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ABSTRACT 

Using coal in industrial and power plant always increase every year. Increasing 

using of coal linearly with number of productrion waste of fly ash from coal. One 

of alternative method for using fly ash as raw material of silicate. On this research 

using some variable : solvent consentration (2, 2,5 and 3M) and ratio of solute – 

liquid (1:6, 1:8 and 1:10). From the analysis of sample with using gravimetry 

method acquired optimal condition on solvent consentration 3 M and ratio solute-

liquid 1:10 with silicate convertion 41,3%. 
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PENDAHULUAN 

Batu bara  merupakan 

mineral organik yang dapat terbakar, 

terbentuk dari sisa tumbuhan purba 

yang mengendap dan selanjutnya 

berubah bentuk melalui proses fisika 

dan kimia yang berlangsung selama 

jutaan tahun. Saat ini batu bara 

menjadi salah satu komiditi utama 

dalam pemenuhan energi di  

 

 

Indonesia, mulai dari energi listrik 

hingga bahan bakar untuk 

pengolahan pabrik. 

Indonesia menjadi salah satu 

penghasil batu bara di dunia, dengan 

total sumber daya batu bara 

105.187,44 juta ton dan cadangan 

batu bara 21.131,84 juta ton. Sumber 

daya batu bara di Indonesia tersebar 

di Sumatera (49,89%), kalimantan 

(49,74%), dan sebagian kecil di 

Pulau Sulawesi, Papua dan Jawa 

[Kementerian ESDM].  Di Riau 
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sendiri tersebar dibeberapa 

kabupaten diantaranya Kuansing, 

kampar dan Indragiri Hilir dengan 

total sumber daya 2.085,33 juta ton 

dan cadangan 16,54 juta ton 

[Morentalisa,2006]. 

Permasalahan penggunaan 

batu bara sebagai bahan energi 

(boiler) menghasilkan limbah abu 

terbang yang merupakan limbah B3. 

Secara kimiawi, abu terbang 

mengandung kandungan silika yang 

mengandung berbagai mamfaat 

seperti bidang elektronik, mekanik, 

medis, seni serta bidang-bidang 

lainnya.. Umumnya silika dihasilkan 

dari pasir kwarsa namun 

membutuhkan temperatur yang 

tinggi (>1500
o
C), biaya yang mahal 

dan rumit. 

 

BATUBARA 

Abu terbang merupakan limbah 

padat utama hasil pembakaran batu 

bara pada pembangkit listrik tenaga 

uap dan beberapa industri yang 

memanfaatkan batu bara sebagai 

bahan bakar. Abu terbang juga 

merupakan salah satu jenis partikulat 

yang dapat diklasifikasikan sebagai 

debu, karena dapat dipengaruhi oleh 

grativasi bumi. Pada prinsipnya, 

pembakaran batu bara menghasilkan 

abu dalam dua jenis, yaitu abu dasar 

(bottom ash) dan abu terbang (fly 

ash). Abu dasar merupakan fraksi 

yang lebih kasar dan memiliki warna 

abu-abu gelap. Abu dasar tertinggal 

pada oven pembakar sebagai butiran 

abu padat atau leburan kerak yang 

kemudian memadat, dengan 

distribusi ukuran 10-1000 μm. 

Ukuran abu dasar relatif besar 

sehingga terlalu berat untuk dibawa 

gas buang dan biasanya terkumpul di 

dasar atau di sekitar oven pembakar. 

Abu dasar yang dihasilkan dari 

pembakaran abu layang batubara 

berkisar 10-20 % dari total abu yang 

dihasilkan. 

Abu terbang batu bara berupa serbuk 

halus, tak dapat dibakar, dengan 

distribusi ukuran 1-100 μm dan 

relatif homogen. Ukuran abu terbang 

relatif kecil, oleh karena itu abu ini 

dapat melayang di udara. 

Dibandingkan abu dasar, abu terbang 

mempunyai warna lebih terang 

(keabu-abuan) mirip semen dan 

merupakan komponen terbesar abu 

batubara yaitu kira-kira 80-90 % dari 

total abu yang dihasilkan. 



Komponen utama dari abu terbang 

batu bara yang berasal dari 

pembangkit listrik adalah silika 

(SiO2), alumina (Al2O3) dan besi 

oksida (Fe2O3), sisanya adalah 

karbon, kalsium, magnesium, dan 

belerang.  

 

ESTRAKSI PADAT –CAIR 

Ekstraksi padat–cair merupakan 

proses ekstraksi bahan yang dapat 

larut dari suatu padatan dengan 

menggunakan pelarut. Proses ini 

digunakan untuk menghasilkan 

larutan dari material padatan yang 

tidak dapat larut. Metode yang 

digunakan dalam ekstraksi ini 

ditentukan oleh kandungan partikel 

dapat larut yang ada, penyebarannya 

dalam padatan, sifat bahan padat, dan 

ukuran partikel. 

Ekstraksi silika dari abu terbang batu 

bara dilakukan dengan 

mencampurkan abu terbang dengan 

pelarut NaOH. Pelarut NaOH 

digunakan karena silika larut dalam 

larutan alkali terutama NaOH 

[Querol, 2002]. Untuk mempercepat 

proses pencampuran antara abu dan 

NaOH, maka dilakukan pengadukan 

selama ekstraksi.  

Proses ekstraksi terjadi karena 

pelarut NaOH menembus kapiler-

kapiler dalam abu terbang dan 

melarutkan silika. Larutan silika 

dengan konsentrasi yang tinggi 

terbentuk dibagian dalam abu 

terbang. Dengan cara difusi akan 

terjadi keseimbangan konsentrasi 

antara larutan silika yang ada dalam 

abu tersebut dengan larutan NaOH. 

Karena adanya gaya adhesi, terjadi 

pemisahan larutan yang mengandung 

silika dalam kuantitas tertentu 

didalam abu. Larutan silika yang 

terbentuk ini adalah natrium silika 

yang merupakan reaksi antara NaOH 

dan silika pada abu terbang 

[Bernasconi, 1995]. 

 

NATRIUM SILIKA 

Natrium silikat dalam skala industri 

dibuat dengan mereaksikan pasir 

kwarsa dan soda abu dalam tungku 

pada temperatur 1300 oC atau 2400 

oF. Sedangkan ekstraksi silika dari 

abu batu bara dilakukan dengan 

menggunakan pelarut natrium 

hidroksida (NaOH) untuk 

mendapatkan natrium silikat 

(Na2SiO3). 



Natium silikat merupakan bahan 

baku industri yang banyak 

diperlukan sebagai bahan baku 

pembuatan filler untuk produk 

deterjen, sabun, pasta gigi dan lain-

lain. Natrium silikat berupa dalam 

bentuk cairan jernih yang sangat 

kental sehingga dalam merk dagang 

disebut dengan water glass 

[Sulistyanto, 2005].  

Adapun reaksi proses pembuatan 

natrium silikat dapat ditulis sebagai 

berikut: 

)(2)(32)(2)( laqSaq OHSiONaSiONaOH 

 

SILIKA 

Silika, atau silikon dioksida (SiO2) 

adalah salah satu senyawa kimia 

yang paling umum, sering dianggap 

sebagai silikat, walaupun senyawa 

ini tidak bermuatan negatif dan tidak 

memerlukan ion pasangan. Silikat, 

dalam ilmu kimia, adalah suatu 

senyawa yang mengandung satu 

anion dengan satu atau lebih atom 

silikon pusat yang dikelilingi oleh 

ligan elektronegatif. Jenis silikat 

yang sering ditemukan umumnya 

terdiri dari silikon dengan oksigen 

sebagai ligannya. Anion silikat, 

dengan muatan listrik negatif, harus 

mendapatkan pasangan kation lain 

untuk membentuk senyawa 

bermuatan netral. Silika ditemukan 

di alam dalam bentuk mineral kuarsa 

[Keenan, 1984]. 

  Cara yang cukup 

mudah untuk mengamati struktur 

SiO2 adalah dengan menggunakan 

model Zachariesen-Warren. Struktur 

SiO2 terbentuk melalui kelompok-

kelompok SiO4 yang saling 

berikatan melalui atom oksigen pada 

sudut-sudut tetrahedralnya, ikatan ini 

dapat terbentuk dalam berbagai 

variasi sudut. Variasi sudut yang 

terbentuk sangat memungkinkan 

terbentuknya struktur kristalin yang 

berbeda-beda pada silikon dioksida, 

dan dapat dengan mudah membentuk 

struktur amorphous [Sunarya, 2008]. 

 

SILIKA PRESIPITASI 

Silika presipitasi disebut juga silika 

partikulat yang disusun oleh agregat 

dari partikel-partikel ukuran koloid 

yang tidak dapat digabungkan dalam 

jaringan irrasive gel selama proses 

persiapan. Silika presipitasi salah 

satunya dibentuk dari fasa uap 

(fumed atau pyrogenic silica) atau 

dapat juga dibentuk dengan cara 



presipitasi dari larutan (Othmer, 

1982). Silika presipitasi berbentuk 

tepung atau bubuk yang mempunyai 

struktur lebih terbuka dengan volume 

pori yang lebih tinggi dari gel tepung 

yang dikeringkan. Silika presipitasi 

dapat digunakan dalam industri 

karet, kosmetik, sebagai agent 

pembersih dalam industri pasta gigi, 

agent pencegah kerak dalam industri 

makanan. Natrium silikat (Na2SiO3) 

hasil ekstraksi kemudian direaksikan 

dengan asam klorida (HCl) atau 

asam sulfat (H2SO4). Proses tersebut 

lebih dikenal dengan sol/gel. 

Reaksinya dapat ditulis sebagai 

berikut:      

)(32)(42)(42)(32 aqaqaqaq SiOHSONaSOHSiONa   

Atau  

)(32)()()(32 2 aqaqaqaq SiOHNaClHClSiONa 

Sehingga silika diperoleh dari: 

)(2)(2)(32 slaq SiOOHSiOH   

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah abu terbang (fly 

ash) batu bara yang diperoleh dari 

PT Riau Andalan Pulp and Paper 

(RAPP), Natrium Hidroksida 

(NaOH), Asam Klorida (HCl) dan 

aquadest. 

 Sedangkan alatnya berupa 

ayakan, reaktor 1 L, kondensor, 

pengaduk, termometer, heating 

mantel, gelas kimia, gelas ukur, pipet 

tetes, timbangan, kertas saring dan 

labu ukur, statif, motor pengaduk 

 Abu terbang yang berasal dari 

pembakaran di Boiler PT. RAPP 

terlebih dahulu diayak untuk 

mendapatkan diameter partikel yang 

lebih kecil yaitu kecil dari 60 mesh 

diperoleh kandungan silikanya 

sebeasr 44,89%. 

Kemudian sebanyak 53,5 gram abu 

terbang (solid) dicampurkan dengan 

300 ml larutan NaOH 2M (liquid) ke 

dalam reaktor satu liter yang 

dirangkai dengan pengaduk dan 

kondensor, campuran tersebut 

merupakan perbandingan padat-cair 

= 1:6. Campuran tersebut dipanaskan 

pada suhu range 103-107
0
C dan 

waktu 4 jam dengan kecepatan 

pengadukan 300 rpm. Setelah suhu 

dan waktu yang diinginkan tercapai, 

maka campuran didinginkan 

kemudian disaring untuk 

mendapatkan filtrat dan cake. Untuk 

konsentrasi pelarut 2M dan rasio 
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Konsentrasi Pelarut (Molaritas) 

1:06

1:08

1:10

 1:8 

 1:10 

 1:6 

padat:cair 1:8 dilakukan juga 

perlakuan seperti pada rasio 1:6 dan 

seterusnya. 

Pada tahap presipitasi, sampel yang 

digunakan adalah larutan natrium 

silikat (Na2SiO3) hasil ekstraksi. 

Natrium silikat dipresipitasi pada 

suhu 900C dengan kecepatan 

pengadukan 300 rpm. Setelah suhu 

900C tercapai maka penambahan 

HCl 10N dilakukan agar terbentuk 

endapan silika . Penambahan HCl 

dihentikan ketika pH larutan telah 

mencapai ±8,5.  

Larutan hasil presipitasi disaring 

dengan menggunakan kertas saring. 

Hasil yang diperoleh berupa cake 

(endapan silika) dan filtrat. Cake 

dicuci dengan aquades kemudian 

disaring kembali dengan kertas 

saring yang telah ditimbang 

sebelumnya. Kemudian dioven 

selama 2 jam pada suhu 1200C. 

Setelah kering padatan silika 

ditimbang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh konsentrasi  

terhadap konversi silika  terekstrak 

dapat dilihat pada gambar 1 

Ini menunjukkan bahwa 

relatif terjadi peningkatan konversi 

silika dengan meningkatnya 

konsentrasi. Peningkatan konversi ini 

dapat dilihat pada ratio (S:L) 1:8. 

Mengalami peningkatan konversi 

tiap peningkatan konsentrasi 2 M,2,5 

M dan 3 M yakni masing-masing 

sebesar  20,3%, 27,3% dan 29,7%. 

Hal yang sama juga terjadi pada rasio 
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Perbandingan Rasio Padat-Cair  

2

2,5

3

1:6                      1:8                     

(S:L) 1:10, yakni pada konsentrasi 

2,5 M dan 3 M yakni sebesar 36,5% 

dan 41,3%. Hal ini sesuai dengan 

hukum ficks tentang perpindahan 

massa, salah satu yang menyebabkan 

massa dapat berpindah adalah 

perbedaan konsentrasi. Semakin 

besar beda konsentrasi, maka jumlah 

zat yang terekstrak akan semakin 

banyak. 

Namun pada penelitian ini juga 

terjadi penurunan konversi yang 

tidak terlalu signifikan pada rasio 

S:L 1:6 dan konsentrasi 2 M, 2,5 M 

dan 3 M  yakni masing-masing 

12,5%, 11,2% dan 10,8%. Hal yang 

sama juga terjadi pada rasio 1:10 

pada konsentrasi 2 M dan 2,5 M 

yakni masing-masing 39,8% dan 

36,5%.  Penurunan konversi silika 

terekstrak ini terjadi karena pelarut 

NaOH tidak hanya bereaksi dengan 

silika tetapi juga dengan senyawa 

lain membentuk zeolit NaP1 

(Na6Al6Si10O32Á12H2O), zeolit A 

(NaAlSi1.1O4.2.Á2.25H2O), dan 

Herschelite 

(Na1.08Al2Si1.68O7.44.Á1.8H2O) 

yang berlangsung pada suhu 80 – 

200 0C dengan waktu 3 - 48 jam 

[Querol, 2002]. 

 Sedangkan rasio padat-cair 

terhadap konversi silika yang 

terekstrak terlihat pada gambar 2 

Pengaruh rasio padat-cair terhadap 

konversi silika yang terekstrak dapat 

dilihat pada Gambar 4.2. 

Perbandingan antara rasio padat-cair 

dengan konversi silika terus 

mengalami peningkatan. Pada 



Konsentrasi 2 M dan ratio padat-cair 

1:6, 1:8 dan 1:10 masing-masing 

konversinya adalah 12,01%, 20,3% 

dan 39,8%. Hal ini menuujukkan 

konversi silika yang terekstrak 

meningkat dengan peningkatan 

jumlah pelarut. Hal yang sama juga 

terjadi pada konsetrasi 2,5 M dan 3 

M. Pada konsentrasi 2,5 M konversi 

meningkat yakni 11,2%, 27,3% dan 

36,5%. Begitupun dengan 

konsentrasi 3 M yakni masing-

masing konversinya 10,8%, 29,7% 

dan 41,3% pada rasio 1:6,1:8 dan 

1:10. Bahkan pada konsentrasi 3 M 

ini menghasilkan konversi silika 

terekstrak paling tinggi yakni pada 

rasio 1:10 sebesar 41,3%. 

Peningkatan konversi yang terjadi 

disebabkan oleh banyaknya pelarut 

yang dapat berkontak langsung 

dengan fly ash.  Perpindahaan masaa 

padat –cair tidak dipengaruhi oleh 

banyaknya massa solid tetapi 

dipengaruhi oleh jumlah 

pelarut.[Geankoplis, 1991 , 412]. 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Silika dari abu terbang batu bara 

dapat diekstrak menggunakan pelarut 

NaOH 

2. Kondisi Optimal proses ekstraksi 

silika dari abu terbang batu bara 

adalah pada  konsentrasi pelarut 3M 

dan rasio padat cair 1:10 

menghasilkan konversi sebesar 

41,3% 

3. Semakin besar perbandingan rasio 

padat cair, maka semakin besar 

konversi silika terekstrak. 

. 

Saran 

 Pada penelitian selanjutnya 

untuk melakukan variasi kecepatan 

pengadukan 
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