
 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 
 
 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari bulan April 2014 sampai Juli 2014 di beberapa 

laboratorium, yaitu Laboratorium Kimia Fisik Jurusan Kimia FMIPA Unila, 

Laboratorium Fisika Material Jurusan Fisika FMIPA Unila, Laboratorium Biomassa 

Unila. 

 
B. Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain untuk preparasi sampel 

adalah perangkat elektrokimia, catu daya, hot plate dengan pengaduk magnetik,  

oven, pH universal, spatula, mortar dan pastel, corong pisah, dan peralatan gelas yang 

umum digunakan di laboratorium.  Untuk karakterisasi sampel, instrumen yang 

digunakan adalah Fourier Transform Infrared (FTIR), X-Ray Difraktometer (XRD), 

Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (SEM-EDS), 

PSA (Particle Size Analyzer) dan alat ukur konduktivitas termal sederhana.  Bahan-

bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah akuades, NaOH, HNO3 

(asam nitrat), dan batang alumunium. 
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C. Prosedur Percobaan 

1. Perangkat Elektrokimia Untuk Percobaan 
 

Perangkat elektrokimia yang digunakan dalam penelitian adalah perangkat yang 

dirancang sendiri, dengan rangkaian seperti ditunjukkan dalam Gambar 3.1. 

 

 
Gambar 3.1  Rangkaian perangkat elektrokimia yang digunakan dalam penelitian. 

 
 

Secara garis besar, perangkat percobaan terdiri dari reaktor elektrokimia (A) yang 

terbuat dari kaca, dengan ukuran 10cm x 10cm x 30cm, reaktor dilengkapi dengan 

penutup yang terbuat dari fiber, dan dilengkapi dengan lubang untuk memasukkan 

elektroda.  Hot plate dengan pengaduk magnetik (B) alat ini digunakan untuk 

mengaduk selama proses elektolisis berlangsung.  Batang alumunium (C) yang terdiri 

dari empat buah batang alumunium yang digunakan sebagai elektroda.  Dua batang 

alumunium digunakan sebagai  katoda dan dua batang sebagai anoda.  Elektroda 

dihubungkan dengan catu daya (D) yang memiliki besar tegangan 1-22 volt 

menggunakan kabel (E), sehingga percobaan dapat dilakukan dengan potensial yang 

berbeda. 
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2. Pembuatan Alumina dengan Metode Elektrokimia 

Dalam penelitian ini, pembuatan alumina dilakukan dengan pH dan potensial yang 

berbeda.  Sampel yang digunakan dibuat dengan mengatur pH akuades menggunakan 

asam nitrat dan NaOH.  Asam nitrat digunakan untuk mengatur pH air menjadi 4, 5, 

dan 6, sedangkan NaOH digunakan untuk mengatur pH air menjadi 8, 9, dan 10.  

Masing-masing sampel digunakan dalam percobaan elektrokimia dengan potensial 

yang berbeda, yakni 16, 18, 20, dan 22 volt. 

 
Dalam pelaksanaanya, sampel disiapkan dengan cara memasukkan akuades sebanyak 

2 liter ke dalam gelas beaker, setelah itu pH akuades diatur dengan cara meneteskan 

asam nitrat atau NaOH sedikit demi sedikit hingga akuades memilki pH sesuai 

dengan yang diinginkan.  Setelah akuades telah memiliki pH yang sesuai dengan 

yang diinginkan kemudian akuades dimasukkan ke dalam reaktor elektrokimia.  

Kemudian reaktor elektrokimia ditutup dengan penutup elektrokimia yang telah 

dipasang empat buah batang alumunium.  Batang alumunium tersebut kemudian 

dihubungkan dengan anoda dan katoda pada catu daya menggunakan kabel 

penghubung.  Setelah terhubung, maka langkah selanjutnya adalah mengatur 

tegangan sesuai dengan yang diinginkan yakni 16, 18, 20, dan 22 volt. Reaksi 

elektrolisis berlangsung selama 24 jam.  

 
3. Pemisahan  Alumina 

Pemisahan sampel alumina yang telah dihasilkan dari proses elektrokimia dilakukan 

dengan cara sampel alumina diendapkan selama 24 jam, kemudian sampel yang telah 

diendapkan dipisahkan dengan corong pisah.  Corong pisah yang digunakan 
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sebelumnya telah diolesi dengan minyak goreng agar sampel alumina tidak 

menempel pada dinding corong pisah.  Setelah dipisahkan kemudian disaring  

kembali menggunakan kertas saring agar kandungan air pada sampel berkurang.  

Sampel yang telah disaring diletakkan pada cawan tahan panas dan dioven selama 6 

jam dengan suhu 100 oC.  Sampel yang telah kering kemudian digerus menggunakan 

mortar dan pastel agar sampel halus dan homogen.  Kemudian sampel dicetak. 

 
4. Karakterisasi Sampel 

a. Karakterisasi dengan FTIR 

Karakterisasi ini dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi dari alumina yang 

diperoleh melalui proses elektrokimia.  Dari hasil karakterisasi ini nantinya akan 

diperoleh gugus fungsi dari alumina.  Karakterisasi ini dilakukan di Laboratorium 

Biomassa UNILA. 

b. Karakterisasi dengan SEM/EDS 

Karakterisasi ini dilakukan untuk melihat karakteristik morfologi permukaan alumina, 

sedangkan analisis EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) dimaksudkan untuk 

mengetahui ketidakhomogenan pada sampel dan menganalisis secara kualitatif dan 

kuantitatif jenis unsur yang terkandung dalam alumina.  Alumina yang telah digerus 

dimasukkan ke dalam alat analisis dan dilakukan pengujiian dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Sampel yang akan dianalisis disiapkan dan direkatkan pada specimen holder. 

2. Sampel yang telah terpasang pada holder dibersihkan menggunakan hand 

blower. 
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3. Sampel dimasukkan dalam mesin counting  dan diberi lapisan tipis berupa gold-

poladium hingga menghasilkan lapisan dengan ketebalan 200-400Å. 

4. Sampel dimasukkan ke dalam specimen chamber. 

5. Pengamatan dan pengambilan gambar pada layar SEM dengan mengatur 

perbesaran dan spot yang diinginkan. 

6. Pemotretan gambar SEM.  

 
c. Karakterisasi dengan XRD 

Karakterisasi ini dilakukan untuk mempelajari perubahan fasa alumina yang 

dihasilkan sebagai fungsi suhu. Untuk tujuan ini sebelum dikarakterisasi sampel 

terlebih dahulu disintering pada suhu yang berbeda yakni 400 , 800 , dan 1200 oC. 

Ketiga suhu sintering tersebut diplih karena dari sumber literatur diketahui bahwa 

pada suhu 400 oC alumina terdapat sebagai  alumina, pada suhu 800 oC alumina 

terdapat sebagai  alumina, dan pada suhu 1200 oC alumina terdapat sebagai 

alumina.  Proses sintering dilakukan dengan temperature program, seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 3.2. 

     400 oC (1jam 15menit)  

                                   5o/min                 

                        

50 oC 

     Gambar 3.2. Temperature program untuk sintering sampel. 
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Adapun langkah-langkah dalam analisis ini adalah sebagai berikut : 

1. Sampel disiapkan dan diletakkan pada sample holder.  

2. Komputer XRD dinyalakan dan parameter pada XRD disesuaikan dengan 

kondisi yang diinginkan, meliputi scan mode, rentang sudut, kecepatan scan, 

memberikan nama dan nomor file. 

3. Kontrol XRD yang berada pada komputer dijalankan. 

4. Ditunggu sampai proses analisis (scan) selesai. Setelah proses analisis selesai, 

maka diperoleh data berupa grafik dan data puncak-puncaknya.  

5. Sampel diambil kembali dari sample holder setelah pengukuran selesai. 

 
d. Karakterisasi dengan PSA  

Analisis distribusi partikel (PSA) akan dilakukan dengan metode basah, 

menggunakan alat FRITSCH.  Analisis ini dilakukan di Laboratorium biomasa. 

 
e. Uji konduktivitas termal  

Karakterisasi ini dilakukan untuk mengetahui konduktivitas termal dari alumina yang 

dihasilkan dari metode elektrolisis.  Untuk tujuan ini sampel alumina sebelumnya 

dicetak dengan bentuk batangan dengan ketebalan (ketinggian) 0,5 cm, kemudian 

sampel ditimbang untuk mengetahui massanya.  Proses pengukuran konduktivitas 

termal ditunjukkan pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Rangkaian alat pengukuran konduktivitas termal. 
 
 

Adapun langkah-langkah dalam pengukuran konduktivitas termal adalah: 

1. Menyalakan hotplate, suhu hotplate dibuat hingga mencapai suhu stabil. 

2. Meletakkan sampel alumina yang telah dicetak dan ditimbang sebelumnya di atas 

hotplate. 

3. Sampel dibiarkan di atas hotplate selama 1 menit kemudian suhu pada permukaan 

hot plate (posisi 1) dan suhu pada permukaan sampel diukur (posisi 2).  Dari 

pengukuran ini selisih suhu (dT) dapat dihitung yakni suhu pada posisi1-suhu pada 

posisi awal.  Pengukuran dilakukan dengan tiga kali pengulangan. 

4. Melakukan perhitungan luas permukaan sampel alumina yang telah dicetak. 

5. Memasukkan nilai dari masing-masing besaran ke dalam persamaan (3), maka 

nilai konduktivitas termal (k) akan diperoleh. 


