Sintesis dan Karakterisasi ….. (Siti Sulastri)

SINTESIS DAN KARAKTERISASI HIBRIDA MERKAPTOSILIKA DARI
BERBAGAI BAHAN
Siti Sulastri
Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA UNY
ABSTRAK
Hibrida merkaptosilika merupakan bahan adsorben yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai
kepentingan. Oleh karena itu perlu dikaji pembuatan hibrida merkapto silika dari berbagai bahan
Penelitian ini bertujuan membandingkan karakter hibrida merkaptosilika dari berbagai bahan dasar.
Proses pembuatannya dilakukan melalui proses sol gel. Karakterisasi dilakukan dengan metode
spektroskopi infra merah. Bahan dasar yang dipakai adalah : abu sekam padi, abu sekam padi yang
telah dicuci dengan HCl, natrium silikat peringkat teknis dan natrium silikat peringkat pro analisis.
Abu sekam padi dan abu sekam padi yang telah dicuci dengan HCl diproses dengan NaOH sehingga
menjadi natrium silikat dengan proses peleburan pada 500 0 C selama 30 menit. Selanjutnya masing –
masing jenis natrium silikat tersebut disintesis menjadi hibrida merkapto silika. Prosesnya dengan
menambahkan pereaksi merkaptopropiltrimetoksisilan, sambil diaduk ditambahkan juga HCl sampai
terjadi gel. Hasilnya dibiarkan selama 24 jam dan dicuci dengan aquabidest sampai netral. Padatan
yang terjadi dipisahkan dengan proses penyaringan. Karakterisasi terhadap keempat hasil tersebut
dilakukan dengan pengukuran secara spektroskopi infra merah. Sebagai pembanding juga dilakukan
pengukuran secara spektroskopi infra merah terhadap padatan silika gel peringkat pro analisis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kempat hasil sintesis mempunyai profil spektra infra merah yang
hampir sama. Jika dibandingkan dengan spektra infra merah padatan silika gel peringkat pro
analisis, ada beberapa perbedaan . Pada spektra dari keempat hasil sintesis juga timbul puncak
serapan pada bilangan gelombang sekitar 2900 cm-1, 2500 cm-1, dan 1400 cm-1. Berdasarkan tabel
korelasi spektra infra merah, dapat dinyatakan bahwa ketiga puncak serapan tersebut adalah serapan
akibat vibrasi gugus –CH, vibrasi gugus –SH serta vibrasi –C-C-. Ketiga puncak serapan ini tidak
muncul pada spektra silika gel peringkat pro analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa keempat hasil sintesis tersebut adalah hibrida merkapto silika.
Kata kunci : hibrida – merkapto - silika

PENDAHULUAN
Seiring dengan penggunaan logam berat dalam bidang industri yang semakin
meningkat, pencemaran lingkungan oleh logam berat menjadi masalah serius yang perlu
dicari upaya pemecahannya. Dalam rangka mengatasi pencemaran dan resiko keracunan bagi
makhluk hidup, telah dilakukan langkah penanganan limbah logam berat dengan berbagai
cara. Salah satunya adalah metode adsorpsi, yang diharapkan dapat mengambil ion – ion
logam berat dari lingkungan, terutama lingkungan perairan.Metode adsorpsi umumnya
bedasar adanya interaksi antara ion logam dengan gugus fungsional yang ada pada permukaan
adsorben melalui pembentukan kompleks. Proses pembentukan kompleks ini terjadi pada
permukaan padatan yang mempunyai gugus fungsional yang mengandung atom donor
oksigen, nitrogen, fosfor dan belerang seperti –OH, -NH2, -SH, –COOH, fosforil dan
sebagainya ( Jal. P.K,dkk, 2004; 1006).
Silika gel merupakan salah satu adsorben yang paling sering digunakan dalam proses
adsorpsi.. Hal ini disebabkan oleh mudahnya produksi dan juga beberapa kelebihan yang lain,
yaitu : sangat inert, hidrfilik, mempunyai kestabilan termal dan mekanik yang tinggi serta
relatif tidak mengembang dalam pelarut organik jika dibandingkan dengan padatan resin
polimer organik (Jal.P.K,dkk, 2004;1006). Namun demikian ternyata silika gel juga
mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah karena pada silika gel jenis situs
aktif hanya berupa gugus silanol ( -SiOH) dan siloksan ( Si-O-Si ). Gugus silanol ini
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mempunyai sifat keasaman yang rendah, disamping mempunyai oksigen sebagai atom donor
yang sifatnya lemah ( Tokman, 2003; 202).akibatnya pada proses interaksi dengan ion logam
berat menjadi kurang efektif. Adanya kelemahan ini dapat diatasi dengan cara modifikasi
permukaan. Pada modifikasi ini diharapkan jenis situs aktifnya akan berubah sehingga
menjadi lebih sesuai untuk mengadsorpsi ion logam berat yang dikehendaki.
Modifikasi permukaan silika gel berhubungan dengan keseluruhan proses yang
bertujuan untuk mengubah komposisi kimia pada permukaan. Modifikasi akan mempengaruhi
secara signifikan terhadap proses adsorpsi.Menurut Jal,dkk (2004; 1011), berdasarkan jenis
senyawa yang digunakan, modifikasi silika gel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu
organofungsionalisasi jika zat pemodifikasinya adalah gugus organik dan
anorganofungsionalisasi jika gugus yang terikat pada permukaan adalah senyawa
organologam atau oksida logam.Dinyatakan juga bahwa permukaan silika gel dapat
dimodifikasi dengan perlakuan fisik( physical treatment) atau dengan perlakuan kimia (
chemical treatment). Perlakuan fisik dapat berupa proses termal atau hidrotermal , yang
bertujuan untuk mengubah perbandingan konsentrasi gugus silanol dan siloksan. Modifikasi
dengan perlakuan kimia bertujuan mengubah karakteristik permukaan silika gel Modifikasi
gugus fungsi pada pemukaan silika gel dapat dilkukan dengan berbagai teknik, antara lain
melalui impregnasi dan melalui penggabungan dengan pembentukan ikatan kovalen.
Impregnasi berkaitan dengan adanya interaksi fisik antara bahan pemodifikasi dengan
permukaan padatan, baik dengan cara memasuki pori padatan atau dengan interaksi adhesif
atau elektrostatik.Proses impregnasi ini preparasinya mudah. Namun demikian proses ini
bukanlah cara yang sesuai untuk adsorpsi yang dilakukan dalam medium air, terutama jika
digunakan molekul organik yaang larut dalam proses pelarutan. Pada proses impregnasi
ikatan yang terjadi merupakan ikatan fisik sehingga tidak dapat digunakan berulang – ulang
karena ligan kurang stabil dan dapat mudah lepas kembali Modifikasi dengan pembentukan
ikatan kovalen dapat dilakukan dengan berbagai proses, antara lain proses imobilisasi
pereaksi silan dan proses sol – gel. Molekul organik yang akan membentuk khelat dengan
ion biasanya terikat pada permukaan silika melalui proses silanisasi yang melibatkan
pembentukan ikatan kovalen. Meskipun demikian beberapa gugus pembentuk khelat dengan
ion tidak mengandung gugus fungsi yang reaktif dan sesuai untuk proses silanisasi pada
permukaan. Apabila dijumpai keadaan ini, maka perlu adanya senyawa pendukung atau
penghubung yaitu pereaksi silan. Cara lain modifikasi silika gel adalah melalui proses sol-gel.
Penelitian ini melakukan sintesis salah satu jenis silika termodifikasi gugus merkapto
atau –SH , yang kemudian lebih lazim disebut hibrida merkaptosilika. Surdem (http//
etd.lib.metu.edu.tr/upload/12604979/index.pdf, 9 Januari 2007) melakukan sintesis hibrida
merkaptosilika dengan cara mereaksikan silika gel yang dicampur toluena ditambah 3
merkaptopropil trimetoksisilan secara bertetes – tetes sambil diaduk selama 20 menit dengan
pengaduk magnetik.Hasilnya ditambah asam asetat pekat dan campuran yaang diperoleh
direfluks pada suhu 60 0 C selama 2 jam sambil diaduk dengan pengaduk magnetik.
Taslimah,dkk ( 2004; 38) melakukan sintesis hibrida merkaptosilika dari abu sekam padi
melalui proses sol – gel. Penelitian ini melakukan sintesis hibrida merkaptosi lika melalui
proses sol – gel dengan beberapa macam bahan dasar diikuti karakterisasi..

METODA PENELITIAN
Bahan dan alat yang digunakan.
Bahan : Abu sekam padi, NaOH, HCl, merkaptopropiltrimetoksisilan, aquabidest
Alat : peralatan gelas, furnace, oven, magnetic stirrer, spektrometer infra merah
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Prosedur kerja
Pembuatan natrium silikat
1. Proses pencucian dengan HCl, dilakukan sebagai berikut :abu sekam padi sebanyak 10
gram diberi larutan HCl 6 M sebanyak 10 ml, dikocok, dan dibiarkan 24 jam.
Dipisahkan dengan penyaringan dan dicuci dengan aquabidest sampai air cuciannya
bersifat netral. Hasilnya dikeringkan, diambil sebanyak 5 gram ditambah dengan 20
ml larutan NaOH 4M dipanaskan diatas kompor listrik sambil diaduk sampai hampir
mengering, kemudian dipanaskan pada 500 0 C selama 30 menit. Hasilnya dibiarkan
24 jam, kemudian ditambah 50 ml aquabidest dan disaring dengan kertas saring
Whatman 42. Filtratnya adalah natrium silikat.
2. Abu sekam padi tanpa dicuci dengan HCl diambil sebanyak 5 gram dan dilakukan
proses seperti pada butir 1
Sintesis hibrida merkaptosilikat
Bahan dasar :
1. Larutan natrium silikat dari abu sekam padi yang telah dicuci dengan HCl diambil
sebanyak 20 ml.
2. Larutan natrium silikat dari abu sekam padi yang tidak dicuci dengan HCl diambil
sebanyak 20 ml
3. Larutan natrium silikat peringkat pro analisis diambil sebanyak 20 ml.
4. Natrium silikat peringkat teknis yang berbentuk cairan sangat kental diambil sebanyak
2 gram dan ditambah aqua bidest sampai menjadi 20 ml larutan.
Prosedur
1. Larutan natrium silikat sebanyak 20 ml ditambah dengan 8 ml cairan merkapto propil
trimetoksisilan, sambil diaduk ditambahkan larutan HCl 3M secara bertetes – tetes
sampai terbentuk gel. Penambahan HCl dihentikan apabila jumlah gel yang terjadi
sudah tidak bertambah.
2. Hasil yang diperoleh didiamkan selama 24 jam, kemudian dicuci dengan aqua bidest
sampai air cuciannya bersifat netral. Padatan yang diperoleh dipisahkan dengan
penyaringan memakai kertas Whatman 42 dan corong Buchner. Hasilnya dibiarkan
sampai kering
Karakterisasi
Dilakukan secara spektroskopi infra merah terhadap empat hasil
merkaptosilika dan silika gel peringkat pro analisis.

hibrida

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Proses pembuatan natrium silikat pada penelitian ini dilakukan dengan melebur abu
sekam padi yang telah dicuci dengan HCl dan abu sekam padi yang tidak dicuci dengan HCl.
Proses pencucian ini bertujuan untuk menurunkan kadar senyawa oksida selain silika.Proses
peleburan dilakukan dengan NaOH pada suhu 500 0 C selama 30 menit setelah dipanaskan
sambil diaduk diatas kompor listrik sampai hampir mengering. Reaksi yang terjadi pada
proses peleburan adalah sebagai berikut :
SiO2 + 2 NaOH → Na2SiO3 + H2O
Natrium silikat yang terbentuk larut dalam aquabidest sehingga menjadi larutan natrium
silikat. Larutaa natrium silikat inilah yang menjadi bahan dasar sintesis hibrida merkapto
silika melalui proses sol – gel.
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Proses sintesis hibrida merkaptosilika dilakukan dengan menambahkan pereaksi
merkaptopropil trimetoksisilan , kemudian sambil diaduk ditambahkan HCl bertetes – tetes
sampai jumlah gel yang terbentuk tidak bertambah lagi.
Persamaan reaksi yang terjadi pada sintesis ini adalah sebagai berikut :
Na2SiO3 + H2O → Si(OH)4 + 2 NaOH
Si(OH)4 + (CH3O)3Si(CH2)3-SH → CH3OH + ≡Si-O-Si-(CH2)3 -SH
Karakterisasi produk sintesis dilakukan secara spektroskopi infra merah. Spektra infra merah
dari keempat hasil sintesis serta spektra silika gel peringkat pro analisis disajikan berikut ini

:
Gambar 1.Spektra infra merah silika gel
Peringkat pro analisis

Gambar 2. Spektra infra merah hasil sintesis 1
Bahan dasar abu sekam padi yang tidak dicuci
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Gambar 3. Spektra infra merah hasil sintesis 2
Bahan dasar abu sekam padi dicuci HCl

Gambar 4. Spektra infra merah hasil sintesis 3
Bahan dasar natrium silikat peringkat pro analisis
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Gambar 5. Spektra infra merah hasil sintesis 4
Bahan dasar Natrium silikat peringkat teknis
Pola absorpsi dari silika gel peringkat proanalisis pada gambar 1 dapat
diinterpretasikan sebagai berikut : absorpsi dengan pita lebar dengan puncak pada bilangan
gelombang 3427,3 cm -1 merupakan pita absorpsi vibrasi gugus - OH pada silanol. Absorpsi
pada 1083,9 cm -1 merupakan vibrasi ulur asimetri dari –Si-O pada siloksan ( silverstein,
1981;169). Absorpsi pada 968,2 cm -1 menunjukkan adanya vibrasi ulur Si-O pada
silanol.Vibrasi tekuk gugus –OH pada silanol ditunjukkan pada bilangan gelombang 1622 cm
-1
dan vibrasi tekuk dari gugus siloksan ( Si-O-Si) ditunjukkan dengan pita serapan pada 418,5
cm-1 Secara umum pita absorpsi yang muncul pada spektra silika gel menunjukkan bahwa
gugus – gugus fungsi pada silika gel tersebut adalah silanol atau Si-OH dan siloksan atau SiO-Si.
Gambar- gambar 2,3, 4 dan 5 menunjukkan spektra infra merah hasil- hasil sintesis 1,
2, 3 dan 4. Apabila diamati ternyata bahwa keempat spektra tersebut hampir sama. Jika
dibandingkan dengan spektra infra merah silika gel, ternyata ada beberapa puncak absorpsi
yang tidak timbul pada spektra infra merah silika gel. Pita absorpsi yang timbul pada bilangan
gelombang sekitar 3400 cm -1 merupakan vibrasi ulur –OH dari silanol, sedangkan pita
serapan pada bilangan gelombang sekitar 920 cm -1 merupakan vibrasi ulur Si-O dari silanol.
Adanya pita absorpsi pada bilangan gelombang sekitar 400 cm -1 merupakan vibrasi tekuk
gugus siloksan atau Si-O-Si.. Hal ini menunjukkan bahwa pada keempat hasil sintesis masih
terdapat gugus silanol dan siloksan. Munculnya puncak baru dari keempat hasil sintesis pada
bilangan gelombang 2929,7 cm -1 memberikan indikasi adanya vibrasi ulur –C-H.
Arakaki,dkk ( 2000; 371) dalam penelitiannya menyatakan bahwa vibrasi –C-H muncul pada
kisaran bilangan gelombang 2950 – 2850 cm -1 .puncak absorpsi kuat pada 2900 cm -1 ini juga
muncul pada hasil penelitian Margolese, dkk (200; 2451) untuk indikasi adanya vibrasi –C-H
dari rantai propil. Pita absorpsi pada bilangan gelombang sekitar 1400 cm -1 merupakan
indikasi adanya vibrasi –C-C- dari rantai CH2 pada gugus propil.
Pita absorpsi lemah yang muncul pada bilangan gelombang sekitar 2500 cm -1 merupakan
indikasi adanya gugus –SH, karena merupakan frekuensi vibrasi –SH. Pada penelitian
Margolese dkk (2000; 2451) juga muncul puncak pada 2580 cm -1 yang menunjukkan vibrasi
–SH. Demikian juga pada penelitian Airoldi ( 2001;931) juga muncul puncak pada 2553 cm -1
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yang menunjukkan adanya gugus –SH. Secara umum dapat dinyatakan bahwa gugus fungsi
yang terdapat pada keempat hasil sintesis adalah Si-OH, -Si-O-Si-, -CH, -C-C- dan –SH.
Adanya berbagai gugus pada hasil sintesis ini menunjukkan bahwa permukaan silika telah
termodifikasi oleh karena terikatnya gugus – gugus baru dengan adanya reaksi antara larutan
natrium silikat dengan merkaptopropil trimetoksisilan. Oleh karena itu juga dapat dinyatakan
bahwa keempat hasil sintesis pada penelitian ini adalah hibrida merkapto silika.
Hibrida merkaptosilika termasuk salah satu jenis modifikasi silika yang dapat
dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, masih
perlu kajian lebih lanjut untuk mengetahui sifat bahan hasil sintesis yang telah dilakukan pada
penelitian ini. Kajian untuk mengetahui sifat ini meliputi porousitas, sifat adsorptif terhadap
berbagai ion logam dan senyawa lain, sifat permukaan dan sebagainya. Perlu pula untuk dikaji
tentang sintesis hibrida merkaptosilika dari berbagai sumber silika yang lain.

KESIMPULAN
Berdasarkan atas hasil pada penelitian ini, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai
berikut:
1. Sintesis dengan empat macam bahan dasar memberikan produk yang mengandung
gugus - fungsi yang sama , yaitu Si-OH, -Si-O-Si, -CH- , -C-C dan –SH.
2. Berdasarkan gugus – gugus yang ada dapat dinyatakan bahwa hasil sintesis dengan
empat macam bahan dasar tersebut semuanya adalah hibrida merkaptosilika.

DAFTAR PUSTAKA
Claudio Airoldi dan Luiza N.H.Arakaki (2001), Immobilization of Ethylenesulfide on Silica
Surface through Sol Gel Process and Some Thermodynamic Data of Divalent Cathion
Interactions, Polyhedron, Volume 20, Sao Paulo, Pergamon
D. Margolese, J.A.Melero, S.C.Christiansen, B.Fchmelka dan G.D.Stucky (2000), Direct
Synthesis of Ordered SBA -15 Mesoporous Silica Containing Sulfonic Acid Groups,
Chem. Mater. Volume 12, Santa Barbara, Mat. Research Lab
Luiza N.H. Arakaki dan Claudio Airoldi ( 2000), Ethylenimine in the Synthetic Routes of a
New Silylating Agent : Chelating Ability of Nitrogen and Sulfur Donor Atoms After
Anchoring onto the Surface of Silica Gel, Polyhedron, Volume19, Sao Paulo,
Pergamon
Nilgun Tokman, Suleyman Akman dan Mustafa Ozcan (2003), Solid Phase Extraction of
Bismuth, Lead and Nickel from Seawater Using Silica Gel Modified with 3
aminiopropyl triethoxysilane filled in a Syringe prior to their Determination by
graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry, Talanta, Volume 59, Istanbul,
Elsevier
P.K.Jal, S. Patel dan B.K.Mishra ( 2004), Chemical Modification of Silica Surface by
Immobilization of Functional Group for Extractive Concentrations of Metal Ions,
Talanta, Volume 62, Jjioti Vihar, Elsevier
Silverstein, Bassler dan Morrill ( 1981), Spectroscopic Identification of Organic Compound, 4
th Ed, New York, John Wiley & Sons
82

Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA
Yogyakarta, 25 Agustus 2007

Surdem, Sedat, On Line Preconcentration, Speciation and Determination of Chromium by
Flma Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) and Chemiluminescence (CL),
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12604979/index pdf, 9 Januari 2007
Taslimah, Sriyanti, Narsito dan Nuryono ( 2004) Sintesis dan Karakterisasi Silika gel –
merkaptopropil trimetoksisilan, Proseding Seminar Nasional Hasil Penelitian
MIPA, Semarang, FMIPA Undip.

83

