
I. PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang 
 
 
Alumina banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti digunakan sebagai 

bahan refraktori dan bahan dalam bidang otomotif.  Hal ini karena alumina 

memiliki sifat fisis yang baik antara lain, daya tahan panas yang tinggi, 

penghambat listrik yang baik, tahan terhadap abrasi, dan daya tahan terhadap 

korosi yang tinggi (Kagaku et.al., 2007).  Karena memiliki aplikasi yang sangat 

luas, kebutuhan akan alumina terus meningkat, dan diperkirakan pada tahun 2013 

kebutuhan alumina di dunia mencapai 280 juta ton (U.S. Geological Survey, 

2013). 

  
Di alam, alumina terdapat dalam mineral bauksit yang mengandung alumunium 

dalam bentuk  hidroksida, yakni boehmet (γ-AlO(OH)) dan gibsite Al(OH)3, 

dengan kadar sekitar 30-54%.  Sebagai mineral alam, selain aluminium, bauksit 

juga mengandung berbagai pengotor, misalnya oksida besi, silika, dan mineral 

lempung.  Karena komposisi tersebut, untuk mendapatkan alumina murni, bauksit 

harus diolah, dan salah satu metode pengolahannya adalah proses Bayer (Amira 

International, 2001).   

 
Dalam proses Bayer, bauksit dilebur dengan cara melarutkan bauksit dalam 

larutan natrium hidroksida (NaOH) panas, dengan  suhu sekitar 175 °C.  Hal ini 



dilakukan untuk mengubah oksida aluminium dalam bijih menjadi natrium 

aluminat {2NaAl (OH)4}, menurut  persamaan kimia: 

 Gibbsite :  Al(OH)3 + Na+ + OH- → Al(OH)4
- + Na+ 

 Boehmite :  AlO(OH) + Na+ + OH - + H2O → Al(OH)4
- + Na+ 

 Al(OH)4
- + Na+  + Al(OH)4

- + Na+  → 2NaAl (OH)4
 

Dalam proses di atas, komponen lain dari bauksit tidak ikut larut, sehingga 

pengotor tersebut dapat dipisahkan dengan penyaringan.  Campuran kotoran padat 

disebut lumpur merah.  Awalnya, larutan alkali didinginkan, kemudian gas karbon 

dioksida dialirkan kedalamnya, untuk mendapatkan endapan aluminium 

hidroksida berdasarkan reaksi: 

 2 NaAl (OH)4 + CO2 → 2 Al(OH)3 + Na2CO3 + H2O 

Untuk mendapatkan alumina, endapan dipanaskan hingga 980°C (kalsinasi), 

dimana aluminium hidroksida terurai melepaskan air sesuai dengan reaksi 

(International Aluminium Institute, 2000): 

 2 Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O   

 
Perkembangan lain dalam bidang alumina yang  dewasa ini banyak diteliti adalah 

pemanfaatan alumina berukuran nano (nanoalumina), seiring dengan 

perkembangan nanoteknologi.  Secara umum nano material adalah material 

dengan ukuran partikel 1-100 nm, dan karenanya memiliki banyak keunggulan 

dibanding dengan material berukuran makro.  Keunggulan dari nanoalumina 

antara lain memiliki nilai perbandingan antara luas permukaan dan volume yang 

lebih besar jika dibandingkan dengan partikel sejenis dalam ukuran besar. Ini 

membuat nanopartikel lebih reaktif, misalnya untuk digunakan sebagai reaktan 

untuk menghasilkan produk lain atau sebagai katalis.  Nanoalumina juga banyak 
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digunakan sebagai  penggosok yang sangat lembut  dan pelapis permukaan (Van, 

2007). 

 
Dewasa ini telah dikembangkan beberapa cara untuk menghasilkan alumina 

dengan metode yang berbeda dan dikategorikan dalam metode fisika dan metode 

kimia.  Metode fisika meliputi mechanical milling (Wu, 2001), laser ablation 

(Mamun, et al., 2010), dan  flame spray (Tok et al., 2006). Metode kimia meliputi 

sol–gel processing (Rogajan et al., 2011), solution combustion decomposition 

(Pathak et al., 2002) dan vapour deposition (Wei et al., 2006).  Kebanyakan dari 

metode fisika di atas berlaku hanya pada material tertentu saja serta ukuran 

partikel nano tidak dapat dikontrol dengan baik, sehingga metode kimia dianggap 

lebih baik dalam menghasilkan produk dengan homogenitas yang tinggi, 

meskipun  membutuhkan biaya yang relatif lebih mahal (Halim, 2010).  

 
Berikut ini adalah beberapa contoh dari metode kimia yang sering digunakan 

untuk menghasilkan alumina.  Metode pertama adalah dengan metode sol gel, 

metode ini didasarkan pada transformasi fase sol yang diperoleh dari alkoksida 

logam, misalnya Natrium etoksida (CH3CH2ONa), atau organologam, misalnya 

etilnatrium (C2H5Na).  Sol merupakan sistim koloid dimana suatu zat padat 

tersuspensi dalam zat cair mengandung partikel dalam suspensi dipolimerisasi 

pada suhu rendah, untuk membentuk gel basah.  Pelarut dihilangkan dengan 

pengeringan gel dilanjutkan dengan perlakuan panas untuk mengubah gel menjadi 

padatan (Rogajan et al., 2011, Mirjalili, et al., 2011).  

 
Metode kedua adalah dengan metode solution combustion decomposition atau 

teknik dekomposisi larutan asam pada suhu tinggi.  Teknik ini diterapkan untuk 
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menghasilkan nanoalumina dari prekursor Alumunium nitrat, yang dilarutkan 

dalam asam sitrat, sehingga metode ini dikenal juga sebagai proses sitrat (Pathak 

et al., 2002).  Metode ketiga adalah vapour deposition yang merupakan metode 

untuk menghasilkan nanopartikel menggunakan fasa gas, maka yang paling 

penting adalah kondensasi gas inert.  Prinsip dasar dari proses kondensasi gas 

inert adalah bagaimana logam diintroduksi dan diuapkan.  Pada metode ini 

digunakan prekursor alumunium pentanedionat yang dilarutkan dalam butanol 

untuk membentuk larutan dengan konsentrasi tertentu (Wei et al., 2006). 

 
Dalam penelitian ini digagas untuk mempelajari metode elektrokimia sebagai 

metode alternatif untuk pembuatan alumina langsung dari logam aluminium.  

Metode ini digagas karena memiliki sejumlah keuntungan dibanding metode 

konvensional yang dipaparkan di atas.  Keuntungan pertama adalah tidak 

memerlukan senyawa alumunium sebagai bahan baku, sehingga lebih murah dari 

sudut pandang bahan baku yang diperlukan.  Keuntungan lainnya adalah 

prosesnya yang sangat sederhana, yakni hanya memerlukan perangkat 

elektrokimia yang sederhana untuk melangsungkan reaksi elektrolisis logam 

aluminium menghasilkan ion aluminium (Natter et al., 2003).  Secara sederhana 

proses yang berlangsung dapat dirangkum dalam reaksi redoks di bawah ini. 

Reaksi anodik: 

 Al   →   Al3+ + 3 e 

Reaksi katodik: 

 H2O +  e    →    H2  + OH- 

Ion Al3+ yang selanjutnya bereaksi dengan OH- menghasilkan Al(OH)3 sesuai 

dengan persamaan reaksi; 
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 Al3+  +  3OH- →  Al(OH)3 

Al(OH)3 jika dipanaskan akan menghasilkan alumina berdasarkan reaksi: 

 2 Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O   

 
Secara umum telah diketahui bahwa proses elektrokimia dipengaruhi oleh 

sejumlah variabel, dua diantaranya adalah potensial dan pH.  Atas dasar ini, dalam 

penelitian ini akan dipelajari pengaruh pH dan potensial terhadap proses 

elektrokimia yang berlangsung serta kaitannya dengan karaktersitik perubahan 

fasa alumina yang dihasilkan.  Perubahan fasa merupakan sifat khas dari alumina, 

dimana senyawa ini ditemukan dalam tiga fasa, yakni  gamma , beta,  dan alfa 

alumina. Menurut penelitian sebelumnya diketahui bahwa fasa gamma alumina 

terjadi pada suhu 300 -500°C (Kim, et al., 2005),  kemudian mengalami 

perubahan fasa menjadi beta alumina pada suhu 1000°C (Zyl, et al., 1993).  Dari 

suhu 1000°C terus terjadi perubahan fasa dari beta alumina menjadi fasa alfa 

alumina yang merupakan fasa yang stabil dan terbentuk secara sempurna pada 

suhu 1200°C (Rogajan, et al., 2011).  

 
 
B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh pH dan potensial dalam pembuatan alumina dengan 

metode elektrokimia ? 

2. Bagaimana perubahan fasa yang terjadi pada alumina akibat perlakuan 

sintering? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah yang akan dipelajari dibatasi sebagi berikut: 

1. Proses elektrokimia akan dilakukan pada pH 4, 5, 6, 8, 9,dan 10. 

2. Proses elektrokimia akan dilakukan pada potensial 16 volt, 18 volt, 20 volt, 

dan 22 volt. 

3. Alumina yang dihasilkan akan disintering pada suhu 400, 800, dan 1200 oC. 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan alumina secara elektrokimia dengan potensial dan pH yang 

berbeda. 

2. Mengkarakterisasai fasa alumina yang disintering pada suhu yang berbeda. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai metode 

pembuatan alumina yang lebih murah dan efisien. 

 
F. Sistematika Penulisan 

 
Sistematika skripsi ini terbagi menjadi lima bab dengan aspek-aspek pemaparan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 

Memaparkan informasi ilmiah tentang alumina, metode pembuatan 

alumina, metode elektrokimia, karakterisasi alumina dengan FTIR, 

SEM, XRD, PSA, uji konduktivitas termal, dan sintering. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi pemaparan tentang waktu dan tempat penelitian, alat dan 

bahan, perangkat elektrokimia untuk percobaan, pembuatan 

alumina dengan metode elektrokimia, pemisahan alumina, 

karakterisasi sampel dengan FTIR, SEM, XRD, PSA dan uji 

konduktivitas termal. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan hasil penelitian yang diperoleh berupa hasil preparasi, 

hasil karakterisasi sampel dengan FTIR, XRD, SEM, PSA dan 

hasil uji konduktivitas termal. 


