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Abstrak 

Silika nanotubes merupakan salah satu jenis nanopartikel 

dari senyawa silika, dengan struktur berbentuk tabung. Di mana, 

sifat yang dimiliki tidak sama dengan silika pada umumnya. 

Umumnya, silika nanotubes dapat disintesis menggunakan 

beberapa metode, dengan tetap mengacu pada penggunaan 

template sebagai pengarah struktur. Di mana, bahan dasar utama 

yang digunakan berupa tetraethyl orthosilicate. Namun karena 

beberapa kekurangan yang dimilikinya, maka penggunaan bahan 

tersebut dapat digantikan dengan sekam padi, yang memiliki 

kandungan silika sebesar 80-90%. Adapun tujuan penulisan paper 

review ini yaitu untuk menganalisis pengaruh penggunaan 

template terhadap struktur silika nanotubes, baik berupa soft 

template maupun hard template, serta menganalisis perbandingan 

template yang digunakan. Dari hasil paper review ini, diperoleh 

bahwa penggunaan template sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan silika nanotubes. Di mana, penggunaan material soft 

template dinilai lebih baik dan efisien. Hal ini dikarenakan ukuran 

pori yang dihasilkan cukup seragam yaitu 2-11 nm, dengan rata-

rata luas permukaan spesifik dan total volume pori yang cukup 

tinggi yaitu sebesar 350-1500 m2/g dan 0,04-2,5 cm3/g, serta 

proses pelepasan templatenya yang tidak begitu rumit. 

 

Kata Kunci: Hard template, Sekam padi, Silika nanotubes, Soft 

template   
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Abstract 

Silica nanotubes are one of the nanoparticle types made 

from silica compounds with a tubular structure. The properties of 

silica nanotubes are not the same as silica in general. Generally, 

silica nanotubes can be synthesized using several methods, while 

still referring to the use of templates as structural guides. The main 

ingredient used is tetraethyl orthosilicate. However, due to some 

disadvantages, the use of this material can be replaced with rice 

husk, which has a silica content of 80-90%. The purpose of writing 

this paper review is to analyze the effect of the use of templates on 

the structure of silica nanotubes, both in the form of soft templates 

and hard templates, also to analyze the comparison of the 

templates used. From the results of this paper review, it was found 

that the use of templates is very influential in the formation of silica 

nanotubes. Where the use of soft template material is considered 

better and more efficient. This is because the resulting pore size is 

fairly uniform started from 2-11 nm, with an average specific 

surface area and a high total pore volume is 350-1500 m2/g and 

0.04-2.5 cm3/g, and the release process of the template is not so 

complicated. 

 

Keywords: Hard template, Rice husk, Silica nanotubes, Soft 

template   
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1BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Silika nanotubes merupakan salah satu jenis nanopartikel 

yang representatif dengan struktur unik berbentuk tabung 

berongga, yang berasal dari senyawa silika, di mana sifat fisik yang 

dimiliki jauh lebih unggul dibandingkan dengan silika pada 

umumnya. Silika nanotubes memiliki sifat elektrik, optik, dan 

mekanik yang unik, hal ini dikarenakan ukuran yang dimiliki oleh 

material tersebut berskala nano. Selain itu, silika nanotubes juga 

memiliki sifat hidrofilisitas yang kuat dan biokompatibilitas yang 

sangat baik (Guo, dkk., 2017). Oleh karena beberapa sifat yang 

dimiliki tersebut, membuat beberapa peneliti mulai melakukan 

pengembangan lebih lanjut mengenai pemanfaatan silika 

nanotubes untuk berbagai aplikasi yang lebih luas. Misalnya untuk 

aplikasi substrat biosensor, platform katalis, sistem penyimpanan 

energi, pengiriman obat, dan sebagainya. Hal tersebut juga 

disebabkan oleh proses sintesisnya yang mudah dan biaya yang 

relatif rendah, serta luas permukaan spesifik yang cukup tinggi 

dengan strukturnya yang berpori (Wei, dkk., 2019; Fukamachi, 

dkk., 2015). 

Di era teknologi yang serba canggih seperti saat ini, sistem 

penyimpan energi mulai memiliki daya tarik yang tinggi di 

kalangan peneliti, salah satu contohya yaitu superkapasitor. Hal ini 

dikarenakan, superkapasitor memiliki siklus hidup yang lebih lama 

hingga 105 kali, waktu pengisian (charging) dan pengosongan 

(discharging) yang sangat cepat, serta ramah terhadap lingkungan 

(Chen, dkk., 2013; Wang, dkk., 2012). Selain itu, superkapasitor 

memiliki kemampuan menyimpan energi yang besar serta prinsip 

kerjanya yang lebih sederhana (Shukla, dkk., 2000). Suatu 

superkapasitor dapat dikatakan baik apabila memiliki elektroda 

dengan penyerapan yang tinggi guna menghasilkan nilai 

kapasitansi spesifik yang besar (Kötz, dkk., 2000). Di mana, 

elektroda tersebut harus berasal dari material yang memiliki luas 
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permukaan spesifik yang tinggi yaitu sekitar 1000 m2/g dan 

struktur yang berpori, sehingga aksesbilitas ion akan lebih cepat 

meningkatkan efisiensi elektrodanya (Staiti, dkk., 2007). Dengan 

demikian, dapat dinyatakan bahwa struktur dan luas permukaan 

spesifik suatu bahan menjadi salah satu faktor utama yang dapat 

menentukan nilai kapasitansi suatu elektroda pada superkapasitor, 

yang mana nilai kapasitansi akan semakin meningkat seiring 

dengan semakin besarnya luas permukaan material (Shukla, dkk., 

2000). Sehingga dengan demikian, tidak menutup kemungkinan 

bahwa silika nanotubes juga dapat digunakan untuk aplikasi 

penyimpan energi seperti superkapasitor, hal ini dikarenakan silika 

nanotubes juga memiliki luas permukaan spesifik yang tinggi 

dengan strukturnya yang berpori. 

Penelitian terkait sintesis silika nanotubes telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti dengan menggunakan metode yang berbeda-

beda, seperti hidrotermal, thermal evaporation, centrifugal jet 

spinning, dan sebagainya. Akan tetapi, walaupun silika nanotubes 

tersebut dapat disintesis dengan menggunakan metode yang 

berbeda-beda, namun metode tersebut tetap memiliki kesamaan 

dalam penggunaan template sebagai agen pengarah struktur. 

Seperti halnya pada penelitian Wang, dkk., (2014). Di mana, dalam 

penelitian tersebut cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) 

digunakan sebagai template untuk membentuk mesopori, 

sedangkan triblock copolymer PEO20PPO70PEO20 (P123) 

digunakan sebagai co-template untuk mengontrol morfologi 

material. Selanjutnya, Li, dkk., (2014) juga telah melakukan 

penelitian mengenai sintesis silika nanotubes menggunakan 

carbon nanotubes (CNT) sebagai hard template dengan bantuan 

CTAB. 

Umumnya, bahan dasar utama yang digunakan untuk 

mensintesis silika nanotubes adalah tetraethyl orthosilicate 

(TEOS), yang merupakan sumber utama silika. Termasuk juga 

dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Wang, dkk., (2014) dan 

Li, dkk., (2014) serta beberapa peneliti lainnya. Namun, karena 

sifat TEOS yang mudah terbakar serta biasanya diimpor dari China 
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dan Jepang sehingga biaya yang dibutuhkan cukup tinggi 

(Mujiyanti, dkk., 2020), maka dalam paper review ini akan 

dikemukakan gagasan mengenai pemanfaatan silika hasil ekstraksi 

sekam padi sebagai bahan dasar utama silika pengganti TEOS, 

dengan harapan dapat menekan biaya produksi. Di samping itu, 

sekam padi memiliki kandungan silika yang cukup tinggi yaitu 

sebesar 80-90% (Faizul, dkk., 2013). Tingginya kandungan silika 

tersebut menunjukkan bahwa sekam padi memiliki potensi yang 

besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber silika. Pada 

dasarnya, silika yang dihasilkan dari hasil pembakaran sekam padi 

berupa silika amorf, yang dalam berbagai kondisi dianggap lebih 

reaktif dibandingkan dengan silika kristalin serta memiliki struktur 

spherical yang rumit, sehingga menyebabkan luas area permukaan 

yang dimiliki cukup tinggi (Sapei, dkk., 2015). 

Hingga saat ini, nilai ekonomi dari usaha padi masih terfokus 

pada peningkatan kuantitas padi yang dihasilkan, sementara untuk 

pemanfaatan limbah hasil produksi seperti sekam padi masih 

belum terlalu diperhatikan. Bahkan banyak di antaranya yang 

hanya dibuang begitu saja atau dimusnahkan dengan cara 

pembakaran yang tidak dikendalikan. Hal tersebut dikarenakan 

karakteristik yang dimiliki oleh sekam padi, yakni bersifat kasar, 

kandungan gizi yang rendah dengan nilai kerapatan yang rendah, 

serta kandungan abu yang cukup tinggi (Andreas, dkk., 2016). 

Berdasarkan data Milled Rice Production dari Index Mundi 

tahun 2019, Indonesia menempati posisi ke tiga sebagai negara 

penghasil beras terbesar di dunia setelah China dan India dengan 

total produksi sebesar 36,5 juta ton (Index Mundi, 2019). 

Sedangkan menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

tahun 2019, total produksi beras mencapai 31,31 juta ton, atau jika 

dikonversikan menjadi 54,60 juta ton GKG (Gabah Kering Giling), 

dengan luas panen padi diperkirakan sebesar 10,68 juta hektare 

(Badan Pusat Statistik, 2019). Di mana, menurut Trivana, dkk., 

(2015), sekam padi yang dihasilkan dari proses penggilingan padi 

memiliki jumlah yang cukup banyak yaitu mencapai 20-22% dari 

berat padi atau sebesar 200 kg tiap tonnya. Sehingga, dengan 
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jumlah yang sedemikian besar apabila dibiarkan dan tidak diolah 

dengan baik, dapat berpotensi menjadi limbah pertanian yang dapat 

memicu timbulnya permasalahan terhadap lingkungan. Untuk itu, 

dibutuhkan suatu langkah penanganan dan pemanfaatan sekam 

padi agar hasil dari limbah pertanian tersebut dapat diolah menjadi 

produk yang memiliki nilai jual tinggi (Fahmi & Nurfalah, 2016). 

Oleh sebab itu, maka diharapkan dengan adanya paper review ini 

nantinya dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan silika hasil ekstraksi 

dari sekam padi sebagai bahan dasar pengganti TEOS untuk proses 

sintesis silika nanotubes dengan menggunakan beberapa material 

sebagai template, baik berupa soft template maupun hard template. 

Dengan harapan, dapat dihasilkan silika nanotubes yang lebih baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil beberapa 

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan template terhadap struktur 

silika nanotubes? 

2. Bagaimana perbandingan material template yang digunakan 

untuk menghasilkan silika nanotubes? 

1.3 Batasan Review 

Agar didapatkan hasil akhir yang baik dan sesuai dengan 

harapan serta tidak menyimpang dari permasalahan yang ditinjau, 

maka dibuatlah batasan masalah dalam paper review ini, yaitu: 

1. Hanya untuk material berbasis silika. 

2. Dibatasi hanya untuk bahan/material yang dapat digunakan 

sebagai template silika nanotubes. 

3. Tidak membahas mengenai pengaruh perbedaan metode 

sintesis silika nanotubes. 

1.4 Tujuan Review  

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dilakukannya 

paper review ini, yaitu: 
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1. Menganalisis pengaruh penggunaan template terhadap 

struktur silika nanotubes. 

2. Menganalisis perbandingan material template yang 

digunakan untuk menghasilkan silika nanotubes. 

1.5 Manfaat Review  

Dengan dilakukannya paper review ini, diharapkan dapat 

menambah wawasan mengenai sintesis silika nanotubes dengan 

menggunakan beberapa material sebagai template, baik berupa soft 

template maupun hard template dengan menggunakan silika hasil 

ekstraksi sekam padi sebagai bahan dasar silika pengganti TEOS. 

Sehingga, nantinya dapat dijadikan acuan sebagai dasar dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. Dengan harapan dapat 

dihasilkan silika nanotubes dengan kualitas dan kuantitas yang 

jauh lebih baik, agar dapat dikembangkan untuk berbagai jenis 

aplikasi yang lebih luas. 
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2BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Silika 

Silika merupakan senyawa kimia yang terbentuk dari atom 

silikon dan oksigen dengan jumlahnya yang sangat melimpah di 

alam, atau yang biasa dikenal dengan nama silikon dioksida dengan 

rumus molekul SiO2. Silika terbentuk melalui ikatan kovalen yang 

kuat, dengan empat atom oksigen yang masing-masing terikat pada 

silikon, dengan posisi sudut tetrahedral dalam parameter sel a = b 

= 4,821 Å dan c = 4,162 Å serta α = β = 90° dan γ = 120°. Seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.1, di mana dua atom silikon 

tersebut saling berikatan dengan setiap atom oksigen (Sembiring & 

Simanjuntak, 2015). 

 
Gambar 2.1 Struktur tetrahedral silika (Sembiring & 

Simanjuntak, 2015) 

Silika mempunyai titik lebur yang tinggi, kekerasan yang 

tinggi, dan sangat tahan terhadap asam maupun basa. Selain itu, 

silika juga mempunyai luas permukaan yang tinggi dan struktur 

pori yang teratur (Ambarwati, dkk., 2015). Silika umumnya tidak 

reaktif terhadap asam, kecuali asam fosfat (H3PO4) dan asam 

hidrofluorida (HF), seperti pada persamaan Reaksi 2.1 dan Reaksi 

2.2 dalam asam berlebih. Di samping itu, silika dapat bereaksi 
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dengan basa, khususnya basa kuat seperti alkali hidroksida, yang 

dapat dilihat pada persamaan Reaksi 2.3 (Priyanto, 2015).  

SiO2 (s) + 4HF (aq) → SiF4 (aq) + 2H2O (l)  (2.1) 

SiO2 (s) + 6HF (aq) → H2[SiF6] (aq) + 2H2O (l)  (2.2) 

SiO2 (s) + 2NaOH (aq) → Na2SiO3 (s) + H2O (l)  (2.3) 

Menurut Sembiring & Simanjuntak (2015), silika memiliki 

beberapa karakteristik seperti pada Tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 Karakteristik silika (Sembiring & Simanjuntak, 2015) 

Karakteristik Nilai 

Berat jenis (g/cm3) 2,6 

Titik didih (°C) 2230 

Titik lebur (°C) 1600-1725 

Densitas (g/cm3) 2,2-2,65 

Konduktivitas termal (W/cm.K) 0,013-0,014 

Konduktivitas listrik (200K) (S/cm) 8,66 x 10-7 

Konstanta dielektrik 50 

Resistivitas (Ω/cm) (30°C) 1012 

Kekerasan (kg/mm2) 650  

Kekuatan tarik (MPa) 110  

Modulus Elastisitas (GPa) 73-75 

Silika juga memiliki beberapa sifat yang umumya tidak 

dimiliki oleh senyawa organik yang lain, seperti inert, mudah 

dimodifikasi dengan senyawa kimia tertentu sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya, pertukaran ion dan sifat adsorpsi yang 

baik, serta memiliki kestabilan mekanik dan termal yang tinggi 

(Admi, dkk., 2017). 
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2.1.1 Struktur Silika 

Berdasarkan strukturnya silika dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu silika kristalin dan silika non-kristalin (amorf) 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3, di mana struktur 

tersebut dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan terbentuknya 

atau juga bisa dipengaruhi oleh kecepatan pendinginan (pada kasus 

tertentu), sehingga menyebabkan terbentuknya struktur yang 

berbeda pada padatan silika (Pakpahan, 2016).  

1. Silika Kristalin 

Silika kristalin adalah silika yang susunan molekulnya 

membentuk pola tertentu (kristal) atau biasa disebut long range 

order (keteraturan jangka panjang). Silika kristalin juga disebut 

polimorf silika karena struktur kristalnya yang terdiri dari beberapa 

bentuk yaitu; quartz (stabil sampai pada temperatur 870°C), 

trydimit (stabil pada temperatur 870°C sampai 1470°C), serta 

cristobalit (stabil pada temperatur 1470°C sampai 1723°C) seperti 

yang ditunjukkan pada Tabel 2.2.  

Tabel 2.2 Modifikasi silika kristalin (Smallman & Ngan, 2013) 

Bentuk 
Rentang 

Stabilitas (°C) 
Modifikasi 

Kerapatan 

(kg/m3) 

Cristobalit 1470-1723 β-(kubik) 2210 

  α-(tetragonal) 2330 

Trydimit 870-1470 γ-(?) - 

  β-(heksagonal) 2300 

  α-(ortorombik) 2270 

Quartz < 870 β-(heksagonal) 2600 

  α-(trigonal) 2650 

Bentuk dari silika kristalin tersebut tergantung pada posisi 

dan orientasi dari tetrahedral serta temperatur dan tekanan 

terbentuknya (pada kasus tertentu kecepatan pendinginan), 
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sehingga padatan silika membentuk struktur yang berbeda. Untuk 

membedakan struktur tersebut, diberikan penamaan dengan awalan 

yang berbeda. Di mana untuk kristal yang terbentuk pada 

temperatur yang lebih rendah diberi awalan α, sedangkan pada 

temperatur yang lebih tinggi diberi awalan β. Perubahan dari 

quartz menjadi trydimit melibatkan perubahan, baik berupa 

pemutusan ataupun penyusunan ikatan yang prosesnya berjalan 

cukup lambat. Sedangkan perubahan dari quartz α menjadi quartz 

β melibatkan perubahan relatif sedikit pada struktur kristal tanpa 

melibatkan adanya pemutusan ikatan serta bersifat reversibel 

(dapat balik) (Pakpahan, 2016). Gambar 2.2 berikut merupakan 

gambaran mengenai transformasi yang terjadi pada struktur kristal. 

Perubahan bentuk

870°C 

Quartz

tinggi

Trydimit

sedang

Cristobalit

tinggi

Perubahan bentuk

1470°C 

Quartz

rendah

Perubahan 

bentuk

573°C 

Perubahan 

bentuk

120-160°C 

Trydimit

tinggi

Trydimit

rendah

Perubahan 

bentuk

200-270°C 

Cristobalit

rendah

 

Gambar 2.2 Perubahan polimorf silika (Pakpahan, 2016) 
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2. Silika Amorf 

Menurut Sapei, dkk., (2015), silika yang dihasilkan dari abu 

sekam padi hasil pembakaran merupakan silika non-kristalin 

(amorf), yang memiliki susunan atom dan molekul berbentuk pola 

acak serta tidak beraturan atau dikenal dengan istilah short range 

order. Akibat pola acak dan tidak beraturan tersebut membuat 

silika non-kristalin memiliki struktur spherical yang rumit. 

Sehingga menyebabkan luas area permukaan yang tinggi. Silika 

amorf dianggap lebih reaktif dalam berbagai kondisi jika 

dibandingkan dengan silika kristalin. Hal tersebut disebabkan oleh 

adanya gugus silanol (hidroksil) yang didapat setelah proses 

pemanasan mencapai suhu 400°C (Sapei, dkk., 2015). Silika amorf 

pada umumnya memiliki ukuran antara 10-30 µm, namun 

terkadang ada kalanya berukuran sampai 200 µm (Fahnur, 2018). 

WHO (World Health Organization) yaitu IARC 

(International Agency for Research on Cancer) pada tahun 1987, 

telah membuktikan dan mengevaluasi bahwa silika kristalin 

bersifat karsinogen bagi manusia. Kemudian, IARC (1996) juga 

menyatakan bahwa silika kristalin dalam bentuk alpha-kuarsa yang 

terhirup dari sumbernya dapat menyebabkan kanker paru-paru bagi 

manusia. Berbeda dengan silika amorf, yang tidak bersifat 

karsiogenik bagi manusia. Sehingga silika lebih aman dan banyak 

digunakan di dunia industri. Selain itu, silika amorf juga tidak 

menyebabkan silikosis, bahkan bagi yang telah terpapar lama. 

Namun, silika amorf yang terhirup selama 12-18 bulan dengan 

kadar 6,9-9,9 mg/m3 dapat menyebabkan gangguan pada alat 

pernapasan (Pakpahan, 2016). 
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Gambar 2.3 Struktur silika kristalin dan amorf (Smallman & 

Ngan, 2013) 

2.1.2 Perkembangan Silika 

Berkembangnya teknologi saat ini, membuat penggunaan 

aplikasi silika di dunia industri semakin meningkat, terutama silika 

dengan ukuran mikron hingga nanometer (Jayanti, 2014). Dengan 

berkembangnya teknologi nanomaterial, silika dapat diproses 

menjadi bentuk nanosilika, di mana penggunaannya akan jauh 

lebih luas dan bernilai ekonomis, seperti untuk industri 

semikonduktor dan industri berteknologi tinggi (Sapei, dkk., 

2015). Partikel berukuran nanometer memang sedang menjadi 

fokus perhatian saat ini, hal ini dikarenakan partikel dengan ukuran 

nano memiliki sifat yang berbeda sehingga dapat meningkatkan 

kualitas dari suatu material (Munasir, dkk., 2014). 

Material nanopori berbahan dasar silika atau yang biasa kita 

kenal dengan istilah mesoporous silica memiliki potensi yang 

besar untuk dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi, seperti katalis, 

penukar ion, penyimpan energi seperti superkapasitor, sensor, 

template untuk carbon nanotubes, dan penghantar obat (drug 

delivery) (Precelia, dkk., 2018; Hartono, dkk., 2017). Dalam 

industri material, silika biasanya digunakan sebagai bahan untuk 

proses pembuatan keramik, komposit, bahan pozzolanic sebagai 

penghasil semen, bahan penguat lapisan, adsorben, dan sebagai 

bahan tambahan campuran aspal (Rajamani, dkk., 2013; Abutalib, 
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dkk., 2015). Di samping itu, silika juga dapat digunakan sebagai 

aplikasi dalam dunia medis, seperti perekat dalam produk farmasi 

dan kosmetik, bahan tambahan medis, pembawa dan pemisah 

partikel, aplikasi biomedis (Walia & Acharya., 2015: Chigondo, 

dkk., 2013). Selain itu, silika juga memiliki peranan penting dalam 

pembentukan tulang (Henstock, dkk., 2014). Potensi tersebut 

terkait dengan karakter silika mesopori yang memiliki luas 

permukaan yang besar, stabilitas kimia dan termal yang baik, 

ukuran pori serta karakter kimia permukaan yang dapat dengan 

mudah dimodifikasi. Selain itu, proses fabrikasi dari silika 

mesopori lebih sederhana dan hemat biaya (Syahbani, 2016). 

Berdasarkan ukuran porinya, International Union of Pure 

and Applied Chemistry (IUPAC) mengklasifikasikan material 

berpori menjadi tiga jenis, yaitu material mikropori dengan ukuran 

diameter pori kurang dari 2 nm, material mesopori dengan ukuran 

diameter pori antara 2-50 nm, dan material makropori dengan 

ukuran diameter pori lebih dari 50 nm. Ukuran pori dari silika 

mesopori dapat dimodifikasi, mulai dari ukuran 2 nm sampai 

dengan ukuran 30 nm, dengan begitu luas permukaan yang didapat 

berkisar antara 700-1500 m2/g. Jika didasarkan pada ukuran 

partikelnya, secara umum material mesopori dapat digolongkan ke 

dalam partikel dengan ukuran mikron antara 1-8 µm atau ukuran 

nano antara 100-300 nm (Hartono, dkk., 2017). 

Pesatnya penelitian terhadap silika mesopori dimulai sejak 

tahun 1992 ketika para peneliti dari Mobil Corporation 

Laboratories berhasil membuat silika mesopori, yang kemudian 

diberi nama Mobil Crystallyne Materials (M-41S). Contohnya 

seperti MCM-41, MCM-48, dan MCM-50, di mana setiap anggota 

dari M-41S memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti pada 

Gambar 2.4. Adapun contoh yang paling terkenal dari M-41S 

adalah jenis MCM-41 yang memiliki karakteristik pori berbentuk 

heksagonal yang seragam dan mirip seperti sarang lebah, dengan 

ukuran pori antara 2-4 nm (Hartono, dkk., 2017), luas permukaaan 

spesifik yang besar (bisa mencapai 1000 m2/g), serta volume pori 

yang besar (Trisunaryati, 2018). Selain itu, MCM-41 juga memiliki 
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stabilitas termal yang tinggi (sampai 800°C). Kemudian pada tahun 

1998, peneliti dari Universitas California di Santa Barbara berhasil 

membuat material mesopori silika (SBA-15) yang memiliki 

karakteristik hampir sama dengan MCM-41, akan tetapi material 

tersebut memiliki ukuran pori yang lebih besar dari pada MCM-41 

serta struktur yang lebih stabil karena dinding pori yang lebih tebal 

(Wang, dkk., 2015). 

 
Gambar 2.4 Struktur material mesopori M-41S: a) MCM-41, 

b) MCM-48, c) MCM-50 (Xu, dkk., 2013) 

2.2 Sekam Padi (Rice Husk) 

Sekam padi merupakan hasil dari limbah pertanian yang 

jumlahnya dapat mencapai 20% dari total produksi padi dengan 

kadar abu mencapai 18% dan didominasi oleh silika hingga 94,4% 

(Salman, dkk., 2015). Dari data tersebut menggambarkan bahwa 

sekam padi memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber 

silika. Kandungan silika yang cukup tinggi tersebut, membuat abu 

sekam padi memiliki nilai yang cukup tinggi dalam aplikasi 

industri khususnya. Misalnya, seperti untuk sintesis zeolit, silika, 

karbon aktif dan mesopori, pembuatan chip silikon, katalis, bahan 

untuk lithium ion batteries, penyimpan energi dan sebagainya 

(Babaso & Sharanagouda, 2017). 

Sekam padi (rice husk) atau yang biasa disebut juga dengan 

kulit gabah merupakan bagian terluar dari bulir padi yang memiliki 

kandungan silika terbanyak yaitu sebesar 18,0-22,3% jika 

dibandingkan dengan hasil samping pengolahan padi yang lain. 



 LAPORAN TUGAS AKHIR 15 

 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Seperti halnya dedak yang hanya memiliki kandungan silika 

sebesar 0,2-0,3%; bekatul 0,6-1,1%; dan jerami 4,0-7,0% (Zou & 

Yang, 2019). Secara umum sekam padi biasanya memiliki panjang 

5-10 mm dan lebar 2,5-5 mm, dengan kerapatan jenis 1,125 kg/m3. 

Sekam padi juga memiliki nilai kalori sebesar 3410 kkal/kg serta 

dapat digunakan sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Di 

samping itu, sekam padi juga memiliki sifat tahan terhadap 

kelembaban dan dekomposisi jamur, sehingga menyebabkan 

sekam padi sulit untuk terurai secara alami. Sekam padi juga 

memiliki sifat tidak mudah terbakar saat berada di ruang terbuka, 

kecuali ketika ada udara yang ditiupkan ke dalamnya (Siahaan, 

dkk., 2013). 

Sekam padi tersusun dari bahan-bahan seperti selulosa 

(34,4%), lignin (19,2%), hemiselulosa (24,3%), abu (18,85%), dan 

zat lain (3,25%). Sekam padi memiliki komposisi seperti yang 

tertera pada Tabel 2.3. Komposisi tersebut bergantung pada 

beberapa faktor, seperti varietas padi, jenis pupuk yang digunakan, 

kandungan kimia dalam tanah, atau bahkan lokasi geografis 

produksi (Babaso & Sharanagouda, 2017). 

Tabel 2.3 Komposisi sekam padi (Babaso & Sharanagouda, 

2017) 

Kandungan Kadar (%) 

Karbon 37,05 

Oksigen 35,03 

Nitrogen 11,06 

Silikon 9,01 

Hidrogen 8,80 

Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan 

silika murni dari sekam padi, yaitu dengan metode termal atau 

pembakaran dan metode non-termal dengan menggunakan 

oksidator kuat seperti hidrogen peroksida atau asam kuat. Ketika 
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sekam padi dibakar, kadar abu yang didapatkan yaitu sebesar 17-

26% dengan kepadatan 180-200 kg/m3. Pembakaran sekam padi 

dengan temperatur yang terkontrol dengan baik dan lingkungan 

yang sesuai saat pembakaran dapat menghasilkan kualitas abu 

sekam padi yang baik. Sekam padi yang terbakar sempurna akan 

menghasilkan abu dengan warna abu-abu hingga putih di mana 

silika yang dihasilkan hampir murni yaitu > 95% dengan 

strukturnya berupa amorf, sedangkan abu sekam padi yang tidak 

terbakar secara sempurna akan berwarna kehitaman (Zou & Yang, 

2019). 

Metode non-termal dengan menggunakan asam kuat seperti 

H2SO4, HCl, atau HNO3 sangat efektif untuk menghilangkan 

pengotor pada sekam padi dalam jumlah sedikit. Akan tetapi, 

karena waktu yang dibutuhkan dalam proses penghilangan 

senyawa pengotor cukup lama, sehingga menjadi kurang 

ekonomis, oleh karena itu saat ini metode non-termal sudah jarang 

digunakan. Namun, metode non-termal dengan menggunakan 

asam seperti yang telah disebutkan di atas dapat dilakukan sebagai 

treatment awal pada sekam padi sebelum dilakukan proses termal, 

sehingga silika dengan kemurnian tinggi bisa didapatkan. Menurut 

Mohamed, dkk., (2015), abu sekam padi memiliki komponen 

kimia seperti pada Tabel 2.4 di bawah ini. 

Tabel 2.4 Komposisi kimia abu sekam padi (Mohamed, dkk., 

2015) 

Komposisi Kima Wt % 

SiO2 89,00 

C 18,24 

Fe2O3 1,28 

K2O 1,22 

Al2O3 1,20 

CaO 1,00 
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2.3 Silika Nanotubes 

Nanotubes adalah material berskala nano yang memiliki 

struktur seperti tabung berongga atau silinder dengan diameter 

sekitar 1-100 nm. Dalam perkembangannya, material nano 

memiliki jenis yang beragam, namun pada umumnya material ini 

diklasifikasikan berdasarkan dimensinya, seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.5. 

Berikut ini merupakan klasifikasi material nano ditinjau dari 

dimensinya, yaitu: 

1. Material nano nol dimensi (0D) seperti nanospheres dan 

quantum dots. 

2. Material nano satu dimensi (1D) seperti nanowires, 

nanotubes, dan quantum wires. 

3. Material nano dua dimensi (2D) seperti thin films, layered 

films, dan quantum wells. 

4. Material nano tiga dimensi (3D) seperti nanostructured: 

fullerites, heterolayers, dan fiber composites. 

Material yang memiliki ukuran nano biasanya memiliki sifat 

kimia atau fisika yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan 

material sejenis yang berukuran besar, di mana luas permukaan dan 

volume yang dimiliki jauh lebih besar, sehingga membuat material 

tersebut menjadi lebih reaktif serta konduktivitas yang dihasilkan 

menjadi lebih tinggi (Calzon & Garcia, 2012). 

Perbedaan sifat pada material nano berkaitan dengan 

fenomena kuantum sebagai akibat adanya keterbatasan ruang gerak 

pada elektron, serta pembawa muatan lainnya dalam partikel. 

Adanya fenomena tersebut, berimbas pada perubahan beberapa 

sifat dari material, seperti perubahan konduktivitas listrik, 

kekuatan mekanik, dan beberapa sifat lainnya (Pokropivny, dkk., 

2007). 
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Gambar 2.5 Klasifikasi material nano berdasarkan dimensi (a) 

3D, (b) 2D, (c) 1D, dan (d) 0D (Pokropivny, dkk., 2007) 

Nanotube juga merupakan kelas material yang unik karena 

sifatnya yang tidak hanya bergantung pada komposisi tetapi juga 

pada geometri. Diameter, jumlah dinding, panjang, chirality, dan 

kualitas juga memengaruhi sifat serta kinerja dari nanotubes itu 

sendiri. Nanotubes terdiri dari selembar atom yang dibungkus 

untuk membentuk tabung (a single-wall nanotubes) atau dapat 

terdiri dari beberapa lapisan yang dibungkus untuk membentuk inti 

berlubang (a multiwall nanotubes), yang mampu mensimulasikan 

berbagai struktur intraseluler seperti mikrotubulus, akson, dan 

sebagainya. Serta juga dapat menembus membran sel (Marti, dkk., 

2013; Govindaraju & Singh, 2014). 

Nanotubes secara luas telah diterapkan dalam berbagai 

bidang ilmu material dan farmasi, hal ini dikarenakan struktur 
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tubular unik yang dimilikinya. Sejak ditemukannya karbon 

nanotubes oleh Iijima pada tahun 1991, material nanotubes dengan 

bahan dasar yang berbeda mulai mendapat banyak perhatian, 

seperti polymer nanotubes, grease nanotubes, boron nanotubes, 

silika nanotubes, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan nanotubes 

memiliki volume rongga internal yang besar, luas permukaan 

bagian dalam dan luar yang besar, serta bahan aktif dari molekul 

yang kecil atau makromolekul biologis. Selain itu, luas permukaan 

bagian dalam dan luar nanotubes dapat dimodifikasi secara kimia 

sesuai dengan tujuan yang berbeda (Liu, dkk., 2011). 

Silika nanotubes seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.6, 

merupakan salah satu jenis nanopartikel dengan struktur berongga, 

yang berasal dari senyawa silika, di mana sifat fisik yang dimiliki 

cenderung berbeda dengan silika pada umumnya. Silika nanotubes 

telah diterapkan secara luas dalam berbagai aplikasi seperti substrat 

biosensor, platform katalis, sistem penyimpanan energi seperti 

superkapasitor dan pengiriman obat, isolator panas, 

nanoelectronic, serta regenerasi jaringan. Hal ini dikarenakan 

proses sintesis yang mudah, biaya yang relatif rendah, hidrofilisitas 

yang kuat, luas permukaan spesifik yang cukup tinggi, nilai 

densitas yang rendah, dan biokompatibilitas yang sangat baik 

(Wei, dkk., 2019; Fukamachi, dkk., 2015). 

 
Gambar 2.6 Morfologi silika nanotubes hasil pengujian SEM 

(Song, dkk., 2011) 
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Silika nanotubes menarik banyak perhatian karena 

karakteristik khusus yang dimilikinya seperti sifat optik, listrik, 

dan mekanik yang unik serta memiliki sifat hidrofilik yang baik 

sehingga dapat berpotensi sebagai nanocontainers dan 

nanoreactors serta beberapa aplikasi lainnya di berbagai bidang. 

Selain itu, silika nanotubes mudah diproduksi dalam jumlah yang 

besar (Mizrahi, 2017; Calzon & Garcia, 2012). Silika nanotubes 

sangat baik dalam enkapsulasi molekul aktif secara optik dalam 

ruang hampa, di mana sifat dari molekul yang dienkapsulasi dapat 

dimodifikasi secara efektif, sehingga memungkinkan sistem 

nanotubes ini digunakan sebagai bahan nano optik, seperti ketika 

transfer energi dan elektron yang diinduksi (Calzon & Garcia, 

2012). Area penelitian yang luas berkaitan dengan studi 

karakteristik kimia dan fisika molekul yang terperangkap dalam 

silika nanotubes. Akibatnya, silika nanotubes yang dirancang 

dengan hati-hati dapat berfungsi sebagai nanoreactor, atau 

melindungi molekul yang dienkapsulasi dari kondisi sekitarnya 

hingga mencapai lokasi pengiriman yang diinginkan (Mizrahi, 

2017). Banyak metode yang tersedia untuk mensintesis silika 

nanotubes, termasuk thermal evaporation, centrifugal jet spinning, 

dan template-directed sol-gel route, di mana sintesis silika 

nanotubes tersebut masih sangat bergantung pada penggunaan 

template (Guo, dkk., 2017). 

2.4 Template 

Silika nanotubes biasanya disintesis dengan menggunakan 

metode berbasis template seperti pada sintesis silika mesopori. 

Metode sintesis tersebut sangat efektif dan telah banyak digunakan 

dalam beberapa tahun terakhir (Xie, dkk., 2016). Templating 

merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk 

mensintesis bahan dengan unit struktural mulai dari nanometer 

hingga mikrometer. Metode berbasis template pada dasarnya 

melibatkan replikasi dari satu struktur ke struktur lain. Di mana, 

dalam konteks kimia material, template merupakan cetakan atau 

agen yang berfungsi sebagai pengarah struktur, yang 
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penggunaannya terbilang cukup efektif dalam mengontrol 

morfologi/struktur dan ukuran untuk proses sintesis pada material 

nano. Template ini berperan penting dalam proses pembentukan 

pori. Metode dengan menggunakan template ini, awalnya 

menghasilkan template nanomaterial hibrid. Nanomaterial yang 

terlepas kemudian diperoleh dengan menghilangkan template 

secara selektif. Pada umumnya, template dapat diklasifikasikan ke 

dalam tiga kategori, yaitu template anorganik, template organik, 

dan template biomolekuler (Yang, dkk., 2011). Selain itu, 

penggunaan template juga dapat dikategorikan menjadi hard 

template dan soft template.  

Ada banyak laporan mengenai sintesis silika nanotubes 

menggunakan hard template dengan karbon nanotubes atau silikon 

nanowires sebagai template. Namun, biaya yang tinggi dan 

penghancuran struktur tubular saat melepas template menjadi 

permasalahan utama dalam metode ini. Sebaliknya, metode soft 

template yang menggunakan rakitan molekul surfaktan sebagai 

template memiliki biaya yang relatif rendah, di mana template 

tersebut juga bisa dihilangkan dengan menjaga struktur tabung 

agar tetap utuh, hal ini dikarenakan template tersebut sangat mudah 

larut dalam pelarut. Soft template terbentuk di dalam reaksi, 

sedangkan hard template terbentuk sebelum reaksi. Oleh karena 

itu, soft template lebih mudah disintesis dan dilepas dari pada hard 

template (Xie, dkk., 2016). Baru-baru ini, penelitian mengenai 

sintesis silika nanotubes banyak yang menggunakan metode soft 

template, yaitu dengan chiral surfaktan, surfaktan kationik atau 

anionik, dan hexagonal liquid crystals yang terdiri dari surfaktan 

triblock copolymer atau lipid nanotubes sebagai template 

(Fukamachi, dkk., 2015). 

Walaupun silika nanotubes dapat disentesis dengan 

menggunakan metode yang berbeda-beda, namun metode tersebut 

memiliki kesamaan dalam penggunaan template sebagai agen 

pengarah struktur, diikuti oleh penghilangan template dengan post-

treatment seperti ekstraksi, reaksi kimia atau kalsinasi, sintering, 

dan sebagainya. Adapun kunci untuk keberhasilan template saat 
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sintesis adalah memilih template yang dapat membentuk struktur 

nano yang diinginkan dan dapat dengan mudah dihilangkan tanpa 

merusak struktur dari produk yang dihasilkan, yang berarti 

template tersebut harus stabil secara termal dan kimiawi 

sehubungan dengan kondisi reaksi spesifik. Namun template 

tersebut juga harus reaktif secara kimiawi jika post-treatment 

mutlak diperlukan (Yang, dkk., 2011). 

Pada saat proses proses pelepasan template, temperatur yang 

digunakan tentu tidak sama, bergantung pada jenis material 

template yang digunakan. Di mana, untuk proses pelepasan pada 

material soft template umumnya menggunakan temperatur yang 

lebih rendah dibandingkan dengan material hard template. Hal ini 

dikarenakan pada material hard template struktur yang dimiliki 

bersifat lebih kaku sehingga dibutuhkan temperatur tinggi untuk 

melepasnya, selain itu penggunaan temperatur rendah pada hard 

template membuat template tidak terlepas dengan sempurna dan 

memungkinkan adanya pengotor yang masih menempel pada 

material. Berbeda dengan material soft template yang tidak 

memiliki struktur yang kaku dan mudah larut dalam pelarut (Xie, 

dkk., 2016). Umumnya, temperatur yang biasa digunakan untuk 

material soft template berkisar antara 450-600°C (Calzon & 

Garcia, 2012; Lu, dkk., 2011; Zhang, dkk., 2011; Wang, dkk., 

2014). Sedangkan untuk penggunaan material hard template, 

umumnya temperatur yang digunakan berkisar antara 600-800°C 

(Liao, dkk., 2010; Yin, dkk., 2010; Kim, dkk., 2012; Li, dkk., 2014; 

Guo, dkk., 2017; Guo, dkk., 2019). 

Untuk proses sintesis dengan menggunakan template, silika 

nanotubes yang terbentuk dipengaruhi oleh jenis material template 

yang digunakan. Di mana, untuk penggunaan material soft 

template seperti cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) yang 

merupakan surfaktan kationik akan menghasilkan nanotubes 

dengan struktur heksagonal mesopori (Lu, dkk., 2011) dan untuk 

jenis surfaktan non-ionik seperti pluronic triblock copolymers 

biasanya akan menghasilkan nanotubes berbentuk bundles (Zhang, 

dkk., 2011). Kemudian, untuk proses sintesis dengan 
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menggunakan material hard template seperti karbon nanotubes 

biasanya akan menghasilkan silika nanotubes berbentuk hollow 

maupun mesopori (Liao, dkk., 2010; Li, dkk., 2014). 

2.4.1 Hard Template 

Hard template merupakan metode yang biasa digunakan 

untuk melakukan sintesis material yang memiliki struktur nano 

seperti nanoparticles, nanorods, nanowires, nanotubes, dan 

nanobelts dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan 

metode tersebut mampu menyediakan template dengan ukuran dan 

struktur nanohole yang berbeda (seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.7), dengan beberapa persyaratan seperti menggunakan 

physical atau chemical growth atau pengendapan nanomaterial 

dalam nanopori untuk pembuatan nanomaterial, serta dimensi dan 

spesifikasi dari target yang diproduksi dapat dikontrol dengan baik 

(Xie, dkk., 2016). 

 
Gambar 2 7 Mechanism of hard template method (Eftekhari & 

Fan, 2017) 

Hard template merupakan cetakan dari material yang kaku, 

dengan strukturnya yang stabil, sehingga mampu menentukan 

ukuran dan morfologi dari partikel. Karena stabilitas dari struktur 

yang dimiliki, hard template sering digunakan sebagai 

microreactor. Namun demikian, hard template ini juga memiliki 

kelemahan, yaitu proses pelepasan template yang cukup rumit, 

sehingga dapat menyebabkan cacat pada material, seperti 

runtuhnya struktur pori yang dapat mempengaruhi kinerja dari 

produk yang dihasilkan. Terdapat beragam pilihan dari 
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penggunaan hard template, seperti polymer microspheres, porous 

membrane, plastic foam, ion exchange resin, carbon fiber, dan 

porous anodic aluminum oxide (AAO) (Xie, dkk., 2016). 

Pada dasarnya, mekanisme sintesis dengan menggunakan 

hard template ini menunjukkan bahwa prekursor meresap dan 

bereaksi membentuk komposit dari replika negatif, mengikuti 

bentuk template. Kemudian, template dilepas dengan perlakuan 

kimia maupun termal (kalsinasi) (Bonelli, dkk., 2017). 

2.4.2 Soft Template 

Berbeda halnya dengan hard template, soft template 

merupakan cetakan yang materialnya tidak memiliki struktur kaku 

yang tetap. Dalam sintesis nanopartikel, agregat dengan beberapa 

fitur struktural tertentu dibentuk melalui gaya interaksi antar 

molekul atau intra molekul seperti ikatan hidrogen, ikatan kimia, 

dan listrik statis. Dengan menggunakan agregat tersebut sebagai 

template, jenis anorganik diendapkan pada permukaan atau interior 

template dengan menggunakan metode elektrokimia, 

pengendapan, dan metode sintesis lainnya, membentuk partikel 

dengan bentuk dan ukuran tertentu (Xie, dkk., 2016).  

Prinsip dasar dalam proses sintesis dengan menggunakan 

soft template, yaitu pertama surfaktan di atas konsentrasi kritis atau 

Critical Micellar Concentration (CMC) diatur, hingga terbentuk 

kumpulan surfaktan yang disebut misel. Selanjutnya, dilakukan 

proses penambahan prekursor anorganik. Prekursor kemudian akan 

bereaksi dengan template, prekursor tersebut akan melapisi 

permukaan dan bagian dalam dari template. Tahap selanjutnya, 

yaitu proses pelepasan template. Pada saat template di lepas, ruang 

yang ditinggalkan misel akan membentuk pori (Heinz, dkk., 2017; 

Serrà & Vallés, 2018; Kyzas & Mitropoulos, 2019).  

Secara umum, mekanisme sintesis dengan soft template 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dengan self-assembly dan 

liquid crystal templating. Di mana, dalam proses self-assembly, 

melibatkan interaksi spesies anorganik dengan surfaktan melalui 

ikatan kovalen, gaya elektrostatik, atau ikatan hidrogen. Adanya 
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interaksi antara template dan prekursor akan mempengaruhi sifat 

dan bentuk dari material. Proses terpenting dari self-assembly ini, 

yaitu peristiwa penyerapan kimia (chemical adsorbtion). 

Sedangkan untuk sintesis dengan liquid crystal templating pada 

dasarnya tidak jauh berbeda dengan self-assembly, hanya saja 

ketika surfaktan digunakan, surfaktan tersebut berkumpul menjadi 

kristal cair setelah penambahan pelarut (Serrà & Vallés, 2018), 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.8 di bawah ini. 

 
Gambar 2 8 Mechanism of soft template method (a) self-

assembly route (b) liquid crystal templating route (Heinz, dkk., 

2017)  
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Soft template memiliki prospek yang luas dalam hal 

pengembangan sintesis bahan nano, hal ini dikarenakan beberapa 

kelebihan yang dimilikinya, seperti good repeatability dan 

prosesnya yang relatif sederhana. Adapun beberapa macam soft 

template yang sering digunakan yaitu surfaktan, polimer, 

biopolimer, dan sebagainya (Xie, dkk., 2016). 

2.5 Surfaktan 

Surfaktan adalah suatu zat atau senyawa aktif yang dapat 

mengurangi atau menurunkan tegangan permukaan (surface active 

agent) dengan strukturnya yang berbentuk bipolar. Selain itu, 

surfaktan juga dapat meningkatkan kestabilan partikel yang 

terdispersi serta mengontrol jenis formasi emulsi (Kurniawan, 

dkk., 2013). Dengan adanya surfaktan, pertumbuhan ukuran 

partikel lebih lanjut akan terhenti dan dapat menghindari ataupun 

mencegah terjadinya aglomerasi lebih lanjut, sehingga dapat 

dihasilkan struktur dengan distribusi ukuran yang lebih kecil 

(Abdullah, dkk., 2008). Surfaktan memiliki dua buah gugus dan 

bersifat amphiphilic. Bagian kepala bersifat hidrofilik atau suka air 

(yang dapat terdiri dari ion atau senyawa logam) sedangkan bagian 

ekor bersifat hidrofobik (berupa rantai hidrokarbon), seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.9. Dengan adanya dua gugus yang berbeda 

tersebut, menyebabkan surfaktan cenderung berada pada 

antarmuka antara dua fase yang berbeda polaritas dan ikatan 

hidrogen atau bisa dikatakan bahwa surfaktan dapat 

menghubungkan dua zat dengan sifat berbeda, seperti minyak dan 

air (Kurniawan, dkk., 2013). 

 
Gambar 2.9 Ilustrasi surfaktan (Kurniawan, dkk., 2013) 
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Surfaktan memiliki kemampuan untuk mengadsorbsi antar 

permukaan suatu material. Walaupun surfaktan dalam jumlah yang 

sedikit di dalam larutan, namun pengaruhnya sangat besar terhadap 

sistem tersebut. Seperti fenomena yang terjadi pada tegangan 

permukaan, kelarutan, dan tekanan osmosis. Hal ini dikarenakan 

kemampuan adsorpsi permukaan dan pembentukan misel di dalam 

larutan. Ketika surfaktan dilarutkan dalam suatu pelarut, energi 

permukaan larutan tersebut akan berkurang seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi surfaktan yang diberikan. Kemudian, 

ketika konsentrasi kritis atau Critical Micellar Concentration 

(CMC) dari surfaktan tercapai, pengurangan energi permukaan 

akan berhenti. Selain itu, energi permukaan akan cenderung 

konstan dengan penambahan konsentrasi surfaktan. Lalu apabila 

konsentrasi kritis telah tercapai, maka surfaktan tersebut akan 

membentuk kumpulan surfaktan yang disebut misel. CMC sendiri 

bergantung pada struktur kimia dari masing-masing senyawa, 

misalnya semakin panjang ekor hidrofobik, maka semakin lama 

mencapai titik jenuh, sehingga akan menurunkan CMC (Fahyuan, 

dkk., 2013). 

Berdasarkan sifat gugus fungsi dan muatan yang dimiliki, 

surfaktan terbagi menjadi empat golongan seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.10, yaitu:  

1. Surfaktan anionik merupakan surfaktan yang memiliki 

muatan negatif seperti garam alkana sulfonat, garam olefin 

sulfonat, dan garam sulfonat asam lemak rantai panjang. 

2. Surfaktan kationik merupakan surfaktan yang memiliki 

muatan positif seperti garam alkil trimethil ammonium, 

garam dialkil-dimethil ammonium dan garam alkil dimethil 

benzil ammonium. 

3. Surfaktan non-ionik merupakan surfaktan yang tidak 

memiliki muatan seperti ester gliserin asam lemak, ester 

sukrosa asam lemak, polietilena alkil amina, ester sorbitan 

asam lemak, mono alkanol amina, alkil amina oksida dan 

dialkanol amina, glukamina, serta alkil poliglukosida. 
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4. Surfaktan amfoter (zwitter ion) merupakan surfaktan yang 

memiliki muatan positif dan muatan negatif seperti surfaktan 

yang mengandung asam amino, betain, dan fosfobetain. 

 
Gambar 2.10 Klasifikasi surfaktan berdasarkan muatan 

(Andriyani, 2012) 
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3BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Diagram Alir 

Dalam penulisan paper review ini, terdapat beberapa tahapan 

yang perlu dilakukan. Secara singkat, tahapan tersebut dimulai dari 

proses pengumpulan beberapa jurnal terkait dengan penggunaan 

template untuk sintesis silika nanotubes. Kemudian, menganalisis 

guna mengetahui bagaimana pengaruh template tersebut tehadap 

struktur dari silika nanotubes yang terbentuk, sampai dengan 

proses penarikan kesimpulan. Adapun tahapan penulisan paper 

review tersebut, dijelaskan lebih rinci pada Gambar 3.1 berikut ini. 

Mulai

Pengaruh Penggunaan Template Terhadap 

Pembentukan Silika Nanotubes Berbahan 

Dasar Sekam Padi

Bahan material, metode sintesis, 

pengujian dan karakterisasi

Silika

A

Sekam padi Pengujian dan 

karakterisasi

Metode berbasis 

template
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Pengumpulan data, 

pembahasan dan analisis

Selesai

Kesimpulan dan saran

5 jurnal yang disusun 

berdasarkan pengaruh 

penggunaan soft template 

terhadap pembentukan silika 

nanotubes

6 jurnal yang disusun 

berdasarkan pengaruh 

penggunaan hard template 

terhadap pembentukan silika 

nanotubes

Pembahasan jurnal berbasis material

Bagian ruang lingkup pembahasan jurnal

Variabel pembahasan jurnal pada 

template silika nanotubes

A

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian pembahasan jurnal 

Dalam paper review ini, dibahas mengenai pengaruh 

template terhadap pembentukan silika nanotubes berbahan dasar 
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sekam padi. Adapun material yang digunakan sebagai template, 

dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu soft template dan hard 

template, dengan TEOS sebagai sumber silika, seperti yang 

dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Material dan pendekatan sintetik secara umum 

Material Template 
Pendekatan Sintetik 

Umum 
Referensi 

Soft Template 

Glycyldodecylamide Neutral templating 

route 

Han & Park 

(2010) 

Cetyltrimethylammonium 

bromide (CTAB) 

One-step 

wet chemical 

Lu, dkk., 

(2011) 

Surfaktan pluronic dengan 

bantuan dodecane 

Hidrotermal Zhang, dkk., 

(2011) 

Dual surfaktan (CTAB dan 

triblock copolymer P123) 

Hidrotermal Wang, dkk., 

(2014) 

Swollen micelles dengan 

campuran surfaktan pluronic 

triblock copolymers 

Hidrotermal Farid & Kruk 

(2017) 

Hard Template 

Multi-walled carbon nanotubes 

(MWCNTs) 

Sol-gel Liao, dkk., 

(2010) 

Sol-gel Yin, dkk., 

(2010) 

Sb2Te3 nanowires (STNWs) Thermal annealing Kim, dkk., 

(2012) 

Carbon nanotubes (CNT) Coating Li, dkk., 

(2014) 

Gelatin nanofibers Electrospinning Guo, dkk., 

(2017) 

Silk fibroin/gelatin composite 

nanofibers (SFG NFs) 

Electrospinning Guo, dkk., 

(2019) 

Secara general, untuk mensintesis nanotubes berbasis 

template, umumnya dibagi menjadi tiga langkah. Pertama, yaitu 
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proses persiapan template. Kedua, beberapa pendekatan sintetik 

umum seperti metode hidrotermal, presipitasi, electrospinning, sol-

gel, dan lain-lain, digunakan untuk mensintesis target produksi. 

Lalu, yang terakhir, yaitu proses penghilangan (pelepasan) 

template. Kemudian, setelah dilakukan proses sintesis, sampel 

yang diperoleh dikakterisasi dan diuji dengan menggunakan X-Ray 

Diffraction (XRD), Fourier Transform Infra Red (FTIR), Scanning 

Electron Microscope (SEM), dan Transmission Electron 

Microscopy (TEM), dan BET Surface Analysis. 

Dalam paper review ini, variabel yang akan digunakan yaitu 

berupa pengaruh penggunaan template terhadap struktur dari silika 

nanotubes. Dengan ruang lingkup pembahasan jurnal meliputi 5 

jurnal untuk penggunaan material soft template dan 6 jurnal untuk 

material hard template. Setelah semua data-data yang dibutuhkan 

terkumpul, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan 

berdasarkan data tersebut. Sehingga nantinya dapat diperoleh 

kesimpulan dengan tetap mengacu pada rumusan masalah yang 

ada. 
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4BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Berdasarkan konteks kimia material, template merupakan 

suatu agen yang berfungsi sebagai pengarah struktur, yang pada 

umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu soft template 

dan hard template. Namun, ada beberapa peneliti yang juga 

mengklasifikasikan template ke dalam tiga kategori, yaitu template 

anorganik, organik, dan template biomolekuler. 

Awal mula penggunaan template pada sintesis material nano 

dimulai sejak tahun 1990-an, yang kemudian mulai dilakukan 

pengembangan lebih lanjut oleh beberapa peneliti. Seperti halnya 

yang akan dijelaskan dalam penjelasan di bawah ini. 

4.1.1 Soft Template 

1. Glycyldodecylamide 

Saat ini, beberapa penelitian mengenai nanotubes semakin 

terfokus pada penemuan template baru untuk menghasilkan 

struktur yang lebih baik, seperti diameter pori, ketebalan dinding, 

aspek rasio, dan sebagainya. Salah satu metode yang menarik 

untuk mensintesis silika nanotubes adalah dengan neutral 

templating route yang disebabkan oleh pembentukan struktur 

mesopori dengan amina dan prekursor silika murni. Metode ini 

cukup sederhana, selain itu dinding silika yang dihasilkan cukup 

tebal serta materialnya yang cukup stabil secara hidrotermal.  
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Gambar 4.1 Skema self assembled GDA amphiphilic 

templating process (Han & Park, 2010) 

Berdasarkan hasil temuan tersebut, Han & Park (2010), 

terinspirasi untuk melakukan pengembangan mengenai 

penggunaan surfaktan glycyldodecylamide (GDA) sebagai 

template untuk mensintesis silika nanotubes. Dua jenis silika 

dengan struktur nano disintesis (SNT-1 dan SNT-2), seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.1. Di mana, dalam sintesis tersebut 

digunakan TEOS sebagai sumber utama silika, setelah melarutkan 

surfaktan ke dalam larutan air/etanol (10 : 1). Kemudian, dalam 

penelitian tersebut, Han & Park (2010), melakukan pengamatan 

pada sampel dengan menggunakan Scanning Electron Microscope 
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(SEM) dan Transmission Electron Microscopy (TEM), dengan 

hasil seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 di bawah ini. 

 
Gambar 4.2 Hasil Pengujian (A) SEM: gelator GDA, (B) 

SEM: SNT-1, (C) FE-TEM: SNT-1, (D) SEM: SNT-2 bundles 

(E)FE-SEM: SNT-2, dan (F) TEM: SNT-2 (Han & Park, 2010) 

Selanjutnya, Han & Park (2010) juga melakukan pengujian 

BET (Brunauer-Emmett-Teller). Di mana dari hasil pengujian 

tersebut didapatkan luas permukaan spesifik untuk SNT-1 sebesar 

685 m2/g dengan volume pori 0,85 cm3/g. Sedangkan untuk SNT-

2, luas permukaan spesifik yang didapatkan yaitu sekitar 395 m2/g 

dengan volume pori sebesar 1,12 cm3/g. 
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2. Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) 

Pada tahun 2011 lalu, Lu, dkk., telah berhasil mensintesis 

multi-walled mesoporous silica nanotubes dengan menggunakan 

cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) sebagai template. 

Pertama-tama, 1 g CTAB ditambahkan ke dalam campuran air 

suling (5 g) dan 20 g asam hidroklorida 2 M, sembari distirring 

sampai CTAB benar-benar larut. Kemudian, 3 g formamide 

ditambahkan dan distirring selama 4 jam, untuk menyesuaikan 

tingkat keasaman dan kekuatan ion guna mendukung pembentukan 

silika nanotubes. Selanjutnya, 2,5 g TEOS ditambahkan setetes 

demi setetes lalu distirring pada temperatur kamar selama 2 jam. 

Campuran larutan dihidrotermal selama 24 jam pada temperatur 

60°C. Kemudian dilakukan proses sentrifugasi dan dilanjutkan 

dengan proses pencucian secara berulang dengan menggunakan 

deionized water dan etanol. Padatan yang diperoleh lalu 

dikeringkan di udara terbuka, setelah itu dikalsinasi selama 5 jam 

pada temperatur 550°C. 

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Scanning 

Electron Microscope (SEM) dan HR-TEM, didapatkan hasil 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3. Selain itu, dalam 

penelitian tersebut, juga dilakukan pengujian small-angle XRD, 

dengan hasil seperti pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.3 Hasil pengujian (a) SEM: preparasi silika 

nanotubes, (b)HR-TEM: preparasi silika nanotubes dengan low 

magnification, (c) SEM: silika nanotubes setelah dikalsinasi, (d) 

HR-TEM: silika nanotubes setelah dikalsinasi dengan high 

magnification, dan (e-f) cross section dari triple walled nanotubes 

(Lu, dkk., 2011) 



38 LAPORAN TUGAS AKHIR 

 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Gambar 4.4 Hasil pengujian dengan small-angle XRD (a) 

sebelum dan (b) setelah dikalsinasi (Lu, dkk., 2011) 

 
Gambar 4.5 N2 adsorption desorption isotherms dan kurva 

BJH pore size distribution (Lu, dkk., 2011) 
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Tidak hanya itu, Lu, dkk., 2011, juga melakukan analisis 

BJH (Barret-Joyner-Halenda), yang mana dari hasil tersebut 

(seperti pada Gambar 4.5) didapatkan ukuran pori sekitar 2,6 nm 

dengan luas permukaan BET (Brunauer-Emmett-Teller) dari silika 

nanotubes setelah dikalsinasi sebesar 1488 m2/g. 

3. Surfaktan Pluronic dengan Bantuan Dodecane 

Pada tahun 2011 lalu, Zhang, dkk., telah melakukan 

percobaan mengenai sintesis silika nanotube bundles 

menggunakan surfaktan pluronic dengan bantuan dodecane 

sebagai template. Dalam sintesis tersebut 5,04 g 

PEO20PPO70PEO20 (pluronic P123) ditambahkan ke dalam 175 mL 

larutan HCl 1,07 M sembari distirring untuk mendapatkan larutan 

yang jernih. Lalu, dodecane ditambahkan dan terus distirring 

selama 24 jam. Setelah proses stirring selesai, pemisahan dari 

lapisan yang kaya air dan lapisan yang kaya dodecane dicapai 

setelah kurang lebih 8 jam. Lapisan yang kaya dodecane 

dihilangkan dengan hati-hati, kemudian 0,06 g NH4F ditambahkan 

ke dalam lapisan yang kaya air. Lapisan yang kaya air kemudian 

distirring pada temperatur 40°C selama 15 menit, diikuti dengan 

penambahan TEOS. Campuran distirring  pada temperatur 40°C 

selama 20 jam, kemudian dihidrotermal pada temperatur 100°C 

selama 51 jam. Produk padatan putih kemudian disaring dan dicuci 

dengan air dalam jumlah yang banyak. Setelah itu dikeringkan 

pada temperatur 60°C dalam kondisi vacuum, lalu dilanjutkan 

dengan proses kalsinasi pada temperatur 550°C selama 4 jam untuk 

menghilangkan template. Setelah itu, kemudian dilakukan proses 

karakterisasi dengan menggunakan Transmission Electron 

Microscopy (TEM), di mana dari hasil pengamatan tersebut 

didapatkan hasil seperti pada Gambar 4.6.  

Di samping itu, juga dilakukan pengujian BET (Brunauer-

Emmett-Teller). Di mana, berdasarkan hasil pengujian tersebut 

(Gambar 4.7), didapatkan luas permukaan spesifik sebesar 855 

m2/g dan total volume pori sebesar 2,29 cm3/g. 
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Gambar 4.6 Hasil pengujian TEM dari silika nanotube 

bundles (Zhang, dkk., 2011) 

 
Gambar 4.7 N2 adsorption desorption isotherms silika 

nanotube bundles (Zhang, dkk., 2011) 

4. Dual Surfactant: Cetyltrimethylammonium Bromide 

(CTAB) sebagai Template dan Triblock Copolymer 

PEO20PPO70PEO20 (P123) sebagai Co-Template 

Penelitian mengenai sintesis silika nanotubes sebagai katalis 

pada mikroreaktor dengan menggunakan dual surfaktan sudah 
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pernah dilakukan oleh Wang, dkk., (2014). Di mana dalam sintesis 

tersebut, Wang, dkk., (2014), menggunakan 2 mL TEOS sebagai 

prekursor utama, serta cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) 

sebagai template untuk membentuk struktur mesopori, dan triblock 

copolymer PEO20PPO70PEO20 (P123) (0,02 g) sebagai co-template 

untuk mengontrol morfologi material, yang kemudian dilarutkan 

ke dalam larutan amonia (100 mL, 25% wt). Setelah itu, dilakukan 

proses hidrotermal selama 24 jam dengan temperatur pemanasan 

100°C. Lalu disentrifugasi, kemudian dilanjutkan dengan proses 

pencucian dengan menggunakan etanol, dan dikeringkan pada 

temperatur kamar. Untuk menghilangkan template, maka 

dilakukan proses kalsinasi pada temperatur 550°C selama 5 jam. 

Dalam penelitiannya, Wang, dkk., (2014), melakukan 

percobaan dengan variasi penambahan CTAB yaitu 78 (B1), 157 

(B2), dan 236 (B3) rasio molar. Di mana dalam penelitian tersebut, 

dilakukan proses karakterisasi pada masing-masing sampel dengan 

menggunakan FE-SEM (seperti pada Gambar 4.8), HR-TEM 

(seperti pada Gambar 4.9) dan small-angle XRD (seperti pada 

Gambar 4.10). 
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Gambar 4.8 Hasil pengujian FE-SEM dengan rasio molar (a) 

78, (b) 157, dan (c) 236 (Wang, dkk., 2014) 

 
Gambar 4.9 Hasil pengujian TEM silika nanotubes (Wang, 

dkk., 2014) 
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Gambar 4.10 Hasil pengujian dengan small-angle XRD pada 

sampel silika nanotubes (Wang, dkk., 2014) 

 
Gambar 4.11 N2 adsorption desorption isotherms (Wang, dkk., 

2014) 

Di samping itu, juga dilakukan pengujian N2 adsorption 

desorption isotherms seperti pada Gambar 4.11. Dengan nilai BET 
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(Brunauer-Emmett-Teller) seperti yang terlihat pada Tabel 4.1 

berikut. 

Tabel 4.1 Hasil pengujian BET pada sampel B1, B2, dan B3 

(Wang, dkk., 2014) 

Sampel 
SBET 

(m2.g-1) 

D100 

(nm) 
Dp (nm) 

Total pore 

volume 

(cm3.g-1) 

B3 832 3,65 2,45 0,75 

B2 591 3,88 2,47 0,58 

B1 355 3,81 2,27 0,45 

5. Swollen Micelles of Mixed Pluronic Triblock Copolymers 

Surfactants 

Penggunaan swollen micelles dengan campuran surfaktan 

pluronic sebagai template pertama kali diteliti pada kasus silika 

mesopori, yaitu SBA-15. SBA-15 dengan struktur heksagonal 2D 

disintesis dengan menggunakan swollen pluronic F127 

(PEO106PPO70PEO106; 70 wt.% PEO dan 30 wt.% PPO) sebagai 

template dengan toluene pada suhu awal sintesis yaitu 11°C, yang 

dapat dimodifikasi untuk mendapatkan nanotubes, serta material 

mesopori berbentuk spherical, baik hollow nanospheres periodik 

atau individu (Huang & Kruk, 2015). Kemudian, Farid & Kruk 

(2017), juga melakukan penelitian mengenai sintesis silika 

nanotubes dengan menggunakan swollen micelles yang 

dikombinasikan dengan campuran surfaktan pluronic triblock 

copolymers. Dalam penelitian tersebut, jumlah TEOS yang 

digunakan lebih sedikit yaitu sekitar 55%, dengan campuran 

pluronic F127/P123 (80 : 20 wt rasio) atau pluronic F127/P104 (70 

: 30 wt rasio), dengan laju pengadukan 150-200 rpm pada 

temperatur 11°C, yang kemudian menghasilkan surfactant micelle-

templated nanotubes.  

Di samping itu, Farid & Kruk (2017), juga melakukan 

percobaan dengan mengurangi perbandingan relatif dari toluene 
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yang digunakan (dalam sintesis yang melibatkan 2,8 mL TEOS) 

dari 3 mL (per 1 g campuran pluronic F127 dan P104 pada rasio 

70 : 30 wt) ke 1,5; 1; 0,75; 0,5 dan 0,25 mL. Dengan harapan 

nanotubes yang dihasilkan akan lebih kuat secara mekanis. Untuk 

menghasilkan nanotubes dari volume swelling agent, jumlah 

prekursor silika (TEOS) semakin dikurangi dari 2,8 mL menjadi 

2,5, 2,3 dan 1,8 mL dengan masing-masing 0,75; 0,5; dan 0,25 mL 

toluene. Selain itu, pada volume toluene terendah (0,25 mL), 

temperatur sintesis ditingkatkan menjadi 15°C. Dari percobaan 

yang telah dilakukan, kemudian dilakukan pengamatan 

menggunakan Transmission Electron Microscopy (TEM), dengan 

hasil seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.12 berikut ini. 
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Gambar 4.12 Hasil pengujian TEM yang disintesis dengan 

menggunakan  campuran pluronic F127 dan P104 pada rasio 70 : 

30 wt dengan volume swelling agent (a) 0,25 mL, (b) 0,5 mL, (c) 

0,75 mL, (d) 1 mL, (e) 1,5 mL dan (f) 3 mL (Farid & Kruk, 2017) 

Pada percobaan selanjutnya yang dilakukan oleh Farid & 

Kruk (2017), temperatur perlakuan hidrotermal ditingkatkan 

menjadi di atas 100°C (110-130°C). Dari hasil penelitian yang 
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dilakukan, sampel menunjukkan luas permukaan spesifik BET 

yang cukup tinggi yaitu 730-911 m2/g, dengan total volume pori 

sebesar 1,74-2,08 cm3/g. Namun, untuk sampel yang dihidrotermal 

pada temperatur 130°C memiliki luas permukaan spesifik yang 

lebih rendah yaitu 424-430 m2/g. 

 
Gambar 4.13 Nitrogen adsorption desorption isotherms dan 

distribusi ukuran pori dari silika nanotubes (Farid & Kruk, 2017) 

Berdasarkan hasil pengujian nitrogen adsorption isotherms, 

seperti pada Gambar 4.13 menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan 0,25 mL toluene diameter bagian dalam yang 

dihasilkan yaitu sebesar 10 nm. Kemudian untuk penggunaan 0,5 

dan 0,75 mL toluene dihasilkan diameter sebesar 15 dan 20 nm. 

Lalu ketika 1, 1,5 dan 3 mL toluene digunakan, diameter pori 

nominal BJH-KJS yang dihasilkan yaitu sebesar 28, 43 dan 60 nm. 

4.1.2 Hard Template 

1. Multi-Walled Carbon Nanotubes 

Carbon nanotubes (CNT) merupakan salah satu material 

yang dianggap sebagai template yang ideal untuk mensintesis 
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inorganic nanowires dan nanotubes. Hal ini dikarenakan tingkat 

dispersibilitas yang dimiliki oleh CNT cukup baik. Pada 

penelitiannya, Liao, dkk., (2010), menggunakan poly(ethylene 

glycol) yang difungsikan dengan multi-walled carbon nanotubes 

(MWNT-PEG) untuk digunakan sebagai dual template dalam 

pembuatan silika nanotubes. Proses sintesis tersebut dilakukan 

dengan melapisi cangkang (kulit) silika pada permukaan MWNT-

PEG dengan metode sol-gel, melalui hidrolisis dan kondensasi dari 

tetraethyl orthosilicate (TEOS), untuk membentuk struktur kulit 

pada inti. 

Dalam penelitian tersebut ada beberapa tahapan yang 

dilakukan, mulai dari tahap persiapan sampai terbentuknya 

nanotubes. Di mana, tahap persiapan dilakukan sebelum bahan 

digunakan, meliputi pengeringan MWNTs dengan konsentrasi 

1,06 % wt gugus hidroksil (MWNT-OH) dalam ruang hampa udara 

pada temperatur 100°C selama 12 jam. Kemudian PEG dengan 

berat molekul 4000 g/mol juga dikeringkan melalui penguapan 

hampa udara pada temperatur 120°C selama 12 jam. Terakhir, 

yaitu merefluks toluene 2,4-diisocyanate (TDI) dengan sodium dan 

kemudian didistilasi. 

Setelah dilakukan tahap persiapan, proses selanjutnya yaitu 

mereaksikan 100 mg MWNT-OH (0,062 mmol gugus hidroksil) 

dengan 50 mL (0,35 mol) toluene 2,4-diisocyanate (TDI), untuk 

menghasilkan MWNT-TDI 109 mg. Kemudian, dilanjutkan 

dengan proses pembuatan MWNT-PEG 57 mg, di mana MWNT-

TDI (50 mg) direaksikan dengan 0,96 g poly(ethylene glycol) 

(PEG). Selanjutnya, MWNT-PEG (50 mg) dilarutkan ke dalam 50 

mL etanol dengan sonikasi selama 10 menit dan disentrifugasi pada 

5000 rpm selama 20 menit, lalu direaksikan dengan TEOS (0,05 

mL) untuk menghasilkan lapisan pembungkus pada MWNT-PEG 

dengan silika. Terakhir, yaitu proses pelepasan dual template 

MWNT-PEG dengan kalsinasi pada temperatur 600°C selama 6 

jam, untuk dihasilkan silika nanotubes. 
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Gambar 4.14 Hasil pengujian TEM dari MWNT-PEG yang 

dilapisi silika (a-c) sebelum kalsinasi, dan (d-f) setelah kalsinasi 

(Liao, dkk., 2010) 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Liao, dkk., (2010), 

berdasarkan hasil pengamatan dengan menggunakan Transmission 

Electron Microscopy (TEM), didapatkan hasil seperti yang terlihat 

pada Gambar 4.14. Di mana, silika nanotubes yang diperoleh 

memiliki dinding yang tipis, hanya 5-6 nm. Kemudian, Liao, dkk., 

(2010), juga melakukan karakterisasi dengan menggunakan FTIR 

(dengan hasil seperti pada Gambar 4.15) dan X-Ray Diffraction 

(XRD) (dengan hasil seperti pada Gambar 4.16). 
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Gambar 4.15 Hasil pengujian FTIR (a) MWNT-OH, (b) 

MWNT-PEG, (c) silika-coated MWNT-PEG, dan (d) silika 

nanotubes (Liao, dkk., 2010) 
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Gambar 4.16 Hasil pengujian XRD (a) silika-coated MWNT-

PEG dan (b) silika nantubes (Liao, dkk., 2010) 

Yin, dkk., (2010), juga telah melaporkan metode yang cukup 

mudah untuk mensintesis porous hollow silica nanotubes dengan 

menggunakan MWCNTs sebagai template. MWCNTs murni 

ditambahkan ke dalam campuran H2SO4 dan HNO3 (3 : 1). Larutan 

kemudian dimasukkan ke dalam ultrasonic bath selama 15 menit 

dan distirring selama 4 jam, sembari direflux. Setelah itu campuran 

dicentrifuge dan dicuci dengan air suling sampai pH 7. Lalu, 

padatan dikeringkan dalam vacuum pada temperatur 40°C selama 

24 jam untuk mendapatkan MWCNT-COOH. 

MWCNT-COOH dicampur dengan SOCl2, lalu dimasukkan 

ke dalam ultrasonic bath selama 15 menit dan distirring pada 70°C 

selama 24 jam. Setelah itu dicentrifuge dan dicuci dengan 

anhydrous tetrahydrofuran, lalu dikeringkan dalam vacuum pada 

temperatur 40°C selama 12 jam untuk mendapatkan MWCNT-
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COCl. Kemudian, dilakukan penambahan 3-

aminopropyltriethoxysilane (3-APS) dan anhydrous pyridine pada 

MWCNT-COCl, sembari distirring pada 120°C selama 12 jam. 

Padatan dicentrifuge dan dicuci dengan toluene selama beberapa 

kali untuk menghilangkan residu dari 3-APS, sehingga nantinya 

dapat diperoleh MWCNT-APS. 

MWCNT-APS yang dihasilkan, ditambahkan ke amonia (pH 

= 9). Lalu, dimasukkan ke dalam ultrasonic bath selama 15 menit 

dan distirring pada temperatur kamar selama 3 jam. Setelah itu, 

dicentrifuge dan dicuci dengan air suling sampai pH 7, sampai 

diperoleh MWCNTs dengan lapisan silika. Kemudian untuk 

menghilangkan template MWCNT dan dihasilkan silika 

nanotubes, maka dilakukan proses kalsinasi pada tempertur 800°C 

selama 4 jam. 

Dalam penelitian tersebut, dilakukan pengamatan dengan 

menggunakan Transmission Electron Microscopy (TEM) dan 

Field Emission Scanning Electron Microscopes (FE-SEM) pada 

MWCNTs yang dilapisi silika dengan perlakuan (c-d) atau tanpa 

perlakuan kalsinasi (a-b). Di mana dari hasil pengamatan tersebut, 

seperti pada Gambar 4.17, terlihat bahwa silika nanotubes 

memiliki permukaan yang halus, dengan diameter rata-rata sekitar 

50-70 nm dan ketebalan dinding bagian luarnya sekitar 10 nm. Di 

samping itu, juga dilakukan proses karakterisasi dengan 

menggunakan X-Ray Diffraction (XRD), sehingga diperoleh hasil 

seperti pada Gambar 4.18 berikut. 
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Gambar 4.17 Hasil pengujian (a) TEM: MWCNTs dengan 

perlakuan asam, (b) TEM: MWCNT-APS, (c) FE-SEM: silika 

nanotubes, dan (d) TEM: silika nanotubes (Yin, dkk., 2010) 

 
Gambar 4.18 Hasil uji XRD silika nanotubes (Yin, dkk., 2010) 
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2. Sb2Te3 Nanowires 

Baru-baru ini, silika nanotubes telah dibuat menggunakan 

nanowires sebagai template positif. Hal ini dikarenakan nanowires 

dapat dengan mudah dilepas dengan etsa kimia. Zygmunt, dkk., 

membuat silika nanotubes dengan menggunakan serat kristal 

berlapis dari vanadium oksida. Kelebihan dari metode tersebut 

yaitu dapat dengan mudah diterapkan pada bahan semikonduktor 

lainnya. Kemudian, Kim, dkk., (2012), melakukan penelitian untuk 

membuat silika nanotubes dengan cara melepas template 

nanowires mengunakan thermal annealing tanpa etsa kimia. Pada 

penelitian tersebut, Sb2Te3 nanowires (STNWs) dipilih sebagai 

template karena melting point dari Sb2Te3 nanowires (STNWs) 

sekitar 629°C, jauh lebih rendah dari pada Si yaitu 1410°C. Jika 

perbedaan melting point antara inti nanowires dan lapisan coating 

cukup besar, maka proses thermal annealing seharusnya mampu 

secara efisien untuk melepas inti nanowires sembari 

mempertahankan lapisan luar. 

Ada tiga tahapan yang dilakukan oleh Kim, dkk., (2012) 

dalam membuat silika nanotubes. Pertama yaitu pertumbuhan 

STNWs, lalu coating Si, dan yang terakhir thermal annealing, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.19. Sebelumnya, template 

bebas katalis Sb2Te3 nanowires dari film tipis Al : Ge : Sb : Te, 

disiapkan dengan annealing pada temperatur 300°C selama 10 

menit. 

 

Gambar 4.19 Skema pembentukan silika nanotubes (Kim, dkk., 

2012) 
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Ketika kadar Al (> 12,4%) yang terkandung dalam film Ag : 

Ge : Sb : Te cukup, pertumbuhan bebas katalis dari single 

crystalline Sb2Te3 nanowires diekstrusi secara spontan pada 

permukaan film tipis dengan meningkatnya temperatur annealing. 

Si kemudian diendapkan pada STNW pada temperatur kamar 

dengan menggunakan sistem DC magnetron sputtering, dengan 

target Si sebesar 99,999%. Sebelum diendapkan, permukaan Si 

yang ditargetkan dibersihkan melalui sputtering selama 10 menit, 

untuk menghilangkan pengotor yang menempel pada permukaan. 

Lalu, untuk pengendapan homogen, substrate holder diputar pada 

30 rpm. Selanjutnya, Si yang dicoating dianil pada temperatur 500-

800°C selama 1-8 jam dalam N2 (99.999%) gas atmosphere. 

 
Gambar 4.20 Hasil pengujian FE-SEM (a) pertumbuhan 

STNWs, (b) Si coating STNWs, dan (c) silika nanotubes yang 

diannealing pada 600°C selama 1 jam (Kim, dkk., 2012) 

Dalam penelitian tersebut, berdasarkan hasil pengamatan 

Field Emission Scanning Electron Microscopes (FE-SEM) seperti 

pada Gambar 4.20, ditunjukkan bahwa silika nanotubes berhasil 

dibentuk setelah proses thermal annealing. Di samping itu, pada 

Gambar 4.21, yang merupakan hasil pengamatan dengan 

menggunakan Transmission Electron Microscopy (TEM), 

didapatkan silika nanotubes dengan diameter luar 160 nm dan 

ketebalan dinding 30 nm. 
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Gambar 4.21 Hasil pengujian TEM (a) pertumbuhan STNWs, 

(b) Si coating STNWs, (c) interface antara Si dan Sb2Te3 pada Si 

coating STNWs tanpa diannealing, (d) silika nanotubes yang 

diannealing pada 600°C selama 1 jam (Kim, dkk., 2012) 

3. Carbon Nanotubes (CNT) 

Pada tahun 2014, Li, dkk., telah berhasil mensintesis silika 

nanotubes menggunakan carbon nanotubes (CNT) sebagai 

template dengan bantuan CTAB untuk aplikasi yang melibatkan 

regulasi drug release dan TEOS sebagai sumber silika. 0,5 g CTAB 

dilarutkan ke dalam 120 mL air dan 80 mL etanol, sembari 

distirring sampai homogen, dengan kecepatan konstan diikuti 

dengan penambahan 100 mg CNT. Selanjutnya, diultrasonifikasi 

dan direndam dalam air selama 15 menit pada temperatur 60°C. 

Lalu, 0,3 mL 1M NaOH dan 1 mL TEOS ditambahkan dan 

distirring selama 12 jam. Produk lalu disaring, dimurnikan, dan 

dikeringkan pada temperatur kamar. Kemudian di kalsinasi pada 

temperatur 600°C selama 6 jam. 



 LAPORAN TUGAS AKHIR 57 

 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Gambar 4.22 Hasil pengujian SEM silika nanotubes (Li, dkk., 

2014) 

 
Gambar 4.23 Hasil pengujian TEM silika nanotubes  (Li, dkk., 

2014) 

Setelah didapatkan silika nanotubes, kemudian dilakukan 

pengamatan dengan menggunakan Scanning Electron Microscope 

(SEM) dan Transmission Electron Microscopy (TEM). Dari hasil 

pengamatan tersebut, seperti pada Gambar 4.22 dan Gambar 4.23, 

didapatkan silika nanotubes dengan diameter dalam rata-rata 10 

nm dan diameter luar 20 nm, dengan panjangnya yang bervariasi 
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(dalam kisaran mikrometer). Selain itu, dari hasil penelitian 

tersebut, juga didapatkan silika nanotubes dengan luas permukaan 

spesifik (BET) sebesar 1208 m2/g dan volume pori 1,64 cm3/g. 

4. Gelatin Nanofibers 

Pada penelitian baru-baru ini, telah ditemukan bahwa 

nanofibers protein seperti lipid dan kolagen merupakan salah satu 

template yang baik untuk mensintesis silika nanotubes, karena 

mengandung gugus fungsi seperti gugus amino dan gugus 

karboksil. Namun, karena kolagen terlalu mahal sehingga kurang 

cocok jika diproduksi dalam skala besar, maka dalam penelitiannya 

Guo, dkk., (2017), menggunakan gelatin untuk drug delivery 

sebagai bahan pengganti kolagen. Hal tersebut dilakukan karena 

gelatin merupakan produk yang terdegradasi dari protein kolagen, 

sehingga struktur dan komposisinya mirip dengan kolagen.  

Pertama-tama, gelatin nanofibers disiapkan melalui 

electrospinning bertegangan tinggi (15 kV) menggunakan larutan 

asam gelatin. Larutan gelatin (30%, w/v) diperoleh dengan 

melarutkan sejumlah bubuk gelatin dalam larutan asam asetat/air 

(2 : 3, perbandingan volume) pada temperatur 50°C. Kemudian, 

larutan dipindahkan ke dalam jarum suntik 20 mL dengan diameter 

jarum yaitu 0,51 mm. Lalu, larutan gelatin diinjeksikan ke plat 

collector yang dilapisi dengan Al-foil, dengan laju 0,1 mL/mnt. 

Selanjutnya, yaitu proses sintesis silika nanotubes dengan 

menggunakan metode sol-gel. Gelatin nanofibers direndam dalam 

larutan prekursor sol-gel Stöber-type, yang terdiri dari etanol (9 

mL), air (9 mL), TEOS (0,5 mL), dan amonia (28%, 0,2 mL). 

Kemudian, distirring pada temperatur kamar untuk menghasilkan 

gelatin hybrid nanofibers berlapis silika. Setelah 24 jam, hybrid 

nanofibers diambil dan dikalsinasi pada temperatur 600°C selama 

3 jam untuk menghilangkan template. Selanjutnya, dilakukan 

proses karakterisasi pada sampel dengan menggunakan Scanning 

Electron Microscope (SEM) dan Transmission Electron 

Microscopy (TEM), sehingga didapatkan hasil seperti pada 



 LAPORAN TUGAS AKHIR 59 

 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 4.24 serta hasil pengujian dengan Fourier Transform Infra 

Red (FTIR) seperti pada Gambar 4.25 di bawah ini .  

 
Gambar 4.24 Hasil pengamatan (a) SEM: gelatin nanofibers, 

(b) SEM: nanofibers gelatin berlapis silika, (c) SEM: silika 

nanotubes, dan (d) TEM: silika nanotubes (Guo, dkk., 2017) 

 
Gambar 4.25 Hasil pengujian dengan Fourier Transform Infra 

Red (Guo, dkk., 2017) 
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5. Silk Fibroin/Gelatin Composite Nanofibers (SFG NFs) 

Dalam penelitian Guo, dkk., (2017) sebelumnya, electrospun 

gelatin nanofibers (NFs), digunakan sebagai template untuk 

sintesis silika nanotubes. Namun, karena stabilitas larutan NFs 

yang rendah, menyebabkan beberapa kesulitan dalam mengontrol 

mikrostruktur dari silika nanotubes. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan stabilitas larutan dari gelatin, maka dalam penelitian 

selanjutnya, Guo, dkk., (2019), memasukkan Silk Fibroin (SF) ke 

dalam electrospun gelatin NFs untuk menghasilkan SF/gelatin 

(SFG) composite NFs dengan meningkatkan stabilitas larutan. 

Selanjutnya, SFG composite NFs digunakan sebagai template 

untuk mensintesis silika nanotubes. 

Adapun proses yang dilakukan dalam penelitian ini tidak 

jauh berbeda dengan tahapan pada penelitian sebelumnya. Hanya 

saja untuk tahap pertama yaitu proses preparasi electrospun SFG 

NFs, di mana SFG NFs disiapkan dengan sama-sama 

menggunakan metode electrospinning bertegangan tinggi (15 kV). 

1 g gelatin dilarutkan ke dalam 5 mL asam asetat/air (3 : 2 

perbandingan volume) pada 50°C untuk mendapatkan 20% (w/v) 

larutan gelatin. Larutan SFG diperoleh dengan mencampurkan 

larutan gelatin dengan 5 mL larutan SF. Berdasarkan konsentrasi 

larutan SF 25-40%, perbandingan berat SF/gelatin masing-masing 

yaitu 1,25; 1,5; dan 2. Kemudian, untuk laju injeksi larutan sebesar 

0,05 mL/mnt. Membran SFG NF yang dihasilkan kemudian 

direndam dalam glutaraldehyde/etanol/air (0,1 : 90 : 10, 

perbandingan volume), pada temperatur kamar selama 6 jam. 

Setelah itu, kemudian dilanjutkan dengan proses sintesis silika 

nanotubes dengan menggunakan SFG NFs sebagai template 

melalui metode sol-gel. Membran SFG direndam dalam campuran 

prekursor sol-gel Stöber-type, yang terdiri dari etanol (20 mL), air 

(4 mL), TEOS (1 mL), dan amonia (28%, 0,25 mL) pada 

temperatur kamar selama 12 jam, untuk menghasilkan SFG 

berlapis silika NF (SFG@silika). Kemudian, SFG@silika 

disonifikasi dalam etanol, dua kali tiap 10 menit. Selanjutnya, 



 LAPORAN TUGAS AKHIR 61 

 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

dikalsinasi pada temperatur 600°C selama 1 jam untuk 

menghilangkan template. 

Setelah itu, kemudian dilakukan proses karakterisasi dengan 

menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM), sehingga 

didapatkan hasil seperti pada Gambar 4.26 dan Gambar 4.27. 

Selain itu, juga dilakukan pengujian dengan menggunakan Fourier 

Transform Infra Red (FTIR), dengan hasil seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.28. 

 
Gambar 4.26 Hasil pengamatan SEM SFG NFs dan gelatin 

NFs setelah direndam (Guo, dkk., 2019) 

 
Gambar 4.27 Hasil pengamatan SEM (a) SFG NFs, (b) 

SFG@silika NFs, (c) silika nanotubes dari SFG NFs, (d) silika 

nanotubes dari gelatin NFs (Guo, dkk., 2019) 



62 LAPORAN TUGAS AKHIR 

 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Gambar 4.28 Hasil pengujian FTIR SFG NFs, SFG@silika 

NFs, dan silika nanotubes (Guo, dkk., 2019) 

Untuk silika nanotubes yang disintesis pada perbandingan 

berat SF/gelatin 1,25 memiliki diameter 225 ± 11 nm dengan 

ketebalan 60 ± 6 nm. Kemudian, untuk perbandingan berat 

SF/gelatin 1,5 memiliki diameter 333 ± 20 nm dengan ketebalan 

61 ± 4 nm. Sedangkan untuk silika nanotubes yang disintesis pada 

perbandingan berat SF/gelatin 2 memiliki diameter 470 ± 9 nm dan 

ketebalan 61 ± 5 nm. 

4.2 Analisis Data dan Pembahasan 

Silika nanotubes umumnya dapat disentesis dengan 

menggunakan berbagai macam metode seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, yang saat ini telah banyak dikembangkan. 

Namun, untuk melakukan sintesis tersebut, tentu saja tidak terlepas 

dari penggunaan template. Hal ini dikarenakan template 

merupakan agen pengarah struktur. Sehingga, nantinya dapat 

dihasilkan silika nanotubes dengan struktur yang lebih baik, dalam 
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hal diameter pori, ketebalan dinding, luas permukaaan spesifik, dan 

sebagainya. Berikut ini merupakan hasil analisis data dan 

pembahasan berdasarkan ruang lingkup jurnal yang telah direview. 

4.2.1 Soft Template 

Sebelumnya, pada tahun 2017, Farid & Kruk, telah 

melakukan percobaan dengan mengurangi jumlah prekursor TEOS 

yang direaksikan dengan pluronic F127/P123 (80 : 20 wt rasio). 

Dalam percobaan tersebut, nanotubes yang dihasilkan sangat tidak 

stabil dengan diameter bagian dalamnya sekitar 35 nm. Setelah 

dilakukan proses penghilangan surfaktan dengan kalsinasi, 

nanotubes hampir tidak terlihat dalam pengamatan TEM (kecuali 

fragmen kecil yang sudah rusak). Selain itu, bagian dalam yang 

dulunya seragam menjadi terdistorsi, sehingga pori yang seragam 

hampir tidak terlihat pada distribusi ukuran pori dari perhitungan 

nitrogen adsorption isotherm. 

Kemudian, Farid & Kruk (2017), juga melakukan percobaan 

dengan mengurangi perbandingan relatif dari toluene yang 

digunakan dari 3 mL (per 1 g campuran pluronic F127 dan P104 

pada rasio 70 : 30 wt) ke 1,5; 1; 0,75; 0,5 dan 0,25 mL. Namun, 

berdasarkan penelitian tersebut, dinding nanotubes yang dihasilkan 

terlalu lentur. Oleh karena itu, pada percobaan selanjutnya, 

temperatur perlakuan hidrotermal ditingkatkan menjadi di atas 

100°C (110-130°C). Hal tersebut bertujuan untuk menekan 

kecenderungan dalam meratakan dan mendistorsi nanotubes. 

Secara umum, berdasarkan hasil penelitian tersebut, dinding 

nanotubes yang memiliki ukuran diameter besar, cenderung relatif 

tipis, sehingga membuat nanotubes sangat rentan terhadap distorsi. 

Han & Park (2010), juga telah melakukan percobaan dengan 

menggunakan surfaktan glycyldodecylamide (GDA) sebagai 

template. Berdasarkan hasil yang diperoleh, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.2, pada SNT-1 menunjukkan struktur 

seperti wormhole, dengan diameter dalam sekitar 3-4 nm. Namun, 

untuk SNT-2 struktur yang dihasilkan yaitu berbentuk saluran 
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lurus yang cukup panjang dalam rupa satu dimensi (1D), dengan 

diameter sekitar 40-45 nm. 

Lalu, pada tahun 2014, Wang, dkk., melakukan sintesis 

menggunakan dual surfactant dengan cetyltrimethylammonium 

bromide (CTAB) sebagai template untuk membentuk struktur 

mesopori dan triblock copolymer PEO20PPO70PEO20 (P123) (0,02 

g) sebagai co-template untuk mengontrol morfologi material. 

Berdasarkan hasil pengamatan SEM, ketika rasio molar CTAB 

ditingkatkan dari 78 (B1), lalu 157 (B2) menjadi 236 (B3), terjadi 

perubahan morfologi pada nanotubes. Mulai dari berbentuk seperti 

bola dengan panjang 140 nm, nanotubes pendek (0,6 µm), dan 

nanotubes panjang (1 µm). Kemudian, berdasarkan hasil 

pengamatan dengan HR-TEM, terlihat susunan heksagonal yang 

sangat teratur dari nanotubes. Pada hasil pengamatan dengan XRD, 

sampel yang telah dikalsinasi menunjukkan empat puncak pantulan 

yang terindeks dengan baik pada intensitas (100), yang 

menunjukkan karakteristik dari struktur mesopori pada silika 

nanotubes. Sedangkan, pada sudut (110), (200), dan (210), 

menunjukkan refleksi dari struktur mesopori 2D heksagonal yang 

mengindikasikan bahwa struktur heksagonal pada mesopori silika 

nanotubes yang terbentuk sangat teratur dan rapi. Di mana, ketika 

jumlah rasio CTAB dikurangi, puncak XRD menjadi rendah dan 

lebar. Di samping itu, berdasarkan hasil N2 adsorption desorption 

isotherms, menunjukkan bahwa kurva tersebut termasuk ke dalam 

kurva tipe IV menurut klasifikasi IUPAC. Dari pengujian tersebut, 

didapatkan luas permukaan spesifik dan total volume pori seperti 

yang tertera pada Tabel 4.1. Di mana,  luas permukaan spesifik dan 

total volume pori dari nanotubes mengalami peningkatan seiring 

dengan bertambahnya rasio molar dari CTAB yang digunakan. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil tersebut, peran CTAB sebagai 

pembentuk struktur mesopori dan P123 sebagai pengontrol 

morfologi partikel telah terbukti. 

Dalam penelitian yang telah dilakukan Zhang, dkk., (2011), 

dengan menggunakan surfaktan pluronic dengan bantuan 

dodecane sebagai template, didapatkan hasil bahwa berdasarkan 
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pengamatan TEM silika nanotubes yang terbentuk memiliki 

struktur berupa bundles dengan partikel yang terpisah dan 

morfologi yang cukup seragam. Di mana, bundles tersebut 

memiliki panjang sekitar 200 nm dengan diameter sekitar 10 nm, 

yang tiap ikatnya mengandung 5-10 silika nanotubes. 

Di tahun yang sama, Lu, dkk., juga melakukan penelitian 

dengan menggunakan cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) 

sebagai template. Dari penelitian tersebut, berdasarkan hasil 

pengamatan SEM dan HR-TEM, menunjukkan bahwa hasil 

preparasi silika nanotubes memiliki permukaan yang halus dengan 

struktur 1D yang sudah terbentuk sebelum dikalsinasi. Setelah 

dikalsinasi, ditemukan bahwa silika nanotubes memiliki 

permukaan yang halus dengan dinding yang tajam. Selain itu, juga 

terdapat keseragaman diameter dan ketebalan dinding di sepanjang 

sumbu tabung. Namun, keseragaman diameter luar dan panjang 

nanotubes tidak terlalu tinggi.  

Dengan menguji beberapa sampel, ditemukan bahwa 

diameter tabung berkisar antara 100-500 nm dengan panjang 

nanotubes ratusan nanometer. Di mana, nanotubes yang dihasilkan 

memiliki struktur berupa single walled, dan double/triple walled. 

Berdasarkan hasil karakterisasi dengan menggunakan small-angle 

XRD, menunjukkan bahwa silika nanotubes yang diperoleh 

memiliki sifat amorf. Dengan puncak nanotubes yang lebih tajam 

setelah dilakukan proses kasinasi. Kemudian berdasarkan hasil 

pengujian FTIR, terbentuk ikatan Si-O-Si yang merupakan 

karakteristik dari silika. Lu, dkk., (2011), juga melakukan 

pengujian N2 adsorption desorption isotherms. Dari pengujian 

tersebut diperoleh kurva dengan tipe IV, yang kemungkinan 

menunjukkan adanya fenomena kondensasi kapiler, yang mana 

kurva dengan tipe IV merupakan karakteristik dari padatan berpori. 

4.2.2 Hard Template 

Pada tahun 2010, Liao, dkk., melakukan penelitian mengenai 

sintesis silika nanotubes menggunakan poly(ethylene glycol) yang 

difungsikan dengan multi-walled carbon nanotubes (MWNT-
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PEG) sebagai dual template. Di mana dari hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian SEM, didapatkan 

single long silica nanotubes dengan permukaan yang halus. Selain 

itu, juga dihasilkan beberapa short silica nanotubes yang 

kemungkinan berasal dari short MWNT-PEG atau terpotong pada 

saat ultrasonikasi. 

Di samping itu, juga dilakukan pengujian TEM, seperti pada 

Gambar 4.14. Di mana dari hasil pengujian tersebut, pada Gambar 

4.14 (a-c), terlihat struktur yang menyerupai bambu. Selain itu, 

juga terlihat permukaan yang tidak merata pada saat dilakukan 

pembesaran gambar. Kemudian, pada Gambar 4.14 (d-f), terlihat 

bahwa silika nanotubes yang dihasilkan mewarisi morfologi dari 

MWNTs dengan dinding yang tipis (hanya 5-6 nm). 

Dalam penelitian tersebut juga telah dilakukan proses 

karakterisasi dengan menggunakan XRD, yang mana dari hasil 

tersebut puncak kristal 2θ (26,1°) pada pola XRD dari MWNT-

PEG berlapis silika, menunjukkan karakteristik dari MWNTs. 

Setelah sampel dikasinasi, tidak ada puncak difraksi yang 

terdeteksi. Hal ini mengindikasikan bahwa silika nanotubes yang 

terbentuk berupa silika non-kristalin. 

Kemudian, untuk hasil pengujian dengan FTIR, didapatkan 

ikatan C-H pada puncak 2858 cm-1 dan 2920 cm-1 serta C-O-C pada 

1100 cm-1 (Gambar 4.15 (b)). Hal tersebut membuktikan bahwa 

PEG telah berhasil direaksikan dengan MWNTs. Setelah MWNT-

PEG dilapisi silika, peak tampak pada 1095 cm-1, yang 

menunjukkan karakteristik dari ikatan Si-O-Si (Gambar 4.15 (c)). 

Lalu, pada 806 cm-1 dan 462 cm-1 masing-masing menunjukkan 

ikatan dari Si-OSi. Sementara itu, pada 965 cm-1 menunjukkan 

ikatan dari Si-OH. Kemudian, setelah sampel dikasinasi pada 

temperatur tinggi, peak 965 cm-1 dari Si-OH dan 2920 cm-1 dari C-

H semakin berkurang (Gambar 4.15 (d)). Untuk peak antara 3100-

3600 cm-1 merupakan karakteristik dari kelompok O-H.  

Pada pertengahan tahun 2010, Yin, dkk., mulai melaporkan 

hasil penelitiannya mengenai pembentukan silika nanotubes 

dengan menggunakan MWCNTs sebagai template. Dari penelitian 



 LAPORAN TUGAS AKHIR 67 

 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

tersebut didapatkan bahwa berdasarkan pengujian TEM, 

MWCNTs setelah perlakuan dengan asam, cukup bersih, namun 

terlihat beberapa cacat pada permukaan dinding. Pada Gambar 4.17 

(c-d) terlihat bahwa silika nanotubes memiliki permukaan yang 

halus, dengan diameter rata-rata sekitar 50-70 nm. Di samping itu, 

ketebalan dinding bagian luarnya sekitar 10 nm, yang mana untuk 

diameter bagian dalam bergantung pada ukuran MWCNTs. Di 

samping itu, berdasarkan hasil karakterisasi dengan XRD setelah 

dikalsinasi, sampel menunjukkan bahwa silika nanotubes yang 

terbentuk berupa amorf, dengan puncak berada di 23°. 

Kim, dkk., (2012), juga telah melakukan penelitian untuk 

membuat silika nanotubes dengan menggunakan Sb2Te3 nanowires 

(STNWs). Dalam penelitian tersebut, berdasarkan hasil 

pengamatan FE-SEM, ditunjukkan bahwa silika nanotubes 

berhasil dibentuk setelah proses thermal annealing. Di samping 

itu, pada Gambar 4.21 (a), yang merupakan hasil pengamatan TEM 

dengan resolusi rendah, pada pola difraksi elektron area terpilih 

(SAED) menunjukkan sifat single crystalline STNW dengan 

struktur rhombohedral. Kemudian, pada Gambar 4.21 (b) dan (c) 

dengan STNWs yang di coating dengan Si, memiliki ketebalan 

lapisan sekitar 30 nm. Lalu, setelah template dilepas dengan 

thermal annealing, terbentuk silika nanotubes dengan diameter 

luar 160 nm dan ketebalan dinding 30 nm. Lingkaran halo dalam 

pola SAED mengindikasikan bahwa silika nanotubes yang 

terbentuk memiliki struktur amorf. 

Pada tahun 2014 Li, dkk., telah berhasil mensintesis 

mesopori silika nanotubes menggunakan carbon nanotubes (CNT) 

sebagai template dengan bantuan CTAB. Di mana, berdasarkan 

penelitian tersebut tabung yang seragam dan tingkat dispersibilitas 

yang baik terlihat pada silika nanotubes dengan pengamatan SEM. 

Dari hasil pengamatan tersebut, silika nanotubes memiliki 

diameter dalam rata-rata 10 nm dan diameter luar 20 nm, dengan 

panjangnya yang bervariasi (dalam kisaran mikrometer). 

Selanjutnya, di tahun 2017, Guo, dkk., juga telah melakukan 

sintesis silika nanotubes dengan menggunakan gelatin nanofibers 
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sebagai template. Dari penelitian tersebut, berdasarkan hasil 

pengujian SEM menunjukkan bahwa gelatin nanofibers memiliki 

permukaan yang halus dengan diameter rata-rata 447-699 nm. 

Sedangkan untuk gelatin nanofibers berlapis silika memiliki 

struktur berserat, yang dihasilkan dari gelatin nanofibers dengan 

diameter rata-rata 667-967 nm. Namun, setelah dikalsinasi pada 

temperatur 600°C, berdasarkan hasil pengamatan dengan TEM, 

terbentuk silika nanotubes dengan struktur tubular berongga, 

dengan diameter rata-rata sebesar 644-938 nm dan hollow cavity 

yang dimiliki sebesar 400-596 nm. 

Berdasarkan hasil pengujian FTIR, untuk gelatin nanofibers, 

menunjukkan dua puncak tertinggi pada 1657 cm-1 dan 1534 cm-1 

yang merupakan kelompok dari karboksil dan amino. Pada gelatin 

nanofibers berlapis silika, terbentuk ikatan berupa Si-OH yang 

menunjukkan bahwa hidrolisis dan kondensasi pada TEOS sebagai 

prekursor silika terjadi pada sistem dasar. Setelah dikalsinasi, 

puncak gelatin nanofibers menghilang menyisakan puncak dari 

silika yaitu ikatan Si-O-Si, yang mengindikasikan terbentuknya 

silika nanotubes murni. 

Pada tahun 2019, Guo, dkk., melanjutkan penelitiannya 

dengan menggunakan silk fibroin/gelatin composite nanofibers 

(SFG NFs) sebagai template untuk mendapatkan silika nanotubes 

dengan ukuran yang dapat dikontrol. Dari penelitian tersebut, 

berdasarkan Gambar 4.26, terlihat jelas morfologi yang berserabut 

dari SFG NF. Sementara, pada gelatin NFs terlihat adanya 

pembengkakan, yang menunjukkan bahwa stabilitas larutan dari 

SFG NFs semakin meningkat. Dalam kasus gelatin NFs sebagai 

template, silika yang terbentuk memiliki ukuran besar dan tidak 

beraturan. Sehingga, dari hasil tersebut, menurut Guo, dkk., 

(2019), SFG NFs jauh lebih cocok digunakan sebagai template, 

dibandingkan dengan gelatin NFs. Selain itu, berdasarkan hasil 

pengamatan SEM (Gambar 4.27), SFG NFs memiliki permukaan 

yang halus dengan diameter 310 ± 16 nm. Setelah SFG dilapisi 

silika, terjadi perubahan morfologi dengan diameternya yang 

semakin meningkat yaitu sekitar 393 ± 29 nm. Kemudian, setelah 
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proses kalsinasi, terlihat jelas struktur berbentuk tabung berongga, 

dengan diameter 330 ± 21 nm. Pada hasil pengujian dengan FTIR, 

SFG NFs memiliki puncak di sekitar 2920-2854 cm-1 yang 

merupakan kelompok dari –CH2–. Kemudian, untuk SFG yang 

dilapisi silika, puncak berada di 1548 cm-1 untuk kelompok –NH2 

dan 960 cm-1 untuk Si-OH yang menunjukkan pembentukan 

lapisan silika. Lalu, setelah dikalsinasi, komponen organik 

terlepas, hanya menyisakan ikatan Si-O-Si yang menunjukkan 

pembentukan silika nanotubes. 

Pada tabel 4.2 dan 4.3 berikut disajikan hasil paper review 

mengenai perbandingan penggunaan template terhadap 

pembentukan silika nanotubes. 
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Tabel 4.2 Hasil paper review silika nanotubes dengan 

menggunakan soft template 

Template Reagents 
Bentuk 

Nanotubes 
Hasil Peneliti 

Glycyldodecyl-

amide (GDA) 

TEOS, 

aquades, 

etanol 

Nanotube 

bundles 

Luas permukaan 

spesifik sebesar 

395-685 m2/g 
dengan volume 

pori 0,85-1,12 

cm3/g, dan ukuran 

pori 2,8 nm 

Han & 

Park 

(2010) 

Cetyltrimethyl-

ammonium 
bromide (CTAB) 

Asam 

hidroklorida, 
formamide, 

TEOS, etanol 

Multi-walled 

mesoporous 
nanotubes 

Ukuran pori 

sekitar 2,6 nm 
dengan luas 

permukaan BET 

sebesar 1488 m2/g 

Lu, dkk., 

(2011) 

Surfaktan 

pluronic dengan 

bantuan dodecane 

HCl, NH4F, 

TEOS 

Mesoporous 

nanotube 

bundles 

Luas permukaan 

spesifik sebesar 

855 m2/g dan total 
volume pori 

sebesar 2,29 

cm3/g, dengan 
ukuran pori 11 nm 

Zhang, 

dkk., 

(2011) 

Dual surfactant 

(cetyltrimethyl-
ammonium 

bromide, triblock 

copolymer P123) 

TEOS, 

amonia, 
etanol 

Hexagonal 

mesopores 
nanotubes 

Luas permukaan 

spesifik  berada di 
rentang 355-832 

m2/g dengan total 

volume pori 0,45-
0,75 cm3/g 

Wang, 

dkk., 
(2014) 

Swollen micelles 

of mixed pluronic 
triblock 

copolymers 

surfactants 

TEOS, 

toluene 

Cylindrical 

mesopores 
nanotubes 

Luas permukaan 

spesifik yaitu 
sekitar 424-911 

m2/g dan total 

volume pori 
sebesar 0,04-2,08 

cm3/g, dengan 

diameter pori 10-

60 nm, serta 

ukuran pori 10 nm 

Farid & 

Kruk 
(2017) 

 

 

 



 LAPORAN TUGAS AKHIR 71 

 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 4.3 Hasil paper review silika nanotubes dengan 

menggunakan hard template 

Template Reagents 
Bentuk 

Nanotubes 
Hasil Peneliti 

Multi-walled 

carbon 

nanotubes 

Poly(ethylene 

glycol), TEOS, 

toluene 2,4-
diisocyanate 

(TDI), sodium, 

NH4OH,  

Hollow 

nanotubes 

Dinding 

nanotubes sekitar 

5-6 nm 

Liao, 

dkk., 

(2010) 

 H2SO4, HNO3, 

SOCl2, 3-APS, 
piridin 

anhidrat, 

amonia 

Porous 

hollow 
nanotubes 

Diameter rata-rata 

berada dalam 
kisaran 50-70 nm 

dengan ketebalan 

dinding luar 
sekitar 10 nm 

Yin, 

dkk., 
(2010) 

Sb2Te3 

nanowires 

Al : Ge : Sb : Te 

film, Silikon 

(Si) 

Hollow 

nanotubes 

Diameter luar 160 

nm dengan 

ketebalan dinding 
30 nm 

Kim, 

dkk., 

(2012) 

Carbon 

nanotubes  

TEOS, CTAB, 

etanol, NaOH 

 

Mesoporous 

silica 

nanotubes 

Luas permukaan 

spesifik sebesar 

1208 m2/g dan 

volume pori 1,64 

cm3/g 

Li, dkk., 

(2014) 

Gelatin 

nanofibers 

CH₃COOH, 

etanol, TEOS, 

amonia 

Hollow 

tubular 
nanotubes 

Diameter rata-rata 

nanotubes sebesar 
644-938 nm 

Guo, 

dkk., 
(2017) 

Silk fibroin/ 
gelatin 

composite 

nanofibers 
(SFG NFs) 

CH₃COOH, 

larutan SF, 
C5H8O2, etanol, 

TEOS, amonia 

Hollow 
tubular 

nanotubes 

Diameter silika 
nanotubes dapat 

dikontrol dari 225 

± 11 nm hingga 
470 ± 9 nm 

Guo, 
dkk., 

(2019) 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa 

hasil yang diperoleh dari masing-masing jurnal yang telah direview 

cukup bervariasi. Mulai dari bentuk, ukuran serta diameter pori, 

luas permukaan spesifik, dan sebagainya. Di mana, perbedaan jenis 

material template, metode dan proses perlakuan pada saat sintesis 

sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari silika nanotubes yang 

terbentuk. Oleh karena dalam paper review ini hanya dikaji 
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mengenai pengaruh penggunaan template terhadap pembentukan 

silika nanotubes, maka untuk pengaruh perbedaan metode serta 

proses perlakuan atau yang lainnya, tidak akan dibahas lebih lanjut. 

Dari hasil perolehan data di atas, diketahui bahwa 

penggunaan material soft template dapat menghasilkan luas 

permukaan spesifik tertinggi yaitu sebesar 1488 m2/g dengan 

ukuran pori sekitar 2,6 nm. Di mana, dalam penelitian Lu, dkk., 

(2011), nanotubes yang dihasilkan berupa multi-walled 

mesoporous. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari lima 

jurnal yang berbasis material soft template, didapatkan rata-rata 

luas permukaan spesifik dan total volume pori dalam rentang 350-

1500 m2/g dan 0,04-2,5 cm3/g, dengan ukuran pori sebesar 2-11 

nm. 

Semakin berpori suatu material, luas permukaan spesifik dan 

total volume pori yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hal tersebut 

yang membuat silika nanotubes banyak diaplikasikan untuk 

berbagai jenis aplikasi, khususnya untuk material yang 

membutuhkan kemampuan penyerapan yang tinggi, seperti 

material absorben, platform katalis, sistem penyimpan energi, dan 

sebagainya (Wei, dkk., 2019; Fukamachi, dkk., 2015). Dari hasil 

pengujian FTIR, tampak bahwa ikatan yang terbentuk pada silika 

nanotubes murni berupa ikatan Si-O-Si, yang merupakan karakter 

dari silika. Kemudian, berdasarkan hasil karakteristik dengan 

XRD, menunjukkan bahwa rata-rata silika nanotubes yang 

dihasilkan memiliki struktur berupa amorf.  

Sedangkan, pada hasil perolehan data dengan menggunakan 

material hard template, didapatkan luas permukaan spesifik 

sebesar 1208 m2/g dan total volume pori 1,64 cm3/g, dengan 

nanotubes yang dihasilkan berupa mesoporous silica (Li, dkk., 

2014). Untuk hasil pengujian dengan XRD dan FTIR, data yang 

diperoleh dari keenam jurnal, menunjukkan hasil yang tidak jauh 

berbeda dengan material soft template. Di mana, untuk hasil dari 

pengujian tersebut, silika nanotubes yang dihasilkan berupa amorf 

dengan peak yang terbentuk salah satunya menunjukkan ikatan Si-

O-Si. Jika dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, morfologi yang 
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dihasilkan dari tiap penelitian cukup beragam, hal ini membuktikan 

bahwa memang penggunaan jenis material template cukup 

berpengaruh terhadap proses pembentukan silika nanotubes. Di 

mana, untuk penggunaan material soft template seperti 

cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) yang merupakan 

surfaktan kationik akan menghasilkan nanotubes dengan struktur 

heksagonal mesopori (Lu, dkk., 2011) dan untuk jenis surfaktan 

non-ionik seperti pluronic triblock copolymers biasanya akan 

menghasilkan nanotubes berbentuk bundles (Zhang, dkk., 2011). 

Kemudian, untuk proses sintesis dengan menggunakan material 

hard template seperti karbon nanotubes biasanya akan 

menghasilkan silika nanotubes berbentuk hollow maupun 

mesopori (Liao, dkk., 2010; Li, dkk., 2014). 

Secara umum, tiap jenis material yang digunakan sebagai 

template, tentu memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan 

dalam prosenya. Seperti pada sintesis dengan menggunakan hard 

template. Di mana, dalam kasusnya, penggunaan hard template 

lebih memudahkan untuk mengontrol morfologi/struktur dan 

ukuran produk, sehingga produk yang dihasilkan memiliki struktur 

yang homogen serta dapat terdefinisi dengan baik (Savić, dkk., 

2018). Hard template merupakan material yang kaku, dengan 

strukturnya yang stabil, dan tahan terhadap temperatur tinggi 

(Kyzas & Mitropoulos, 2019). Namun, biaya yang tinggi dan 

proses pelepasan template yang rumit menjadi permasalahan utama 

dalam template ini. Selain itu, secara mekanis template tersebut 

tidak stabil (Liu & Jiang, 2017). 

Sebaliknya, pada sintesis dengan menggunakan soft template 

biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah. Selain itu, proses 

pelepasan template juga relatif lebih mudah, dengan tetap menjaga 

struktur tabung agar tetap utuh (Yang, dkk., 2011). Kelebihan yang 

signifikan dari template ini yaitu kesederhanaan dalam prosedur 

sintesisnya, sifat mekanisnya yang stabil, serta dapat digunakan 

untuk produksi dalam skala besar. Soft template sangat bergantung 

pada self-assembly dari surfaktan dan prekursor atau interaksi 

antarmuka bahan organik-anorganik, yang mana produk akhir yang 
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dihasilkan dipengaruhi oleh kondisi eksperimental, seperti pH, 

temperatur, dan kelembaban. Sehingga menyebabkan kontrol 

terhadap struktur/morfologi menjadi kurang baik (Savić, dkk., 

2018). Jika dilihat dari kelebihan dan kekurangan pada masing-

masing jenis template tersebut, maka penggunaan material soft 

template dinilai lebih efisien terhadap pembentukan silika 

nanotubes. Hal ini dikarenakan proses pelepasan template-nya 

yang tidak begitu rumit. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

yang telah dikemukakan oleh Yang, dkk., (2011), yang 

menyatakan bahwa kunci keberhasilan template saat sintesis 

adalah memilih template yang dapat membentuk struktur nano 

yang diinginkan dan dapat dengan mudah dihilangkan tanpa 

merusak struktur dari nanotubes yang dihasilkan. 

4.2.3 Silika dari Sekam Padi 

Dari hasil review jurnal yang telah dilakukan, umumnya 

bahan dasar utama yang digunakan sebagai sumber silika adalah 

tetraethyl orthosilicate (TEOS). Namun, karena sifat TEOS yang 

mudah terbakar serta biaya yang dibutuhkan cukup tinggi, maka 

diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat digunakan bahan 

pengganti yang lebih ramah lingkungan dengan harga yang relatif 

lebih murah, salah satunya yaitu sekam padi. Hal ini dikarenakan 

sekam padi memiliki kandungan silika yang cukup tinggi yaitu 

sebesar 80-90% (Faizul, dkk., 2013). Tingginya kandungan silika 

tersebut menunjukkan bahwa sekam padi memiliki potensi yang 

besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber silika, sehingga 

nilai ekonomis dari limbah pertanian tersebut dapat ditingkatkan. 

Silika yang dihasilkan dari hasil pembakaran sekam padi 

berupa silika amorf, yang dalam berbagai kondisi dianggap lebih 

reaktif dibandingkan dengan silika kristalin, sehingga untuk proses 

peleburan abu sekam padi tidak membutuhkan waktu yang lama 

dan temperatur yang tinggi (Talimah, dkk., 2005). Selain itu, 

karena struktur spherical rumit yang dimilikinya, menyebabkan 

luas area permukaan aktif yang dihasilkan cukup tinggi (Sapei, 

dkk., 2015). 
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Harsono, dkk., (2002) telah melakukan penelitian mengenai 

proses pembuatan silika amorf, yaitu dengan melakukan 

pembakaran sekam padi di dalam furnace. Menurut Harsono, dkk., 

(2002), agar diperoleh silika yang reaktif, temperatur pembakaran 

harus terkontrol, di mana pembakaran dilakukan pada temperatur 

rendah yaitu sekitar < 800°C. Hal ini bertujuan untuk mencegah 

terjadinya perubahan dari silika yang berstruktur amorf menjadi 

kristalin. Pembuatan silika amorf ini diawali dengan tahap 

pengeringan, guna mengurangi kandungan air dalam bahan dengan 

cara menguapkan air dari permukaan bahan. Adanya sisa 

kandungan air di dalam abu sekam padi tersebut, dapat 

menghambat proses terjadinya difusi komponen kimia yang 

terkandung dalam sekam padi pada saat dipanaskan. 

Salah satu tahap pengolahan silika yaitu dengan 

mencampurkan abu sekam padi menjadi larutan natrium silikat. Di 

mana natrium silikat dapat diperoleh dengan cara mereaksikan 

silika yang terkandung dalam abu sekam padi dengan larutan alkali 

seperti natrium hidroksida, seperti pada Reaksi 4.1 di bawah ini.  

SiO2 (s) + 2NaOH (aq) → Na2SiO3 (l) +H2O (l)  (4.1) 

Proses pembuatan larutan natrium silikat ini diawali dengan 

tahap pencampuran abu sekam padi dan larutan HCl 2M guna 

menurunkan kadar pengotor seperti oksida logam. Kemudian, agar 

terjadi perubahan pH menjadi pH = 7, larutan tersebut dinetralkan 

dengan aquademin. Selanjutnya dilakukan proses pelarutan yaitu 

dengan menambahkan larutan NaOH 4M, kemudian dididihkan 

sembari diaduk dengan pengaduk magnet. Setelah itu, untuk 

mempercepat proses pelarutan dan memaksimalkan hasil 

perolehan natrium silikat, maka dilakukan proses peleburan pada 

suhu 500°C selama 30 menit. Setelah cukup dingin, dilakukan 

penambahan aquademin lalu dibiarkan semalaman, kemudian 

dilanjutkan proses penyaringan menggunakan kertas saring 

(Babaso, dkk., 2017). 

Proses pembentukan silika gel dilakukan dengan cara 

menambahkan larutan asam ke dalam larutan natrium silikat. 
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Larutan asam yang digunakan berupa HCl 2M. Larutan natrium 

silikat mempunyai pH = 11-12 sehingga dengan adanya 

penambahan HCl tersebut diharapkan dapat menurunkan pHnya 

menjadi pH = 7 serta dapat membentuk monomer-monomer asam 

silikat yang membentuk gel. Reaksi antara natrium slikat dengan 

HCl dapat diasumsikan seperti yang ditunjukkan pada Reaksi 4.2 

berikut.  

Na2SiO3 (l) + 2HCl (aq) +H2O (l) → Si(OH)4 (aq) + 2NaCl (s)  (4.2) 

Setelah proses penambahan asam, akan terbentuk hidrogel (gel 

kaku) berwarna putih. Hidrogel yang terbentuk lalu didiamkan 

untuk proses pematangan gel, kemudian dikeringkan pada 

temperatur 80°C selama 18 jam. Pengeringan dilakukan untuk 

melepaskan garam-garam natrium. Setelah itu, dilakukan 

pencucian dengan menggunakan aquademin hingga netral sampai 

membentuk serogel. Serogel kemudian dikeringkan kembali pada 

suhu 80°C selama 9 jam untuk mengeliminasi kandungan air dalam 

bahan sehingga dihasilkan silika gel kering (Yusrin, dkk., 2014). 

4.3 Kritisasi Jurnal 

Secara garis besar, mekanisme sintesis nanotubes dengan 

menggunakan template terbagi menjadi tiga tahapan. Pertama, 

yaitu proses persiapan template. Kedua, beberapa pendekatan 

sintetik umum seperti metode hidrotermal, presipitasi, 

electrospinning, sol-gel, dan sebagainya, digunakan untuk 

mensintesis target produksi. Lalu, yang terakhir, yaitu proses 

penghilangan template. Di mana, untuk tahapan penghilangan 

template, baik itu soft template maupun hard template memiliki 

sedikit kemiripan dalam prosesnya (Savić, dkk., 2018). 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

bahwasanya untuk mekanisme dengan soft template umumnya 

menggunakan surfaktan sebagai template.  Di mana, surfaktan 

tersebut memiliki kemampuan untuk mengadsorbsi antar 

permukaan suatu material. Ketika surfaktan dilarutkan dalam suatu 

pelarut, energi permukaan larutan tersebut akan berkurang seiring 
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dengan meningkatnya konsentrasi surfaktan yang diberikan. 

Kemudian, ketika konsentrasi kritis atau Critical Micellar 

Concentration (CMC) dari surfaktan tercapai, pengurangan energi 

permukaan akan berhenti. Selain itu, energi permukaan akan 

cenderung konstan dengan penambahan konsentrasi surfaktan. 

Lalu apabila konsentrasi kritis telah tercapai, maka surfaktan 

tersebut akan membentuk kumpulan surfaktan yang disebut misel. 

CMC sendiri bergantung pada struktur kimia dari masing-masing 

senyawa, misalnya semakin panjang ekor hidrofobik, maka 

semakin lama mencapai titik jenuh, sehingga akan menurunkan 

CMC. Awalnya, misel berbentuk spherical dan tersebar. Namun, 

dengan adanya peningkatan konsentrasi dari surfaktan, misel 

berubah bentuk menjadi silinder, dan ketika ditingkatkan lagi akan 

membentuk susunan heksagonal. Akan tetapi, apabila terlalu tinggi 

akan terbentuk lamelar (Fahyuan, dkk., 2013). 

Prekursor silika kemudian dicampurkan dengan surfaktan. 

Prekursor akan melapisi permukaan misel heksagonal sehingga 

permukaan tersebut akan terlindungi. Di dalam mekanisme 

tersebut, melibatkan proses adsorbsi yaitu peristiwa penyerapan 

molekul pada interface antara dua fase, yang mana molekul 

tersebut kemudian akan berdifusi di sepanjang permukaan 

(Fahyuan, dkk., 2013). Selain itu, di dalam mekanisme tersebut 

juga melibatkan interaksi spesies anorganik dengan surfaktan 

melalui ikatan kovalen, gaya elektrostatik, atau ikatan hidrogen 

(Serrà & Vallés, 2018; Savić, dkk., 2018).  

Sedangkan untuk mekanisme dengan menggunakan hard 

template, mula-mula template dipersiapkan. Biasanya template 

yang digunakan memiliki struktur kaku seperti CNT dan 

nanowires. Kemudian, template kaku yang sudah disintesis 

sebelumnya direaksikan dengan prekursor silika. Prekursor akan 

meresap dan melapisi permukaan template bagian dalam secara 

perlahan hingga membentuk komposit dari replika negatif, 

mengikuti bentuk template. Agar diperoleh struktur nanotubes, 

template tersebut harus dilepas, salah satu caranya yaitu dengan 

kalsinasi. Ketika sampel dipanaskan, ikatan kimia akan menjadi 
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renggang, dan pada temperatur tertentu atom-atom yang berikatan 

akan bergerak bebas, sehingga menyebabkan terputusnya ikatan 

kimia. Di mana, template dan material lain yang tidak diinginkan 

akan terdekomposisi dan menguap, sehingga akan terbentuk 

nanotubes dengan struktur berongga atau yang biasa kita kenal 

dengan istilah pori. Pori tersebut terbentuk sebagai akibat dari 

proses penghilangan template yang menimbulkan ruang kosong 

pada material (Johansson, 2010). 

Dalam beberapa jurnal yang telah dikumpulkan, terdapat 

beberapa data hasil pengujian/karakterisasi yang tidak 

dicantumkan dan dijelaskan secara rinci oleh peneliti, sehingga 

menimbulkan beberapa kesulitan dalam proses mereview. Oleh 

karena itu, diperlukan data tambahan dari jurnal lainnya, sehingga 

kekurangan dan kelebihan dari masing-masing data pengujian 

dapat saling melengkapi. Sebagian besar jurnal yang direview, 

hanya mencantumkan hasil pengujian dengan menggunakan SEM 

dan TEM. Seperti pada jurnal penelitian yang telah dilaporkan oleh 

Han & Park (2010). Di mana, dalam jurnal tersebut, data hasil 

pengujian XRD, FTIR, dan BET surface area tidak dicantumkan, 

namun terdapat penjelasan singkat dari masing-masing pengujian 

(Tabel 4.6). Begitu juga pada jurnal penelitian lainnya, seperti yang 

telah disajikan pada Tabel 4.6 berikut ini.  
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Tabel 4.4 Kelengkapan data hasil pengujian 

Peneliti 

Pengujian 

XRD FTIR 
SEM/FE-

SEM 

TEM/HR

-TEM 
BET 

Soft Template 

Han & Park (2010) - - √ √ - 

Lu, dkk., (2011) √ - √ √ √ 

Zhang, dkk., (2011) - - √ √ √ 

Wang, dkk., (2014) √ - √ √ √ 

Farid & Kruk (2017) √ - √ √ √ 

Hard Template 

Liao, dkk., (2010) √ √ √ √ - 

Yin, dkk., (2010) √ √ √ √ - 

Kim, dkk., (2012) - - √ √ - 

Li, dkk., (2014) - - √ √ √ 

Guo, dkk., (2017) - √ √ √ - 

Guo, dkk., (2019) √ √ √ √ - 

Di samping itu, dari beberapa jurnal yang telah direview, 

ternyata masih ditemukan beberapa kekurangan berupa data 

maupun pembahasan mengenai hasil perolehan luas permukaan 

spesifik dan total volume pori yang tidak dicantumkan. Khususnya 

dalam jurnal penelitian dengan menggunakan hard tempate, 

sehingga sedikit mempersulit pada saat proses penarikan 

kesimpulan. 

Selain itu, di dalam jurnal tersebut, juga tidak dicantumkan 

mengenai sifat atau karakteristik dari template yang digunakan. 

Oleh karena itu, dalam paper review ini akan akan dijelaskan lebih 

lanjut mengenai sifat dari masing-masing material yang akan 

digunakan sebagai template, seperti pada penjelasan berikut ini. 

1. Soft Template 

a. Glycyldodecylamide 

GDA merupakan salah satu amphiphilic yang berasal 

dari glycine dengan morfologi lamelar yang terakumulasi. Di 
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mana, amphiphilic sendiri merupakan molekul yang tidak 

larut di dalam air dengan salah satu bagiannya bersifat 

hidrofilik dan bagian lainnya bersifat hidrofobik. 

GDA tergolong surfaktan biomimetik yang mengandung 

dua gugus amina dan amida, yang dapat dieksploitasi di 

bidang industri. Hal ini dikarenakan GDA memiliki sifat 

toksisitas yang rendah dan capturing ability yang baik. 

Selain itu, GDA juga dapat menfasilitasi terbentuknya silika 

nanotubes yang seragam (Choi, dkk., 2017). GDA memiliki 

rumus kimia C14H28N2O2, dengan struktur seperti pada 

Gambar 4.29, dan berat molekul sebesar 256,38432 

(Chemical Book, 2017). 

 
Gambar 4.29 Struktur kimia glycyldodecylamide (Chemical 

Book, 2017) 

b. Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) 

CTAB merupakan senyawa organik dengan rumus kimia 

(C16H33)N(CH3)3Br, yang sering dijadikan sebagai template 

untuk pembuatan nanomaterial. CTAB termasuk ke dalam 

klasifikasi surfaktan kationik, yang penggunaannya dapat 

mempengaruhi morfologi dan distribusi pori dari suatu 

material. Semakin besar konsentrasi CTAB yang digunakan, 

maka luas permukaan dan volume pori juga akan meningkat. 

Selain itu, peningkatan konsentrasi tersebut juga 

menyebabkan pembentukan struktur misel menjadi lebih 

banyak, sehingga ikatan yang terjadi antara silika dan 

surfaktan juga akan meningkat (Ervianto, dkk., 2019). 

Adapun sifat fisik dan kimia dari CTAB, dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 di bawah ini. 
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Tabel 4.5 Sifat fisik dan sifat kimia CTAB (Peraturan (UE) 

No. 1907/2006, 2019) 

Parameter Kuantitas 

Bentuk Padat 

Warna Putih 

Bau Lemah 

pH 5-7 pada 50 g/l, 20°C 

Titik lebur 237-243°C 

Kelarutan dalam air 50 g/l, 20°C 

Suhu penguraian ˃ 230°C 

Berat molekul 364,4 g/mol 

Pada bagian kepala yang bersifat hidrofilik merupakan 

gugus amonium, sedangkan bagian ujung ekor yang bersifat 

hidrofobik adalah rantai hidrokarbonnya, yang tersusun atas 

gugus setil, seperti yang tertera pada Gambar 2.11 

(Kurniawan, dkk., 2013). 

 

Gambar 4.30 Struktur kimia cetyltrimethylammonium 

bromide (Kurniawan, dkk., 2013) 

c. Pluronic 

Pluronic atau yang dikenal dengan nama poloxamer, 

merupakan surfaktan block copolymers yang terdiri dari 

hydrophilic poly(ethylene oxide) (PEO) and hydrophobic 

poly(propylene oxide) (PPO), dengan susunan struktur ABA 

[(EO) A- (PO) B- (EO) A], sehingga menghasilkan struktur 

PEO-PPO-PEO (Bearat & Vernon, 2011). Pluronic ini 

bersifat thermoreversible dalam larutan, dengan tingkat 
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toksisitasnya yang relatif rendah (Shirwaiker, dkk., 2014). Di 

mana kelompok PPO lebih hidrofobik dari pada kelompok 

PEO (Shimabayash, dkk., 2001). 

Pluronic F127 merupakan surfaktan non-ionik dengan 

kategori bock copolymer yang tidak beracun, larut dalam air, 

dan bersifat biodegradable. Pluronic F127 ini, memiliki 

struktur seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.31, dengan 

rumus EO106PO70EO106 dan berat molekul sekitar 13.388 

g/mol (Rarokar, dkk., 2017). 

 

Gambar 4.31 Struktur kimia pluronic F127 (Donato, dkk., 

2020) 

Pluronic P123 merupakan surfaktan yang non-ionik 

yang memiliki rumus kimia PEO20PPO70PEO20 atau 

HO(CH2CH2O)20(CH2CH(CH3)O)70(CH2CH2O)20H, dengan 

berat molekul sekitar 5800 g/mol, serta struktur seperti pada 

Gambar 4.32. Surfaktan tipe ini memiliki karakteristik yang 

unik dari blok PPO, yang bersifat hidrofobik pada suhu di 

atas 288 K dan larut dalam air pada suhu di bawah 288 K 

(Wan & Zhao, 2007). 

 

Gambar 4.32 Struktur kimia pluronic P123 (Wan & Zhao, 

2007) 
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Surfaktan jenis ini, sangat cocok untuk digunakan 

sebagai template, hal ini dikarenakan pluronic dapat 

menghasilkan produk dengan kemurnian yang signifikan 

serta dapat meningkatkan penyerapan atau kelarutan 

senyawa hidrofobik (Wan & Zhao, 2007). Selain itu, 

penambahan pluronic  dengan fraksi PPO yang lebih tinggi 

ke yang rendah dapat meningkatkan ukuran misel, 

meningkatkan penyerapan agen pembengkakan oleh misel, 

sehingga memungkinkan untuk pembentukan nanotube 

dengan diameter yang besar (Farid & Kruk, 2017). 

2. Hard Template 

a. Carbon nanotubes (CNT) 

Carbon nanotubes (CNT) adalah karbon berbentuk 

tabung yang terbentuk dari lembaran grafit yang digulung 

menjadi bentuk silinder (Gambar 4.33), dengan diameter 

dalam kisaran nanometer dan panjang dalam ukuran mikron. 

Karbon nanotubes ini memiliki sifat fisik dan kimia yang 

baik, seperti modulus Young yang tinggi, kekuatan tarik 

tinggi yang membuatnya sangat stabil, termal yang sangat 

baik, dan juga memiliki elastisitas yang sangat bagus ketika 

diberikan kekuatan aksial tekan, serta konduktivitas listrik 

yang tinggi. Selain itu, karena strukturnya yang berongga, 

maka material ini sangat cocok untuk digunakan sebagai 

bahan penyerap (Shokrieh, dkk., 2013). Pada Tabel 4.6 di 

bawah ini, disajikan tabel mengenai sifat dari CNT. 

Tabel 4.6 Sifat material CNT (American Elements, 2020) 

Parameter Kuantitas 

Molecular weight 12,01 g/mol 

Melting point 3550°C 

Density 2,26 g/cm3 

Average particle size < 50 nm 
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Gambar 4.33 Struktur material CNT (Ferro, dkk., 2011) 

b. Multi-walled carbon nanotubes 

MWCNT (Gambar 4.34) merupakan allotropes karbon 

berongga yang berbentuk silinder dengan diameter berkisar 

antara 4-100 nm, dan jarak interlayer yang dekat yaitu 

sekitar 3,3 Å (0.33 nm) (Ferro, dkk., 2011). MWCNT adalah 

alotrop karbon hibridisasi sp2, mirip dengan graphite dan 

fullerenes, oleh sebab itu MWCNT memiliki stabilitas kimia 

yang tinggi. Selain itu, MWCNT juga memiliki stabilitas 

termal yang tinggi yaitu di atas 600°C. MWCNT ini 

memiliki kemungkinan cacat yang lebih kecil, namun ketika 

sekali terjadi cacat maka akan sulit untuk diperbaiki 

(Kukovecz, 2013).  

 
Gambar 4.34 Struktur material MWCNT (Kukovecz, 2013) 

Di samping itu, MWCNT juga memiliki beberapa 

karakteristik seperti pada Tabel berikut ini. 
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Tabel 4.7 Sifat material MWCNT (American Elements, 

2020) 

Parameter Kuantitas 

Molecular weight 12,01 g/mol 

Density 1,7-2,1 g/cm3 

Average particle size 0,5-20 μm 

c. Sb2Te3 nanowires 

Sb2Te3 atau yang biasa dikenal dengan nama antimony 

telluride merupakan senyawa anorganik yang memiliki 

struktur berlapis, yang terdiri dari dua lembar atom antimony 

dan tiga lembar atom tellurium. Sb2Te3 nanowires ini 

merupakan material yang memiliki sifat thermoelectric, 

topological insulator, dan semikonduktor yang memiliki 

celah pita yang sempit yaitu sekitar 0,21 eV, di mana tersebut 

bergantung pada ketebalan yang dimiliki. Sb2Te3 nanowires 

memiliki struktur kristal berbentuk rhombohedral, dengan 

sifat absorbansi optik yang kuat. Pada Tabel 4.8 berikut 

disajikan mengenai sifat fisik dan kimia dari material Sb2Te3 

nanowires (Lawal, dkk., 2017). 

Tabel 4.8 Sifat fisik dan kimia Sb2Te3 nanowires 

(American Elements, 2020) 

Parameter Kuantitas 

Molecular weight 626,32 g/mol 

Density 6,5 g/cm3 

Appearance Grey solid 

Melting point 620°C 

Thermal conductivity 1,65 W/(m·K) (308 K) 
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d. Gelatin nanofibers 

Gelatin nanofibers merupakan salah satu material 

biopolimer dengan struktur berserat yang memiliki diameter 

berukuran nano. Di mana, umumnya material tersebut tidak 

beracun, memiliki tingkat reversibilitas termal yang tinggi, 

serta sifatnya yang mudah larut dalam air. Selain itu, gelatin 

nanofibers juga memiliki biokompatibilitas dan 

biodegradabilitas yang mirip dengan kolagen. Gelatin 

nanofibers merupakan salah satu material yang cocok untuk 

digunakan sebagai template untuk mensintesis nanotubes, 

hal ini dikarenakan gelatin nanofibers mengandung gugus 

fungsi amino dan karboksil (Nuge, dkk., 2020). 

e. Silk fibroin/gelatin composite nanofibers (SFG NFs) 

Silk fibroin/gelatin composite nanofibers merupakan 

material yang memiliki luas permukaan yang besar, 

porositas yang tinggi, biokompatibilitas yang baik, 

biodegradabilitas yang terkontrol, serta permeabilitas 

oksigen dan uap air yang baik. Penambahan silk fibroin pada 

gelatin dapat meningkatkan sifat mekanik, hal ini 

dikarenakan adanya pembentukan ikatan hidrogen antar 

molekul dan peningkatan struktur β-sheet dalam 

nanokomposit. Selain itu, silk fibroin juga dapat 

meningkatkan stabilitas dari larutan gelatin (Moghadam & 

Dong, 2018). Silk fibroin sendiri memiliki sifat 

biokompatibilitas yang baik, namun tingkat degradasi dari 

silk fibroin sangat lambat. Berbeda dengan silk 

fibroin/gelatin composite nanofibers, yang memiliki tingkat 

degradasi yang cepat serta daya serap yang tinggi (Zhang, 

dkk., 2019). 
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5BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil paper review yang telah dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penggunaan beberapa jenis template 

dinilai sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan silika 

nanotubes. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan hasil 

yang diperoleh pada saat material template yang digunakan 

berbeda. Seperti perbedaan morfologi, ukuran pori, luas 

permukaan spesifik, diameter, dan total volume pori yang 

dihasilkan. Di mana dari hasil paper review ini, penggunaan 

material soft template dinilai lebih baik dan efisien, hal ini 

dikarenakan: 

1. Silika nanotubes yang dihasilkan memiliki struktur berupa 

amorf, dengan ukuran pori yang cukup seragam yaitu 2-11 

nm. Di samping itu, rata-rata luas permukaan spesifik dan 

total volume pori yang dihasilkan cukup tinggi yaitu sebesar 

350-1500 m2/g dan 0,04-2,5 cm3/g. 

2. Prosedur sintesis pada template tersebut lebih sederhana, 

dengan biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Selain 

itu, proses pelepasan template yang tidak begitu rumit jika 

dibandingkan dengan hard template, sehingga template 

tersebut dapat dengan mudah dihilangkan tanpa merusak 

struktur dari silika nanotubes yang dihasilkan. 

5.2 Saran 

Adapun saran dari dan bagi penulisan paper review ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil pembahasan paper review yang telah 

dilakukan, menunjukkan bahwa penggunaan soft template 

dinilai lebih baik jika dilihat dari segi struktur yang terbentuk 

serta proses pelepasan template yang relatif lebih mudah. 

Sehingga, material soft template lebih disarankan untuk 

digunakan dalam proses sintesis silika nanotubes pada 

penelitian selanjutnya.  
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2. Penggunaan sekam padi sebagai raw material silika lebih 

disarankan, hal ini dikarenakan sekam padi dinilai lebih 

ekonomis dan ramah terhadap lingkungan. 
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