
 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Zeolit merupakan mineral alumina silikat hidrat yang tersusun atas tetrahedral-tetrahedral 

alumina (AlO4
5-

) dan silika (SiO4
4-

) yang membentuk struktur bermuatan negatif dan berongga 

terbuka/berpori. Zeolit telah banyak digunakan sebagai penukar kation (cation exchangers), 

pelunak air (water softening), penyaring molekul (molecular sieves), sebagai bahan pengering 

(drying agents), adsorben, dan sebagai katalis atau pengemban katalis pada berbagai reaksi kimia 

[1]. 

Zeolit berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zeolit alam dan zeolit 

sintetis. Zeolit alam biasanya mengandung kation-kation K
+
, Na

+
, Ca

2+
, dan Mg

2+ 
[1]. Sedangkan 

zeolit sintetis biasanya hanya mengandung kation-kation K
+
 dan Na

+
. Salah satu jenis dari zeolit 

sintetis adalah zeolit silikalit-1 [1]. 

Sintesis zeolit secara umum harus menggunakan sumber silika, sumber alumunium, 

templet dan sintesis dilakukan secara hidrotermal [2]. Sumber silika yang biasa dipakai untuk 

sintesis zeolit yaitu TEOS (Tetraethyl Orthosilicate) [3], Silika LUDOX [4], Na2SiO3 [5]¸ yang 

mana sumber-sumber silika tersebut memiliki harga yang relatif mahal sehingga perlu dicari 

alternatif untuk menggantikan sumber silika komersial tersebut dengan sumber silika yang relatif 

murah. Salah satu alternatif silika yang relatif murah tersebut adalah silika yang diisolasi dari 

limbah agrikultural, seperti limbah sekam padi [6], limbah daun bambu, dan limbah tongkol 

jagung [7]. Muh.Khaidir [8] telah melaporkan bahwa di dalam rumput gajah mengandung 

banyak lignin dan silika. Namun, sampai saat ini belum ada peneliti yang menggunakan rumput 

gajah sebagai sumber silika untuk sintesis zeolit. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah 

SWT yang berbunyi: 

“Dialah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya 

menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat 

tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu” (Q.S. An-nahl 16:10). 

“Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian kami 

belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan 

sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-

rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu” (Q.S. Abasa 80:25-32). 



 

 

Sering kali manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, tidak berpikir atas segala macam 

jenis tumbuhan atau tanaman yang telah diciptakan oleh Allah SWT, padahal semua tumbuhan 

yang telah diciptakan Allah SWT tidak ada satupun yang sia-sia, melainkan mempunyai sesuatu 

nilai manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya di muka bumi. 

Oleh karena itu, rumput gajah dimanfaatkan sebagai sumber silika karena lebih mudah 

diperoleh, ketersediaannya sangat banyak, dan juga dapat menambah nilai guna dari rumput 

gajah selain digunakan untuk pakan ternak. 

Dalam penelitian ini dilakukan isolasi silika dari rumput gajah dengan menggunakan 

metode sol-gel melalui tahap pembakaran di furnace, perendaman abu rumput gajah dalam 

NaOH, penetralan dengan penambahan asam sampai pH 7 untuk mendapatkan padatan silika. 

Selanjutnya, silika yang telah berhasil diisolasi dari rumput gajah digunakan sebagai prekursor 

untuk sintesis zeolit. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang perlu dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah silika dapat diisolasi dari rumput gajah? 

2. Bagaimana karakteristik silika hasil isolasi dari rumput gajah? 

3. Apakah silika hasil isolasi dari rumput gajah dapat digunakan untuk sintesis zeolit? 

4. Bagaimana karakteristik zeolit hasil sintesis menggunakan silika dari rumput gajah? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk meneliti permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini akan dibatasi pada 

beberapa masalah berikut: 

1. Silika yang diisolasi dari rumput gajah adalah silika xerogel. 

2. Silika hasil isolasi dari rumput gajah dikarakterisasi dengan SEM-EDX untuk mengetahui 

persentase kadar SiO2, XRD, dan FTIR. 

3. Jenis zeolit yang akan disintesis, yaitu zeolit silikalit-1 dimana sintesis akan dilakukan dengan 

menggunakan metode sintesis hidrotermal. 

4. Zeolit silikalit-1 akan dikarakterisasi menggunakan XRD, FTIR, dan SEM. 



 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengisolasi silika dari rumput gajah. 

2. Untuk mempelajari karakteristik silika hasil isolasi dari rumput gajah. 

3. Untuk mensintesis zeolit silikalit-1 menggunakan silika hasil isolasi dari rumput gajah. 

4. Untuk mempelajari karakteristik dari zeolit silikalit-1 hasil sintesis. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah nilai guna rumput gajah sehingga lebih 

bermanfaat dan tidak hanya digunakan untuk pakan ternak, dan memberikan informasi untuk 

pendidikan, pertanian dan bidang lainnya yang memiliki kaitan keperluan dengan sintesis dan 

karakterisasi zeolit silikalit-1 menggunakan silika dari rumput gajah. 

 

 

 

 

 

 

 

 


