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ABSTRAK 
 

MCM-41 merupakan salah satu keluarga M41S yang saat ini paling menarik untuk 
dikembangkan. Hal ini dikarenakan MCM-41 merupakan padatan mesopori yang tersusun 
dari silika amorf, yang memiliki struktur teratur dengan rongga yang seragam, membentuk 
susunan heksagonal dengan luas permukaan yang besar hingga 1000 m2.g-1 serta stabilitas 
termal yang baik. MCM-41 telah digunakan pada berbagai aplikasi kimia dan lingkungan, 
antara lain sebagai pendukung katalis, katalis, material penukar ion dan nanofiller. MCM-
41 dapat diperoleh melalui sintesis secara langsung maupun tidak langsung dengan metode 
konvensional hidrotermal dan refluks, maupun dengan pendekatan green synthesis 
sederhana pada temperatur kamar. Sampel mesopori MCM-41 disintesis dari natrium 
silika sebagai sumber silika dan cetyltrimethylammonium bromida (CTAB) sebagai agen 
pengarah struktur. Pemanfataan silika dari water glass, abu sekam padi, abu layang batu 
bara maupun lempung silika sebagai pengganti silika komersial merupakan salah satu 
usaha green synthesis. 

 
Kata Kunci :   MCM-41, abu sekam padi, temperatur kamar, katalis 
 

PENDAHULUAN 
Potensi yang menjanjikan dari material mesopori di berbagai bidang, termasuk sebagai 

katalis, drug delivery, pengadsorpsi dan aplikasi lain, menjadikan banyak dilakukan penelitian 
yang terkait dengan material ini, baik mengenai pengaruh kondisi sintesis, maupun mengenai 
morfologi dan karakteristik pori. Salah satu penelitian yang sedang dikembangkan berkaitan 
dengan beberapa sifat menarik dari MCM-41, seperti luasnya permukaan, kestabilan struktur 
mesopori, keseragaman ukuran pori dan volume, serta permukaan yang dapat difungsikan 
secara maksimal,sehingga membuat material ini ideal untuk dijadikan molekul hosting dengan 
ukuran, bentuk, dan fungsi tertentu.  

Beberapa peneliti terdahulu menggunakan metoda sintesis secara langsung melalui 
hidrotermal dan refluks dalam melakukan sintesis mesopori MCM-41. Penggunaan temperatur 
tinggi pada proses sintesis mengakibatkan penggunaan energi yang berlebihan dan biaya 
produksi yang tinggi, sehingga kedua metoda tersebut kurang efektif digunakan untuk produksi 
skala besar. Oleh karena itu perlu dikembangkan metoda-metoda lain dalam sintesis MCM-41 
dengan harapan dapat mengatasi penggunaan energi yang berlebihan pada metoda sintesis 
sebelumnya (Hong et al., 1996). Metoda sintesis MCM-41 yang sedang dikembangkan saat ini 
adalah metoda sintesis temperatur kamar. Metoda sintesis pada temperatur kamar merupakan 
suatu metoda sintesis dengan pendekatan Green Chemistry (Hui dan Chao, 2006 ; Chiarakorn et 
al., 2007). 

Penerapan Green Chemistry pada sintesis mesopori MCM-41 dimulai dengan 
penggunaan metoda temperatur kamar sebagai pengganti metoda hidrotermal untuk sintesis 
MCM-41 (Hong et al., 1996), penggunaan silika amorf dari abu sekam padi, abu layang, atau 
lempung silika sebagai pengganti silika komersial (Siriliuk et al., 2005; Li et al., 2013), dan 
penggunaan alat yang sederhana pada semua proses. Harapan penerapan Green Chemistry pada 
sintesis ini adalah dapat meminimalkan penggunaan energi dan biaya dengan tingkat keamanan 
kerja yang tinggi serta ramah lingkungan ketika dibutuhkan material MCM-41 dalam jumlah 
yang lebih besar (Chiarakorn et al., 2007). 

Selain penerapan Green Chemistry, juga dilakukan peningkatan kualitas material          
MCM-41 dengan cara modifikasi prosedur sintesis, di antaranya rekayasa diameter pori, 
sehingga material tersebut dapat digunakan sebagai penangkap molekul lain, misalnya dengan 
variasi ukuran, bentuk dan fungsi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan dengan menggunakan 
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surfaktan dengan rantai alkil panjang, penggunaan surfaktan pendukung atau auxiliary organic 
molecules dan penggabungan logam-logam transisi ke dalam dinding pori struktur MCM-41.  
 
PEMBAHASAN 
A. Material Mesopori 

Kajian awal terkait dengan material mesopori yaitu sintesis silika dengan kerapatan 
rendah yang dilaporkan oleh Chiola et al. (1971). Temuan tersebut kemudian diajukan sebagai 
paten untuk produk Sylvania Electric Inc. Menurut penelitian tersebut, silika dengan kerapatan 
rendah diperoleh melalui reaksi hidrolisis tetraetilortosilika yang kemudian mengalami 
kondensasi dengan adanya surfaktan kationik CTAB. Namun demikian, penemuan tidak 
melaporkan karakterisasi kerapatan silika. Pada tahun 1992, para peneliti Mobil Oil Company 
melaporkan penemuan bahan material baru yang disebut M41S (Beck et al., 1992). Bahan 
material baru tersebut didefinisikan mempunyai ukuran pori antara 15-100Å yang berdasarkan 
definisi IUPAC (1972) tergolong sebagai material padatan mesopori.   

Bahan M41S ditemukan melalui perluasan konsep sintesis zeolit dengan menggunakan 
surfaktan yang mempunyai rantai hidrofobik lebih panjang (Beck et al., 1992). Bahan mesopori 
M41S terdiri dari 3 jenis, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
MCM-41 adalah salah satu material yang paling banyak dipelajari dan menjanjikan dari 

bahan M41S. Salah satu fakta menarik tentang material MCM-41 adalah meskipun terdiri dari 
silika amorf, MCM-41 menunjukkan struktur mesopori yang teratur dan seragam, serta tersusun 
menjadi kisi heksagonal menyerupai sarang lebah (Corma et al, 1997). Pada Gambar 2.2 terlihat 
keteraturan dan keseragaman pori yang satu sama lain dipisahkan oleh dinding tipis silika amorf 
dengan ketebalan sekitar 1-1,5 nm. Material mesopori tersebut tidak selalu tertata sebagai 
matriks yang lurus, tetapi dapat juga tertata sedikit melengkung dengan tetap mempertahankan 
struktur heksagonal (Dennis, 2003).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)    (b) 
 
Gambar 2.2 Mikrograf TEM MCM-41. (a) Susunan material terlihat seperti sarang lebah yang 

dipisahkan oleh dinding tipis pori silika amorf (hitam). Ukuran diameter pori material 
MCM-41 sekitar 3 nm, (b) Keseragaman mesopori yang sedikit melengkung mengikuti 
matriks silika (Dennis, 2003) 

 
 

Gambar 2.1 Material mesopori M41S ( Beck et al., 1992) 

MCM-41            

(Fasa heksagonal) 

MCM-48            

(Fasa kubik) 

MCM-50            

(Fasa lamelar) 
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B. Sintesis MCM-41 
1. Sintesis Langsung 

 
MCM-41 dapat disintesis melalui berbagai prosedur, salah satunya dengan menyiapkan 

templat atau cetakan, mekanisme seperti ini sering disebut liquid crystal templating mechanism, 
dengan molekul surfaktan berfungsi sebagai templat. Templat adalah agen pengarah struktur, 
merupakan molekul atau ion yang relatif sederhana dan membentuk kerangka yang akan 
dikelilingi oleh spesies anion anorganik. Templat yang sering digunakan pada sintesis MCM-41 
adalah ion amonium kuartener, dengan rantai alkil yang panjang, misalnya heksadesil (Zhang et 
al., 2008). 

Proses yang terjadi pada sintesis MCM-41 dengan metode hidrotermal merupakan 
kombinasi proses sol-gel yang diikuti hidrotermal (Beck et al., 1992), sedangkan pada sintesis 
MCM-41 metode temperatur kamar, proses sol-gel berperan penuh pada pembentukan kerangka 
heksagonal material (Zhang et al., 2008; Haresh et al., 2007). Metode sol-gel memiliki 
perbedaan dengan jalur pembentukan material pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada 
jalur perubahan fase larutan menjadi padatan, yang meliputi presipitasi, kristalisasi, keadaan 
superkritis antisolven, perakitan supramolekul, dan perusakan struktur (Ying dan Dongyuan, 
2006). 

Síntesis diawali dengan mencampurkan larutan tetramethylammonium silicate sebagai 
sumber silika, cetyltrimethylammonium bromida sebagai sumber surfaktan dan larutan 
tetrametilamonium hidroksida sambil diaduk. Campuran kemudian dipanaskan dalam autoclave 
selama 24 jam pada temperatur 100oC. Kondisi seperti ini merupakan salah satu contoh sintesis 
secara langsung. Material M41S dapat disintesis dari berbagai sumber silika dan surfaktan 
dengan memvariasi rasio silika-surfaktan, waktu síntesis maupun kisaran suhu.  

Sintesis MCM-41 dipengaruhi berbagai faktor, meliputi: komposisi pereaksi, jenis 
surfaktan sebagai agen pengarah struktur, serta parameter reaksi seperti: pH, temperatur, 
pelarut, penggunaan ko-pelarut dan waktu kristalisasi. Faktor-faktor ini mempengaruhi 
pembentukan struktur berpori, menentukan ukuran dan distribusi pori (Beck et al., 1992).  

Pengamatan secara mikroskopi melalui difraksi sinar-X, diperoleh data hasil sintesis 
MCM-41 yang sama dengan data yang diperoleh dari fase surfaktan/kristal cair atau fase misel, 
Beck et al, mengusulkan sebagai liquid crystal templating ( LCT ) mechanism. Mereka 
mengatakan bahwa struktur didapatkan dari pengorganisasian molekul surfaktan menjadi kristal 
cair yang berfungsi sebagai templat untuk pembentukan struktur MCM - 41. Langkah pertama, 
pengaturan struktur heksagonal dari batang misel terjadi sebelum polimerisasi silika pada 
permukaan batang misel. Batang misel terlapisi 2-3 monolayer silika. Selanjutnya, batang ini 
berinteraksi untuk pengaturan bentuk heksagonal. Langkah kedua, struktur heksagonal dibentuk 
melalui interaksi antara surfaktan dengan silika. Permukaan silika melapisi surfaktan dengan 
menyeimbangkan muatan anion silika dalam larutan dengan surfaktan kationik, yang 
memungkinkan terjadinya aglomerasi batang misel, namun demikian, mekanisme yang 
sebenarnya tergantung pada kondisi reaksi. Pada akhirnya, material mesopori MCM-41 
diperoleh dengan menghilangkan surfaktan dari struktur, dapat dilakukan dengan kalsinasi atau 
melalui ekstraksi pelarut (Gambar 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar 2.3 Mekanisme yang terjadi dalam pembentukan MCM-41: (1) Pembentukan fasa 

kristal cair,(2) Penataan anion silika (Beck et al., 1992)  
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Struktur kristal cair yang terbentuk dalam larutan surfaktan sangat sensitif dengan 
karakteristik larutan, sehingga dimungkinkan penambahan silika yang berbeda mempengaruhi 
struktur misel silika-surfaktan. Beberapa penelitian telah dilakukan pada sintesis MCM-41 
menggunakan surfaktan dengan panjang rantai alkil dari C6 sampai C16. Mereka menemukan 
bahwa sintesis MCM-41 sukses dilakukan hanya pada kondisi tertentu, yaitu ketika surfaktan 
mengarah pembentukan struktur kristal heksagonal. Misalnya, ketika surfaktan dengan rantai 
alkil C6 dan C8 digunakan, MCM-41 tidak terbentuk. Hal tersebut didasarkan pada teori bahwa 
kelarutan dari surfaktan dengan alkil pendek ini sangat tinggi, juga disebabkan adanya agregat 
yang tidak dibutuhkan sehingga meminimalkan interaksi hidrofobik. Kesimpulan yang dapat 
diambil dari keadaan tersebut adalah bahwa material M41S terbentuk melalui mekanisme ketika 
agregat molekul surfaktan kationik berada dalam kombinasi dengan spesies silika anionik 
membentuk struktur supramolekul. 

Davies et al, melalui analisis spektroskopi 14N NMR, menyatakan bahwa fase kristal 
cair tidak terdapat pada pertengahan sintesis selama pembentukan MCM-41, sehingga, fase 
tersebut bukan menjadi agen pengarah struktur pada proses sintesis seperti yang telah dijelaskan 
pada mekanisme Gambar 2.3. Dikatakan bahwa, misel-misel organik yang menyerupai batang 
secara acak berinteraksi dengan spesies silika sehingga menghasilkan dua atau tiga monolayer 
silika di sekeliling permukaan luar misel, kemudian, spesies tersebut secara spontan membentuk 
struktur yang mengarah pada karakteristik MCM-41 (Gambar 2.4). Kalsinasi dilakukan sebagai 
usaha untuk menghilangkan surfaktan, dengan catatan bahwa susunan struktur MCM-41 telah 
diperoleh. Pada sintesis dengan waktu yang pendek tidak diperoleh material yang stabil karena 
masih terdapat banyak spesies silika yang belum terkondensasi. Lamanya waktu sintesis dan 
tingginya temperatur sintesis dapat meningkatkan jumlah silanol yang terkondensasi, sehingga 
material yang dihasilkan lebih stabil.   

 
 
Gambar 2.4 Mekanisme pembentukan MCM-41 
 
 
Menurut Tanev dan Pinnavaia (1996), pembentukan MCM-41 terdiri dari 4 tahap: 

1. S+I-  :   ko-kondensasi secara langsung dari spesies anion silika anorganik (I-) dengan  
surfaktan kationik (S+) 

2. S-I+  :  ko-kondensasi secara langsung dari spesies kationik silika anorganik (I+) 
dengan surfaktan anionic (S-) 

3. S+X-I+  :  counter-ion yang memediasi pembentukan, dengan X- = Cl- atau Br- 
4. S-X+I-  :  counter-ion yang memediasi pembentukan, dengan X+ = Na+ atau K+ 
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2. Sintesis Tidak Langsung 
 

Pada saat yang sama ketika peneliti dari Mobil menemukan sintesis mesopori material 
M41S, MCM-48, dan MCM-50 dengan menggunakan surfaktan dan larutan silika, Kuroda et al, 
menemukan material mesopori FSM-16 yang diperoleh dari polisilika berlapis. Pada kasus ini, 
keseragaman mesopori silika diperoleh dari pertukaran ion Na antar lapisan polisilika kanemit 
sebagai surfaktan. Keuntungan menggunakan kanemite karena bahan berlapis ini sangat 
fleksibel dengan tingkat polimerisasi struktur yang relatif rendah. Pengamatan ini dilakukan 
dengan 29Si MAS NMR. Kemudian, setelah terjadi interkalasi dengan surfaktan, lapisan 
kanemite yang sangat fleksibel ini akan terlipat dan cross-linked satu sama lain membentuk 
kerangka tiga dimensi (Gambar 2.5). Pada mekanisme ini, ukuran pori bisa diubah dengan 
memvariasikan panjang rantai alkil dari surfaktan, dan kontrol ukuran pori yang lebih tepat 
dengan adanya trimethylsilylation pada permukaan bagian dalam pori-pori.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.5  Mekanisme pelipatan lapisan silika kanemite 
 

Namun, studi terbaru dari FSM-16 menunjukkan fakta bahwa meskipun MCM-41 dan 
FSM-16 memiliki ukuran pori dan luas permukaan yang sama, mekanisme pembentukan 
mereka berbeda. MCM-41 terbentuk dari anion silika melalui mekanisme templat kristal cair, 
sedangkan FSM-16 berasal dari silika berlapis yang dibentuk oleh interkalasi silika berlapis 
menggunakan surfaktan yang ada pada saat sintesis. Perbedaan mekanisme sintesis MCM-41 
dan FSM-16, dibuktikan dengan adanya pembentukan fase perantara interkalasi diantara silika – 
surfaktan selama sintesis dimulai dari fase kanemite, sedangkan pada sintesis MCM-41 tidak 
terlihat fase perantara. Vartulli et al, menemukan bahwa distribusi ukuran pori FSM-16 lebih 
seragam, dengan total volume pori dan kapasitas serap hidrokarbon 5 kali lebih tinggi dari 
MCM-41. Di sisi lain, karena tingkat kondensasi material FSM-16 yang lebih tinggi, material 
ini memiliki stabilitas termal dan hidrotermal yang lebih tinggi dari MCM-41. Kesimpulan yang 
dapat diambil dari beberapa fakta diatas adalah bahwa FSM-16 dan MCM-41 merupakan 
material yang berbeda, dan karakterisasi lebih lanjut diperlukan untuk melihat aplikasi dari 
masing-masing material tersebut.  

 
C. Karakterisasi MCM-41 

 
Karakterisasi bahan berpori dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik. 

Meskipun demikian, teknik yang lebih sering digunakan pada karakterisasi MCM-41 adalah 
karakterisasi menggunakan metode difraksi sinar-X sudut kecil, spektroskopi infra merah dan 
analisis porositas menggunakan metode adsorpsi/desorpsi gas nitrogen. Metode difraksi sinar-X 
selalu digunakan pada bahan kristalin, namun, difraksi sinar-X juga dapat memberikan 
karakterisasi terhadap struktur pori dengan pengulangan yang teratur sebagaimana dapat dilihat 
pada pola difraksi sinar-X pada sudut kecil (2 < 10o) untuk MCM-41 (Gambar 2.6). Penataan 
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pori yang teratur pada MCM-41 dapat diindeks dengan sel satuan heksagonal, dengan a = b  dan 
c = ∞. Parameter a dan b berada pada skala nanometer, seperti ditemui dalam kristal, sehingga 
sinar-X terdifraksi hanya pada sudut kecil dengan jumlah refleksi terbatas. Pola difraksi sinar-X 
akibat penataan pori heksagonal pada MCM-41 akan menghasilkan puncak-puncak difraksi 
sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.6. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika padatan hasil sintesis merupakan mesopori dengan fasa heksagonal maka pola 

difraksi sinar-X dari padatan hasil sintesis tersebut akan memiliki indeks bidang sistem kristal 
heksagonal yaitu bidang [100], [110], [200], dan [210] (Beck et al., 1992).  

Melalui spektroskopi inframerah dapat diketahui gugus fungsi pada material MCM-41. 
Untuk MCM-41, vibrasi yang terjadi muncul pada daerah bilangan gelombang 300-1250 cm-1 
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.7. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Metode adsorpsi desorpsi gas nitrogen digunakan untuk mengetahui sifat tekstur bahan, 

yang meliputi: luas permukaan, volume pori, ukuran dan distribusi pori. Pola isoterm adsorpsi 
desorpsi gas nitrogen untuk MCM-41 ditunjukkan pada Gambar 2.8 (Dennis, 2003). Menurut 
Singh dan Greg (1982), hubungan antara jumlah teradsorpsi dan tekanan kesetimbangan (atau 
tekanan relatif) pada temperatur yang diketahui didefinisikan sebagai isoterm adsorpsi. Kurva 

Gambar 2.7 Spektra kerangka MCM 41, T = Si / logam lain (Azmi, 2005). 

 

Gambar 2.6 Pola difraksi sinar-X MCM-41 (Dennis, 2003). 

 

 

720-650 cm-1 

vibrasi ulur simetris TO4 
 

500-420 cm-1 

Vibrasi tekuk TO4 
1250-950 cm-1 
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2 derajat 

1.  Tidak sensitif terhadap struktur 
2.  Sensitif terhadap struktur 
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isoterm biasanya digambarkan dalam bentuk hubungan antara na yang merupakan gas yang 
teradsorp pada adsorben yang diplotkan terhadap tekanan gas (p atau p/p0).  

Kurva pada Gambar 2.8 merupakan kurva bahan mesopori (tipe IV atau tipe V), yang 
ditunjukkan dengan adanya histeresis loop. Histeresis loop biasanya diperlihatkan oleh tipe 
isoterm IV dan V yang berhubungan dengan kondensasi kapiler pada mesopori (Everret, 1972). 

Penentuan luas permukaan material MCM-41 dilakukan menggunakan persamaan BET 
(Brunauer-Emmet-Teller) yang menunjukkan bahwa MCM-41 memiliki luas permukaan lebih 
dari 1000 m2.g-1 dan volum pori antara 0,7-1,2 cm3.g-1 (Beck et al., 1992, Vartulli et al., 1994).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Mekanisme Pembentukan MCM-41  
D. Modifikasi MCM-41 

 
Selain agen pengarah struktur dan air sebagai pelarut, terdapat dua atau lebih bahan 

yang diperlukan untuk sintesis MCM-41, yaitu sumber silika dan zat pembentuk mineral 
(mineralising agen). Beberapa sumber silika dapat digunakan untuk sintesis, misalkan water 
glass (Li et al., 2000), dan silika amorf dari abu sekam padi, abu layang, atau lempung silika 
sebagai pengganti silika komersial (Siriliuk et al., 2005; Li et al., 2013). Beberapa penelitian 
telah dikembangkan untuk mencari sumber silika baru yang lebih murah dan mudah didapat di 
alam, sehingga selain biaya sintesis MCM-41 dapat ditekan, pemanfaatan bahan yang tidak 
terpakai menjadi fokus utama pengembangan metode sintesis beberapa material.  

Mikrograf pada Gambar 2.2 menunjukkan bahwa MCM-41 memiliki ruang kosong 
yang sangat besar, sehingga menghasilkan material mesopori dengan luas permukaan yang 
sangat besar, sekitar 1000 m2g-1. Hal ini membuat MCM-41 baik digunakan sebagai material 
pendukung khususnya sebagai katalis. Selain itu, MCM-41 merupakan material berpori dengan 
ukuran meso yang sesuai sebagai penangkap molekul besar dan struktur porinya mampu 
mengatasi masalah difusi, yang sering ditemui dalam material mikropori seperti zeolit (Hui dan 
Chao, 2006). Pengembangan material ini menjadi hal penting pada banyak bidang ilmu sains 
dan teknologi modern. Material ini dirancang untuk pengembangan kebutuhan molekular 
seperti katalis yang memiliki bentuk selektif, adsorbsi selektif dan proses pemisahan, sensor 
kimia dan nanoteknologi (Ankur et al., 2006). 

Beberapa modifikasi prosedur sintesis dilakukan untuk meningkatkan kualitas material 
MCM-41, di antaranya rekayasa diameter pori. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan 
menggunakan surfaktan dengan rantai alkil panjang, penggunaan surfaktan pendukung atau 
auxiliary organic molecules dan penggabungan logam-logam transisi ke dalam dinding pori 
struktur MCM-41. Penggabungan logam-logam transisi juga dapat memperbaiki sifat fisik dari 
material MCM-41, misalkan mempertebal dinding pori dan memperbesar diameter pori. Selain 
modifikasi struktur, keberadaan logam transisi dapat berfungsi pada modifikasi ikatan dalam 
MCM-41, yang berkaitan dengan gugus aktif permukaan. Beberapa logam transisi yang sering 

Gambar 2.8 Kurva isoterm adsorpsi-desorpsi nitrogen MCM-41, garis lurus merupakan kurva 
adsorpsi, garis titik-titik merupakan kurva desorpsi (Dennis, 2003). 
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digunakan misalnya Ti, Au, Al, Pd, Pt (Bhattacharyyaa et al., 2006). Perubahan rasio Si/M (M 
= logam transisi) dari MCM-41 akan mengubah sifat-sifat fisik dari bahan pendukung, 
misalkan ukuran pori, volume pori dan luas permukaan, dan juga mengubah interaksi antar 
bahan pendukung (Janicke et al., 1998).  
 
KESIMPULAN 

Material mesopori hasil sintesis yang dilakukan secara langsung dapat dikategorikan 
sebagai MCM-41, sedangkan sintesis mesopori dengan cara tidak langsung menghasilkan 
material baru, yang dikenal sebagai FSM-16. FSM-16 yaitu sebuah material yang memiliki 
ukuran pori yang lebih seragam, stabilitas termal dan hidrotermal yang lebih tinggi 
dibandingkan MCM-41. Sintesis MCM-41 dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah 
satunya dengan metode temperatur kamar sebagai pendekatan penerapan green chemistry. 
Metode ini menggunakan surfaktan kationik (CTAB) sebagai template dan silika dari water 
glass dan silika amorf dari abu sekam padi, abu layang, atau lempung silika sebagai sumber 
silika dalam larutan natrium hidroksida. Kontrol penuh atas ukuran nanosphere MCM-41 
dicapai melalui penggunaan surfaktan dengan rantai alkil panjang, penggunaan surfaktan 
pendukung atau auxiliary organic molecules dan penggabungan logam-logam transisi ke dalam 
dinding pori struktur MCM-41.  
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