
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Teori yang dibahas pada Tinjauan Pustaka ini terdiri dari beberapa konsep dasar 

yang mendukung penelitian ini yatitu mengenai bambu meliputi jenis-jenis dan 

sifat-sifat bambu, silika, ekstraksi silika, keramik silika, dan beberapa penjelasan 

mengenai karakterisasinya yaitu Forier Transform Infrared (FTIR), Differential 

Thermal Analysis /Thermogravimetry Analysis (DTA/TGA), Scanning Electron 

Microscopy (SEM), dan X-RayDiffraction (XRD). 

 

A. Bambu 

1. Bambu di Indonesia dan Jenis-jenisnya 

 

Tanaman bambu termasuk kedalam famili Graminae Bambusoidae, Ordo 

Graminales dan kelas monokotil (Anonim A, 2012). Di Indonesia terdapat sekitar 

125 jenis bambu termasuk yang masih tumbuh liar dan belum banyak 

dimanfaatkan. Terdapat sekitar 20 jenis bambu yang telah dimanfaatkan oleh 

masyarakat seperti bambu apus, bambu ater/apel, bambu andong, bambu betung, 

bambu kuning, bambu hitam/wulung, bambu tutul, bambu cendani, bambu 

cangkoreng, bambu perling, bambu taminang, bambu loleba, bambu batu, bambu 

balangke, bambu sian, bambu jepang, bambu gendang, bambu bali, dan bambu 

pagar (Depertemen Kehutanan dan perkebunan, 1999). Tanaman bambu 

merupakan tanaman yang serba guna, mulai dari akarnya, batangnya hingga 
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daunnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari (Anonim B, 2012). 

Adapun beberapa jenis bambu dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Beberapa jenis bambu (Anonim C, 2013). 

No Nama botanis Sinonim Nama lokal dan 

penyebaran 

1. Bambusa atra Lindley Bambusa lineata 

Munro Bambusa 

rumphiana Kurz 

Dendrocalamus 

latifolius Laut & K. 

Shum 

Loleba (Maluku, Nena 

(Shanghai) 

 

2. Bambusa multiplex 

(Lour)  

 

Arundo multiplex 

(Lour.) Bambusa nana 

(Roxb) Bambusa 

glaucescens (Willd) 

Sieb ex Munro 

Bambu krisik hijau, 

Krisik putih, Bambu 

pagar, Bambu cina 

(Indonesia), Aor selat 

(Kalimantan Barat) 

3. Bambusa vulgaris  Bambusa thouarsii 

Kunth Bambusa 

surinamensis Ruprecht 

Ampel hijau tua, 

Ampel hijau muda, 

Pring gading, Pring 

tutul (Indonesia) 

4. Dendrocalamus asper  Bambusa 

asperaSchultes 

Dendrocalamus 

flagelifer Gigantochloa 

aspera Schultes F. 

Kurtz Dendrocalamus 

merrilianus (Elmer) 

Elmer 

Bambu petung 

(Indonesia), Petung 

coklat (Bengkulu), 

Petung hijau 

(Lampung), Petung 

hitam (Banyuwangi) 

5. Dinochloa scadens - Cangkoreh (Sunda) 

6. Gigantochloa apus  Bambusa apus J.A. & 

Schultes Gigantochloa 

Kurzii Gamble 

Bambu tali (Indonesia) 

7. Gigantochloa 

atroviolaceae  

Gigantochloa 

verticillata (Willd) 

sensu Backer 

Bambu hitam 

(Indonesia), Pring 

wulung (Jawa), Awi 

hideung (Sunda 

8. Gigantochloa atter  Bambusa thouarsii 

Kunth var atter Hassk 

Gigantochloa 

verticillata (Wild) 

Munro sensu Backer 

Bambu ater 

(Indonesia), Pring 

benel, Pring jawa 

(Jawa), Awi temen 

(Sunda) 

 

2. Karakteristik Bambu 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui hal yang mempengaruhi sifat fisis 

dan mekanis dari bambu yaitu umur, posisi ketinggian, diameter, tebal daging 



8 
 

bambu, posisi beban (pada buku atau ruas), posisi radial dari luas sampai ke 

bagian dalam dan kadar air bambu (Krisdianto dkk, 2006). Adapun sifat fisis dan 

mekanIs dari bambu terlihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Sifat fisis dan mekanis bambu apus dan bambu hitam (Anonim C, 

2013). 

No. Sifat Bambu 

hitam 

Bambu 

apus 

1. Keteguhan lentur statik 

a. Tegangan pada batas proporsi (kg/cm
2
) 447 327 

b. Tegangan pada batas patah (kg/cm
2
) 663 546 

c. Modulus elastisitas (kg/cm
2
) 99000 101000 

d. Usaha pada batas proporsi (kg/dcm
3
) 1,2 0,8 

e. Usaha pada batas patah (kg/dm
3
) 3,6 3,3 

2. Keteguhan tekan sejajar serat (tegangan 

maximum, kg/cm
2
) 

489 504 

3. Keteguhan geser (kg/cm
2
) 61,4 39,5 

4. Keteguhan tarik tegak lurus serat (kg/cm
2
) 28,7 28,3 

5. Keteguhan belah (kg/cm
2
) 41,4 58,2 

6. Keteguhan pukul 

  a. Pada bagian dalam (kg/dm
3
) 32,53 45,1 

  b. Arah tangensial (kg/dm
3
) 31,76 31,9 

  c. Pada bagian luar (kg/dm
3
) 17,23 31,5 

 

Dari penelitian sebelumnya diketahui beberapa sifat kimia dari bambu yaitu 

meliputi penetapan kadar selulosa, lignin, pentosan, abu, silika, serta kelarutan 

dalam air dingin, air panas dan alkohol benzen. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa kadar selulosa berkisar antara 42,4% - 53,6%, kadar lignin bambu berkisar 

antara 19,8% - 26,6%, sedangkan kadar pentosan 1,24% - 3,77%, kadar abu 

1,24% - 3,77%, kadar silika 0,10% - 1,78%, kadar ektraktif (kelarutan dalam air 

dingin) 4,5% - 9,9%, kadar ekstraktif (kelarutan dalam air panas) 5,3% - 11,8%, 

kadar ekstraktif (kelarutan dalam alkohol benzene) 0,9% - 6,9% (Krisdianto dkk, 

2006; Fatriasari dan Hermiati, 2008). Hasil analisis kimia 5 jenis bambu terdapat 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Analisis kimia 5 jenis bambu (Anonim D, 2013). 
Jenis Bambu Selulosa 

(%) 

Ligni

n (%) 

Pentosan 

(%) 

Abu 

(%) 

Silika 

(%) 

 Kelarutan 

dalam (%) 

 

      Air 

dingin 

Air 

panas 

Alkohol 

benzene 

NaO

H 1% 

Phyllostachys 

reticulat  

 

48,3 22,2 21,2 1,2 0,54 5,3 9,4 4,3 24,5 

Dendrocalam

us asper  

 

52,9 24,8 18,8 2,6 0,20 4,5 6,1 0,9 22,,2 

Gigantochloa 

apus  

 

52,1 24,9 19,3 2,7 0,37 5,2 6,4 1,4 25,1 

Gigontochloa 

nigrociliata  

 

52,2 26,6 19,2 3,7 1,09 4,6 5,3 2,5 23,1 

Gigantochloa 

verticillata 

49,5 23,9 17,8 1,8 0,52 9,9 10,7 6,9 28,0 

 

Banyak hubungan antara komposisi kimia dan penggunaannya. Bambu terdiri atas 

sekitar 50-70% helulosa, 30% pentosan, dan 20-25% lignin. Kadar silika 0,5-5% 

dan mempengaruhi pemotongan dan kulitas pulping. Kadar silika yang tinggi 

terdapat pada epidermis (Anonim D, 2012). Adapun hasil penelitian lain yang 

menjelaskan kandungan kimia dari abu daun bambu yaitu terdapat pada Tabel 4. 

Dari kandungan silika yang terdapat pada bambu khususnya daun bambu maka 

tumbuhan bambu dapat dimanfaatkan lebih optimal lagi. 

 

Tabel 4.  Komposisi kimia abu daun bambu (Amu and Adetuberu, 2010) 

Composition (Wt %) Abu Daun Bambu 

SiO2 75,90 

Al2O3 4,13 

Fe2O3 1,22 

CaO 7,47 

MgO 1,85 

K2O 5,62 

Na2O 0,21 

TiO2 0,20 

SO3 1,06 

IR - 

LOI - 
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B. Silika 

Senyawa kimia silikon dioksida yang dikenal dengan nama silika merupakan 

oksida silikon dengan rumus kimia SiO2 (Hildayati dkk, 2009). Bahan kimia silika 

memiliki pemanfaatan dan aplikasi yang sangat luas mulai dari bidang elektronik, 

mekanis, medis, seni hingga bidang-bidang lainnya. Salah satu pemanfaatan 

serbuk silika yang cukup luas adalah sebagai penyerap kadar air di udara sehingga 

memperpanjang masa simpan bahan dan sebagai bahan campuran untuk membuat 

keramik seni (Sitorus, 2009). Silika (Si) juga merupakan salah satu unsur hara 

yang dibutuhkan tanaman,dimana silika merupakan unsur kedua terbesar di kerak 

bumi, dan sebagian besar Si terdapat di dalam tanah (Warta Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian, 2010). 

 

Silika secara alami terkandung dalam pasir, kerikil dan batu-batuan. Senyawa ini 

merupakan bahan baku untuk memproduksi gelas dan keramik. Silika adalah 

senyawa oksida yg paling melimpah ketersediaannya di alam. Senyawa ini 

terdapat dalam bentuk amorf (tak beraturan) atau polimerfisme kristal (bentuk 

kristal yg berbeda-beda) (Hindryawati dan  Alimudin, 2010). Dari hasil penelitian 

menunjukkan perubahan silika amorf menjadi fasa kristal terjadi pada pemanasan 

dengan temperatur berkisar 800
0
C dan optimal pada temperatur 900

0
C (Sugita, 

1993). 

 

Silika memiliki sifat hidrofilik (dapat menyerap air) atau hidrofobik (tidak dapat 

menyerap air) sesuai dengan struktur atau morfologinya serta silika juga bersifat 

inert dan transparan (Taslimah, 2005). Selain itu juga bersifat non konduktor, 

memiliki ketahanan terhadap oksidasi dan degresi termal yang baik (Hildayati 
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dkk, 2009). Secara teoritis, unsur silika mempunyai sifat menambah kekuatan 

lentur adonan keramik dan kekuatan produk keramik. Penguatan badan keramik 

terjadi karena adanya pengisian ruang kosong yang ditinggalkan akibat penguapan 

dari proses pembakaran adonan dengan leburan silika sedemikian rupa hingga 

produk menjadi lebih rapat (Hanafi dan Nandang, 2010). 

 

Atom silikon dapat membentuk empat ikatan secara serentak tersusun secara 

tetrahedral. Unsur Si mengkristal dengan struktuk kubus berpusat dimuka. Dalam 

silika setiap atom Si terikat pada empat atom O dan tiap atom O terikat pada dua 

sisi atom Si. Penyusunan struktur tersebut meluas menjadi jaringan yang sangat 

besar (Petrucci, 1987). Adapun struktur silika ini ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Struktur kristal Silika (Dobkin, 1992). 

 

Dalam mineral silika terdapat 3 jenis kristal yaitu crystobalite, tridymite, dan 

quartz seperti pada Tabel 5 dan Gambar 3 berikut ini: 
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Tabel 5. Jenis-jenis kristal utama silika (SiO2) (Shriver, 1999; Cahnam, 2002). 

Jenis Kristal Rentang Stabilitas 

(
o
C) 

Struktur Kerapatan (kg/m
3
) 

Crystobalite >1470-1723 β-(kubik) 2210 

  α-(tetragonal) 2330 

Tridymite 870-1470 β-(heksagonal) 2330 

 

Quartz 

 

<570-870 

- 

α-(otorhombik) 

β-(heksagonal) 

α-(trigonal) 

- 

2300 

2270 

2650 

 

 
(a)      (b)      (c) 

Gambar 2. Bentuk krital silika (a) Crystobalite, (b) Tridymite, dan (c) Quartz 

(Shriver, 1999 dan Cahnam, 2002). 

 

Adapun ekstraksi silika daun bambu yang pernah dilakukan  yaitu dengan metode 

pengabuan. Sintesis silika dengan metode pengabuan ini diambil dari metode 

yang digunakan oleh Singh et al., (2007), Lorlian et al., (2012)., Amu and 

Adetuberu, (2010) yaitu dilakukan dengan cara pemanasan dengan suhu 600
0
C 

selama 2 jam dan pada suhu berkisar 800
0
C-1000

0
C. Adapun pemanfaatan silika 

berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan sekam 

padi yaitu untuk pembuatan keramik, zeolit sintesis, katalis dan berbagai jenis 

komposit organik-anorganik (Suka dkk, 2008), sebagai bahan penunjang industri 

(Prastikharisma dkk, 2010). Selain dalam produk olahan, silika juga telah 

dimanfaatkan secara langsung untuk pemurnian minyak sayur, sebagai aditif 

dalam produk farmasi dan deterjen, sebagai fase diam dalam kolom kromatografi, 

bahan pengisi (filler) polimer dan sebagai adsorben (Taslimah dkk, 2005). 
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C. Keramik Silika 

Bahan keramik terdiri dari fasa yang merupakan senyawa unsur logam dan bukan 

logam. Senyawa ini mempunyai ikatan ionik atau ikatan kovalen. Jadi, sifat-

sifatnya berbeda dengan logam. Biasanya merupakan isolator, tembus cahaya 

(atau bening), tidak dapat dirubah bentuknya dan sangat stabil dalam lingkugan 

(Vlack, 1992). Dalam pembuatan produk kramik  konvensional seperti ubin 

keramik, ada yang berglasir dan ada yang non-glasir (Suparyo dan Subari, 2010). 

Dengan perkembangan teknologi pada masa sekarang ini, keramik tidak hanya 

terbuat dari bahan tanah liat, melainkan dapat digunakan beberapa bahan lain 

seperti silika, oksida, borat, oksida fosfor, dan oksida arsen (bahan pengikat), 

felspart, natrium, kalium, magnesium, dan lithium (bahan pelebur), serta sebagai 

bahan penolong dan bahan conditioner dalam proses pembakaran (Suharto, 1993 

dan Hartomo, 1994). 

 

Bahan keramik maju biasanya berupa serbuk yang telah mengalami proses 

sedemikian rupa sehingga mudah untuk diproses lanjut (ditekan, disintering, dan 

dipoles) (Anonim E, 2012). Adapun teknik pemerosesan keramik menurut Indiani, 

(2009) yaitu sebagai berikut: 

 

a. Pembubukan 

Bahan-bahan dasar keramik umumnya berbentuk bubukan. Bahan dasar tersebut 

dapat diperoleh dengan metode konvensional  berupa kalsinasi meliputi milling 

dan mixing. Sedangkan metode non-konvensional misalnya teknik larutan sepaerti 

metode sol-gel, metode fase uap, atau dekomposisi garam.  
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b. Peletisasi 

Penekanan atau disebut juga kompaksi dilakukan untuk membentuk serbuk 

keramik menjadi suatu bentuk padatan berupa pelet mentah. Pelet mentah adalah 

serbuk yang telah menjadi bentuk padat tetapi belum disinter. Prosedur dasar 

penekanan dibagi menjadi 3 yaitu: 

 Uniaxial 

Serbuk dibentuk dalam cetakan logam dengan penekanan satu arah. Penenkanan 

ini dapat memproduksi banyak pelet dan tidak mahal dibanding metode lain.  

 Isostatik: Penekanan serbuk dilakukan dengan menggunakan cairan. 

 Hot pressing:Penekanan dilakukan secar simultan denga perlakuan panas pada 

serbuk. 

 

c. Sintering atau Kalsinasi 

Sintering adalah proses pemadatan atau konsolidasi dari sekumpulan serbuk pada 

suhu tinggi hingga melebihi titik leburnya atau dibawah suhu leleh dan dalam 

bentuk padat untuk membentuk fasa tertentu. 

 

Kalsinasi adalah penghilangan air, karbon dioksida, atau gas lain yang 

mempunyai ikatan dengan suatu sampel. Kalsinasi dikerjakan pada suhu tinggi 

namun tidak terjadi pelelehan. Kalsinasi biasa disebut Dekomposisi Thermal 

(penguraian dengan temperatur), (Anonim F, 2013) 

 

d. Annealing dan Aging 

 Annealing adalah proses pemanasan yang lebih rendah dari sebelumnya. Dengan 

maksud agar parameter dan sifat yang diinginkan mencapai optimum. Sedangkan 

aging adalah proses pendinginan selama beberapa waktu tertentu. 
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e. Tahap akhir 

Pada tahap ini, bahan keramik dikenakan berbagai perlakuan akhir sehingga bisa 

diaplikasikan sesuai dengan sifat bahan yang diinginkan (Indiani dan Umiati, 

2009).  

 

D. Metode Sol-Gel 

Metode sol-gel merupakan metode yang sedang dikembangkan saat ini,yaitu 

dengan penambahan bahan yang dilakukan pada saat matriks berbentuk sol, 

kemudian menuju ke arah pembentukan padatan (gel) bersamaan dengan 

terbentuknya padatan pendukung. Metode ini relatif mudah dilakukan, tidak 

memerlukan waktu yang lama dan interaksi antara padatan dan bahan yang 

dimobilkan relatif kuat (Taslimah, 2005), prosesnya lebih sederhana, 

pengontrolan operasinya lebih mudah dan luas permukaan spesifik silika berkisar 

antara 30 m
2
/g hingga 900 m

2
/g (Prastikharisma, 2010). Pada metode sol-gel 

terjadi perubahan fase menjadi sol dan kemudian menjadi gel (Fernandez, 2012).  

Silika gel merupakan salah satu jenis adsorben yang banyak digunakan untuk 

berbagai keperluan, kandungan utama silika gel adalah silika (Hindryawati, 2010). 

Silika gel sebagai adsorben ini telah dikenal luas dalam dunia kimia. Stuktur 

polimernya yang amorf (tidak tertata), gabungan dari agregat-agregat Si-OH yang 

membentuk polimer Si-O-Si, menjadikan senyawa adsorben ini memiliki 

kestabilan yang cukup baik (Rahmawati, 2012).  

Selain sebagai adsorben, silika gel dapat juga digunakan untuk menyerap ion-ion 

logam dengan prinsip pertukaran ion, namun kemampuannya untuk menyerap ion 

logam terbatas (Mujiyanti dkk, 2010). Silika gel memiliki kelebihan dan 
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kelemahan, diantaranya yaitu kelebihan dari silika gel yaitu sebagai zat inert 

(sukar bereaksi) sehingga tidak merusak tempat sekitarnya. Kelemahannya yaitu 

silika gel adalah higroskopis (mudah menyerap air). Silika gel mempunyai afinitas 

yang tinggi terhadap air. Jika pengambilan sampel dilakukan pada atmosfer yang 

lembab, maka uap air akan diadsorpsi pada silika gel, sehingga mengurangi 

kapasitas adsorpsinya (Rahmah, 2012). 

 

Adapun sifat-sifat dari silika gel yaitu: 

a. Sifat kimia dari silika gel 

Simbol   : Si 

Radius Atom  : 1.32 Å 

Volume Atom : 12.1 cm
3
/mol 

Massa Atom  :  28.0856 

Titik Didih  :  2630 K 

Radius Kovalensi  : 1.11 Å 

Struktur Kristal  : FCC 

Massa Jenis  : 2.33 g/cm
3
 

Elektronegativitas  : 1.9 

Konfigurasi Elektron  : [Ne]3 S2 P2 

Formasi Entalpi  :50.2 kJ/mol 

Potensial Ionisasi  : 8.151 V 

Titik Lebur  : 1683 K 

Bilangan Oksidasi  : 4,2 

Entalpi Penguapan : 359 kJ/mol 
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b. Sifat fisika dari silika gel 

Kapasitas Panas  : 0.7 Jg
-1

K
-1

 

Konduktivitas Panas  : 148 Wm
-1

K
-1

 

Konduktivitas Listrik  : 4 x 10
6
 ohm

-1
cm

-1
 

c. Sifat mekanika silika gel 

Kenyal, tahan terhadap keausan, dan tahan terhadap gaya tekan yang rendah 

(Rahmah, 2012). 

 

Pemanfaatan silika gel dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kehidupan sehari-hari silika gel dapat digunakan dalam dunia kesehatan, 

dunia fotografi (Anonim E, 2012), dunia industri (Prastikharisma dkk, 2010), dan 

silika juga telah banyak dimanfaatkan untuk pembuatan keramik (Suka dkk, 

2008). 

 

E. Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy (FTIR) 

1. Pengertian FTIR 

 

FTIR merupakan singkatan dari Forier Transform Infra Red. Dimana FTIR ini 

adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan spektrum inframerah dari 

absorbansi, emisi, fotokonduktivitas atau Raman Scattering dari sampel padat, 

cair, dan gas. Karakterisasi dengan menggunakan FTIR bertujuan untuk 

mengetahui jenis-jenis vibrasi antar atom. FTIR juga digunakan untuk 

menganalisa senyawa organik dan anorganik serta analisa kualitatif dan analisa 

kuantitatif dengan melihat kekuatan absorpsi senyawa pada panjang gelombang 

tertentu (Hindrayawati, 2010; Mujiyanti dkk, 2010). 
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2. Prinsip Kerja FTIR 

 

Spectroscopy FTIR menggunakan sistem optik dengan laser yang berfungsi 

sebagai sumber radiasi yang kemudian diinterferensikan oleh radiasi inframerah 

agar sinyal radiasi yang diterima oleh detektor memiliki kualitas yang baik dan 

bersifat utuh (Giwangkara,2006). Prinsip kerja FTIR berupa infrared yang 

melewati celah kesampel, dimana celah tersebut berfungsi mengontrol jumlah 

energi ysng disampaikan kepada sampel. Kemudian beberapa infrared diserap 

oleh sampel dan yang lainnya ditransmisikan melalui permukaan sampel sehingga 

sinar infrared lolos ke detektor dan sinyal yang terukur kemudian dikirim 

kekomputer seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 dibawah ini (Thermo, 2001) 

 

Gambar 3. Skematik prinsip kerja FTIR (Thermo, 2001) 

 

3. Keunggulan Spektrometer FTIR 

 

Analisis menggunakan spektrometer FTIR memiliki beberapa kelebihan utama 

dibandingkan dengan metode konvensional yaitu: 
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a. Dapat digunakan pada semua frekuensi dari sumber cahaya secara simultan, 

sehingga analisis dapat dilakukan lebih cepat dari pada menggunakan cara 

scanning. 

b. Sensitivitas FTIR adalah 80-200 kali lebih tinggi dari instrumentasi dispersi 

standar karena resolusinya lebih tinggi (Razi, 2012). Sensitifitas dari metoda 

Spektrofotometri FTIR lebih besar dari pada cara dispersi, sebab radiasi yang 

masuk ke sistim detektor lebih banyak karena tanpa harus melalui celah 

(slitless) (Giwangkara S, 2012). 

c. Pada FTIR, mekanik optik lebih sederhana dengan sedikit komponen yang 

bergerak dibanding spektroskopi infra merah lainnya, dapat mengidentifikasi 

meterial yang belum diketahui, serta dapat menentukan kualitas dan jumlah 

komponen sebuah sampel (Hamdila, 2012). 

 

F. Differential Thermal Analysis /Thermogravimetry Analysis (DTA/TGA) 

1. Pengertian DTA/TGA 

 

DTA merupakan teknik analisis termal yang mengguakan perbedaan temperatur 

sampel dan referensi untuk menganalisis perubahan sifat kimia dan fisika 

(Harsanti, 2010). Analisis diferensial termal (DTA), di dasari pada perubahan 

kandungan panas akibat perubahan temperatur dan titrasi termometrik. Dalam 

DTA (Differential Thermal Analysis), panas diserap atau diemisikan oleh sistem 

kimia bahan yang dilakukan dengan pembanding yang inert (Alumina, Silikon, 

Karbit atau manik kaca) karena suhu keduanya ditambahkan dengan laju yang 

konstan. Analisis termogravimetri termogravimetric analysis (TGA), didasari 

pada perubahan berat akibat pemanasan (Klancnik et al., 2010). TGA merupakan 
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teknik pengukuran variasi massa (kehilangan massa, emisi uap, dan penambahan 

massa atau fraksi gas) sampel yang mengalami perubahan temperatur dalam 

lingkunganyang terkontrol. Teknik analisis ini dapat digunakan untuk menentukan 

kemurnian sampel, gejala dekomposisi, dan kinetik kimia (Suherman, 2009). 

 

2. Prinsip Kerja DTA/TGA 

 

Adapun prinsip kerja DTA yaitu sebagai berikut: 

 Mengukur perbedaan temperatur antara sampel dan referensi yang 

dihubungkan secara berlawanan dengan termokopel (Harsanti, 2010). 

 Dengan DTA/TGA meterial dipanaskan dengan suhu tinggi dan mengalami 

reaksi dekomposisi dimana reaksi ini dipengaruhi oleh efek spesi lain, rasio 

ukuran, dan volum serta komposisi materi (Hamdila, 2012). 

 Prinsip analisis dari DTA ini yaitu mengukur perbedaan suhu sampel dengan 

suhu acuan, dimana jika dalam pengamatan suhu acuan lebih besar dari pada 

suhu sampel maka T negatif, sedangkan jika suhu acuan lebih kecil dari pada 

suhu sampel maka T positif, dan jika suhu acuan sama dengan suhu sampel 

berarti tidak terjadi perubahan dan ditunjukkan berupa garis lurus (Suherman, 

2009). 

 

Adapun komponen utama yang terdapat pada DTA/TGA yaitu pemegang sampel 

yang terdiri dari termokopel, wadah sampel, furnace, program temperatur, dan 

sistem perekam. Termokopel yang terdapat pada sampel uji dan pembanding 

berfungsi untuk menjamin sebuah distribusi panas yang rata (Suherman, 2009). 
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3. Aplikasi DTA/TGA 

 

Adapun salah satu dari kegunaan DTA adalah untuk mengetahui perubahan yang 

terjadi berupa pelepasan panas (eksoterm) dan penyerapan panas (endoterm), 

dimana peristiwa ini menunjukkan adanya peristiwa yang terjadi pada bahan yang 

diuji. Sedangkan TGA biasanya digunakan riset dan pengujian untuk menentukan 

karakteristik material seperti polymer, untuk menentukan penurunan temperatur, 

kandungan material yang diserap, komponen anorganik dan organik di dalam 

material, dekomposisi bahan yang mudah meledak, dan residu bahan pelarut. 

TGA juga sering digunakan untuk kinetika korosi pada oksidasi temperatur tinggi 

(Subama, 2010). 

 

G. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

1. Pengertian SEM 

 

SEM merupakan alat yang digunakan untuk uji mikrostruktur pada sebuah sampel 

(Febriany, 2010). SEM adalah suatu tipe mikroskop elektron yang 

menggambarkan permukaan sampel melalui proses scan dengan menggunakan 

pancaran energy yang tinggi dari electron dalam suatu pola scan raster (Razi, 

2012). Pada SEM dilengkapi dengan mikroskop optik yang digunakan untuk 

mempelajari tekstur, topografi, dan sifat permukaan bubuk atau padatan dan 

karena ketajaman fokus dari alat SEM sehingga gambar yang dihasilkan memiliki 

kualitas tiga dimensi yang pasti (West, 1999). 
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2. Prinsip Kerja SEM 

 

 

SEM mempunyai keunggulan dalam proses pengoprasian yaitu pengoprasian 

berawal dari kemudahan dalam penyiapan sampel sehingga dapat menghasilkan 

beragam sinyal karena adanya interaksi antara berkas elektron dengan sampel, 

dimana dari proses tersebut menghasilkan beragam tampilan data dari permukaan 

lapisan. Informasi yang akan diberikan dari hasil SEM ini yaitu berupa topologi, 

morfologi, komposisi, dan informasi mengenai kekristalan suatu bahan (Goldstein 

et al., 1981). 

 

Elektron yang dihasilkan oleh SEM ini berasal dari electron gun, yang bersifat 

monokromatik, dimana pancaran dari elektron tersebut diteruskan ke anoda. Pada 

proses ini elektron mengalami penyerahan menuju titik fokus. Anoda berfungsi 

membatasi pancaran elektron yang memiliki sudut hambur yang terlalu besar. 

Berkas elektron yang telah melewati anoda diteruskan menuju lensa magnetik, 

scanning coils, dan akhirnya menembak spesimen (Sampson, 1996). Adapun 

Gambar 4 dibawah ini menunjukkan prinsip kerja SEM yaitu sumber elektron 

yang berasal dari filamen katoda ditembakkan menuju sampel. Berkas elektron 

tersebut kemudian difokuskan oleh lensa magnetik sebelum sampai pada 

permukaan sampel. Lensa magnetik memiliki lensa kondenser yang berfungsi 

memfokuskan sinar elektron. Berkas elektron kemudian menghasilkan 

backscattred Electron (BSE) dan Secondary Electron (SE) menuju sampel, 

dimana SE akan terhubung dengan amplifier yang kemudian dihasilkan gambar 

pada monitor (Reed, 1993). 
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Gambar 4. Skematik prinsip kerja SEM (Sampson, 1996). 

 

3. Aplikasi SEM 

 

 

SEM digunakan untuk menghasilkan gambar dengan resolusi yang tinggi 

sehingga dapat mengidentifikasi logam-logam dan material, mengklasifikasi 

material. Selain itu SEM umumnya digunakan untuk aplikasi yang cukup 

bervariasi pada permasalahan eksplorasi dan produksi migas, termasuk 

didalamnya: evaluasi kualitas batuan reservoirmelalui studi diagnosa yang 

meliputi identifikasi dan interpretasi keadaan mineral dan distribusinya pada 

sistem porositas batuan (Mifta, 2011) 
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H. X-Ray Diffraction (XRD) 

 

1. Pengertian Sinar-X 

 

 

Pada tahun 1895 W. Rontgen menemukan bahwa sinar dari tabung dapat 

menembus bahan yang tak tembus cahaya dan mengaktifkan layar pendar atau 

film foto. Sinar ini berasal dari titik dimana elektron dalam tabung mengenai 

sasaran didalam tabung tersebut atau tabung kacanya sendiri. Rontgen tidak dapat 

menyimpangkan siar-sinar ini didalam medan magnetik, sebagaimana yang 

diharapkan jika sinar tersebut berupa partikel bermuatan, tidak juga dapat 

mengamati difraksi atau interferensi, sebagaimana yang diharapkan jika sinar 

tersebut berupa gelombang. Rontgen memberi nama sinar tersebut yaitu sinar-X. 

Ia menyelidiki sinar ini secara intensif dan menemukan bahwa semua bahan 

tertembus oleh sinar tersebut dalam derajat tertentu dan bahwa derajat 

ketertembusan berkurang dengan meningkatkan densitas bahannya (Tippler, 

1996). 

 

2. Prinsip Kerja XRD 

 

Prinsip kerja XRD secara umum yaitu XRD terdiri dari tiga bagian utama, yaitu 

tabung sinar-X, tempat objek yang teliti, dan detekter sinar-X. Sinar-X dihasilkan 

di tabung sinar-X yang berisi katoda untuk memenaskan filamen, sehingga 

menghasilkan elektron. Perbedaan tegangan menyebabkan percepatan elektron 

akan menembaki objek. Ketika elektron mempunyai tingkat energi yang tinggi 

dan menabrak elektron dalam objek sehingga dihasilkan pancaran sinar-X. Objek 

dan detektor berputar untuk menangkap dan merekam intensitas refleksi sinar-X. 
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Detektor merekam dan memproses sinyal sinar-X dan mengolahnya dalam bentuk 

grafik. 

 

3. Aplikasi XRD 

 

Sinar-X memiliki beberapa kegunaan dalam berbagai bidang diantaranya yaitu : 

1. Perobatan 

Sinar-X lembut digunakan untuk mengambil gambar foto yang dikenal sebagai 

radioaktif. Sinar-X menembus badan manusia tetapi sinar diserap oleh bagian 

tulang. Gambar foto sinar-X digunakan untuk menscan kecacatan pada tulang, 

menscan tulang yang patah dan menyiasat keadaan organ-organ dalam tubuh. 

Sedangkan sinar-X keras digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker yang 

dikenal dengan radioterapi. 

 

2. Perindustrian 

Dalam bidang perindustrian, sinar-X digunakan untuk: 

a. Menscan kecacatan dalam struktur binaan atau bagian-bagian dalam mesin. 

b. Menyelidiki struktur hablur dan jarak pemisahan antara atom-atom dalam suatu 

bahan hablur. 

c. Memeriksa retakan dalam struktur plastik dan getah. 


