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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengendapan Senyawa Anorganik 

 

 

Endapan didefinisikan sebagai bentuk kristal keras yang menempel pada 

perpindahan panas permukaan dimana proses penghilangannya dapat dilakukan 

dengan cara di bor atau di dril.  Endapan yang berasal dari larutan akan terbentuk 

karena proses penurunan kelarutan pada kenaikan temperatur operasi dan kristal 

padat melekat erat pada permukaan logam (Latifah, 2000).  Proses pengendapan 

senyawa-senyawa anorganik biasa terjadi pada peralatan-peralatan industri yang 

melibatkan air garam seperti industri minyak dan gas, proses desalinasi dan ketel 

serta industri kimia.  Hal ini disebabkan karena terdapatnya unsur-unsur anorganik 

pembentuk kerak seperti logam kalsium dalam jumlah yang melebihi kelarutannya 

pada keadaan kesetimbangan.  Terakumulasinya endapan-endapan dari senyawa 

anorganik tersebut dapat menimbulkan masalah seperti timbulnya kerak (Weijnen, 

dkk., 1983; Maley, 1999). Endapan yang umum ditemui di pipa  minyak ada 

beberapa jenis, seperti kalsium karbonat (CaCO3), kalsium sulfat termasuk gips 

(CaSO4.2H2O) dan kalsium sulfat anhidrat (CaSO4), serta barium sulfat (BaSO4) 

(Asnawati, 2001). 
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B. Kristalisasi 
 

 

Menurut Brown (1978) kristalisasi adalah suatu proses pembentukan kristal dari 

larutannya dan kristal yang dihasilkan dapat dipisahkan secara mekanik.  

Kristalisasi merupakan peristiwa pembentukan partikel-partikel zat padat dalam 

suatu fase homogen.  Kristalisasi dari larutan dapat terjadi jika padatan terlarut 

dalam keadaan berlebih (di luar kesetimbangan), maka sistem akan mencapai 

kesetimbangan dengan cara mengkristalkan padatan terlarut (Dewi dan Ali, 2003) 

Kristalisasi senyawa dalam larutan langsung pada permukaan transfer panas 

dimana kerak terbentuk memerlukan tiga faktor simultan yaitu konsentrasi lewat 

jenuh (supersaturation), nukleasi (terbentuknya inti kristal) dan waktu kontak 

yang memadai.  Pada saat terjadi penguapan, kondisi jenuh (saturation) dan 

kondisi lewat jenuh (supersaturation) dicapai secara simultan melalui pemekatan 

larutan dan penurunan daya larut setimbang saat kenaikan suhu menjadi suhu 

penguapan.  Pembentukan inti kristal terjadi saat larutan jenuh, kemudian sewaktu 

larutan melewati kondisi lewat jenuh beberapa molekul akan bergabung 

membentuk inti kristal.  Inti kristal ini akan terlarut bila ukurannya lebih kecil dari 

ukuran partikel kritis (inti kritis), sementara itu kristal-kristal akan berkembang 

bila ukurannya lebih besar dari partikel kritis.  Apabila ukuran inti kristal menjadi 

lebih besar dari inti kritis, maka akan terjadi pertumbuhan kristal. 

 

Laju pertumbuhan kristal ditentukan oleh laju difusi zat terlarut pada permukaan 

kristal dan laju pengendapan zat terlarut pada kristal tersebut.  Daya dorong difusi 
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zat-zat terlarut adalah perbedaan antara konsentrasi zat-zat terlarut pada 

permukaan kristal dan pada larutan.  Kristal-kristal yang telah terbentuk 

mempunyai muatan ion lebih rendah dan cenderung untuk menggumpal sehingga 

terbentuklah kerak (Lestari, 2004). 

Proses pembentukkan kristalisasi ditunjukkan pada gambar berikut (Zeiher, 2003). 

 

  Gambar 1. Tahapan kristalisasi (Zeiher dkk., 2003) 

 

 

C. Kerak 
 

 

Kerak didefinisikan sebagai suatu deposit dari senyawa-senyawa anorganik yang 

terendapkan dan membentuk timbunan kristal pada permukaan suatu zat 

(Kemmer, 1979).  Kerak terbentuk karena tercapainya keadaan larutan lewat 

jenuh, karena dalam keadaan larutan lewat jenuh beberapa molekul akan 

bergabung membentuk inti kristal.  Kristal-kristal yang terbentuk mempunyai 

kelompok pertumbuhan 
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muatan ion lebih rendah dan cenderung untuk menggumpal sehingga terbentuklah 

kerak (Lestari, 2008; Hasson dan Semiat, 2005). 

 

Pembentukan kerak pada sistem perpipaan di industri maupun rumah tangga 

menimbulkan banyak permasalahan teknis dan ekonomis.  Hal ini disebabkan 

karena kerak dapat menutupi atau menyumbat air yang mengalir dalam pipa dan 

sekaligus menghambat proses perpindahan panas pada peralatan penukar panas, 

sehingga kerak yang terbentuk pada pipa-pipa akan memperkecil diameter dan 

menghambat aliran fluida pada sistem pipa tersebut.  

 

Terganggunya aliran fluida menyebabkan suhu semakin naik dan tekanan semakin 

tinggi maka kemungkinan pipa akan pecah dan rusak (Asnawati, 2001).  Adapun 

komponen-komponen kerak yang sering dijumpai pada peralatan industri 

yaitu,kalsium sulfat (CaSO4), kalsium karbonat (CaCO3 turunan dari kalsium 

bikarbonat),kalsium dan seng fosfat, kalsium fosfat, silika dengan konsentrasi 

tinggi, besi dioksida (senyawa yang disebabkan oleh kurangnya kontrol korosi 

atau alami berasal dari besi yang teroksidasi), besi fosfat ( senyawa yang 

disebabkan karena pembentukan lapisan film dari inhibitor fosfat), mangan 

dioksida (mangan teroksidasi tingkat tinggi) magnesium silika, silika dan 

magnesium pada konsentrasi tinggi dengan pH tinggi, magnesium karbonat, 

magnesium dengan konsentrasi tinggi dan pH tinggi serta CO2 tinggi (Lestari, 

2008). 
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Faktor yang mempengaruhi pembentukan kerak (Lestari, 2008)  adalah: 

1. Kualitas Air 

Pembentukan kerak dipengaruhi oleh konsentrasi komponen-komponen kerak 

(kesadahan kalsium, konsentrasi karbonat, dan lain-lain), pH dan konsentrasi 

bahan penghambat kerak di dalam air. 

2. Temperatur Air  

Pada umumnya komponen pembentukan kerak cenderung mengendap atau 

menempel sebagai kerak pada temperatur tinggi.  Hal ini disebabkan karena 

kelarutannya menurun dengan naiknya temperatur.  Laju penggerakan mulai 

meningkat pada temperatur air 50 ˚C atau lebih dan kadang-kadang masalah 

kerak terjadi pada temperatur air di atas 60 ˚C. 

3. Laju Alir Air 

Laju pembentukan kerak akan meningkat dengan turunnya laju air sistem.  

Dalam kondisi tanpa pemakaian penghambat kerak, pada sistem laju alir air 

0,6 m/detik laju pembentukan kerak hanya seperlima dibanding pada laju alir 

air 0,2 m/detik (Lestari, 2004 ). 

 

Pembentukan kerak merupakan proses kristalisasi yang biasanya terdiri dari empat 

tahap, yaitu : 

1. tercapainya keadaan larutan yang lewat jenuh (supersaturation), 

2. pembentukan inti kristal (nukleasi), 

3. pertumbuhan kristal pada sekeliling inti; dan 
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4. pertumbuhan kristal kecil membentuk kristal dengan ukuran yang lebih besar 

(penebalan lapisan kerak) (Hasson and Semiat, 2005). 

 

Prinsip mekanisme pembentukan kerak menurut Badr dan Yassin (2007) yaitu: 

1. Campuran dua air garam yang tidak sesuai (umumnya air formasi 

mengandung banyak kation seperti kalsium, barium, dan stronsium, 

bercampur dengan sulfat yang banyak terdapat dalam air laut, menghasilkan 

kerak sulfat seperti CaSO4). 

2. Penurunan tekanan dan kenaikan temperatur air garam, yang akan 

menurunkan kelarutan garam (umumnya mineral yang paling banyak 

mengendap adalah kerak karbonat seperti CaCO3). 

3. Penguapan air garam, menghasilkan peningkatan konsentrasi garam melebihi 

batas kelarutan dan membentuk endapan garam. 

 

Pada dasarnya, pembentukan kerak terjadi dalam suatu aliran yang bersifat garam 

jika mengalami penurunan tekanan secara tiba-tiba, maka aliran tersebut menjadi 

lewat jenuh dan menyebabkan terbentuknya endapan garam yang menumpuk pada 

dinding-dinding peralatan proses industri (Amjad, 1995).  

 

Kristalisasi senyawa dalam larutan langsung pada permukaan transfer panas 

dimana kerak terbentuk memerlukan 3 (tiga) faktor simultan yaitu konsentrasi 

lewat jenuh (supersaturation), nukleasi (terbentuknya inti kristal) dan waktu 

kontak yang memadai. Di dalam proses evaporasi, kondisi jenuh (saturation) dan 
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supersaturation dicapai secara simultan melalui pemekatan larutan dan penurunan 

daya larut setimbang saat kenaikan suhu menjadi suhu penguapan. Pembentukan 

inti kristal terjadi saat larutan jenuh, dan kemudian sewaktu larutan melewati 

supersaturation maka terjadilah pertumbuhan kristal, ukuran kristal bertambah 

besar dan melalui gaya gravitasi kristal jatuh dan terpisah dari larutan. Mekanisme 

tersebut memerlukan waktu kontak antara larutan dan permukaan transfer yang 

memadai.  Skema mekanisme pembentukan kerak yang dilengkapi parameter-

parameter penting yang mengontrol setiap tahapan ditunjukkan pada Gambar 2 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema umum mekanisme pembentukan deposit kerak air (Salimin dan 

Gunandjar, 2007) 
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D. Kerak Kalsium Karbonat (CaCO3) 
 

 

 

Kalsium adalah logam putih perak dan agak lunak, tak beracun, melebur pada 

suhu 845 ˚C, kalsium membentuk kation Ca
2+

dalam larutan-larutan air.Garam-

garamnya biasa berupa bubuk putih dan membentuk larutan yang tak berwarna 

kecuali anionnya berwarna. 

 

Kalsium karbonat (CaCO3) merupakan salah satu endapan penyusun kerak yang 

menjadi masalah serius pada sebagian besar proses industri yang melibatkan air 

garam dan pada operasi produksi minyak bumi.   

Kalsium karbonat (CaCO3) berupa endapan amorf putih terbentuk dari reaksi 

antara ion kalsium (Ca
2+

) dalam bentuk CaCl2 dengan ion karbonat (CO3
2-

) dalam 

bentuk Na2CO3. 

Ca
2+

 + CO3
2-

 → CaCO3↓ 

 

Karbonat dari kalsium tidak larut dalam air dan hasil kali kelarutannya menurun 

dengan naiknya konsentrasi Ca
2+

 (Svehla, 1990). 

 

E. Pengaruh Terbentuknya Kerak Kalsium Karbonat (CaCO3) 

 

 

Kerak  kalsium karbonat (CaCO3) yang sering dijumpai pada pipa-pipa peralatan 

industri dapat menimbulkan masalah-masalah seperti mengecilnya diameter pipa 



14 
 

sehingga menghambat aliran fluida pada sistem pipa tersebut.  Terganggunya 

aliran fluida menyebabkan suhu semakin naik dan tekanan semakin tinggi 

sehingga kemungkinan pipa akan pecah.  Pada operasi produksi minyak bumi, 

pembentukan kerak dapat mengurangi produktivitas sumur akibat tersumbatnya 

penorasi, pompa, valve, dan fitting.  Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan 

pembentukan kerak untuk mengurangi atau menghilangkan kerak kalsium 

karbonat yang terdapat pada peralatan-peralatan industri (Asnawati, 2001). 

 

F. Metode Pencegahan Terbentuknya Kerak Kalsium Karbonat (CaCO3) 

 

 

Beberapa metode yang pernah dilakukan untuk mencegah terbentuknya kerak 

kalsium karbonat pada peralatan-peralatan industri (Lestari, 2008; Gill, 1999; 

Nunn, 1997) adalah sebagai berikut: 

1. Pengendalian pH 

Pengendalian pH dengan penginjeksian asam (asam sulfat atau asam klorida) telah 

lama diterapkan untuk mencegah pertumbuhan kerak oleh garam-garam kalsium, 

garam logam bivalen dan garam fosfat.  Asam sulfat yang biasa digunakan pada 

metode ini akan bereaksi dengan ion karbonat yang ada di air menghasilkan H2O 

dan CO2 sehingga pembentukan kerak CaCO3 dapat dicegah. 

CaCO3 ↓+ 2H
+
 → Ca

2+
 + H2O + CO2 ↑ 

Kelarutan bahan pembentuk kerak biasanya meningkat pada pH yang lebih 

rendah.  Namun pada pH 6,5 atau kurang, korosi pada baja, karbon, tembaga, dan 
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paduan tembaga dengan cepat akan berlangsung sehingga pH efektif untuk 

mencegah pengendapan kerak hanyalah pada pH 7 sampai 7,5. 

 

Oleh karena itu, suatu sistem otomatis penginjeksian asam diperlukan untuk 

mengendalikan pH secara tepat.  Selain itu, asam sulfat dan asam klorida 

mempunyai tingkat bahaya yang cukup tinggi dalam penanganannya.  Saat ini, 

penghambatan kerak dengan hanya penginjeksian asam semakin jarang 

digunakan (Lestari, 2004). 

 

2. Pelunakan dan pembebasan mineral air 

 

Untuk mencegah terjadinya kerak pada air padatan yang mengandung kesadahan 

tinggi (± 250 ppm CaCO3) perlu adanya pelunakan dengan menggunakan kapur 

dan soda abu (pengolahan kapur dingin).  Masalah kerak tidak akan dijumpai jika 

yang digunakan adalah air bebas mineral karena seluruh garam-garam terlarut 

dapat dihilangkan.  Oleh karena itu, pemakaian air bebas mineral merupakan 

metode yang tepat untuk menghambat kerak di dalam suatu sistem dengan 

pembebanan panas tinggi dimana pengolahan konvensional dengan bahan 

penghambat kerak tidak berhasil.  Namun penggunaan air bebas mineral dalam 

industri-industri besar membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga dapat 

menurunkan efisiensi kerja (Lestari, 2004). 
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3. Penggunaan inhibitor kerak 

 

Inhibitor kerak pada umumnya merupakan bahan kimia yang sengaja ditambahkan 

untuk mencegah atau menghentikan terbentuknya kerak bila ditambahkan dengan 

konsentrasi yang kecil ke dalam air (Halimatuddahliana, 2003).  Prinsip kerja dari 

inhibitor kerak adalah pembentukan senyawa kompleks (kelat) antara inhibitor 

dengan unsur-unsur penyusun kerak.  Senyawa kompleks yang terbentuk larut 

dalam air sehingga menutup kemungkinan pertumbuhan kristal yang besar dan 

mencegah kristal kerak untuk melekat pada permukaan pipa (Patton, 1981). 

 

Biasanya penggunaan bahan kimia tambahan untuk mencegah pembentukan kerak 

didukung dengan penggunaan bola-bola spons untuk membersihkan secara 

mekanis permukaan bagian dalam pipa.  Syarat yang harus dimiliki senyawa 

kimia sebagai inhibitor kerak adalah sebagai berikut: 

1. Inhibitor kerak harus menunjukkan kestabilan termal yang cukup dan efektif 

untuk mencegah terbentuknya air sadah dari pembentukkan kerak. 

2. Inhibitor kerak juga harus dapat merusak struktur kristal dan padatan 

tersuspensi lain yang mungkin akan terbentuk.  

3. Inhibitor kerak juga harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi dalam 

penggunaannya sehingga tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya 

bagi lingkungan sekitar (Al-Deffeeri, 2006). 
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G. Kemenyan 

 

 

Kemenyan (Styrax benzoin Dryand.) merupakan pohon yang terdapat di Asia 

Tenggara dan India Timur (Claus, 1970). Sumatera dan Jawa adalah daerah di 

Indonesia yang menanam kemenyan. Kemenyan ditanam dalam skala besar di 

Tapanuli dan Palembang (Heyne, 1987). Kabupaten Humbang Hasundutan 

merupakan salah satu penghasil getah kemenyan di Provinsi Sumatera Utara 

(Warastri, 2007). 

Pohon ini terdapat di daerah pegunungan pada ketinggian 600-1000 m di atas 

permukaan laut (Heyne, 1987). Pohon kemenyan tingginya mencapai 18 m 

dengan diameter 35 cm. Batangnya tegak, bulat, berkayu, percabangan simpodial 

dan berwarna coklat. Kemenyan berdaun majemuk, berbentuk bulat telur, 

tersebar, panjang 8-14 cm, lebar 2-5 cm, tepi rata, ujung meruncing, pangkal 

tumpul, pertulangan menyirip, hijau dan berambut. Bunga banci, aktinomorf, 

rangkaian berbentuk malai dan terdapat pada ketiak daun (Tjitrosoepomo, 1994). 

 

 

Gambar 3. Tanaman kemenyan (Styrax benzoin dryand) (www.google.com) 
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Sistematika dari kemenyan menurut Hutapea, (1994) yaitu: 

Divisi : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledoneae 

Bangsa : Ebenales 

Suku : Styracaceae 

Marga : Styrax 

Jenis : Styrax benzoin Dryand. 

 

Daun kemenyan mengandung saponin, flavonoid dan polifenol (Hutapea, 1994). 

Getah kemenyan mengandung asam sinamat, asam benzoat, esternya (seperti 

koniferilbenzoat, koniferilsinamat, sinamilsinamat), Triterpenoid (berupa 

turunannya yaitu asam siaresinolik dan asam sumaresinolik) (Stahl, 1985). Getah 

kemenyan memiliki banyak manfaat baik penggunaan lokal maupun sebagai 

komoditi ekspor. Kemenyan berguna untuk upacara ritual, campuran rokok, bahan 

pengawet, ekspektoran, antiseptik, industri kosmetik dan parfum (Claus, 1970; 

Stahl, 1985). 

 

H. Asam Sinamat 

 

 

Asam sinamat (Gambar 4)  memiliki rumus kimia C6H5CHCHCOOH atau 

C9H8O2, berwujud kristal putih, sedikit larut dalam air, dan mempunyai titik leleh 
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133°C serta titik didih 300°C. Asam sinamat termasuk senyawa fenol yang 

dihasilkan dari lintasan asam sikimat dan reaksi berikutnya. Bahan dasarnya 

adalah fenilalanin dan tirosin sama seperti asam kafeat, asam p-kumarat, dan asam 

ferulat. Kedua senyawa tersebut penting bukan karena terdapat melimpah dalam 

bentuk tak terikat (bebas), melainkan karena mereka diubah menjadi beberapa 

turunan di samping protein. Turunannya termasuk fitoaleksin, kumarin, lignin, 

dan berbagai flavonoid seperti antosianin. Biosintesis atau pembentukan dari 

senyawa flavonoid, stilben, hidroksisinamat atau -OH seperti asam kafeat, asam 

ferulat, dan asam p-kumarat) dan asam fenol melibatkan jaringan kompleks dari 

lintasan asam sikimat, fenilpropanoid, dan flavonoid. Reaksi penting dalam 

pembentukan asam sinamat dan berbagai turunannya adalah pengubahan 

fenilalanin menjadi asam sinamat (Salisburry dan Ross, 1995). 

                             

I. Asam Benzoat 

 

 

Asam benzoat (C6H5COOH) telah banyak digunakan untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba dalam makanan.  Asam benzoat juga disebut sebagai asam 

fenilformat atau asam benzenkarboksilat.  Kelarutan asam benzoat dalam air 

sangat rendah (0.18, 0,27, dan 2,2 g larut dalam 100 mL air pada 4, 18, dan 75 ºC.  

Asam benzoat termasuk asam lemah (konstanta disosiasi pada 25 ºC adalah 6,335 

x 10
-5

 dan pKa 4,19),sangat larut dalam etanol dan sangat sedikit larut dalam 

benzena dan aseton (WHO 2000).  Asam benzoat dengan konsentrasi 50 ppm 

merupakan aditif yang memberikan pengaruh terbesar dalam menghambat 

pertumbuhan kerak kalsium (Suharso dan Buhani, 2009) 
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Asam benzoat terdapat secara alami dalam buah-buahan dan rempah-rempah 

seperti cranberies, prunes, buah plum, kayu manis, dan cengkeh yang tua atau 

masak.  Asam benzoat juga terdapat secara alami pada produk-produk fermentasi 

seperti bir, dairy products, teh, dan anggur (Chipley, 2005). 

              

OH OH

OO

 

   Gambar 4. Struktur (a) asam benzoat dan (b) asam sinamat 

 

 

 

J. Scanning Electron Microscope (SEM) 

 

 

Analisis morfologi permukaan kristal CaCO3 dapat dilakukan menggunakan SEM.  

SEM adalah salah satu jenis mikroskop elektron yang dapat mengamati dan 

menganalisis karakteristik struktur mikro dari bahan padat yang konduktif 

maupun yang nonkonduktif.  Kelebihan menggunakan SEM antara lain material 

atau sampel dapat dianalisis tanpa persiapan khusus, karena itu sampel yang tebal 

sekalipun (bulk) juga dapat dianalisis (Handayani et al., 1996). 

Pada prinsipnya SEM dapat mengamati morfologi, strukturmikro, komposisi dan 

distribusi unsur. Sinar elektron dihasilkan dari atas mikroskop oleh microscope 

gun. Sinar elektron mengikuti garis vertikal dari mikroskop dan dalam kondisi 

a b 
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vakum. Sinar melalui medan elektromagnetik dan lensa dengan fokus menuju 

sampel. Ketika sinar menumbuk sampel, elektron dan sinar-X keluar dari sampel. 

Detektor akan mengumpulkan sinar-X, backscattered electron, dan secondary 

electron dan mengubahnya menjadi sinyal yang akan ditampilkan pada monitor. 

Hal ini menghasilkan gambar akhir. 

SEM terdiri dari kolom elektron (electron column), ruang sampel (sampel 

chamber), sistem pompa vakum (vacuum pumping system), kontrol elektron dan 

sistem bayangan (imaging system). Gambar 5 merupakan skema alat SEM 

(Handayani et al., 1996). 

Gambar 5. Skema Scanning electron microscope (SEM) 

 

K. Particle Size Analyzer (PSA) 

 

 

PSA merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan analisis distribusi 

ukuran partikel yang telah digunakan secara luas sejak tahun 1967.  Instrumen ini 
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lebih objektif jika dibandingkan dengan teknik pengukuran partikel lainnya, dapat 

dipercaya dan penggunaannya dapat diulang-ulang.  PSA dideskripsikan sebagai 

teknik yang sempurna, dapat menganalisis dengan cepat, cocok untuk 

perindustrian, relatif tidak mahal, operator tidak harus terlatih, dan dapat 

menganalisis ukuran partikel yang mengalami sedikit perubahan.  Pada dasarnya 

PSA digunakan untuk mengamati sifat fisik, fenomena gravitasi padatan dan 

adsorpsi energi X-ray rendah. 

 

 

L. Spektrofotometer Infra Red (IR) 

 

Spektrofotometer IR adalah spektrofotometer yang menggunakan sinar IR dekat, 

yakni sinar yang berada pada jangkauan panjang gelombang 2,5 – 25 μm atau 

Gambar 6. Diagram PSA pada saat sebagian sampai  sinar X-ray (Webb, 2002) 
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jangkauan frekuensi 400 – 4000 cm
-1

.  Sinar ini muncul akibat vibrasi atom-atom 

pada
 
posisi kesetimbangan dalam molekul dan kombinasi vibrasi dengan rotasi 

menghasilkan spektrum vibrasi – rotasi (Khopkar, 2001) 

 

Spektrum IR suatu molekul adalah hasil transisi antara tingkat energi vibrasi dan 

osilasi.  Bila molekul menyerap radiasi IR, energi yang diserap akan 

menyebabkan kenaikan amplitude getaran atom-atom yang terikat sehingga 

molekul-molekul tersebut berada pada keadaan vibrasi tereksitasi (excited 

vibrational state); energi yang diserap ini akan dibuang dalam bentuk panas bila 

molekul itu kembali ke keadaan dasar.  Panjang gelombang eksak dari adsorpsi 

oleh suatu tipe ikatan, tergantung pada macam vibrasi dari ikatan tersebut.  Oleh 

karena itu, tipe ikatan yang berlainan menyerap radiasi IR pada panjang 

gelombang yang berbeda.  Dengan demikian spektrofotometer IR dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi adanya gugus fungsi dalam suatu molekul (Supratman, 

2010).  

M. Difraksi Sinar-X (XRD) 

Metode difraksi sinar-X adalah metode analisis yang didasarkan pada difraksi 

radiasi elektromagnetik yang berupa sinar-x oleh suatu kristal.  Sinar-x merupakan 

radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang 

pendek yaitu 0,5-2,5Å.  

Sinar-x dihasilkan dengan cara menembakkan suatu berkas elektron berenergi 

tinggi ke suatu target dan menunjukkan gejala difraksi jika jatuh pada benda yang 
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jarak antar bidangnya kira-kira sama dengan panjang gelombangnya pada suatu 

bidang dengan sudut  (Culity, 1967).  

Kegunaan analisis XRD diantaranya adalah:  

a) Analisis kualitatif dan penetapan semi-kuantitatif. 

b)  Menentukan struktur kristal (bentuk dan ukuran sel satuan kristal, 

pengindeksan bidang kristal, dan kedudukan atom dalam kristal.  

c) Untuk analisis kimia (identifikasi zat yang belum diketahui, penentuan 

kemurniaan senyawa, dan deteksi senyawa baru).   

Analisis difraksi sinar-x didasarkan pada susunan sistematik atom-atom atau ion-

ion di dalam bidang kristal yang dapat tersusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk kisi kristal dengan jarak antar bidang (d) yang khas.  

Setiap spesies mineral mempunyai susunan atom yang berbeda-beda sehingga 

membentuk bidang kristal yang dapat memantulkan sinar-x dalam pola difraksi 

yang karakteristik. Pola difraksi inilah yang kemudian digunakan untuk 

mengidentifikasi suatu senyawa. 


