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Abstrak 

Secara umum proses pendulangan tembaga menimbulkan efek bagi lingkungan. Efek tersebut 
meliputi kekeruhan air ( turbidity), pencemaran air oleh logam berat dan erosi sungai. Efek ini 
ditimbulkan oleh pendulangan tembaga secara tradisional maupun secara modern termasuk logam 
ikatan tembaga (II).  Tujuan penelitian ini adalah untuk memanfaatkan sekam padi sebagai 
sumber silika. Kemudian diubah menjadi natrium silikat, silika termodifikasi dan adsorpsi ion 
logam tembaga (II) dari pendulangan tembaga Kabupaten Sarolangun, Jambi.  Penelitian ini 
dilakukan menggunakan metoda dari Kalapathy dkk (2000) yang dimodifikasi. Sekam padi 
dibakar menjadi abu, setelah dingin di ayak 200 mesh. Abu sekam padi (ASP) didestruksi dengan 
NaOH selama 4 jam. Setelah dingin disaring dengan corong Buchner dan kertas whatman 41 
diperoleh Natrium Silikat. Kemudian dimodifikasi dengan 3-propil trimetoksi silan menjadi Silika 
termodifikasi amin dan dilakukan karakterisasi dengan XRD dan IR. Hasil STA digunakan 
sebagai ekstraktan ion logam tembaga (II).  Hasil penelitian menunjukkan karakterisasi dengan 
XRD pada sudut 2θ = 23 dengan 67, hasil dari spektrofotometri IR diperoleh asimetri hubungan Si 
– O dari pada bilangan 1087,85 cm-1 dan 766,96 cm-1 rentangan Si-O dari Si-OH dan ikatan N dari 
ligan dengan atom pusat Cu pada bilangan gelombang 324,04 cm-1. Hasil analisis AAS kandungan 
ini logam tembaga adalah 29,96 mg/g.  Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa sekam 
padi dapat dimanfaatkan sebagai sumber padi dapat dimanfaatkan sebagai sumber silika dalam 
sintesis STAK dan dapat digunakan sebagai adsorben ion logam tembaga.  
 
Kata kunci : abu sekam padi payo, silika termodifikasi amin, ekstraksi.  
 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Secara umum proses pendulangan tembaga 
dapat menimbulkan efek bagi lingkungan. 
Proses pendulangan tembaga secara 
tradisional dapat menimbulkan pencemaran, 
karena mengakibatkan kekeruhan (turbidity) 
air sungai sebagai sumber air minum. Proses 
pendulangan tembaga yang menggunakan 
mesin "Dompeng" disebut Penambangan 
Tembaga Tanpa Ijin (PETI) atau illegal 
mining, sedangkan yang sudah dilaksanakan 
dengan skala internasional oleh PT Freeport 
di Tembagapura, Papua mendapat ijin dari 
Pemerintah Pusat (legal mining). Efek yang 
ditimbulkan dari penambangan antara lain 
erosi sungai, kekeruhan air, sehingga tidak 
layak minum, menyebabkan gatal-gatal pada 

kulit, pencemaran air (water pollution) akibat 
pembuangan logam berat ke dalam sungai. 
Penambangan tembaga secara tradisional dan 
penggunaan mesin terdapat di badan sungai 
dan sepanjang aliran sungai Limun (Kab. 
Sarolangun), sungai Batang Merangin 
(Bangko), Sungai Merao (Kab. Kerinci), 
sungai Batanghari dan Batang Tembesi (Kab. 
Batanghari), sungai Batang Bungo (Kab. 
Bungo) dan sungai Batang Tebo yang berada 
di wilayah Kab. Tebo (Hanif, 2007). Hartati 
(1996) melaporkan hasil penelitian kandungan 
tembaga pada 217 sampel yang diambil pada 
lokasi penambangan tembaga Sarko, 
kandungan tembaganya 1 sampai dengan 
1250 ppb (part per billion), yang berarti 1 kg 
batuan mineral mengandung sebanyak 1.250 
mg atau 1,250 gram. Berbagai kasus 
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pencemaran oleh logam berat akibat 
penambangan tembaga telah banyak 
dilaporkan, sebagai contoh pencemaran air di 
sekitar perairan Teluk Buyat, Sulawesi Utara, 
karena pembuangan sisa (tailing) dari proses 
penambangan tembaga oleh PT Newmont 
Minahasa Raya, Sulut. Masyarakat di sekitar 
pantai, menderita sakit gatal-gatal, benjolan 
pada bagian Tengkuk dan kepala terasa 
pusing (Kompas, 2004). 

Tembaga adalah logam yang ditemukan 
sebagai unsur atau berasosiasi dengan 
tembaga dan perak. Tembaga ini terdapat 
dalam jumlah yang relatif besar dan 
ditemukan selama pemisahan dari bijihnya 
(coal) pada elektrolisis dan pemurnian 
tembaga. Tembaga merupakan logam yang 
bersifat lunak dan mudah ditempa, 
kekerasannya berkisar 2,5-3 pada skala Mohs 
Mineral pembawa tembaga biasanya 
berasosiasi dengan mineral ikutan (gangue 
minerals). Mineral pembawa tembaga terdiri 
dari tembaga native, electrum yang 
mengandung perak > 20 % (Wikipedia, 2010). 
Mineral yang mengandung tembaga, 
terakumulasi dalam quarza dan senyawa 
anorganik lainnya, dolomite, siderite, ankerit 
(Bauer, 1993). Metode isolasi tembaga yang 
saat ini banyak digunakan untuk keperluan 
eksploitasi tembaga skala industri adalah 
sianidasi dan amalgamasi. Penggunan metode 
ini dapat mencemari lingkungan karena 
merkuri dan sianida (Rusdiarso, 2007). 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Bahan Kimia dan Alat 

Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : Sekam padi dari jenis 
Payo dan biasa, NaOH, Tri metil lodida, Au 
Cl3, HCl, larutan Buffer 2,4, 6,7,10, 12, 
konsentrat pendulangan tembaga, piridin, 
fenantrolin, etanol, kloroform, 
akuademineralisasi, tiourea, toluene, AgNO3, 
CuCl2.2H2O, indikator universal, asam sitrat 
dan asam sulfat. asam klorida.  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian 
dapat dibedakan menjadi dua kelompok yang 
meliputi peralatan analisis instrumentasi dan 
peralatan penunjang. 

Peralatan analisis Instrumentasi : 
Spektrofotometer serapan atom (AAS), 
Spektrofotometer Inframerah (FT-IR), 
Difraksi Sinar-X (XRD). 

Peralatan Penunjang Peralatan gelas 
(Erlenmeyer, Becker gelas, labu takar, corong, 
pengaduk lumpang porselin, alat sentrifuge, 
pH meter, kertas Saring Whatman 41, 
penyaring Buchner, Oven Hot plate, Stirer, 
pompa vacuum, neraca digital, ayakan dan 
thermometer. 

 
Cara Penelitian 
Sintesis Silika gel 

Sekam padi dibakar menjadi abu, setelah 
dingin diayak dengan ayakan 200 mesh. 
Ditimbang 50 g abu dilarutkan ke dalam 500 
ml larutan HCl dalam akuademineralisasi 
digojog dengan stirrer selama 1 jam, disaring 
dengan kertas whatman 41 dan corong 
Buchner. Residu dikeringkan. Ditambahkan 
akuades distirer sampai pH mencapai 5. 
Kemudian dilakukan destruksi dengan NaOH 
4M digojog dan dipanaskan selama 4 jam. 
Setelah dingin disaring. Filtrat dikumpulkan, 
diambil 50 ml filtrat digojog dengan stirrer 
selama 2 jam sambil ditetesi HCl 4M hingga 
diperoleh pH 9. Didiamkan selama 24 jam. 
Disaring, residu (silika gel) dikeringkan lalu 
ditimbang. 

 
Karakterisasi Adsorben 

Karakterisasi adsorben dilakukan sebelum 
dan sesudah proses adsorpsi menggunakan 
FT-IR. Struktur kristal dianalisis dengan 
XRD. 

 
Proses adsorpsi metode bath 

Proses adsorpsi terhadap logam tembaga 
dengan metode bath meliputi pengukuran: 
pengaruh pH terhadap adsorpsi ion logam 
pada adsorben, laju adsorpsi ion logam, dan 
penentuan kapasitas dan energi adsorpsi ion 
logam pada adsorben. 

 
Proses ekstraksi fasa padat 

Kolom diisi dangan adsorben, kemudian 
dialiri larutan ion logam, diamati laju alir, pH 
larutan. Analisis kadar logam Cu (II) dan 
recovery dengan AAS. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Dalam bab ini disajikan dan dibahas hasil 
penelitian yang meliputi sintesis silika 
termodifikasi amin (STA) melalui proses sol-
gel, karakteristik STA yang telah 
mengadsorpsi ion logam tembaga (II) 
menggunakan spektroskopi inframerah 
(FTIR) dan difraksi sinar – X (XRD), serta 
adsorpsi melalui teknik statik (batch) terhadap 
larutan tembaga (II).  

 
Abu Sekam Padi (ASP) 

Abu sekam padi yang digunakan sudah 
dalam bentuk abu yang merupakan limbah 
dari pembakaran batu bata di Dusun Ponjong, 
Umbul Rejo, Ponjong, Gunung Kidul. Abu 
sekam padi dibersihkan dari sisa-sisa batu 
bata serta potongan kecil kayu yang 
digunakan dalam proses pembakaran. Abu 
hasil ayakan kemudian dikarakterisasi dengan 
difraktometer sinar-X untuk mengetahui 
struktur kristalnya. Hasil difraksi sinar-X 
dapat dilihat pada Gambar. 1. Berdasarkan 
Gambar. 1 tampak bahwa silika gel memiliki 
kristalinitas yang rendah (amorf) dengan 
puncak melebar pada 2θ = 13 – 23° (d = 4,04 
Å). Menurut Upe (1989) silika berada dalam 4 
bentuk yaitu amorf yang paling reaktif dan 
cocok diaplikasikan sebagai adsorben. Sifat 
amorf dari SG sangat tergantung dari 
temperatur pengabuan, apabila sekam padi 
dibakar pada temperatur 500-700°C akan 
dihasilkan struktur kristal abu sekam yang  

amorf (Bhagiyalakshmi dkk., 2009). 
Difraktrogram XRD ASP tersebut 
menunjukkan bahwa kadar SiO2 tinggi, 
sehingga akan efektif terekstraksi ke dalam 
larutan Natrium Silikat (Na2SiO3). Sifat 
kekristalan yang rendah akan mudah 
didestruksi, sehingga jumlah silika yang 
terdestruksi akan lebih besar. Selain itu silika 
berstruktur amorf dengan kemurnian yang 
tinggi, ukuran partikel yang kecil serta 
permukaan yang luas akan cocok digunakan 
sebagai adsorben (Chandrasekar dkk., 2003).  

 
Natrium silikat  

Pembuatan hibrida organik-anorganik 
dapat dilakukan dengan cara yang sederhana 
yaitu melalui proses sol-gel (Arakaki dkk, 
2002) dan pada temperatur ruangan tidak 
memerlukan pemanasan (kondisi 
lunak/chemie douce). Penelitian ini dimulai 
dengan pembuatan larutan natrium silikat dari 
ASP didasarkan pada penelitian yang telah 
dilakukan beberapa peneliti terdahulu 
(Kalapathy dkk., 1999; Luyi Sun, 2001; 
Kalapathy dkk., 2002; Kalapathy dkk., 2003; 
Zemnukhova dkk., 2006). Abu sekam mula-
mula digerus dan diayak dengan ayakan 200 
mesh. 

Pengayakan dan penggerusan dilakukan 
untuk menghomogenkan ukuran abu dan 
memperluas permukaan sehingga sintesis 
natrium silikat efektif. Setelah diayak abu 
sekam didestruksi dengan 200 mL larutan 
NaOH. 

 

 
Gambar 1. Difraktrogam sinar-X STA 
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Proses pelarutan dan pemanasan dilakukan 
di atas kompor listrik sambil diaduk dengan 
pengaduk magnet. Proses pelarutan dihentikan 
ketika larutan sudah mendidih dan 
menghasilkan larutan berwarna hitam kental. 
Pelarutan dengan pemanasan bertujuan agar 
natrium silikat yang diperoleh optimal. 
Selanjutnya larutan dituang ke dalam cawan 
porselen dan dilakukan peleburan di dalam 
tungku pemanas (furnace) pada temperarur 
500°C selama 30 menit. Peleburan dengan 
furnace bertujuan untuk menghilangkan 
pengotor-pengotor organik yang kemungkinan 
masih terdapat dalam abu sekam padi. Selain 
itu, temperarur tinggi juga bertujuan agar 
NaOH meleleh dan terdisosiasi sempurna 
membentuk ion natrium dan ion hidroksida 
(titik lebur NaOH adalah 323°C). Pada SiO2, 
elektronegativitas atom O yang tinggi 
menyebabkan Si lebih elektropositif dan 
terbentuk intermediet [SiO2OH] yang tidak 
stabil, sehingga terjadi dehidrogenasi dan ion 
hidroksil yang kedua akan berikatan dengan 
hidrogen membentuk molekul air. Dua ion 
Na+ akan menyeimbangkan muatan negatif 
sehingga akan terbentuk natrium silikat 
(Na2SiO3), menurut mekanisme sebagai 
berikut (gambar.2).  

Hasil peleburan berwujud padatan 
berwarna putih keabuan dengan tekstur 
mengembang berbentuk rongga-rongga. 
Padatan  didinginkan  kemudian  ditambah 

  
Gambar.2 Model mekanisme reaksi 

pembentukan natrium silikat 
(Alex, 2005) 

 
dengan 200 mL akuades dan didiamkan 
selama satu malam agar terbentuk larutan 
Na2SiO3. Tujuan perendaman dengan 
akuademineralisasi agar padatan natrium 
silikat terlarut secara sempurna. Pada saat 
perendaman, terbentuk dua lapisan, lapisan 
filtrat dan residu (berupa bagian yang tidak 
larut). Larutan disaring kemudian filtratnya 
diambil. Residu berupa padatan 
dimungkinkan adalah silika dan oksida-oksida 
yang tidak terdekomposisi. Larutan natrium 
silikat yang dihasilkan berwama kecoklatan 
dan indikator awal terbentuknya natrium 
silikat adalah apabila disentuh larutan akan 
terasa licin dikulit. Larutan natrium silikat 
yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai 
prekursor dalam pembuatan adsorben silika 
termodifikasi amin (STA).  

 

 

Gambar 3. Spektra IR senyawa STA 
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Gambar 4. Spektra IR senyawa STA+Cu 
 

Spektrofotometer Infra Merah (IR) 
Berdasarkan hasil penelitian, yaitu 

karakterisasi silika dengan IR diperoleh 
puncak 1087,85 cm-1 vibrasi rentangan 
asimetri Si – O dari Si – O – Si dan pada 
bilangan gelombang 794,67 cm-1. Vibrasi 
rentangan Si – o dari Si – OH (silanol). Hal 
ini sesuai dengan teori yang diacu pada 
penelitian ini (Kalapathy dkk, 2002). 
Spektrogram IR dari hasil penelitian disajikan 
pada gambar 3 dan 4 

 
KESIMPULAN  

 
Berdasarkan kajian pustaka dan hasil 

penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : Sekam padi dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber silika dalam pembuatan 
adsorber, hasil karakterisasi abu sekam padi 
(ASP) diperoleh puncak sudut 2θ = 23, 
dengan intensitas 67 serta spektrofotometer IR 
pada bilangan gelombang 1087, 85 cm-1 untuk 
rentangan Si – O dan 794,67 cm-1 dari Si – O 
pada Si – OH, hasil adsorpsi ini ion logam 
tembaga 203,40 mg/g. 
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