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ABSTRACT 
 

The synthesis of silica gel using tetraethoxysilane has been researched with reactions of hydrolysis 
and polycondensation. The amount of water used as reactant will determine the degree of 
hydrolysis and condensation. For it will influence the abilty of higroskopic of silica gel. Synthesis of 
silica gel was conducted by reaction of tetraethoxysilane, ethanol, and variation on water volume 

from the salt hydrate Ni(NO3). 6 H2O. After transparent solid gel was dried at 40
o

C   xerogel was 
obtained.. Analysis that conducted for silica gel consist of gelation time,% loss of weight and 
higroscopic test.  The result shown gelation time for gel silica that have contains Ni salt less than 
silica gel with H2O, % loss of weight for silica gel with Ni salt less than silica gel that have contains 
H2O, and silica gel with Ni salt have more higroscopic  than silica gel that consist of H2O. 
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PENDAHULUAN 

Silika gel yang mempunyai rumus SiO2 
x H2O berbentuk padat. Bentuk amorf dari 
silikon dioksida hidrat ini dibedakan oleh 
mikroporositi dan permukaan 
terhidroksilasinya. Mikroporositi dari silika gel 
menunjukkan tingkat kemurniannya.  

Silika gel telah banyak digunakan 
sebagai desiccant untuk menyerap air dimana 
afinitas dari silika gel terhadap uap air adalah 
fungsi dari kelembaban relatif dan sebagai 
adsorben pada proses adsorpsi. Hal ini 
disebabkan oleh adanya gugus aktif silanol 
(≡S-OH) dan siloksan (≡Si-O-Si≡) sehingga 
permukaan silika gel yang terhidroksilasi 
bersifat hidrofil  dapat menyerap air sangat 
cepat.

(1) 

Umumnya, silika gel diproduksi 
dengan cara mereaksikan natrium silikat 
dengan asam, biasanya asam yang digunakan 
adalah asam khlorida atau asam sulfat. 
Sedangkan pembuatan natrium silikat secara 
komersial diperoleh dari bahan mineral yang 
mengandung silika misalnya pasir kuarsa yang 
direaksikan dengan soda abu dalam suatu 
tungku (furnace) yang beroperasi pada suhu di 
atas 1300

0
C. Selanjutnya natrium silikat 

ditambah asam untuk memperoleh silika gel. 

Proses pembuatan natrium silikat yang 
diuraikan diatas berlangsung pada suhu tinggi.

 

Proses sol gel merupakan suatu teknik 
sintesis secara kimia didalam larutan pada 
temperature rendah. Produk yang dihasilkan 
dalam proses ini mempunyai mikrostruktur 
yang halus dengan tingkat kemurnian yang 
tinggi dan homogen.

(2)
 

Dalam proses sol-gel sangat 
tergantung pada kesempurnaan reaksi 
hidrolisis dan kondensasi. 

(3) 
Reaksi hidrolisis 

dan kondensasi pada proses sol-gel secara 
umum adalah: 
Hidrolisis 

Si (OC2H5)4 + 2H2O  SiO2 + 4 C2H5OH 
 
Kondensasi  

Reaksi hidrolisis diikuti oleh reaksi 
kimia polikondensasi melalui 2 reaksi yaitu 
reaksi kondensasi menghasilkan alkohol dan 
air yaitu: 
≡Si-OH + C2H5O-Si      ≡Si-O-Si≡ + C2H5OH 

≡Si-OH + HO-Si≡      ≡Si-O-Si≡ + H2O 

 
Permukaan silika gel dapat 

dimodifikasi secara fisik  (impregnasi) dan 
kimia. Modifikasi kimia itu sendiri terbagi atas 
dua metode  yakni : imobilisasi reagen silan 
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dan imobilisasi melalui reaksihomogen(iproses 
sol gel)  

Modifikasi secara kimia yaitu secara 
proses sol gel telah dilakukan Viera dkk. 
(1999) telah melakukan modifikasi permukaan 
silika gel dengan gugus merkapto. Silika gel 
termodifikasi gugus merkapto ini diinteraksikan 
dengan kation raksa, perak, seng, dan 
tembaga untuk penentuan termokimianya. 
Jamarun (1997) telah menvariasikan pH dalam 
pembentukan silika gel melalui proses sol gel 
hasilnya menunjukkan bahwa pH optimum 
menghasilkan silika gel adalah pH 4-5.  
Namun, pengdaya higroskopisnya silika gel 
belum pernah dilakukan.  

Oleh karena itu dalam penelitian ini, 
dilakukan proses pembuatan silika gel dari 
TEOS dengan menambahkan garam Ni hidrat,  
dengan mengadaptasi proses yang telah 
dikembangkan oleh peneliti tersebut diatas. 
Diharapkan hasil silika gel mempunyai 
kemampuan penyerapan yang besar.  
Sehingga dapat diaplikasikan sebagai 
adsorben penyerap uap air di udara (sebagai 
desiccant). 

 
 
BAHAN DAN METODA 
 
Alat danBahan.  

Alat yang digunakan adalah  seperangkat alat 
gelas, oven, timbangan analitik,  flask shaker, 
stopwatch, krus dan cawan penguap, 
desikator, penangas air,  dan Aluminium Foil. 
Bahan  yang digunakan adalah C2H5OH p.a, 
TEOS, Ni(NO3). 6H2O dan akuades. 

Metode 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah metode sol gel. Garam Ni dengan R 
(perbandingan mol H2O dan TEOS) bervariasi 
dari 2;4;6;8; dan 10 kemudian ditambahkan 2,5 
g C2H5OH p.a  dan 1,3 g TEOS dalam tabung 
reaksi yang telah ditutup alumunium foil 
dilakukan pengadukan dengan Flask Shaker 
sampai terbentuk campuran bening (sol). 
Setelah terbentuk sol, letakkan pada penangas 
air pada suhu 60 

0
C sampai terbentuk gel 

basah. Setelah gel basah memisah dari 
dinding gelas, dilanjutkan dengan peneringan 
dalam oven pada temperatur40 

0 
C sampai gel 

kering terbentuk.Hal yang sama juga dilakukan 
untul campuran yang tidak mengandung garam 
Ni hidrat sebagai pembanding. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penentuan waktu gelasi. Sintesa silika gel 
yang berisi garam Ni pada variasi R (mol H2O/ 
mol TEOS) 2; 4; 6; 8; dan 10 diperoleh silika 
gel berwarna hijau transparan. Kehomogenan 
sol yang terbentuk disebabkan karena etanol 
dapat melarutkan garam Ni(NO3)2. ). Sehingga 
H2O yang diperoleh akan menyempurnakan 
reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis diikuti oleh 
reaksi kimia polikondensasi melalui 2 reaksi 
kimia yang berkompetisi yaitu reaksi 
kondensasi menghasilkan alkohol dan reaksi 
kondensasi menghasilkan air. 

Silika gel yang diperoleh dari hidrolisis 
TEOS dan H2O (pembanding) menghasilkan 
gel bening. Reaksi hidrolisis ini semakin 
sempurna dengan adanya etanol yang mampu 
menghomogenkan dengan baik antara TEOS 
dan H2O. 

   Diantara kedua komponen penyusun 
silika gel, waktu pembentukan gel yang berisi 
garam Ni paling cepat 1 jam (R=10) dan paling 
lambat 13 jam (R=2) sedangkan gel berisi air 
waktu pembentukan tercepat 98 jam (R=10) 
dan paling lambat 301 jam (R=2). 

Silika gel dari hidrolisis TEOS dan H2O 
(pembanding) menghasilkan sol bening Hasil 
analisa waktu gelasi antara silika gel yang 
berasal dari garam Ni dan H2O (pembanding) 
terdapat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Grafik variasi R dengan waktu gelasi 

Gambar  1, memperlihatkan bahwa 
silika gel yang berisi garam Ni mempunyai 
waktu gelasi yang cepat dibandingkan silika 
gel yang berisi H2O.  Hal ini disebabkan karena 
adanya garam Ni dalam campuran sehingga 
kosentrasi logam alkoksida akan pekat yang 
akan mempercepat pembentukan gel 
sedangkan  silika gel yang berisi  H2O 
pembanding mengandung campuran silika 
rendah sehingga gelasi lebih lama. 

Pelarut etanol yang digunakan dalam 
sintesa silika gel dapat mengontrol konsentrasi 

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

0 5 10 15

W
ak

tu
 G

el
as

i (
ja

m
) 

R (Mol H20/TEOS) 

Ni(NO3)2

H20



Prosiding Seminar Nasional MIPA dam Pendidikan MIPA  403 
 

logam alkoksida agar tidak terlalu pekat, yang 
berpengaruh pada waktu pembentukan gel, 
sehingga dengan adanya garam Ni pada 
campuran maka konsentrasi logam alkoksida 
akan pekat yang akan mempercepat 
pembentukan gel. Untuk H2O (pembanding) 
waktu pembentukan gel relatif lebih lama 
karena dalam campuran konsentrasi silika 
yang rendah. 

Etanol yang menghomogenkan TEOS 
dan H2O dapat bereaksi pula dengan produk 
yang dihasilkan sehingga produk dapat terurai 
kembali. Inilah yang mengurangi aktivitas 
kondensasi dan memperlambat waktu 
pembentukan gel.

(6) 

 Seperti yang tergambar pada reaksi 
dibawah ini. 

 
 
R-O-H 

≡Si-O-Si≡          ≡Si-OR +   ≡Si-OH 

 

Penentuan Kehilangan Berat (%). Analisa  % 

kehilangan berat dengan menggunakan rumus 

100%
basagel

gelberatnPenguranga
beratkehilangan%   

 
Persen kehilangan berat silika gel 

berisi garam Ni(NO3)2 pada R=2 berharga 
paling tinggi yaitu 50,9% dan R=10 paling 
rendah yaitu 39,2%. Gel pembanding berisi 
H2O R=2 memiliki persen kehilangan terbesar 
(65,4%) dan R=10 memiliki persen kehilangan 
berat terkecil (29,65%) terdapat pada Gambar 
2. 

 
 

 
 
 
Gambar 2. Grafik variasi R dengan % kehilangan berat 

 

Penggunaan H2O yang berasal dari 
garam Ni(NO3)2 dan H2O (pembanding) akan 
mempengaruhi berat gel kering yang 
dihasilkan. Silika gel yang berisi garam Ni 
memiliki % kehilangan berat lebih kecil 
dibandingkan silika gel yang menggunakan 
H2O. Hal ini disebabkan karena dengan 
adanya garam Ni(NO3)2 maka konsentrasi 
logam alkoksida menjadi pekat sehingga gel 
cepat terbentuk dan tidak begitu banyak 
pelarut yang akan menguap selama proses 
pembentukan gel berlangsung, sedangkan 
pada sintesa silika gel yang berisi H2O 
konsentrasi campuran logam alkoksidanya 
rendah sehingga butuh waktu lama 
membentuk gel akibatnya penguapan pelarut 
akan besar dan gel kering yang dihasilkan 
sedikit. 

 
Penentuan Daya Higroskopis.  Hasil analisa 
daya higroskopis silika gel terdapat pada 
Gambar 3. 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 3. Grafik variasi R terhadap daya hipgroskopis 
silika gel yang berisi (a) Garam Ni (b) H2O.  

Gambar 3,  menunjukkan daya higroskopis dari 
silika gel berisi garam Ni(NO3)2 maksimum 
adalah 86,75% dimiliki oleh R=10 dan 
minimum oleh R=2 (48,99%). Silika gel 
pembanding daya higroskopis maksimum 
46,09% pada R=10 dan minimum 23,77% 
dimiliki oleh R=2.  Daya higroskopis untuk 
silika gel berisi garam Ni(NO3)2 makin 
meningkat dengan naiknya harga R. 
peningkatan ini lebih tinggi dibanding silika gel 
yang berisi air (pembanding) pada R yang 
sama. Hal ini disebabkan makin besarnya 
jumlah garam yang terdapat pada gel tersebut. 

Umumnya zat-zat yang membentuk 
hidrat mempunyai tekanan uap yang tinggi, 
tetapi juga kapasitas higroskopisnya yang lebih 
besar.

(7)
Sehingga silika gel yang mengandung 

garam hidrat kemampuan higroskopisnya 
meningkat. 

 
 

KESIMPULAN 

Penambahan garam Ni pada campuran silika 
gel akan mempercepat waktu gelasi dan daya 
higroskopisnya meningkat dibandingkan silika 
gel yang berisi H2O. Sehingga dapat 
diaplikasikan sebagai desiccant. 
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