH is 

neutral. The result is white xerogel and then was dried. The white silica is then characterized 

using FTIR and EDX. The results showed that highest yield was obtained with NaOH 5 % and 

HCl 1 M with total yield around 84 wt.%. This study is very useful to increase the effectivity in 

silica extraction from rice husk. 
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ABSTRAK  

Silika telah berhasil diekstraksi dari sekam padi dengan metode refluks menggunakan alkali 

NaOH dan variasi asam kuat (HCl) dan CH3COOH. NaOH yang digunakan adalah larutan 

NaOH dengan konsentrasi 5 % dan 10 % serta asam yang digunakan adalah asam 1 M. Abu 

sekam padi yang digunakan adalah hasil pembakaran sekam padi sampai pada suhu 700 C. 

Eksperimen ekstraksi dilakukan dengan metode refluks menggunakan larutan NaOH selama 1 

jam pada suhu 80 C. Kemudian diendapkan dengan pengasaman menggunakan asam kuat dan 

asam lemah sehingga pH netral dicapai. Material yang dihasilkan adalah xerogel dan kemudian 

dikeringkan. Silika yang telah dikeringkan kemudian dianalisis menggunakan FTIR dan EDX. 

Hasil menunjukkan bahwa persentase berat silika (SiO2) yang terbesar adalah pada perilaku 

NaOH 5% dan menggunakan asam kuat HCl 1 M dengan besar 84 wt.%. Penelitian ini 

bermanfaat dalam meningkatkan efektifitas dari proses esktraksi silika dari sekam padi. 

Kata kunci: Silika, sekam padi, ekstraksi silika 

 

PENDAHULUAN  

 Indonesia merupakan negara agraris 

produk pertanian utama adalah padi. 

Indonesia pada tahun 2005 memproduksi 54 

juta ton padi dan terus meningkat sampai 

pada tahun 2015 yang mencapai 75 juta ton 

[1]. Produksi yang terus meningkat 

menyebabkan peningkatan produk 

sampingan. Salah satu produk samping 

adalah sekam padi dimana sebuah 

penggilingan padi kira-kira dapat 

menghasilkan 65% beras, 15-20% sekam 

padi, 8-12% dedak atau bekatul, ± 5% menir 

atau bagian beras yang hancur [2]. Sampai 

saat ini pemanfaatan sekam padi masih 

terbatas pada bahan campuran dalam 

pembuatan makanan hewan ataupun sebagai 

bahan bakar. 

 Potensi pemanfaatan sekam padi untuk 

dirubah menjadi material yang memiliki 

nilai tambah yang tinggi sesungguhnya 

tercermin dari komposisinya yang terdiri 

dari 38% selulosa, 22% lignin, 20% abu, 

18% pentosane, dan sekitar 2% senyawa 
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organik lainnya [3]. Abu sekam padi 

memiliki kandungan silika yang cukup 

tinggi [4]. Silika dapat diekstraksi dari 

sekam padi secara sederhana dengan metode 

pembakaran. Proses pembakaran yang 

terkontrol pada temperatur tinggi (500-600 

°C) akan menghasilkan abu sekam padi yang 

kaya akan kandungan silika yang dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai proses kimia 

[5]. Silika atau senyawa silikon dioksida 

(SiO2) banyak dimanfaatkan sebagai 

adsorben, dessicant, media filter, dan 

kompones katalisator. Silika merupakan 

bahan baku utama pada glass industry, 

keramik, industri refraktori, dan bahan baku 

yang penting untuk produksi larutan silikat, 

silikon dan alloy [6]. Silika yang dihasilkan 

dari sekam padi memiliki beberapa 

kelebihan dibandingkan dengan silika 

mineral, dimana silika sekam padi memiliki 

butiran halus, lebih reaktif, dapat diperoleh 

dengan cara mudah denga biaya yang relatif 

murah, serta didukung oleh ketersediaan 

bahan baku yang melimpah dan dapat 

diperbaharui [7]. 

 Pandiangin, dkk. [8] pada tahun 2008, 

telah melakukan ekstraksi silika dari sekam 

padi menggunakan larutan KOH dengan 

berbagai variasi konsentrasi serta 

menggunakan larutan HNO3 10% sebagai 

pengendap, dan mendapatkan rendemen 

dengan massa sebesar 1,8690 gr dari 50 gr 

abu sekam padi pada konsentrasi larutan 

KOH 1,5% selama 30 menit. Sedangkan 

pada penelitian yang dilakukan oleh Suka, 

dkk. [9] pada tahun 2008, di dapatkan yield 

terbesar yaitu 40,8%, nilai ini didapatkan 

menggunakan pelarut KOH 5% dengan 

waktu reaksi 1 jam. Pada penelitian ini 

metode yang digunakan untuk 

mengekstraksi silika dari sekam padi adalah 

metode alkali yang disertai dengan 

pengasaman. 

 

METODE ESKPERIMEN  

 Sekam padi didapatkan dari Industri 

Penggilingan Padi yang terdapat di daerah 

Leuwiliang, Bogor. Sekam padi yang 

digunakan merupakan sekam hasil dari 

penggilingan padi jenis IR-64. NaOH 

(Natrium Hidroksida), HCl (Asam 

Hidroklorik), CH3COOH (Asam Asetat) dan 

air suling diperoleh dari C.V. Mitra Bersama 

dan digunakan tanpa adanya permurnian 

lebih lanjut. Pertama, sekam padi dicuci 

menggunakan air dengan tujuan untuk 

menghilangkan pengotor-pengotor yang 

masih menempel pada sekam padi. Setelah 

itu sekam padi dikeringkan dibawah sinar 

matahari selama 8 jam. Sekam padi yang 

sudah dikeringkan, selanjutnya ditimbang 

dan dibakar didalam furnace pada 

temperatur 700 
o
 C selama 5 jam hingga 

menjadi abu sekam padi berwarna putih.  

 Abu sekam padi hasil pembakaran 

dimasukkan ke dalam labu leher tiga. 

Selanjutnya, dimasukkan pula larutan NaOH 

ke dalam labu leher tiga tersebut. Kemudian, 

campuran tersebut di refluks selama 1 jam 

pada temperatur 80 °C disertai dengan 

pengadukan. Proses ini dilakukan dengan 

variasi konsentrasi larutan NaOH. 

Konsentrasi larutan NaOH yang digunakan 

adalah 5%. Adapun hasil dari proses ini 

adalah larutan sodium silikat (Na2SiO3). 

Larutan Na2SiO3 yang didapatkan, 

selanjutnya disaring dan dipisahkan dari 

endapannya. 

 Sodium silikat yang telah disaring dan 

dipisahkan dari endapannya, selanjutnya 

diukur pH-nya dan didapatkan nilai pH 

sebesar 14. Proses penurunan pH dilakukan 

dengan menambahkan larutan asam HCl 

atau asam CH3COOH ke dalam larutan 

Na2SiO3 hingga pH larutan Na2SiO3 bernilai 

7. Adapun yang menjadi variabel dalam 

proses ini adalah jenis asam yang digunakan 

yaitu larutan asam HCl 1 M dan larutan 

asam CH3COOH 1 M. Silika gel mulai 

terbentuk ketika pH larutan Na2SiO3 

bernilai dibawah 10. Proses ini akan 

menghasilkan silika gel berwarna putih. 
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Selanjutnya, larutan beserta silika gel 

didiamkan selama 18 jam pada temperatur 

ruang. Silika gel yang telah didiamkan 

selanjutnya disaring dan dipanaskan pada 

temperatur 120 °C selama 12 jam untuk 

menghilangkan kadar air yang terkandung 

dalam silika gel. Hasil dari pemanasan ini 

adalah xerogel. 

 Pada proses ini xerogel yang terbentuk 

dimasukkan ke dalam 100 ml aquades, 

kemudian diaduk selama 15 menit dengan 

temperatur 80 °C menggunakan magnetic 

stirrer. Selanjutnya, campuran disaring dan 

endapannya dipanaskan di dalam oven 

selama 4 jam dengan temperatur 120 °C. 

Silika xerogel hasil pemanasan selanjutnya 

ditimbang. Karakterisasi pada silika yang 

telah diperoleh yaitu pengujian Fourier 

Transform Infrared (FTIR) dan Energy 

Dispersive X-ray (EDX). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 
 

Gambar 1. Hasil FTIR representasi 

perlakuan NaOH 10 % dengan pengasaman 

Asam kuat (HCl) dan Asam Asetat 

(CH3COOH). 

 Untuk mengetahui senyawa apa saja yang 

terdapat di dalam silika serbuk (xerogel), 

dilakukan pengujian FTIR. Gambar 1 

menunjukkan hasil FTIR representasi 

ekstraksi menggunakan Asam kuat HCl dan 

asam lemah CH3COOH. Penggunaan HCl 

menunjukkan intensitas spektrum di daerah 

1200 cm
-1

 yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan penggunaan CH3COOH. Intensitas 

yang lebih tinggi ini menunjukkan 

kandungan silika yang lebih besar. Tetapi 

hal ini harus dikonfirmasi dengan uji 

komposisi menggunakan EDX. Dari 

penembakkan beberapa sampel dan lokasi, 

dan analisis rasion berat atom antara Si, O 

dan C, diperoleh persentase berat silika. 

 Selain itu dalam analisis, terdapat 

pengotor Na dan Cl pada silika xerogel 

menunjukkan terdapatnya garam NaCl yang 

masih terkandung dalam silika xerogel. 

Garam NaCl merupakan garam yang 

terbentuk akibat adanya reaksi antara 

Na2SiO3 dengan HCl pada proses 

pengasaman. Berdasarkan literatur pengotor 

ini merupakan pengotor yang pasti ada 

dalam abu sekam padi, dan untuk 

menghilangkannya diperlukan proses 

pencucian asam [10]. Berdasarkan 

persamaan reaksi yang ditunjukkan pada 

persamaan di bawah 

Na2SiO3 + HCl → SiO2 + NaCl + H2O   (1) 

Na2SiO3 + CH3COOH → SiO2 + 

CH3COONa +  H2O,     (2) 

dapat dilihat bahwa bahwa terdapat 2 jenis 

garam yang dihasilkan pada proses ekstraksi 

ini yaitu garam NaCl dan garam 

CH3COONa. Garam NaCl merupakan 

garam yang terbentuk sebagai akibat adanya 

reaksi kimia yang terjadi antara basa kuat 

dengan asam kuat, sementara garam 

CH3COONa merupakan garam yang 

terbentuk sebagai akibat adanya reaksi kimia 

yang terjadi antara basa kuat dengan asam 

lemah. Perbedaan pada garam yang 

terbentuk memengaruhi laju pembentukan 

silika gel. 

Persentase berat silika dalam persen berat 

dari keseluruhan berat sampel ditunjukkan 

pada gambar 2. Pada gambar 2 ditunjukkan 

bahwa dengan perlakuan NaOH yang lebih 

besar menghasilkan berat silika yang lebih 

besar juga. Selain itu juga ditunjukkan 

bahwa perlakuan dengan asam kuat HCl 

menghasilkan persentase berat silika yang 
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lebih besar daripada perlakuan dengan asam 

lemah CH3COOH. Hal ini  berkaitan dengan  

 

 
Gambar 2. Gambar 2 (a) Persentase berat 

dari SiO2 dari berat total sampel pada 

perlakuan dengan CH3COOH (b) dengan 

perlakuan dengan HCl 

 

laju pembentuka silika gel. Laju 

pembentukan silika gel pada proses ekstraksi 

dengan proses pengasamannya 

menggunakan larutan HCl lebih cepat 

dibandingkan dengan laju pembentukan 

silika gel pada proses ekstraksi dengan 

proses pengasamannya menggunakan larutan 

CH3COOH. Hal ini disebabkan oleh pada 

proses ekstraksi silika dengan 

pengasamannya menggunakan larutan HCl 

dihasilkan garam NaCl sehingga larutan 

bersifat netral, sementara pada proses 

ekstraksi silika dengan proses 

pengasamannya menggunakan larutan 

CH3COOH, garam yang dihasilkan ialah 

garam CH3COONa sehingga larutan bersifat 

basa. Berdasarkan literatur, silika mudah 

terlarut dalam kondisi basa namun akan 

membentuk endapan pada kondisi netral atau 

asam [11]. Sifat larutan yang bersifat basa 

menyebabkan proses pembentukan atau 

pengendapan silika gel menjadi lebih lambat 

karena silika cenderung untuk larut 

dibandingkan untuk mengendap. 

 

KESIMPULAN  

Silika dari sekam padi telah berhasil 

diekstraksi menggunakan larutan NaOH 5 % 

dan 10 % dengan variasi asam yaitu asam 

kuat (HCl) dan asam lemah (CH3COOH). 

Hasil yang ditunjukkan oleh analisis FTIR 

dan kemudian dikonfirmasi dengan EDX 

menunjukkan bahwa persentase berat silika 

(SiO2) yang paling tinggi diperoleh pada 

perlakuan dengan alkali NaOH 10 % dan 

asam kuat HCl 1M dengan nilai 84 wt.%. 

Penelitian ini bermanfaat dalam 

meningkatkan efektifitas dari proses 

esktraksi silika dari sekam padi. 
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