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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Keramik Cordierite 

 

1. Karakteristik Cordierite 

 

Cordierite adalah material zat padat dengan formula 2MgO.2Al2O3.5SiO2 yang 

terbentuk melalui reaksi antara MgO, Al2O3, dan SiO2. Cordierite terbentuk pada 

suhu 1300°C-1400°C melalui metode ekstraksi sol-gel (Sembiring dkk, 2009), 

dan melalui reaksi padatan oksida-oksida pada suhu 1100°C-1200°C (Charles, 

2001). Bahan baku alam yang dapat digunakan untuk cordierite antara lain Kaolin 

[Al2SiO5(OH)4], Talk [Mg3(Si2O5)(OH)2], Kuarsa (SiO2) serta bahan-bahan lain 

yang dapat dibeli di pasaran, seperti Al(OH)2, Al2O3, MgCO3 dan aerosol. Sifat-

sifat keramik cordierite secara umum adalah tahan temperatur tinggi, tahan korosi 

terhadap bahan kimia, memiliki kekerasan yang tinggi sehingga tahan abrasi, 

bersifat isolator listrik, dan bersifat getas (brittle). Cordierite mempunyai 

keunggulan dibandingkan dengan keramik lainnya yaitu nilai koefisien  ekspansi 

termalnya jauh lebih rendah, yaitu sekitar 2x10
-6

–3x10
-6 

°C
-1 

(Charles, 2001). 

 

Cordierite memiliki densitas 2.3-2.5 gr/cm
3
 dan hambatan jenis 10

12 
(ohm cm). 

Beberapa karakteristik cordierite ditunjukkan pada Tabel 1. 
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   Tabel 1. Karakteristik Cordierite (Charles, 2001) 

Parameter                                          Nilai 

Densitas (gr/cm
3
)                               2.3-2.5 

Titik Lebur (°C)                                 1365 

Kuat Patah (Mpa)                              60-80 

Koefisien Termal ekspansi (/°C)       (2-3) x 10
-6 

Hambatan Jenis (Ohm cm)                10
12 

 

 

2. Pembentukan Kristal Cordierite 

 

Menurut penelitian Sembiring (2009), pembentukan cordierite berbasis silika 

sekam padi dimulai dari silika yang terkristalisasi menjadi kristobalit SiO4. Dan 

MgAl2O4 spinel terbentuk melalui interaksi antara [AlO6] dan [MgO6] oktahedral 

sebelum akhirnya membentuk α-cordierite. Berikut reaksi dari proses 

pembentukan cordierite berbasis silika sekam padi pada suhu 1300°C. 

[SiO4]   + [AlO4]  →  Si(OAl)3(OSi)                                       (1) 

Si(OAl)3(OSi) + [MgO6]  →  µ cordierite                               (2) 

[AlO6] + [MgO6]  →  MgAl2O4 Spinel                             (3) 

µ cordierite   + MgAl2O4  → α-cordierite            (4) 

 

Pembentukan cordierite dari sumber silika yang sering digunakan adalah TEOS 

(Tetraethilortosilicate) dan fumed silika, seperti yang dijelaskan pada penelitian 

Naskar (2004). Pembentukan cordierite menggunakan TEOS dijelaskan dalam 

serangkaian reaksi berikut.  

[SiO4] + [AlO4]  →  Si(OAl)3(OSi)  (pada 800°C)                             (5) 

[Si(OAl)3(OSi)] + [MgO6]  →  µ cordierite (pada 960°C)                                (6) 

[AlO6] + [MgO6]  →  MgAl2O4 spinel (pada 960°C)                                  (7) 

µ cordierite + MgAl2O4 spinel  →  α cordierite (pada 1320°C)                    (8) 
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Pembentukan cordierite dengan menggunakan bahan baku fumed silika 

berlangsung dengan mekanisme yang sedikit berbeda. 

[SiO4] + [AlO4]  →  Si(OAl)3(OSi)2  (pada 800°C)                                 (9) 

[AlO6] + [MgO6]  →  MgAl2O4 spinel (pada 1010°C)                   (10) 

Si(OAl)3(OSi)2 + MgAl2O4 spinel → α cordierite (1360°C)                              (11) 

 

Dari reaksi di atas, terlihat bahwa pembentukan kristal cordierite dipengaruhi oleh 

bahan baku silika dan suhu sintering. Dengan bahan baku TEOS dan fumed silika 

pembentukan kristal cordierite terjadi pada suhu yang lebih tinggi dari sumber 

silika sekam padi, yaitu 1320°C dan 1360°C. Sedangkan dengan menggunakan 

silika sekam padi, cordierite terbentuk pada suhu yang lebih rendah yaitu 1300°C. 

Hal ini disebabkan karena silika yang digunakan adalah silika aktif, memiliki 

permukaan luas dan amorf, sehingga mudah bereaksi dengan energi aktivasi yang 

rendah (Kurama, 2006).  

 

Proses pembentukan cordierite diikuti dengan pembentukan fase lain, seperti yang 

ditunjukkan oleh persamaan (1) hingga (10). Hal ini dikemukakan pula oleh 

Sembiring dkk (2009), bahwa pembentukan cordierite diikuti terbentuknya 

kristobalit SiO2, korundum Al2O3 dan Spinel MgAl2O4 pada suhu 1300˚C dan 

waktu sinter selama 6 jam. Sedangkan menurut Rattanavadi et al (2014), pada 

suhu 1200˚C cordierite telah terbentuk, namun fasa yang paling dominan adalah 

korundum Al2O3. 
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3. Aplikasi Cordierite 

 

Keramik cordierite memiliki keunggulan dalam sifat termalnya sehingga material 

cordierite banyak digunakan sebagai material tahan suhu tinggi (refraktori) untuk 

kelengkapan tungku pembakaran, sebagai filter gas buang dan sebagai bahan 

penyangga katalis untuk filter gas beracun. Selain itu, cordierite memiliki sifat 

isolator listrik yang baik sehingga dapat digunakan sebagai substrat elektronika 

dan bahan penyangga heating element (Charles, 2001). Untuk dapat digunakan 

sebagai isolator, bahan harus memiliki sifat elektris yang baik, yaitu berdasarkan 

resistivitasnya (isolator bertegangan rendah ~10
7
Ωcm, tegangan menengah 10

9
-

10
14

Ωcm, dan tegangan tinggi >10
14

Ωcm), mekanis (tahan tekanan dan aus), 

termis (tahan panas baik lingkungan maupun pengaruh arus yang mengalir)  dan 

sifat kimia (tahan korosi dan abrasi) yang baik (Suyamto, 2008). 

 

4. Pengaruh Penambahan Alumina pada Keramik Cordierite 

 

Menurut penelitian yang dilakukan Salwa et al (2007), bahwa penambahan 

alumina pada keramik cordierite sangat efektif menurunkan nilai konstanta 

dielektrik, sehingga bahan akan semakin isolator. Nilai konstanta dielektrik 

cordierite yang disintering pada suhu 1100°C selama 3 jam ditunjukkan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Pengaruh Penambahan Alumina terhadap Konstanta Dielektrik 

cordierite (Salwa et al, 2007) 

Al2O3 (%w)                       Konstanta Dielektrik(ε)       

        0                                           10.30        

      10                                             8.90 

      20                                             8.80 

      30                                             8.30 
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Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai konstanta dielektrik (ε) semakin menurun 

seiring dengan kenaikan pesentase penambahan alumina.  

 

Berdasarkan penelitian Sijabat, (2007), untuk penambahan alumina dengan 

persentase di atas 50% pada suhu 1300°C, densitas mengalami penurunan 

meskipun nilai penurunannya kecil, sementara porositas meningkat. Nilai 

porositas maksimum yang diperoleh sebesar 34.38%, sedangkan nilai densitas 

terkecil adalah 2.77 gr/cm
3
 pada penambahan 90% Al2O3. Sedangkan menurut 

penelitian Pinero (1992), paduan cordierite-alumina yang disintering pada suhu 

1150°C mempunyai nilai densitas sebesar 0.98 gr/cm
3
. 

 

Pembentukan  struktur  atau fase pada cordierite-alumina berbeda, bergantung 

pada suhu dan waktu sintering, serta kemurnian dan komposisi bahan. Menurut 

penelitian Pinero et al, (1992), berdasarkan hasil  differential thermal analysis 

(DTA) dan X-Ray Diffraction (XRD) menunjukkan bahwa pada suhu 850-980°C,  

terdapat kehadiran fasa μ-cordierite (hexagonal) dengan  sifat metastabil pada 

suhu rendah, dan fase α-cordierite (orthorhombic) pada suhu 980-1465°C dengan 

sifat stabil pada suhu tinggi. Fase yang sama juga diperoleh melalu penelitan 

Salwa, (2006), hanya saja terdapat kehadiran fasa lain yang lebih dominan yaitu 

α-Al2O3 (corundum), pada suhu 1100°C selama 3 jam. Sedangkan menurut 

Marghussian (2009), dengan bertambahnya persentase alumina dan suhu 

sintering, akan muncul fase baru yaitu mullite pada suhu 1045-1055C. 
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B. Sekam Padi 

 

Sekam padi merupakan bagian terluar dari butir padi, yang merupakan hasil 

sampingan saat proses penggilingan padi dilakukan. Sekitar 20 % dari bobot padi 

adalah sekam padi dan 15 % dari komposisi sekam adalah abu sekam yang 

dihasilkan setiap kali sekam dibakar. Nilai paling umum kandungan silika dari 

abu sekam adalah 94%-96% dan apabila nilainya mendekati atau di bawah 90% 

kemungkinan disebabkan oleh sampel sekam yang terkontaminasi dengan zat lain 

yang kandungan silikanya rendah (Nuryono, 2006). Komposisi kimia dari sekam 

padi sebelum preparasi ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel  3. Komposisi Kimia Sekam Padi Sebelum Preparasi (Kurama, 2006) 

        Unsur                                                Persentase (%) 

SiO2                                                         95.50 

Al2O3                                                      0.04 

Fe2O3                                                                            0.04 

CaO                                                      0.09 

MgO                                                     0.08 

K2O                                                      0.17 

 

C. Silika 

 

Senyawa kimia silikon dioksida yang dikenal dengan nama silika merupakan 

oksida silikon dengan rumus kimia SiO2. Silika merupakan salah satu bahan 

keramik yang memiliki daya tahan terhadap temperatur tinggi, pemuaian termal 

rendah, dan bersifat resistan dengan nilai resistivitas >10
14

, sehingga baik 

digunakan sebagai bahan isolator. Selain itu, silika tidak larut di dalam air 

(Timing, 1990), memiliki stabilitas termal yang tinggi, memiliki daya tahan 

terhadap asam dan basa, sehingga baik digunakan sebagai katalis. Silikon 

merupakan golongan IV yang memiliki sifat fisik bewarna putih, berbentuk 



12 
 

padatan, dan mempunyai densitas 1.274 gr/cm
3
 pada suhu 1050 (Nurhayati, 

2006). Karakteristik silika dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel  4. Karakteristik silika (Surdia, 1999) 

Karakteristik                                                     Nilai 

Nama lain                                                          Silikon Dioksida 

Rumus Molekul                                                 SiO2 

Berat Jenis (g/cm
3
)                                            2.6 

Bentuk                                                               Padat 

Kelarutan dalam Air                                          Tidak Larut 

Titik Lebur (°C)                                                 1610 

Titik Didih (°C)                                                  2230 

Kekerasan (Kg/mm
2
)                                          650 

Kekuatan Tekuk (MPa)                                       70      

Kekuatan Tarik (MPa)                                         110 

Modulus Elastisitas (GPa)                                   73-75 

Resistivitas (Ωm)                                                 >10
14 

Koordinasi Geometri                                           Tetrahedral 

Struktur Kristal                                                    Kristobalit, Tridimit, Kuarsa                     

 

Silika dapat ditemukan dalam tiga bentuk Kristal yakni kuarsa, tridimit, dan 

kristobalit. Pada umumnya kuarsa terbentuk sebelum perlakuan termal, sedangkan 

silika yang telah diberi perlakuan termal akan menghasilkan struktur tridimit dan 

kristobalit. Kuarsa memiliki struktur heksagonal dan kestabilan di bawah 

temperatur 573°C pada tekanan atmosfer (Smallman, 2000). Di atas suhu 573°C, 

kuarsa mengalami perubahan struktur menjadi kristobalit dan tridimit (Timming, 

1990). Silika tridmit memiliki struktur heksagonal dan memiliki kestabilan tinggi, 

sedangkan kristobalit memiliki struktur isometric dengan tingkat yang lebih tinggi 

dari tridimit. Ketiga perbedaan bentuk kristal ini dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Bentuk Kristal Utama Silika (Smallman, 2000) 

Bentuk      Rentang Stabilitas(°C)           Perubahan            Densitas(g/cm
3
) 

Kristobalit         1470-1723                       β - (kubik)                     2.21 

                                                                  α – (tetragonal)              2.23 

Tridmit                870-1740                       γ                                       - 

                                                                  β – (heksagonal)            2.30 

                                                                  α – (orthorhombic)        2.27 

Kuarsa                 <870                             β – (heksagonal)            2.60 

                                                                  α – (trigonal)                 2.65 

 

D. Ekstraksi Silika Sekam Padi 

Perolehan silika dari sekam padi dengan metode ekstraksi dimungkinkan karena 

kelarutan silika yang tinggi dalam larutan alkalis (Vogel, 1985). Atas dasar sifat 

ini, silika dari sekam padi telah berhasil diekstraksi di beberapa jenis alkali, di 

antaranya kalium hidroksida (KOH), natrium hidroksida (NaOH) (Yalcin, 2000), 

dan NH4OH (Della, 2005). Untuk memperoleh silika dengan kemurnian tinggi, 

filtrat hasil ekstraksi diendapkan dengan larutan asam, seperti asam sulfat 

(H2SO4), asam klorida (HCl) dan asam sitrat (C6H8O7) (Kalapathy, 2000). 

 

Gel silika akan terbentuk dengan baik dan tingkat kemurnian yang tinggi 

diperoleh pada konsentrasi optimum KOH 5% dan pH optimum 7,0. Selain 

dengan KOH, untuk mendapatkan silika gel sekam padi, dapat pula diekstraksi 

dengan NaOH. Namun NaOH dapat merubah struktur gel yang dihasilkan 

sehingga menyebabkan ukuran butir yang tidak seragam dan gel yang terbentuk 

tidak sebaik dengan menggunakan KOH. Silika yang dihasilkan pada proses 

ekstraksi adalah bersifat amorf, bentuk sol, porositas yang mempunyai reaktifitas 

tinggi (Khopkar, 1990). Berikut ini pengaruh pH pembentukkan gel terhadap 

rendemen silika yang ditunjukkan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Pengaruh pH Pembentukan Gel terhadap Rendemen Silika (Sembiring, 

2008) 

pH      Rendemen(%)                          Keterangan 

4.7              -                 Belum ada gel, tetapi endapan butir yang beragam 

5.1              -                 Belum ada gel, tetapi endapan butir yang beragam 

7.0           40,8              Gel terbentuk dengan baik 

7.5              -                 Gel terbentuk secara temporer dan larut kembali  

8.5              -                 Gel tidak terbentuk 

 

E. Proses Sol-Gel 

 

Proses sol-gel, berkembang dengan pesat karena memungkinkan sintesis padatan 

pada temperatur ruang. Secara umum, sintesis padatan ini diawali dengan 

pembentukan sol, kemudian pembentukan gel yang diikuti pemanasan untuk 

menghasilkan padatan (Smart, 2004). Proses sol-gel didefinisikan sebagai 

pembentukan jaringan oksida dengan reaksi polikondensasi yang progresif dari 

molekul prekursor pada medium cair. Proses sol-gel merupakan proses larutan 

serbaguna yang awalnya digunakan dalam pembuatan material anorganik seperti 

gelas dan keramik, dengan kemurnian dan homogenitas tinggi. Proses ini meliputi 

transisi sistem dari fasa larutan sol menjadi fasa padat gel. Secara umum, proses 

sol-gel bisa dibagi menjadi beberapa tahap yang meliputi pembentukan larutan, 

pembentukan gel, penuaan (aging), pengeringan dan pemadatan (densification) 

(Zubardiansar, 2005). Proses sol-gel ini akan menghasilkan material keramik yang 

memiliki kemurnian dan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan bahan yang 

dibuat dengan metode lainnya (Petrovic, 2001). 
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F. Alumina 

 

1. Karakteristik Alumina 

 

Alumina adalah senyawa yang terdiri dari aluminium dan oksigen, sehingga 

sering disebut dengan senyawa oksida logam. Alumina Oksida merupakan 

senyawa anorganik dengan rumus kimia Al2O3. Alumina memiliki titik lebur, 

kekerasan, dan kekuatan mekanik yang tinggi. Alumina memiliki ikatan ion yang 

kuat, yang menentukan sifat material,  tahan terhadap bahan kimia asam kuat dan 

alkali hingga suhu tinggi, serta memiliki sifat isolasi yang baik (Kopeliovich, 

2010). Karakteristik alumina diperlihatkan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Karakteristik α-Alumina (Charles, 2001) 

Parameter                                          Nilai 

Densitas (gr/cm
3
)                               2.9-3.1 

Titik Lebur (°C)                                 2020 

Kuat Patah (Mpa)                              160-200 

Kekerasan Vickers (kgf/mm
2
)           1200-1600 

Koefisien Termal ekspansi (/°C)       (7-8) x 10
-6 

Hambatan Jenis (Ohm cm)                10
12 

 

2. Struktur Alumina 

 

Alumina bersifat polymorph yang salah satunya berbentuk α-Al2O3 (corundum), 

dan γ- Al2O3. Transformasi dari fase γ-Al2O3 ke fase α- Al2O3 terjadi pada suhu di 

atas 1000°C, dan menghasilkan struktur berukuran mikro dengan derajat 

hubungan porositas yang tinggi. Perubahan bentuk ini termasuk irreversible dan 

bentuk α-polymorph-nya stabil dengan titik lebur 2050°C. Transformasi fase γ- 

Al2O3 ke fase α-Al2O3 dijelaskan melalui Tabel 8. 
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Tabel 8. Transformasi fase γ- Al2O3 ke fase α-Al2O3 (Clifton dan Risbud, 2000) 

 

3. Aplikasi Alumina 

 

Produk  alumina cenderung multi fase, yaitu terdiri dari beberapa fase alumina 

yang disebut corundum (Panglia, 2004). Aplikasi alumina adalah sebagai 

penyangga katalis di industri, dan menghilangkan air dari aliran gas (Hudson et 

al., 2002). 

 

G. Sintering 

 

Sintering merupakan proses pemadatan material serbuk dengan membentuk ikatan 

batas butir antar serbuk penyusunnya. Ikatan antar butir terjadi akibat pemanasan 

dengan atau tanpa penekanan dan temperatur sintering yang diatur di bawah 

temperatur leleh dari partikel penyusunnya. Adapun mekanisme sintering yang 

terjadi dimulai dengan adanya kontak antar butir yang dilanjutkan dengan 

pelebaran titik kontak akibat proes difusi atom-atom (Daniel, 2011). Difusi yang 

berlebih menyebabkan penyusutan volume pori yang terjadi selama proses 

sintering berlangsung. Semakin tinggi temperatur sintering, maka nilai 

penyusutannya semakin meningkat. Hal ini dikarenakan transport massa (difusi) 

atom antar partikel yang menyebabkan terbentuknya butir dan eliminasi pori 

(Anggono et al, 2008). 

             Reaksi                             Suhu Pembentukan  (°C)                          

Al(OOH)3 → AlOOH                           200-300 

Al(OOH)3 → γ-Al2O3                                     500-800 

γ-Al2O3 → δ-Al2O3                               800-900 

δ-Al2O3 → θ- Al2O3                              900-1000 

θ- Al2O3 → α- Al2O3                            1000-1100 
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Proses sintering bertujuan untuk menambah kekuatan dan pertumbuhan butir 

menjadi butiran yang lebih halus. Dengan adanya proses sintering akan terbentuk 

keramik bersifat padat dan koheren, sehingga densitas akan meningkat, sedangkan 

porositas akan menurun (Dorre dan Hubner, 1984). 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Piinero et al, (1992), paduan cordierite-

alumina memerlukan suhu sintering yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

paduan lain seperti cordierite-ZrO2, hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian 

proses kimia antara oksida corderite dan adanya ketakmurnian (impurity) pada 

permukaan Al2O3. Namun beberapa cara dapat digunakan untuk mengurangi 

tempertur sintering, antara lain memperkecil ukuran butiran, menambahkan bahan 

aditif yang memiliki titik lebur lebih rendah dari bahan keramik tersebut (Rais, 

2007). Selain itu, kemurnian bahan baku juga berpengaruh terhadap temperatur 

sintering keramik. Semakin tinggi tingkat kemurnian bahan, maka semakin rendah 

suhu sinter yang diperlukan (Jarot dkk, 2007).  

 

Pada penelitian ini, ukuran butir dari bahan pembentuk cordierite cukup kecil 

yaitu dalam ukuran mikro. Serbuk cordierite yang halus memiiki luas permukaan 

yang lebih besar sehingga selama proses sintering akan lebih reaktif. Selain itu, 

kemurnian bahan cukup tinggi antara 94 hingga 99,9% baik untuk SiO2, MgO 

maupun Al2O3, sehingga diharapkan pada suhu 1200˚C, fase cordierite telah 

terbentuk.  
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H. Karakterisasi Material Keramik 

 

Untuk mengetahui sifat-sifat dan kemampuan suatu bahan keramik maka perlu 

dilakukan suatu pengujian atau analisa, di antaranya analisa ukuran butir 

(mikrostruktur), sifat fisis (densitas, porositas dan shrinkage), dan uji 

konduktivitas listrik. 

 

1. Densitas dan Porositas 

 

Densitas (rapat massa) didefinisikan sebagai perbandingan antara massa (m) 

dengan volume (v). Untuk pengukuran volume, khususnya untuk bentuk dan 

ukuran yang tidak beraturan cukup sulit ditentukan. Oleh karena itu, salah satu 

cara untuk menentukan densitas dan porositas adalah dengan metode Archimedes, 

yang memenuhi persamaan berikut. 

                  ρ = 
𝑊𝑘

𝑊𝑗−𝑊𝑏
𝑥 ρ air                                      (12) 

                  ε = 
𝑊𝑗−𝑊𝑘

𝑊𝑗−𝑊𝑏
100%                                                 (13) 

di mana ρ  : densitas (gr/cm
3
) 

Wk            : Berat sampel kering (di udara) (gr) 

Wj             : Berat Jenuh (gr) 

Wb            : Berat Basah (gr) 

ε                : Porositas (%) 

Sedangkan untuk mengukur penyusutan (shrinkage), menggunakan persamaan 

berikut. 

                   S  =   
𝑑−𝑑′

𝑑
𝑥 100%                      (14) 

Dimana: 
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 d  : ukuran sampel sebelum sintering (cm) 

 d’ : ukuran sampel sesudah sintering (cm) 

 S  : penyusutan  (%) 

 

2. Konduktivitas Listrik 

 

Konduktivitas listrik bahan adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan 

arus listrik. Konduktivitas listrik dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. 

                                       ζ = 
1

𝜌
                                           (15) 

di mana ζ merupakan konduktivitas litrik dan ρ adalah resistivitas listrik. 

Resistivitas listrik berbanding terbalik dengan konduktivitas listrik. Untuk 

mengukur konduktivitas dan resistivitas listrik digunakan metode two point probe 

dengan alat LCR meter. Metode ini mudah diimplementasikan karena hanya 

menggunakan dua probe pada pengukurannya. Pada pengukuran resistivitas akan 

didapatkan resistansi total, namun yang ingin didapatkan adalah resistansi sampel 

(Scrhoder, 2006). Besaran fisis yang terukur pada LCR meter adalah konduktansi 

(G), kemudian untuk mendapatkan nilai konduktivitas (ζ) digunakan hubungan: 

                     ζ = (L/A) (1/R) = (L/A) G                                                 (16) 

dimana: L = tebal bahan (cm) 

  A = luas alas pellet (cm
2
) 

  R = resistansi (ohm) 

  G = konduktansi (Siemens) 

  ζ = konduktivitas (S/cm) 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yunasfi dkk, (2011), dan Karvita dkk, 

(2004), diketahui bahwa nilai konduktivitas suatu material akan meningkat seiring 

dengan peningkatan frekuensi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai konduktivitas 

merupakan fungsi dari frekuensi. Kebergantungan konduktivitas terhadap 

frekuensi dikenal dengan Universal Frequency. Hubungan antara frekuensi dan 

konduktivitas listrik dapat ditulis dengan persamaan berikut. 

                                                        ζ = ζo f
s
                                                       (17) 

dimana ζ merupakan konduktivitas listrik, s adalah exponent power, 0 < s < 1 dan 

ζo  adalah konduktivitas pada frekuensi 1 Hz. 

 

3. Analisis Mikrostruktur dengan Scanning Electron Microscopy 

(SEM)/EDS 

 

 

SEM pada dasarnya merupakan pemeriksaan dan analisis permukaan. Data atau 

tampilan yang diperoleh adalah data dari  permukaan atau dari lapisan yang 

tebalnya sekitar 20 µm. Gambar permukaan yang diperoleh merupakan gambar 

topografi dengan segala tonjolan dan lekukan permukaan. SEM tersusun dari 

beberapa bagian di antaranya electron gun atau penembak elektron, tiga lensa 

elektrostatis serta tabung foto multiplier untuk mendeteksi cahaya. Prinsip kerja 

SEM dapat dilihat memalui Gambar 1.       
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   Gambar 1. Skematik Scanning Electron Mikroscopy (Goldstein, 1981) 

 

 

Prinsip kerja SEM, ditunjukkan oleh Gambar 2, diawali dengan penembakan 

elektron melalui sumber elektron (electron gun) ke arah spesimen. Kemudian 

spesimen akan memancarkan sinyal lain yaitu elektron sekunder (Secondary 

Electron). Sinyal elektron sekunder yang dihasilkan berasal dari titik pada 

permukaan, yang selanjutnya ditangkap oleh SE detector. Scanning coil yang 

mengarahkan berkas elektron bekerja secara sinkron dengan pengarah berkas 

elektron pada tabung layar, sehingga didapatkan  gambar permukaan spesimen 

pada layar. Sinyal lain yang  juga terpancar dari spesimen adalah backscattered 

electron, yang intensitasnya bergantung pada nomor atom unsur  yang ada pada 

permukaan spesimen. Dengan cara ini akan diperoleh gambar yang menyatakan 

perbedaan unsur kimia, warna terang menunjukkan adanya unsur kimia yang lebih 

tinggi nomor atomnya. 

                                                                                                  

Karakterisasi mengunakan SEM/EDS telah banyak dilakukan oleh para peneliti 

untuk menganalisa mikrostruktur cordierite dengan sumber silika sekam padi 

(Naskar, 2004; Kurama dan Kurama, 2006; Sembiring, 2009), cordierite dari 
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kaolin dan Talk (Trumbulovic, 2003; Acimovic dkk., 2003), cordierite dari batuan 

vulkanik (Thompson, 1976) dan juga bahan TEOS (Naskar, 2004; Fitriana, 2005), 

pengaruh alumina pada cordierite dari bahan batu basalt (Salwa, 2007), paduan 

cordierite-alumina sebagai bahan refraktori (Sijabat, 2008). 

 

Menurut Sijabat (2008), analisis struktur mikro menggunakan SEM, 

memperlihatkan bentuk partikel alumina yang berbentuk bulat dan cordierite yang 

berebentuk batang. Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Marghussian (2009), di mana hasil analisis mikrostuktur paduan cordierite-

alumina menunjukkan partikel menyerupai plate atau tumpukan batangan seperti 

Gambar 2. 

 
Gambar 2. Penampang Permukaan Spesimen setelah Mengkristal pada1056°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


