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Telah dilakukan penelitian ekstraksi dan karakterisasi TiO2 dari pasir besi 

Lampung menggunakan metode leaching HCl dengan variasi waktu. Pasir besi 

yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Pesisir Barat. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana komposisi, dan struktur fasa yang 

terbentuk sebelum dan setelah proses leaching, serta mengetahui morfologi dan 

kandungan elementer pada pasir besi setelah proses leaching. Variasi waktu 

leaching yang digunakan yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6 jam dengan konsentrasi larutan 

HCl 12 M dan suhu leaching 110C. Serbuk TiO2 dikalsinasi pada suhu 480C 

dengan waktu tahan 2 jam. Karakterisasi yang dilakukan yaitu X-Ray Flouresence 

(XRF), X-Ray Diffraction (XRD), dan Scanning Electron Microscopy-Energy 

Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS). Hasil yang diperoleh pada analisis XRF 

yaitu komposisi TiO2 terbesar diperoleh pada sampel dengan waktu leaching 2 

jam yaitu sebesar 60,701%. Difraktogram XRD menunjukkan bahwa fasa TiO2 

yang terbentuk yaitu fasa rutil dan brukit. Morfologi permukaan yang terbentuk 

yaitu berbentuk kumpulan butir dengan kandungan elementer Ti sebesar 0,03%. 

Berdasarkan hasil di atas, maka proses leaching dapat meningkatkan persentase 

kadar kemurnian TiO2 pada pasir besi. 

 

 

 

Kata kunci : Brukit, HCl, leaching, pasir besi, rutil, TiO2. 



 

ii 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

EXTRACTION AND CHARACTERIZATION OF TiO2 FROM LAMPUNG 

IRON SANDS USING THE HCl LEACHING METHOD WITH TIME 

VARIATIONS 

 

 

 

 

By 

 

 

 

YUDHISTIRA NOVITA HANDAYANI 

 

 

 

 

Research has been carried out on the extraction and characterization of TiO2 

from Lampung iron sands using the HCl leaching method with time variations. 

The iron sand used in this study obtained from the Pesisir Barat, Lampung 

Province. This study aims to determine the composition and structure of the 

phases formed before and after the leaching process, as well as to determine the 

morphology and elementary content of iron sand after the leaching process. The 

leaching time variations used are 2, 3, 4, 5, and 6 hours with HCl concentration 

12 M and leaching temperature 110C. TiO2 powder was calcined at 480C with 

a holding time of 2 hours. The characterizations carried out were X-Ray 

Fluorescence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD), and Scanning Electron 

Microscopy-Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS). The results obtained in 

XRF analysis that is the composition of the largest TiO2 obtained in samples with 

a leaching time of 2 hours, i.e. 60.701%. The XRD diffractogram shows that the 

formed TiO2 phases are Rutile and Brookite phases. The surface morphology 

formed is in the form of a collection of grains with an elementary content of Ti is 

0.03%. Based on the results, the leaching process by HCl can increase the purity 

percentage of TiO2 in iron sand. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai beberapa sumber daya alam. 

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki adalah pasir besi yang tersebar di 

sepanjang pantai selatan Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara Barat, dan lain 

sebagainya (Setiawati dkk, 2013). Cadangan pasir besi di Lampung, Aceh, 

Bengkulu, Jawa dan Bali adalah 158.893.645 ton (Hilman dkk, 2014). Pasir besi 

merupakan salah satu bahan alam yang melimpah di Provinsi Lampung. Pasir besi 

merupakan mineral yang banyak mengandung senyawa besi oksida, misalnya 

magnetit (Fe3O4), ilmenit (FeTiO3), hematit (Fe2O3) dan mineral lain seperti 

alumina serta silika dalam jumlah sedikit (Hilman dkk, 2014). Ilmenit (FeTiO3) 

ditemukan berupa bijih dengan skala yang besar (berupa pasir) yang mengandung 

mineral logam berat (Setiawati dkk, 2013). Ilmenit merupakan bahan baku utama 

pembuatan titanium murni setelah diolah terlebih dahulu menjadi rutil. Di antara 

mineral yang mengandung titanium, hanya ilmenit dan rutil (TiO2) yang bernilai 

ekonomis (Ermawati dkk, 2011). 

 

Titanium dioksida (TiO2) merupakan salah satu material metal oksida yang 

banyak dipelajari khususnya dalam aplikasinya pada bidang industri cat, kertas 
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dan keramik. TiO2 merupakan suatu material yang memiliki beberapa keunggulan 

diantaranya yaitu memiliki sifat optik yang baik (Wei dkk, 2013),  tidak beracun, 

inert, memiliki aktivitas fotokatalis yang baik, harganya murah, berlimpah, tidak 

larut dalam air, semikonduktor dengan band gap yang lebar, dan memiliki luas 

permukaan yang besar. Keunikan sifat ini juga dapat ditingkatkan dengan 

mendesain TiO2 dengan berbagai macam ukuran partikel (Sagadevan, 2013; 

Wang dkk, 2010; Venckatesh dkk, 2012; Abbad dkk, 2012), kristalinitas, dan 

morfologi kristal. Titanium dioksida (TiO2) mempunyai tiga jenis bentuk kristal 

yaitu rutil, anatase, dan brukit (Kim dkk, 2005; Dastan dkk, 2014; Shahini dkk, 

2011; Chekina dkk, 2013). Diantara ketiganya, TiO2 kebanyakan berada dalam 

bentuk rutil dan anatase. Secara termodinamika kristal anatase lebih stabil 

dibandingan rutil (Dastan dkk, 2014). Namun rutil dapat langsung digunakan 

dalam dunia industri atau diolah menjadi titanium murni (Ermawati dkk, 2011). 

 

Untuk meningkatkan kadar titanium dioksida yang ada pada pasir besi dengan 

kemurnian yang relatif tinggi, perlu dilakukan proses ekstraksi. Ekstraksi TiO2 

dapat diperoleh melalui  proses leaching (pelindian) pada ilmenit (Wahyuningsih 

et al, 2018). Penggunaan metode leaching sangat menguntungkan karena 

mempercepat proses ekstraksi TiO2 serta mampu menghasilkan TiO2 yang lebih 

banyak (Istiqomah, 2019). Leaching merupakan proses ekstraksi suatu material 

dengan menggunakan pelarut (Purwani dkk, 2015). Pada penelitian sebelumnya, 

ekstraksi TiO2 diawali dengan cara pasir besi dibersihkan dahulu dari unsur-unsur 

pengotornya, kemudian dihaluskan menggunakan mortal dan alu sehingga lolos 

ayakan 200 mesh (Istiqomah dkk, 2019), selanjutnya dilakukan proses roasting 
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dengan menambahkan sodium bikarbonat (NaHCO3) dengan perbandingan 1:1 

dan 1:1.5 (Ermawati dkk, 2011). Hasil TiO2 yang diperoleh pada penelitian yang 

dilakukan oleh Ermawati dkk (2011) yaitu sebesar 64,62%. Pada penelitian 

Indrawati (2013) suhu roasting yang digunakan yaitu 600C, 700C, 800C, dan 

900C. Kadar TiO2 meningkat sampai suhu 700˚C. Sedangkan pada suhu diatas 

700C, kadar TiO2 menurun dan meningkatnya kadar Fe. Pada penelitian Wu 

(2010) telah dilakukan ekstraksi ilmenit menggunakan asam klorida. Dalam 

penelitian tersebut ilmenit direaksikan dengan HCl dengan suhu 100C, hasil yang 

diperoleh yaitu sebesar 98%. Selain itu, Zhang (2011) menyebutkan bahwa proses 

leaching dengan HCl memberikan keuntungan seperti leaching secara cepat, 

pengurangan unsur pengotor yang baik, dan dianggap sebagai proses yang optimal 

untuk mempersiapkan rutil sintetis. Dalam penelitian tersebut ilmenit direaksikan 

dengan HCl yang dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 105C, dengan 

perolehan TiO2 rutil sintetik sebesar 90,50%.  Menurut penelitian yang telah 

dilakukan oleh Mahmoud dkk (2003), nilai ekstraksi titanium sedikit menurun 

seiring waktu yang lebih lama dan penurunan mencapai sekitar 10% setelah 5 

jam. 

 

Oleh sebab itu dalam penelitian ini dilakukan penambahan NaHCO3 pada pasir 

besi yang telah dihaluskan dan diayak dengan ayakan 200 mesh. Suhu roasting 

yang digunakan yaitu 700C. Proses leaching dilakukan menggunakan 12 M HCl 

terhadap proses pembentukan TiO2 dari pasır besi dengan variasi waktu leaching 

yang berbeda, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6 jam. TiO2 hasil ekstraksi dikarakterisasi 

menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF) dan X-Ray Diffraction (XRD). 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar konsentrasi TiO2 yang diperoleh sebelum dilakukan proses 

ekstraksi? 

2. Berapa besar konsentrasi TiO2 yang diperoleh setelah dilakukan proses 

ekstraksi dengan metode leaching dengan variasi waktu 2, 3, 4, 5, dan 6 

jam? 

3. Fasa TiO2 apa saja yang terbentuk pada hasil ekstraksi setelah dilakukan 

uji dengan menggunakan karakterisasi XRD? 

4. Bagaimana bentuk morfologi dan kandungan elementer Ti pada sampel 

setelah leaching? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui besar konsentrasi TiO2 yang diperoleh sebelum dilakukan 

proses ekstraksi. 

2. Mengetahui besar konsentrasi TiO2 yang diperoleh setelah dilakukan 

proses ekstraksi dengan metode leaching dengan variasi waktu 2, 3, 4, 5, 

dan 6 jam. 

3. Mengetahui fasa TiO2 yang terbentuk pada hasil ekstraksi setelah 

dilakukan uji dengan menggunakan karakterisasi XRD. 

4. Mengetahui bentuk morfologi dan kandungan elementer Ti pada sampel 

setelah leaching. 
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1.4. Batasan Masalah 

 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasir besi 

Lampung. 

2. Pasir besi yang digunakan dihaluskan menggunakan mortar dan diayak 

dengan ayakan 200 mesh. 

3. Roasting dilakukan pada suhu 700C. 

4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode leaching HCl 

dengan variasi waktu yang berbeda yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6 jam. 

5. Karakterisasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu XRD dan XRF 

yang dilakukan di LIPI Tanjung Bintang, dan SEM EDS yang dilakukan di 

LTSIT Unila. 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan informasi mengenai bahan alam yang melimpah di 

Lampung. 

2. Memanfaatkan pasir besi untuk memperoleh TiO2. 



 
 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Pasir Besi 

 

 

Secara geologis, besi di Indonesia terdiri atas empat jenis, antara lain pasir besi, 

besi laterit atau bijih besi, besi primer dan besi sedimen (Dinas Pertambangan dan 

Energi Provinsi Kalimantan Selatan, 2015). Berdasarkan data dari Pusat Sumber 

Daya Geologi (2016), pada tahun 2015 jumlah sumber daya pasir besi jumlahnya 

sebesar 4,45 miliar ton (bijih) dan 1,68 miliar ton (logam). Penyebaran pasir besi 

antara lain di Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, SulawesiUtara, Maluku Utara dan 

Papua. 

Berdasarkan Pusat Sumber Daya Geologi (2016), didapatkan bahwa sumber daya 

pasir besi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sumber daya pasir besi 

berjumlah sebesar 1,58 miliar ton, pada tahun 2012 menurun sedikit menjadi 1,53 

miliar ton karena adanya produksi yang meningkat pesat. Namun pada tahun 2013 

meningkat kembali menjadi 2,11 miliar ton disebabkan adanya penemuan sumber 

daya baru yang sangat besar mencapai 608,76 juta ton, dan pada tahun 2014 

meningkat kembali menjadi 2,12 miliar ton karena adanya penemuan sumber daya 

baru sebesar 11,00 juta ton. Pada tahun 2015 sumber daya meningkat sangat 
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besar sekali menjadi 4,46 miliar ton karena adanya penemuan sumber daya yang 

baru lagi sebesar 2,33 miliar ton (Pusat Sumber Daya Geologi, 2016). 

Kandungan mineral pasir besi tersebut umumnya adalah oksida logam seperti 

besi, timah dan silika/kuarsa (Setianti dkk, 2017). Pasir besi merupakan mineral 

yang banyak mengandung senyawa besi oksida, misalnya magnetit (Fe3O4), 

ilmenit (FeTiO3), hematit (Fe2O3) dan mineral lain seperti alumina serta silika 

dalam jumlah sedikit (Hilman dkk, 2014). Selama ini bahan mineral tersebut 

belum dimanfaatkan secara maksimal dan diekspor dalam bentuk mentah atau 

dengan kata lain sumber daya alam tersebut masih belum ditingkatkan nilai 

tambahnya (Ernawati dkk, 2011). Pasir besi merupakan jenis pasir dengan 

konsentrat berat dari logam besi, berwarna abu-abu gelap atau kehitaman 

(Setiawati, 2016). Semakin gelap warna dari pasir, menunjukkan konsentrasi 

unsur Fe yang makin tinggi (Yahya, 2014).   

 

2.2. Ilmenit 

 

 

Ilmenit terbentuk sebagai mineral utama dalam batuan beku, terkonsentrasi dalam 

suatu lapisan dan ditemukan sebagai limbah dari pertambangan timah, pasir 

zircon atau pasir besi (Setiawati, 2016). Ilmenit (FeTiO3) ditemukan berupa bijih 

dengan skala yang besar atau sebagai deposit sekunder (berupa pasir) yang 

mengandung mineral logam berat (Setiawati, 2013). Ilmenit merupakan bentuk 

spinel dari besi oksida dan titanium oksida, sehingga mustahil untuk memisahkan 

besi dari titanium pada Ilmenit menggunakan pemisahan fisika (Rohmah, 2015). 

Besi dipisahkan dari permukaan ilmenit untuk mendapatkan TiO2 dalam jumlah 
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besar.  

Ilmenit dapat langsung digunakan untuk membuat pigmen atau logam titanium 

(Subagja, 2016). Ilmenit memiliki struktur kristal heksagonal. Ilmenit merupakan 

unsur terpenting dalam ekstraksi unsur titanium, secara komposisi ilmenit terdiri 

atas 36,80% Fe, 31,57% Ti, dan 31,63% O atau 52,66% TiO2, dan 47,33% FeO. 

Batuan maupun pasir ilmenit terbentuk karena kejadian alam, sehingga sering 

terjadi kerusakan pada susunan kristalnya dan mengakibatkan presentase massa 

yang ada tidak sama dengan teori. Walaupun cadangan ilmenit di Indonesia tidak 

sebanyak cadangan ilmenit di India yang menempati urutan kedua di dunia 

(Sasikumar dkk, 2003), Indonesia berpotensi mengembangkan industri rutil 

(TiO2) sintetik maupun logam titanium Ilmenit dapat langsung diproses untuk 

membuat pigmen TiO2 atau logam titanium, namun ilmenit biasanya diproduksi 

menjadi bahan intermediet dengan kandungan besi yang rendah (Amer, 2002). 

Oleh karena itu, umumnya kandungan TiO2 dalam ilmenit alam antara 33-65% 

(Graha, 1987).  

 

2.3. Titanium Dioksida 

 

 

Titanium dioksida (TiO2) terdapat di alam dalam bentuk batuan, endapan batuan, 

dan pasir. Walaupun TiO2 cukup melimpah, namun sering ditemukan dengan 

konsentrasi rendah di bebatuan. Biaya produksi untuk TiO2 relatif tinggi 

(Setiawati, 2016). TiO2 mempunyai tiga jenis bentuk kristal yaitu rutil, anatase, 

dan brookit (Kim dkk, 2005; Dastan dkk, 2014; Shahini dkk, 2011; Chekina dkk, 

2013). Diantara ketiganya, TiO2 kebanyakan berada dalam bentuk rutil dan 

anatase. Secara termodinamik, kristal anatase lebih stabil dibandingan rutil 



9 
 

 
 

(Dastan dkk, 2014). Anatase dan rutil memiliki struktur kristal tetragonal, 

sedangkan brookit memiliki struktur kristal orthorombik (Suzana, 2002). Struktur 

kristal TiO2 dapat dilihat pada Gambar 2.1, 2.2, dan 2.3.  

 

Gambar 2.1 Struktur kristal TiO2 (anatase). Model TiO2 yang digunakan adalah  

sistem teragonal dengan parameter kisi a = b = 3,796  dan c = 

9,444  , warna hijau = Ti dan warna ungu = O. Pemodelan kristal 

menggunakan Vesta (Djerdj dan Tonejc, 2006). 

 

Gambar 2.2 Struktur kristal TiO2 (rutil). Model TiO2 yang digunakan adalah 

sistem teragonal dengan parameter kisi a = b = 4,594  dan c = 

2,959 , warna hijau = Ti dan warna ungu = O. Pemodelan kristal 

menggunakan Vesta (Howard dkk, 1991). 
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Gambar 2.3 Struktur kristal TiO2 (brookit). Model TiO2 yang digunakan adalah  

sistem orthorombik dengan parameter kisi a = 9,174 , b = 5,449  

dan c = 5,138 , warna hijau = Ti dan warna ungu = O. Pemodelan 

kristal menggunakan Vesta (Meagher dan Lager, 1979). 

 

Rutil secara termodinamika lebih stabil daripada anatase. Walaupun demikian 

anatase dan brookit tetap stabil pada suhu rendah. Anatase dan brookit dapat stabil 

pada suhu tinggi apabila ditambahkan doping tertentu saat sintesis (Lindu, 2008). 

Brookit sulit dan jarang sekali dijumpai karena merupakan fase yang hanya hadir 

jika disintesis dengan tekanan tinggi (Li dan Ishigaki, 2004). Perubahan anatase 

menjadi rutil umum terjadi pada suhu tinggi, namun tidak ada temperatur spesifik 

yang memunjukkan perubahan fase ini berlangsung. Umumnya untuk 

mendapatkan rutil dari anatase, kalsinasi dilakukan pada suhu 900 °C seperti yang 

telah dilakukan pada penelitian sebelumnya (Lasheen, 2008). 

TiO2 merupakan suatu material yang memiliki beberapa keunggulan diantaranya 

yaitu memiliki sifat optik yang baik (Wei dkk, 2013), tidak beracun, inert, 

memiliki aktivitas fotokatalis yang baik, harganya murah, berlimpah, tidak larut 

dalam air, semikonduktor dengan band gap yang lebar, dan memiliki luas 
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permukaan yang besar. Keunikan sifat ini juga dapat ditingkatkan dengan 

mendesain TiO2 dengan berbagai macam ukuran partikel (Sagadevan, 2013; 

Wang dkk, 2010; Venckatesh dkk, 2012; Abbad dkk, 2012), kristalinitas, dan 

morfologi kristal. TiO2 merupakan serbuk berwarna putih dengan sifat tidak 

tembus cahaya (material transparan) sehingga diaplikasikan sebagai bahan baku 

cat, industri kertas, plastik, dan sensor gas (Zhang dkk, 2001). TiO2 juga 

digunakan sebagai pigmen untuk tinta, plastik. kosmetik, sabun, pasta gigi, dan 

makanan. TiO2 merupakan pilihan yang bagus untuk pigmen karena tahan korosi 

dan non-toksi. Oleh karena TiO2 banyak memiliki keunggulan, banyak penelitian 

telah dilakukan. Bahkan, ringkasan mengenai pembuatan TiO2 telah banyak 

dilaporkan, contohnya oleh Zhang, dkk (2011). 

 

2.4. Leaching 

 

 

Leaching merupakan proses ekstraksi suatu material dengan menggunakan pelarut 

(Purwani dkk, 2015). Reaksi leaching yang terjadi bisa antara oksida basa dengan 

asam atau basa dengan asam. Oksida basa akan bereaksi dengan larutan asam 

membentuk garam dan air atau reaksi antara basa dengan asam (Sasikumar dkk, 

2007). Proses leaching merupakan proses ekstraksi padat/cair yang bertujuan 

untuk memisahkan suatu senyawa kimia yang diinginkan dari senyawa kimia lain 

atau pengotor dari padatan ke dalam cairan. Natziger dan Gupta (1987) telah 

melakukan peningkatan ekstraksi dengan kombinasi proses oksidasi dan leaching 

dengan asam klorida untuk menghasilkan TiO2. 
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Terdapat dua cara untuk produksi TiO2 yaitu proses leaching dengan asam sulfat 

dan proses leaching dengan asam klorida (The Wolfson Foundation RSC, 2013). 

Proses leaching dengan asam sulfat menggunakan teknologi yang lebih sederhana 

daripada proses leaching dengan asam klorida dan dapat menggunakan bijih  besi 

berkadar lebih rendah dan lebih murah. Namun, umumnya memiliki biaya 

produksi yang lebih tinggi dan dengan pengolahan asam lebih mahal untuk 

membangunnya daripada proses leaching dengan asam klorida. Proses leaching 

dengan asam sulfat dianggap kurang ramah lingkungan tetapi daur ulang dapat 

dikombinasikan dengan pengembangan produk sampingan lainnya, dapat 

membuatnya sebersih proses leaching dengan asam klorida. Pada proses leaching 

dengan asam sulfat, ilmenit dilarutkan dalam asam sulfat untuk membentuk 

campuran sulfat. Setiap besi dikeluarkan dari larutan sehingga warna produk akhir 

tidak rusak (Wahyuningsih dkk, 2016). 

 

2.5. X-Ray Diffraction (XRD) 

 

 

Sinar-X merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang 

pendek antara 0,5 - 2,5 Å (Suryanarayana dan Norton, 1998). Sinar-X juga 

mengalami fenomena difraksi seperti yang diamati pada cahaya tampak. Namun, 

tidak seperti cahaya tampak, sinar-X tidak dapat difraksi oleh kisi optik biasa 

karena panjang gelombangnya yang sangat pendek. Sinar-X dihasilkan dari 

tumbukan elektron berkecepatan tinggi dengan logam sasaran. 

XRD merupakan metode analisa yang memanfaatkan interaksi antara sinar-X 

dengan atom yang tersusun dalam sebuah sistem kristal. Untuk 
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dapat memahami prinsip dari difraksi sinar-X dalam analisa kualitatif maupun 

kuantitatif, terlebih dahulu diuraikan penjelasan mengenai sistem kristal. XRD 

memiliki prinsip kerja yaitu sinar-X merefleksikan atau membelokkan sinar 

kepada bidang-bidang atom kristal dari material sampel yang diuji sehingga kita 

dapat mengkarakterisasi karakteristik pada sampel uji (Suslick dkk, 1998). 

Sinar-X ditembakkan pada sampel padatan kristalin, kemudian sinar didifraksikan 

ke segala arah dengan memenuhi Hukum Bragg. Detektor bergerak dengan 

kecepatan sudut yang konstan untuk mendeteksi berkas sinar-X yang 

didifraksikan oleh sampel (Cullity, 1978). Sinar-X yang ditembakkan mempunyai 

energi yang lebih tinggi sehingga mampu mengeksitasi elektron-elektron dalam 

atom sasarannya (Plaats, 1972). Apabila suatu bahan dikenai sinar-X maka 

intensitas sinar-X yang ditransmisikan lebih kecil dari intensitas sinar datang. Hal 

ini disebabkan adanya penyerapan oleh bahan dan juga penghamburan oleh atom-

atom dalam material tersebut. Berkas sinar yang dihantarkan tersebut ada yang 

saling menghilangkan karena fasenya berbeda dan ada juga yang saling 

menguatkan karena fasenya sama. Berkas Sinar-X yang saling menguatkan 

disebut sebagai berkas difraksi. Skema difraksi Sinar-X ditampilkan pada Gambar 

2.4. 
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Gambar 2.4 Skema dasar XRD (Cullity, 1978) . 

Jika seberkas sinar-X dengan panjang gelombang λ diarahkan pada permukaan 

kristal dengan sudut  , maka sinar tersebut akan dihamburkan oleh bidang atom 

kristal dan akan menghasilkan puncak difraksi. Skema difraksi Hukum Bragg 

ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Hukum Bragg (Cullity, 1978).
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Gambar 2.5 terlihat bahwa sinar datang A akan menumbuk titik E dan kemudian 

sinar dibelokkan. Begitu juga dengan sinar datang B akan menumbuk titik H 

dengan panjang gelombang FH + HG. Dengan jarak tempuh sinar AEC = jarak 

tempuh sinar BHD, maka: 

            (2.1) 

     
  

  
 
  

 
    (2.2) 

             (2.3) 

Karena FH = HG, maka: 

          (2.4) 

Kemudian substitusikan persamaan (2.4) ke persamaan (2.3), adalah sebagai 

berikut: 

         

      
 

 
  

             (2.5) 

dengan   adalah panjang gelombang (Å), d adalah jarak antar bidang (m), dan   

adalah sudut difraksi (Cullity, 1978). 

 

2.6. X-Ray Fluorescence (XRF) 

 

 

XRF merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia beserta 

konsentrasi secara kualitatif maupun kuantitatif, analisis kualitatif dilakukan 

untuk menganalisis jenis unsur yang terkandung dalam bahan dan analisis 

kuantitatif dilakukan untuk menentukan konsentrasi dari unsur-unsur yang 

terkandung dalam bahan (Fahmi dkk, 2016; Ermrich dkk, 2013; Nayak dkk,
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2007; Treacy dkk, 2007). Analisis XRF memanfaatkan sinar-X berenergi 

tinggi,untuk mementalkan elektron yang berada pada tingkat energi terendah pada 

sampel sehingga terjadi transisi elektron untuk mengisi posisi elektron yang 

tereksitasi, diiringi dengan pemancaran kembali sinar-X karakteristik dengan 

energi yang lebih rendah. 

Metode yang digunakan pada XRF tidak merusak sampel uji dan bisa diterapkan 

dalam bentuk padatan, serbuk, cairan dan gas. XRF memiliki presisi yang tinggi, 

maka XRF sering menjadi teknik yang dipilih dalam menentukan unsur utama 

dalam batuan seperti Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn dan Fe dengan nilai 

ketidakpastian relatif antara 0,2 sampai 0,4 % (Pottos and Webb, 1992). 

 

Gambar 2.6 Proses XRF (Girard, 2010). 

Prinsip kerja XRF adalah terjadinya tumbukan atom-atom pada permukaan 

sampel oleh Sinar-X dari sumber Sinar-X. Interaksi ini menyebabkan terjadinya 

efekfotolistrik pada atom-atom di permukaan bahan tersebut. Pada interaksi ini, 
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elektron dalam orbital kulit K akan terlempar dan terjadi kekosongan elektron 

pada kulit tersebut. Kekosongan elektron ini akan diisi oleh elektron dari orbital 

diatasnya. Perpindahan elektron ini diikuti dengan timbulnya Sinar-X 

karakteristik sesuai dengan atom yang mengalami proses tersebut (EDAX, 1993). 

 

 

2.7. Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-

EDS) 

 

 

Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) 

digunakan untuk melakukan analisis X-Ray kuantitatif pada sampel yang 

disiapkan. Dalam pengukuran menggunakan SEM-EDS, setiap piksel berisi 

spektrum EDS lengkap yang dapat dikuantifikasi untuk mendapatkan komposisi 

kimia, dan kemudian digabungkan dengan informasi spasial untuk memberikan 

pengukuran semua elemen yang dikuantifikasi (Georget dkk, 2021). Untuk 

pengukuran SEM-EDS, waktu adalah faktor pembatas utama. Batasan utama 

adalah waktu yang diperlukan untuk menyiapkan sampel, menganalisis sampel di 

mikroskop (beberapa jam hingga sehari untuk area berkualitas tinggi) dan 

mengukur area (biasanya 10 jam) (Munch dkk, 2015).  

Parameter SEM harus diatur untuk mendapatkan statistik penghitungan yang baik, 

tetapi membatasi kerusakan sinar (Rossen dan Scrivener, 2017). Jika 

kerusakannya berlebihan maka akan mengubah struktur dan komposisi kimia 

seluruhnya (Bensted dan Barnes, 2002). Penggunaan tahap pendinginan telah 

diusulkan untuk membatasi kerusakan tersebut (Rößler dkk, 2006). Dalam SEM, 

kerusakan dapat terjadi juga bahkan dalam sampel massal. Dalam SEM, analisis 

titik lebih disukai karena meraster berkas di area yang lebih besar daripada 
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analisis titik sangat meningkatkan kemungkinan pencampuran. Spektrometri 

dispersi energi (EDS) secara rutin digunakan karena dengan mudah merekam 

rentang penuh terpilih dari karakteristik sinar-X yang dapat diproses dan 

dikuantifikasi (Rossen dan Scrivener, 2017). Skema SEM dapat dilihat pada 

Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7. Skema SEM (Griffin dan Riessen, 1991). 

 



 
 

 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 di 

Laboratorium Fisika Material Universitas Lampung, Laboratorium Terpadu 

Sentra Inovasi Teknologi (LTSIT) Universitas Lampung, dan Balai Penelitian 

Teknologi Mineral (BPTM) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

Tanjung Bintang. 

 

 

3.2. Alat dan Bahan 

 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mortar, ayakan 200 mesh, beaker 

glass, erlenmeyer, corong kaca, gelas ukur, pipet tetes, spatula, hot plate, stirer 

bar, cawan petri, oven, timbangan digital, kertas saring, botol plastik (tempat 

sampel), furnace, XRF, dan XRD. 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasir besi, HCl 12 M, sodium 

hidrogen karbonat (NaHCO3), dan aquades. 
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3.3. Prosedur Penelitian 

 

3.3.1. Karakterisasi menggunakan XRD 

Karakterisasi menggunakan XRD dalam penelitian ini yaitu melalui tahapan 

sebagai berikut (Ernich dan Opper, 2013): 

1. Serbuk sampel dimasukkan ke dalam holder. 

2. Cover pintu XRD dibuka. 

3. Holder diletakkan pada sampel holder XRD untuk diradiasi dengan Sinar-X. 

4. Tombol swin dan swout diarahkan ke atas untuk menyalakan UPS. 

5. Sistem “ON” pada display UPS dipilih kemudian diklik “ENTER”. 

6. Yes-Confirm pada display UPS dipilih kemudian diklik “ENTER”. 

7. Tombol chiller pada XRD diarahkan ke bawah. 

8. Komputer dihidupkan. 

9. Lampu pada alat XRD dinyalakan. 

10. Tombol power on ditekan untuk menghidupkan alat XRD dan pintu cover 

dipastikan tertutup. 

11. Kunci pada alat XRD diputar kemudian tunggu sejenak hingga muncul 30 kV 

dan 10 mA pada alat XRD. 

12. Hasil analisis XRD diolah dengan software PCPDFWIN. 

3.3.2. Karakterisasi pasir besi menggunakan XRF 

Karakterisasi pasir besi menggunakan XRF dalam penelitian ini yaitu melalui 

tahapan sebagai berikut (Brouwer, 2013): 

1. Pasir besi dihaluskan menggunakan mortar dan diayak menggunakan ayakan 

200 mesh. 
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2. Tombol power ditekan untuk menghidupkan Uninterruptible Power Supply 

(UPS).  

3. Pada UPS ditekan tombol “ON”. 

4. PC komputer dinyalakan. 

5. Tombol “Power” pada alat XRF ditekan dan ditunggu sekitar satu menit. 

6. Kunci pada alat XRF diputar searah jarum jam sebesar 90
o
. 

7. Setelah alat XRF hidup kemudian ditunggu selama dua jam hingga alat siap 

digunakan. 

8. Setelah dua jam, cover alat XRF dibuka dan masing-masing sampel 

diletakkan pada sampel holder. 

9. Cover alat XRF ditutup, maka proses analisis bahan secara otomatis akan 

dijalankan. 

3.3.3. Ekstraksi TiO2 dari pasir besi 

3.3.3.1. Preparasi sampel 

Preparasi sampel dalam penelitian ini yaitu melalui tahapan sebagai berikut 

(Istiqomah dkk, 2019): 

1. Sampel disiapkan berupa pasir besi dan sodium hidrogen karbonat 

(NaHCO3).  

2. Pasir besi dihaluskan menggunakan mortar. 

3. Pasir besi diayak menggunakan ayakan 200 mesh. 

4. Pasir besi yang telah dihaluskan selanjutnya ditambahkan dengan NaHCO3 

dengan perbandingan 1:2 
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3.3.3.2. Ekstraksi TiO2 

Ekstraksi TiO2 dalam penelitian ini yaitu melalui tahapan sebagai berikut 

(Ermawati dkk, 2011) (Indrawati, 2013) (Zhang, 2011) (Mahmoud dkk, 2003): 

1. Pasir besi yang telah dicampur dengan NaHCO3, di-roasting menggunakan 

furnace pada suhu 700˚C dengan waktu tahan 1 jam. 

2. Leaching HCl dilakukan dengan perbandingan pasir besi dengan HCl yaitu 

1:4, leaching HCl dilakukan dengan variasi waktu 2, 3, 4, 5, dan 6 jam. 

3. HCl disiapkan sebanyak 80 ml di dalam beaker glass dan diletakkan diatas 

hot plate  dengan suhu 110˚C sambil diaduk. 

4. Pasir besi ditimbang sebanyak 20 gram, setelah HCl mendidih, pasir besi 

dimasukkan secara perlahan ke dalam beaker glass yang berisi HCl dan 

ditunggu selama dua jam. 

5. Setelah sampel mengendap, kemudian dimasukkan sebanyak 50 ml HCl. 

6. Beaker glass diangkat dari hot plate dan didiamkan selama 15 menit hingga 

sampel mengendap, larutan yang tidak mengendap dibuang. 

7. Water leaching dilakukan dengan memanaskan aquades diatas hot plate 

sebanyak 50 ml di dalam beaker glass dengan suhu 80°C dan sampel hasil 

endapan leaching HCl dimasukkan kedalam aquades selama 30 menit tanpa 

pengadukan. 

8. Setelah 30 menit beaker glass diangkat dari hot plate dan dibiarkan hingga 

larutan mengendap. Larutan yang tidak mengendap dibuang dan endapan 

disaring menggunakan kertas saring sambil ditambahkan aquades hingga 

warna kuning pada sampel menghilang. 
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9. Endapan yang telah disaring, dipanaskan menggunakan oven pada suhu 

100°C selama 30 menit dan ditimbang. 

10. Hasil yang telah diperoleh dikalsinasi dengan suhu 480˚C dengan waktu 

tahan 2 jam. 

11. Diulangi tahap 3 sampai 10 dengan proses yang sama namun dengan waktu 

leaching HCl yang berbeda yaitu 3, 4, 5, dan 6 jam. 

3.3.3.3. Karakterisasi menggunakan XRF, XRD, dan SEM-EDS 

Karakterisasi yang dilakukan antara lain identifikasi komposisi unsur yang ada di 

dalam pasir besi menggunakan XRF, identifikasi fasa yang terkandung dalam 

pasir besi menggunakan XRD, dan identifikasi unsur dan morfologi menggunakan 

SEM-EDS.  

 

3.4. Diagram Alir 

 

 

Prosedur penelitian secara keseluruhan disajikan dalam bentuk diagram alir pada 

Gambar 3.1.  
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Gambar 3.1. Diagram Alir.

Mulai 

Preparasi sampel 

Pemanasan 700°C 

Leaching menggunakan HCl 

Leaching menggunakan aquades 

Penyaringan 

Kalsinasi 480°C 

Karakterisasi XRD, XRF, dan SEM-EDS 

Selesai 



 
 

 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Besar konsentrasi TiO2 pada pasir besi sebelum proses ekstraksi yaitu sebesar 

13,808%. 

2. Besar konsentrasi TiO2 pada sampel dengan waktu leaching 2, 3, 4, 5, dan 6 

jam yaitu masing-masing sebesar 60,701%, 52,398%, 30,340%, 46,442%, 

dan 53,837%. 

3. Fasa TiO2 yang terbentuk setelah ekstraksi adalah fasa rutil yaitu pada posisi 

2θ antara 27,425 sampai 27,44, dan fasa brukit pada posisi 2θ 30,925, dan 

antara 32, sampai 32,625. 

4. Morfologi permukaan hasil ekstraksi berbentuk butiran dan komposisi 

elementer Ti sebesar 0,03%. 

 

5.2. SARAN 

 

1. Untuk meningkatkan kadar konsentrasi TiO2 pada pasir besi, maka disarankan 

dilakukan leaching menggunakan variasi konsentrasi larutan yang digunakan, 

dan mengganti larutan asam. 
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2. Saat proses leaching disarankan untuk menutup beaker glass agar TiO2 tidak 

ikut menguap. 
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