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PRAKATA 
 

Puji syukur atas terbitnya buku Kimia Material ini. Buku ini dapat digunakan 

sebagai panduan bagi para ilmuwan, akademisi dan mahasiswa Kimia dan Teknik Kimia 

yang ingin mendalami tentang topik Kimia Material. Impelemtasi buku ini meliputi kajian 

pendahuluan dan teori tentang material. Pada bagian lain terdapat teknik karakterisasi 

material dan klasifikasinya. Secara khusus, buku ini juga membahas topik tentang berbagai 

material dalam kimia serta aplikasinya secara khusus. 

       

       Penyusun 

       Padang, 6 Februari 2021 

 

 

       Dr. Rahadian Zainul, S.Pd., M.Si. 
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BAB 1. MATERIAL 

  

A. Pendahuluan 

 Material adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati 

ruang. Termasuk ke dalam ilmu ini adalah unsur fisika terapan, teknik kimia, 

mesin, sipil dan listrik. Material dapat berupa bahan logam dan nonlogam. Bahan 

logam ini terdiri darilogam ferro dan nonferro. Bahan nonlogam dapat dibagi 

menjadi bahan organik (bahan yang berasal dari alam) dan bahan anorganik. 

Logam mempunyai beberapa sifat antara lain: sifat mekanis, sifat fisika, sifat 

kimia, dan sifat  pengerjaan.  

Teknik Material atau Materials Science and Engineering adalah suatu bidang 

yang mempelajari ilmu dan merekayasa material. Material dibagi menjadi 4 yaitu 

logam, polimer, keramik dan komposit. Memang agak mirip dengan Teknik 

Metalurgi, tapi sebenarnya berbeda. Teknik Metalurgi lebih menekankan 

ekstraksi bahan tambang menjadi bahan setengah jadi. Metalurgi juga lebih 

mempelajari ke arah Logam. Mereka mungkin tidak belajar mengenai Polimer, 

Keramik dan Komposit.  

Logam dibagi menjadi dua yaitu, ferrous dan non-ferrous. Material yang 

umum digunakan adalah  baja karena baja lebih tangguh dari pada besi biasa.Ini 

dikarenakan kandungan karbon (C) dalam baja lebih sedikit dari besi. Pada 

teorinya baja mengandung kurang dari 2,14% karbon namun pada prakteknya 

biasanya baja mengandung kurang dari 1% karbon. Pemilihan bahan dalam 

perancangan suatu komponen atau produk adalah berdasarkan sifat-sifat yang 

dimiliki oleh bahan tersebut yang sesuai dengan fungsi dan prinsip kerja dari 

komponen yang dirancang. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisika_terapan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_mesin
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_sipil
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_listrik
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Struktur mikro material terbagi atas : 

1. Atom, merupakan suatu unsur terkecil dari material yang tidak dapat dibagi 

lagi dengan reaksi kimia biasa.  

2. Sel Satuan, merupakan susunan dari beberapa atom yang teratur. 

     Kebanyakan material yang kita gunakan material logam. Logam adalah 

bahan/material teknik yang sangat banyak digunakan dalam berbagai bidang. 

Dalam dunia keteknikan, logam merupakan material yang paling mendominasi 

dari bahan-bahan teknik lainnya sebagai bahan yang paling utama dalam 

pembuatan mesin.  

Contoh dari logam yang sudah memiliki sifat-sifat penggunaan teknis 

tertentu dan dapat diperoleh dalam jumlah yang cukup adalah besi, tembaga, 

seng, timah, timbel nikel, aluminium, magnesium. Kemudian tampil logam-

logam lain bagi penggunaan khusus dan paduan, seperti emas, perak, platina, 

iridium, wolfram, tantal, molybdenum, titanium, vokalt, anti monium (metaloid), 

khrom, vanadium, beryllium, dan lain-lain. 

B. Jenis-jenis Sifat Karakterisasi Material 

Berdasarkan sumbernya material dibagi atas dua macam : 

1. Material Organik 

Material organik adalah material yang bersumber dari alam berupa 

makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan langsung tanpa melalui proses. Contoh : 

kayu, karet alam, dan batu bara. 

2. Material Anorganik 

Material anorganik adalah material yang bersumber dari alam selain 

makhluk hidup dan untuk mendapatkannya harus diproses terlebih dahulu. 

Material anorganik dibedakan atas 2 macam yaitu Logam dan Non Logam. 
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Logam adalah material yang mempunyai daya hantar listrik yang tinggi dengan 

sifat konduktor yang baik dan tahan terhadap temperatur tinggi, mempunyai titik 

didih tinggi, keras, mengkilap, tidak tembus cahaya, dan dapat dideformasi. 

Logam terdiri dari Ferro dan Non Ferro. Logam ferro adalah logam 

dengan unsur penyusun utamanya adalah Fe (besi). Logam ferro terbagi menjadi 

: 

1) Baja, yang merupakan logam dengan unsur penyusun utamanya adalah Fe (besi) 

dan C (karbon) dengan kadar karbon antara 0,02 % sampai 2,1 %. Baja ini terdiri 

atas :Baja Karbon (Carbon Steel), terdiri dari : Baja Karbon Rendah (Low Carbon 

Steel), dengan kadar karbon 0,02 % ≤ C ≤ 0,2 %. Contoh : plat dan paku. Baja 

Karbon Menengah (Medium Carbon Steel), dengan kadar karbon 0,2 % < C ≤ 0,5 

%. Contoh : roda gigi dan poros. Baja Karbon Tinggi (High Carbon Steel), dengan 

kadar karbon 0,5 % < C ≤  2,1 %. Contoh : spiral, dawai, dan cetakan tempa. 

2) Baja Paduan (Alloy Steel). Baja paduan adalah baja yang diperoleh dari pemaduan 

dua unsur atau lebih untuk mendapatkan sifat mekanik tertentu yang diinginkan, 

baja paduan dibagi atas; Baja Paduan Rendah (Low Alloy Steel), kadar paduan ≤ 

8%; Baja Paduan Tinggi (High Alloy Steel), kadar paduan > 8%. Contoh : baja 

tahan karat (Stain Less Steel), baja perkakas dan baja tahan gesek. Berdasarkan 

kegunaan : 1) Baja tahan karat (dengan penambahan Cr). Contoh: Stainless steel. 2) 

Baja tahan aus (dengan penambahan Mn). Contoh: Kuku eskavator. 3) Baja 

tahan temperatur tinggi (dengan penambahan Mo dan W). Contoh: Sudu turbin. 

4) Tool steel(dengan penambahan Mo dan V). Contoh: Pahat karbida. 

3) Besi Cor (Cast Iron). Besi cor merupakan logam dengan unsur penyusunnya adalah 

Fe dan grafit yang kadar karbonnya antara 2,1% sampai 6,67%. Berdasarkan 

proses pembuatannya besi cor terbagi atas : 1).Besi Cor Putih (White Cast Iron). 
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Besi cor putih merupakan besi cor yang tidak mempunyai grafit dengan fasa α + 

Fe3C. Didapat dengan pendinginan cepat, sehingga banyak mengandung Fe3C. 

Hal ini yang menyebabkan besi cor putih bersifat keras dan getas dengan % Si < 

1. 2). Besi Cor Kelabu (Gray Cast Iron). Besi cor kelabu merupakan besi cor 

dengan bentuk grafit berbentuk serpihan yang terbentuk dari Fe3C yang terurai, 

bersifat mampu meredam getaran, dan mempunyai kekuatan tekan yang tinggi. 

Pembentukannya sama dengan besi cor putih, perbedaannya terletak pada laju 

pendinginan. Contoh : konstruksi mesin jahit, blok mesin, lampu hias, dan mesin 

bubut. 

Berdasarkan fasa terbagi dua, yaitu 1) Besi Cor Kelabu Perapian Putih (Ferritic) 

berfasa α. Terbentuk dengan pendinginan lambat. 2) Besi Cor Kelabu Perapian 

Hitam (Pearlitic)Berfasa α + Fe3C. Terbentuk dengan pendinginan normal. 3) Besi 

Cor Nodular (Nodular Cast Iron) 

Bentuk grafit bulat, pembuatan dengan cara besi cor dipanaskan kemudian 

ditambah Mg (Nokulen) dan akan terbentuk gelembung-gelembung udara yang 

nantinya akan diisi oleh karbon dan memiliki keuletan yang tinggi. Bersifat tahan 

beban tarik. 

Berdasarkan fasanya terbagi dua, yaitu : 1) Besi Cor Nodular Putih fasa α. 

(Ferritic). Terbentuk dengan pendinginan secara lambat. 2) Besi Cor Nodular 

Hitam Berfasa α +Fe3C. (Pearlitic). Terbentuk dengan pendinginan secara cepat. 

3) Besi Cor Maliabel (Melleable Cast Iron) 

Besi cor yang diperoleh melalui proses tempering yang mempunyai sifat keras 

dan getas serta bentuk grafit seperti bongkahan. Contoh : spare part yang 

berukuran kecil. Berdasarkan fasanya terbagi dua, yaitu : 1) Besi Cor Maliabel 

Putih berfasa α. (Ferritic). Terbentuk dengan pendinginan secara lambat. 2) Besi 
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Cor Maliabel Hitam Berfasa α +Fe3C. (Pearlitic). Terbentuk dengan pendinginan 

secara cepat. 

2.Non Ferro 

Logam non ferro adalah logam dengan unsur penyusun utamanya selain Fe (besi) 

yang dicampur dengan unsur lain. Contoh: kuningan (Cu + Zn), alumunium, dan 

brass. 

Non Logam 

Non logam adalah material dengan titik didih rendah dan bersifat isolator, tidak 

tahan temperatur yang tinggi, dan sebagian tembus cahaya. Material non logam 

terdiri dari : 1) Polimer; Polimer merupakan gabungan monomer-monomer yang 

membentuk rantai hidrokarbon (C-H) yang panjang yang terdiri dari : 

a)Termoplastik. Termoplastik merupakan polimer dengan rantai karbon lurus, 

tidak tahan temperatur tinggi, dan berkekuatan rendah. Contoh : plastik. b) 

Termosetting. Termosetting merupakan polimer dengan rantai hidrokarbon 

bercabang, tahan terhadap temperatur tinggi, dan mempunyai stabilitas yang 

tinggi. Contoh : PVC (Poly Vinyl Chloride) dan melamin. C). Elastomer. Elastomer 

merupakan polimer yang mempunyai tingkat elastisitas yang tinggi dan rantai 

karbon berbentuk jala. Contoh : Karet alam. 2)Komposit. Komposit merupakan 

perpaduan dua unsur yang terdiri dari matriks dan fiber, yang masih memiliki sifat 

aslinya. Fiber sebagai penguat dan matriks sebagai pengikat. Berdasarkan 

matriksnya, komposit terbagi menjadi : a)Metal Matrics Composite (MMC) dengan 

logam sebagai matriks. Contoh: Body pesawat terbang. b)Ceramic Matrics Composite 

(CMC) dengan keramik sebagai matriks. Contoh: Tiang bangunan beton. c)Polymer 

Matrics Composite (PMC) dengan polimer sebagai matriks. Contoh: Ban. 3). 

Keramik. Keramik adalah suatu material yang merupakan perpaduan logam dan 
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non logam yang membentuk sifat baru melalui proses pemanasan. Keramik terbagi 

atas dua, yaitu a) :Keramik Tradisional. Keramik tradisional adalah keramik yang 

pembuatannya  mengalami proses pemisahan secara tradisional. Contoh : gerabah 

dan ubin. b)Keramik Modern. Keramik modern adalah keramik yang mengalami 

proses kimia secara modern untuk mendapatkan properties / sifat yang diinginkan. 

Contoh : keramik pada besi dibuat untuk mencegah rugi-rugi panas pada 

pencetusan awal pembakaran. 

C. Struktur Mikro Material 

Struktur mikro material terdiri atas : 

1. Atom 

Atom merupakan bagian terkecil dari material yang tidak dapat dibagi lagi 

dengan reaksi kimia biasa. 

2. Sel satuanAtom. 

Sel satuan merupakan gabungan dari beberapa atom yang tersusun secara 

teratur dan berulang. 

Jenis-jenis sel satuan antara lain : 

a)Cubic 

Sel satuan Cubic terdiri dari : 

- Body Centered Cubic (BCC), perhitungan APF dari BCC adalah APF = 68 %. 

- Face Centered Cubic (FCC), perhitungan APF dari FCC adalah APF  = 74 %. 

b)Hexagonal Closed Package (HCP) 

Cara perhitungan APF dari HCP : 

volume sel satuan = luas alas x tinggi 

tinggi = 1,633a 
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luas alas = 6 x luas segitiga = 6 x (1/2 a x a sin 60) = 6 x (1/2 a2 sin 60) = 3a2 sin 

60 

Volume sel satuan = 3a2 sin  60 x  1,633a = 4,899a3 sin 60 = 4,24a3 

a = 2R, maka : 

Volume sel satuan = 4,24(2R)3 = 4,24 x 8R3 = 33,94 R3 

APF = 74% 

c)Tetragonal 

Syarat dari tetragonal ini adalah a = b ≠ c dan α = β = γ = 90. 

d)Triklin 

Syarat dari Triklin adalah a ≠ b ≠ c dan α ≠ β ≠ γ ≠ 90. 

e)Monoklin 

Syarat dari Monoklin  adalah a ≠ b ≠ c dan α = γ = 90 ≠ β. 

3.Butir 

Butir  merupakan kumpulan sel satuan yang mempunyai arah dan orientasi gerak 

yang sama yang dilihat dari arah dua dimensi. 

4.Kristal 

Kristal merupakan susunan dari sel satuan yang memiliki arah dan orientasi 

gerak yang sama dilihat dari arah tiga dimensi. 

D. Sifat-Sifat Material 

Sifat-sifat yang terdapat pada material adalah : 

1. Sifat fisik 

Sifat fisik adalah sifat material yang dapat dilihat secara langsung tanpa melakukan 

pembebanan dan telah ada pada material tersebut. Contoh : warna dan dimensi. 

2. Sifat termal 

Sifat termal adalah sifat material yang dipengaruhi oleh temperatur. Contoh : titik 
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didih dan titik cair. 

3. Sifat akustik 

Sifat akustik adalah sifat material yang berhubungan dengan bunyi. Contoh : fibrasi. 

4. Sifat kimia 

Sifat kimia adalah sifat kimia dari material untuk mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya. Contoh : korosi. 

5. Sifat teknologi 

Sifat teknologi adalah sifat material untuk mampu diproses. Contoh : mampu cor. 

6. Sifat magnetic 

Sifat magnetik adalah sifat material untuk merespon medan magnet. 

7. Sifat optic 

Sifat optik adalah sifat material yang berhubungan dengan pencahayaan. Contoh: 

pembiasan. 

8. Sifat mekanik 

Sifat mekanik adalah sifat material yang dipengaruhi oleh pembebanan. Sifat 

mekanik terdiri dari : 

a. Kekerasan 

Kekerasan adalah kemampuan material untuk menahan deformasi plastis lokal akibat 

adanya penetrasi dipermukaan. Kekerasan ini tidak mempunyai kurva karena hanya 

berbentuk titik. 

b. Kekuatan 

Kemampuan material untuk menahan deformasi plastis secara menyeluruh sampai 

material itu patah. 

c. Kelentingan 

Kelentingan adalah besarnya energi yang diserap oleh material sampai pembebanan 
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elastis dan bila gaya dihilangkan akan kembali ke bentuk semula. 

d. Keuletan 

Keuletan adalah regangan plastis maksimum yang mampu ditahan oleh material 

sampai material tersebut patah. 

e. Ketangguhan 

Ketangguhan adalah besarnya energi yang dapat diserap oleh material sampai 

material tersebut patah. 

f. Modulus Elastisitas 

Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan pada daerah 

elastis yang menunjukkan derajat kekakuan material. 

Sifat material secara umum dapat diklasifikasikan seperti di bawah ini : 

1. Sifat Fisik 

Sifat yang telah ada pada material.contoh : warna, massa jenis, dimensi, bau, dan 

lain-lain. 

2. Sifat Kimia 

Sifat material yang berhubungan dengan komposisi kimia. 

contoh : kemolaran, kemolalan, dan konsentrasi. 

3. Sifat Teknologi 

Sifat material yang muncul akibat mengalami proses pemesinan, contoh : mampu 

tempa. 

4. Sifat Termal 

Sifat material yang dipengaruhi oleh temperature. 

contoh : konduktifitas termal, titik beku dan titik didih. 

5. Sifat Optik 

Sifat material yang berhubungan dengan pencahayaan. 
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contoh : rasioaktifitas, dan mampu dibiaskan. 

6. Sifat Akustik 

Sifat material yang berhubungan dengan bunyi. 

contoh : mampu meredam bunyi. 

7. Sifat Magnetik 

Sifat material untuk merespon medan magnet. 

contoh : mampu menyimpan magnet. 

8. Sifat Mekanik 

Sifat material yang muncul akibat pembebanan mekanik. 

Adapun sifat mekanik pada material antara lain : 

a. Kekerasan 

Kemampuan material untuk menahan deformasi plastis lokal akibat penetrasi di 

permukaan. 

b. Kekuatan 

Kemapuan material untuk menahan deformasi plastis secara menyeluruh. 

c. Keuletan 

Kemampuan material untuk menahan deformasi plastis maksimum sampai 

material itu patah. 

d. Kelentingan 

Besarnya energi yang diserap material selama deformasi elastis berlangsung 

e. Ketangguhan 

Besarnya energi yang diserap material sampai material tersebut patah. 

f. Modulus Elastisitas 

Merupakan ukuran kekakuan material 
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Mekanisme Penguatan Material 

1. Penguatan Larut Padat 

Penguatan dengan cara menambahkan sejumlah atom lain (atom asing) ke dalam 

sebuah gugusan atom induk. Pemaduan dalam jumlah tertentu dimana semua 

unsur pemadu terlarut padat dalam logam induk. Atom atom asing tersebut dapat 

larut padat intertisi atau substitusi tergantung pada ukurannya. Bila atom asing 

berukuran besar (d > 0.15D), maka larut padat substitusi. Kalau berukuran kecil 

(d < 0.15D) akan larut padat interstisi (d = diameter atom terlarut, D = diameter 

atom pelarut (atom induk). 

2. Penguatan dengan Fasa Kedua 

Penguatan fasa kedua terjadi ketika penambahan unsur paduan menghasilkan 

fasa kedua (second phase) atau fasa sekunder. 

Fasa kedua  bersifat keras (kuat) dan getas. Kekerasan (kekuatan) material 

meningkat dengan bertambahnya jumlah (fraksi berat) fasa kedua. Contoh 

paduan yang menghasilkan (memiliki) fasa kedua: 

Ø   Baja (Steel) 

Besi  (Fe) yang dipadu dengan karbon (C) menghasilkan fasa kedua senyawa 

Fe3C (sementit) disamping fasa utama ferrit (α) larut padat dalam (Fe) . Fasa ferrit 

bersifat lebih lunak dan ulet sedangkan sementit sangat keras tapi rapuh. 

3. Penguatan Presipitat 

Merupakan penambahan atom asing ke material utama. Keberadaan persipitat 

akan menghambat pergerakan dari dislokasi 

4. Penguatan Dispersi 

Logam paduan bisa ditingkatkan kekerasannya dengan penambahan partikel 

oksida yang akan menghalangi pergerakan dari dislokasi. Partikel oksida tidak 
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larut dalam matriknya pada suhu tinggi. Penambahan partikel Al2O3pada produk 

SAP (sintered aluminium product) akan memberikan kekuatan yang lebih tinggi 

dibandingkan padual Al  biasa pada suhu tinggi. 

5. Penguatan dengan Penghalusan Butir/Sub-butir 

Batas butir adalah penghalang dislokasi atau disebut juga penghalang terjadinya 

slip. Kemampuan menghalangi bertambah dengan peningkatan sudut mis-

orientasi butir (angle of misorientation). Butir halus mempunyai batas butir lebih 

banyak sehingga penghalang dislokasi lebih banyak dan lebih susah terjadinya 

slip akhirnya material menjadi lebih kuat. Makin halus ukuran butir maka bidang 

slip akan semakin pendek sehingga dislokasi akan cepat sampai ke batas butir. 

Semakin halus ukuran butir maka material akan semakin kuat. 

6. Pengerasan Regangan 

Untuk masing masing kenaikan regangan plastis, dibutuhkan tegangan yang lebih 

besar untuk menggerakkan dislokasi dibandingkan sebelumya karena dislokasi 

telah banyak yang sampai kebatas butir. Ini berarti logam bertambah kekerasan 

dan kekuatan. 

7. Penguatan dengan Tekstur  

Proses defornasi akan menyebabkan butir-butir dari logam mengarah pada 

orientasi tertentu. Logam yang orientasi kristalnya mengarah pada orientasi 

tertentu dikatakan memiliki tekstur kristalografis. Dengan adanya orientasi yang 

tertentu tersebut, maka logam tidak lagi bersifat isotrop melainkan justru bersifat 

anisotrop khususnya dalam hal kekuatannya 

8. Pengerasan Martensit 

Martensit memiliki susunan atom BCT sehingga dislokasi menjadi susah untuk 

bergerak. Baja dipanaskan sampai fasa austenit lalu dilakukan pendinginan cepat 
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sehingga atom-atom karbon pada austenit tidak sempat berdifusi keluar, 

akibatnya austenit akan bertransformasi menjadi martensit yang memiliki sel 

satuan BCT. Kekerasan martensit akan semakin tinggi dengan semakin 

banyaknya atom karbon yang larut didalamnya. 

Material terbagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya; baja, keramik, 

polimer, semikonduktor, dan material komposit. Struktur dari material terdiri dari 

beberapa level, di mana satu sama lain mempengaruhi perilaku atau sifat dari 

produk akhirnya, (gambar 1-10). Level-level tersebut dimulai dari tingkat struktur 

atom, struktur kristal, struktur butir, serta struktur multi fasa.Tingkatan level yang 

paling tinggi adalah level struktur atom yang menyusun material tersebut. 

 
Sumber : www.google.com 

 

P emi l i h an  Mat e r i a l   

Pemilihan material untuk berbagai macam aplikasi pada awalnya sangat 

tergantung kepada suatu proses yang dinamakan pemilihan material. Pemilihan 

ini biasanya didasari oleh beberapa persyaratan yang harus dilewati, diantaranya: 

1. Material tersebut harus mampu memenuhi persyaratan fisik dan mekanik.  
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2. Material tersebut mudah untuk dibentuk ataupun dipabrikasi.  

3. Material yang dapat diproses tersebut haruslah memiliki nilai ekonomis.  

Berbagai jenis bahan telah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun 

dalam industri. Penggunaannya pun sangat bergantung pada sifat-sifat dari bahan 

tersebut. Didalam industri manufaktur tidak akan lepas dari dengan satu bidang 

ilmu teknik yang berhubungan dengan material. Secara umum meterial teknik 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan yakni logam (metal) dan non logam 

(non metal). Jika ditinjau dari sudut pandang susunan unsur dasar, logam (metal) 

dibagi menjadi 2 (dua), yaitu logam murni dan logam alloy (logam paduan). 

Sedangkan non logam dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu keramik, komposit, dan 

polimer. 

 
Sumber : www.google.com 

https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-metal-alloy/bahan-teknik-1/


  21 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

 

Ilustrasi Material 

(Sumber : www.google.com) 

 

Klasifikasi Komposit 
(Sumber : www.google.com) 

 

Tiga Bahan Material Dasar 

Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, penghantar 

listrik dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Logam juga merupakan bahan 

yang dapat ditempa, mengkilat, magnetis, dan dapat dicampur secara homogen 

dalam berbagai kadar. 

Logam dibagi menjadi dua yaitu logam murni yang hanya terdiri dari satu jenis 

atom, seperti besi (Fe) murni, tembaga (Cu) murni dan  logam paduan (metal 
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alloy) yang terdiri dari dua atau lebih jenis atom dan merupakan campuran dari 

dua macam logam atau lebih yang dicampur satu sama lain dalam keadaan cair. 

Logam murni adalah suatu logam yang memiliki sifat-sifat: 

 kadar kemurnian 99,9% 

 kekuatan tarik rendah 

 titik lebur tinggi 

 daya hantar listrik baik 

 daya tahan terhadap karat baik 

Contoh-contoh logam murni adalah emas, timah, seng dan aluminum. Biasanya 

kaleng menggunakan aluminium murni, sementara kabel listrik menggunakan 

tembaga murni. 

 

Alumunium (Al) 

Sumber : www.google.com 

https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/250px-aluminium-4/
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Struktur Atomik Alumunium (Al) 

Sumber : www.materialsproject.org 

 
Spektra Absorpsi Sinar-X 

Sumber : www.materialsproject.org 

http://www.materialsproject.org/
http://www.materialsproject.org/
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Emas (Au=Aurum) 
Sumber : www.google.com 

 

 

 

Struktur Atomik Emas (Au) 

Sumber : www.materialsproject.org 
 

https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/gold-harga-emas-hari-ini-emas-300x225/
http://www.google.com/
http://www.materialsproject.org/
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Permukaan Atomik Emas (Au) 

Sumber : www.materialsproject.org 
 

 

Timah (Sn=Stanum) 
Sumber : www.google.com 

http://www.materialsproject.org/
https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/timah-alpha_lrg/
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Struktur Atomik Timah(Sn) 

Sumber : www.materialsproject.org 
 

 

Permukaan Atomik Timah(Sn) 

Sumber : www.materialsproject.org 

http://www.materialsproject.org/
http://www.materialsproject.org/
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Seng (Zn=Zinkum) 
Sumber : www.google.com 

 

 

Struktur Atomik Seng (Zn) 

Sumber : www.materialsproject.org 
 

 

https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/seng-2/
http://www.materialsproject.org/
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XRD Zn P1 dan Struktur Atomik Hexagonal Seng (Zn) 

Sumber : www.materialsproject.org 

Logam paduan (metal alloy) sering digunakan sebagai pengganti logam murni 

karena pada logam paduan memiliki sifat yang dapat memberikan keuntungan dan 

http://www.materialsproject.org/


  29 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

kemudahan sebagai material pabrikasi seperti kekerasan pada logam paduan dapat 

ditingkatkan dari kekerasan logam asalnya, kekuatan tarik dapat diperbesar, daya 

pemuaian dapat dikurangkan, titik lebur dapat diturunkan atau dinaikkan 

dibanding logam-logam asalnya. Sifat-sifat tersebut itulah yang tidak dimiliki 

logam murni sehingga dapat tambahkan unsur logam lainnya untuk mengeluarkan 

kelebihan-kelebihan dari sifat-sifat tersebut. Material logam dikelompokan menjadi 

dua yaitu : 

1. Logam Besi (ferrous) 

Logam ferro adalah logam besi (Fe). Besi merupakan logam yang penting dalam 

bidang teknik, tetapi besi murni terlalu lunak dan rapuh sebagai bahan kerja, bahan 

konstruksi dan lain-lain. Oleh karena itu besi selalu bercampur dengan unsur lain, 

terutama zat arang atau karbon (C). Logam ferro juga disebut besi karbon atau baja 

karbon. Bahan dasarnya adalah unsur besi (Fe) dan karbon (C), tetapi sebenarnya 

juga mengandung unsur lain seperti: silisium, mangan, fosfor, belerang dan 

sebagainya yang kadarnya relatif rendah. Unsur-unsur dalam campuran itulah 

yang mempengaruhi sifat-sifat besi atau baja pada umumnya, tetapi unsur zat 

arang (karbon) yang paling besar pengaruhnya terhadap besi atau baja terutama 

kekerasannya. 
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Struktur Kombinasi Fe-C (Fe23C6) Berbentuk Kubik 

Sumber : www.materialsproject.org 

 

Pembuatan besi atau baja dilakukan dengan mengolah bijih besi di dalam 

dapur tinggi yang akan menghasilkan besi kasar atau besi mentah. Besi kasar 

belum dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat benda jadi maupun 

setengah jadi, oleh karena itu, besi kasar itu masih harus diolah kembali di dalam 

dapur-dapur baja. Logam yang dihasilkan oleh dapur baja itulah yang dikatakan 

sebagai besi atau baja karbon, yaitu bahan untuk membuat benda jadi maupun 

setengah jadi. Logam Besi (ferrous) juga terdiri menjadi dua yaitu: 

http://www.materialsproject.org/
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Struktur Kombinasi Fe-C-Mn (Mn5Fe5C4) Berbentuk Triklinik 

Sumber : www.materialsproject.org 

 

 

http://www.materialsproject.org/
https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/ferrous/
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a. Baja (steel) 

Baja adalah logam paduan antara besi (Fe) dan karbon (C), dimana besi sebagai 

unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon 

dalam baja kurang dari 1,4% berat sesuai grade-nya. Dalam proses pembuatan baja 

akan terdapat unsur-unsur lain selain karbon yang akan tertinggal dalam baja 

seperti mangan (Mn), silikon (Si), Kromium (Cr), vanadium (V), dan unsur 

lainnya. Dalam hal aplikasi, baja sering digunakan sebagai bahan baku untuk alat-

alat perkakas, alat-alat pertanian, komponen-komponen otomotif, kebutuhan 

rumah tangga, dan lain-lain. Menurut ASM handbook vol 1:139 (1993), baja dapat 

diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimianya seperti kadar karbon dan paduan 

yang digunakan. Berikut merupakan klasifikasi baja berdasarkan komposisi 

kimianya : 

 

Struktur Kombinasi Fe-C-Cr Berbentuk Kubik 

Sumber : www.materialsproject.org 

http://www.materialsproject.org/
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  Baja Karbon (Carbon Steel) 

Baja paduan rendah terdiri dari dari besi dan karbon. Karbon merupakan unsur 

pengeras besi yang efektif dan murah. Oleh karena itu, pada umumnya sebagian 

besar baja hanya mengandung karbon dengan sedikit unsur paduan lainnya. 

Perbedaan persentase kandungan karbon dalam campuran logam baja menjadi 

salah satu pengklasifikasian baja. Berdasarkan kandungan karbon, baja paduan 

rendah dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

 Baja karbon rendah (Low Carbon Steel) 

Baja karbon rendah adalah baja yang mengandung karbon kurang dari 0,25% C, 

serta struktur mikronya terdiri atas ferit dan perlit. Dibandingkan dengan jenis baja 

lainnya, baja karbon rendah merupakan jenis baja yang diproduksi dalam jumlah 

terbesar. Baja kabon rendah merupakan baja yang paling murah diproduksi 

diantara semua karbon, midah dimachining dan dilas, serta keuletan dan 

ketangguhannya sangat tinggi tetapi kekerasannya rendah dan tahan aus. Sehingga 

pada penggunaannya, baja jenis ini dapat digunakan sebagai bahan baku untuk 

pembuatan komponen bodi mobil, struktur bangunan, pipa gedung, jembatan, 

kaleng, pagar, dan lain-lain. 

 Baja karbon menengah (Medium Carbon Steel) 

Baja karbon menengah adalah baja yang mengandung karbon 0,25% C-0,6% C. 

Baja karbon menengah memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan baja karbon 

rendah, kekuatan tarik dan batas regang yang tinggi, tidak mudah dibentuk oleh 

mesin, lebih sulit dilakukan untuk pengelasan, dan dapat dikeraskan (quenching) 

dengan baik. Baja ini lebih kuat daripada baja karbon rendah, tetapi memiliki 
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keuletan dan ketangguhan yang lebih rendah, serta dapat diberi perlakuan panas 

untuk meningkatkan kekuatannya. Baja karbon menengah banyak digunakan 

untuk poros, rel kereta api, roda gigi, pegas, baut, komponen mesin yang 

membutuhkan kekuatan tinggi, dan lain-lain. 

 Baja karbon tinggi (High Carbon Steel) 

Baja karbon tinggi adalah baja yang mengandung karbon 0,6% C-1,4% C dan 

memiliki tahan panas yang tinggi, kekerasan tinggi, namun keuletannya lebih 

rendah. Biji karbon tinggi memiliki kuat tarik paling tinggi dan banyak digunakan 

untuk material tools. Salah satu aplikasi dari baja ini adalah dalam pembuatan 

kawat baja dan kabel baja. Berdasarkan jumlah karbon yang terkandung didalam 

baja maka baja karbon ini digunakan dalam pembuatan pegas dan alat-alat 

perkakas seperti palu, gergaji atau pahat potong. Selain itu, baja jenis ini banyak 

digunakan untuk keperluan industri lain seperti pembuatan kikir, pisau, mata 

gergaji, cetakan, pisau, dan pegas. 

 
Sumber : www.google.com 

 

https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/tuffcupbrush/
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Cup Brushes Knot 

(untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada permukaan logam yang sudah 

sangat berat dan awet dalam pemakaian) 

 
Sumber : www.google.com 

 

PISAU ZIG ZAG 

Pisau ini banyak di gunakan pada industri farmasi 

 Baja Paduan (Alloy Steel) 

Menurut Amanto, 1999, baja paduan didefinisikan sebagai suatu baja yang 

dicampur dengan satu atau lebih unsur campuran seperti nikel, mangan, 

molibdenum, kromium, vanadium, dan wolfram yang berguna untuk memperoleh 

sifat-sifat baja yang dikehendaki seperti sifat kekuatan, kekerasan, dan 

keuletannya. Paduan dari beberapa unsur yang berbeda memberikan sifat khas 

pada baja. Misalnya baja yang dipadu dengan Ni dan Cr akan menghasilkan baja 

yang mempunyai sifat keras dan ulet. Berdasarkan kadar paduannya baja paduan 

dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

 

 

https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/pisau-zig-zag/
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Struktur Kombinasi Fe-C-Ni Berbentuk Ortorhombik 

Sumber : www.materialsproject.org 

 

 Baja paduan rendah (Low Alloy Steel) 

Baja paduan rendah merupakan baja paduan yang elemen paduannya kurang dari 

2,5% wt misalnya unsur Cr, Mn, S, Si, P, dan lain-lain. 

 Baja paduan menengah (Medium Alloy Steel) 

Baja paduan menengah merupakan baja paduan yang elemen paduannya 2,5%-

10% wt misalnya unsur Cr, Mn, S, Si, P, dan lain-lain. 

 Baja paduan tinggi (High Alloy Steel) 

Baja paduan menengah merupakan baja paduan yang elemen paduannya lebih dari 

10% wt misalnya unsur Cr, Mn, S, Si, P, dan lain-lain. 

http://www.materialsproject.org/
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Menurut Amstead, 1993 secara umumnya, baja paduan memiliki sifat yang unggul 

daripada baja karbon biasa, diantaranya: 

1. Keuletan yang tinggi tanpa pengurangan kekuatan tarik. 

2. Tahan terhadap korosi dan keausan yang tergantung dari jenis paduannya. 

3. Tahan terhadap perubahan suhu, ini berarti bahwa sifat fisisnya tidak 

banyak berubah. 

4.  Memiliki butiran halus dan homogen. 

Contoh aplikasi dalam industri 

 
Sumber : www.google.com 

 

Resistance Temperature Detector 

(untuk menentukan nilai atau besaran suatu temperatur/suhu dengan 

menggunakan elemen sensitif dari kawat platina, tembaga, atau nikel murni, yang 

memberikan nilai tahanan yang terbatas untuk masing-masing temperatur didalam 

kisaran suhunya) 

https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/large_rtd_1/


38 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

 

Sumber : www.google.com 

 

Mesin Ekstrak Vacuum Evaporator Multi Effect 

(untuk pennang proses Ekstraksi dan pengkonsentrasian cairan dalam farmasi, 

kimia, makanan, susu produk industri, terutama yang berlaku untuk berkonsentrasi 

obat termal di bawah system vakum dan suhu rendah) 

b.      Besi Cor (cast iron) 

Besi cor merupakan paduan Besi-Karbon dengan kandungan C 3-4,5%. Paduan ini 

memiliki sifat mampu cor yang sangat baik namun memiliki elongasi yang relatif 

rendah. Oleh karenanya proses pengerjaan bahan ini tidak dapat dilakukan melalui 

proses pembentukan, melainkan melalui proses pemotongan (pemesinan) maupun 

pengecoran. Dari warna patahan, dapat dibedakan 3 jenis besi cor yaitu Besi Cor 

Putih yang terdiri dari struktur ledeburit (coran keras), struktur campuran antara 

perlit dengan ledeburit yang disebut Besi Cor Meliert dan struktur perlit dan atau 

ferit serta ledeburit masih terdapat sejumlah unsur karbon dalam bentuk koloni 

grafit yang disebut Besi Cor Kelabu. Jenis dari ketiga besi cor tersebut sangat 

tergantung dari kandungan dan komposisi antara C dan Si serta laju 

pendinginannya, dimana laju pendinginan yang tinggi akan menghasilkan struktur 

besi cor putih sedangkan laju pendinginan yang lambat akan menghasilkan 

pembekuan kelabu. Contoh material berbahan cast iron : 

http://www.google.com/
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Sumber : www.google.com 

 

Cast Iron Centrifugal Pump 

(Pompa yang biasa digunakan pada industri minyak bumi, sebagian besar pompa 

yang digunakan dalam fasilitas gathering station, suatu unit pengumpul fluida dari 

sumur produksi sebelum diolah/dipasarkan) 

2.      Logam Non Besi (Non Ferrous) 

Logam non ferro atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung 

unsur besi (Fe). Logam non ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja 

tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifatnya belum 

memenuhi syarat yang diinginkan. Kecuali logam non ferro murni, platina, emas 

dan perak tidak dipadukan karena sudah memiliki sifat yang baik, misalnya 

ketahanan kimia dan daya hantar listrik yang baik serta cukup kuat, sehingga dapat 

digunakan dalam keadaan murni. Tetapi karena harganya mahal, ketiga jenis 

logam ini hanya digunakan untuk keperluan khusus. Misalnya dalam teknik proses 

dan laboratorium di samping keperluan tertentu seperti perhiasan dan sejenisnya. 

Logam non fero juga digunakan untuk campuran besi atau baja dengan tujuan 

memperbaiki sifat-sifat baja. Dari jenis logam non ferro berat yang sering 

digunakan uintuk paduan baja antara lain, nikel, kromium, molebdenum, wollfram 

https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/cast-iron-centrifugal-pumps-699085/
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dan sebagainya. Sedangkan dari logam non ferro ringan antara lain: magnesium, 

titanium, kalsium dan sebagainya. 

 

Molibdenum 

Sumber : www.google.com 

 

Struktur Molibdenum Berbentuk Hexagonal 

Sumber : www.materialsproject.org 

https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/260px-molybdenum_crystaline_fragment_and_1cm3_cube/
http://www.google.com/
http://www.materialsproject.org/
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Magnesium 

Sumber : www.google.com 

 

Berbagai Tipe Magnesium secara Atomik 

Sumber : www.materialsproject.org 

https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/250px-magnesium_crystals/
http://www.google.com/
http://www.materialsproject.org/
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Struktur Atomik Magnesium berbentuk tetragonal 

Sumber : www.materialsproject.org 
 
 

 

Titanium 

Sumber : www.google.com 

 

http://www.materialsproject.org/
https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/240px-titan-crystal_bar/
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Struktur Atomik Titanium berbentuk Hexagonal 
Sumber : www.materialsproject.org 

 

 

Persamaan Keadaan Atomik Titanium  

Sumber : www.materialsproject.org 
 

http://www.materialsproject.org/
http://www.materialsproject.org/
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Nikel 

Sumber : www.google.com 

 

Struktur  Atomik Nikel Berbentuk Trigonal 
Sumber : www.materialsproject.org 

 

https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/250px-nickel_chunk/
http://www.google.com/
http://www.materialsproject.org/
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Struktur  Elektronik Atomik Nikel  

Sumber : www.materialsproject.org 
 

 

Wolfram     

Sumber : www.google.com 

 

http://www.materialsproject.org/
https://tsffarmasiunsoed2012.wordpress.com/2012/05/20/material-pabrikasi-berbahan-logam-dan-paduannya/250px-wolfram_evaporated_crystals_and_1cm3_cube/
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Struktur  Elektronik Atomik Wolfram (W) berbentuk Monoklinik  

Sumber : www.materialsproject.org 

 

 

http://www.materialsproject.org/
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E. Metode Karakterisasi Material 

Suatu perusahaan mempunyai peranan yang penting dalam 

perekonomian suatu negara. Sedangkan perusahaan mempunyai kegiatan yang 

beragam, mulai perencanaan, proses produksi, personalia, pembelanjaan dan 

pendistribusian. Kegiatan-kegiatan tersebut berguna dalam pencapaian tujuan 

dari suatu perusahaan.Pada dasarnya tujuan dari suatu perusahaan adalah 

keuntungan berupa uang, apapun bentuk jenis usaha yang dilakukan. Untuk 

dapat mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus melaksanakan 

aktivitasnya dengan lancar cepat dan hemat biaya, sehingga dapat memenuhi 

selera konsumen dan mendapat kepercayaan yang tinggi sebagai salah satu 

modal yang sangat vital. Dengan adanya kepercayaan dari konsumen maka 

dapat dipastikan bahwa produk yang dibuat akan dimanfaatkan oleh mereka. 

Untuk menjamin kebutuhan-kebuthan konsumen akan produk yang diproduksi 

oleh perusahaan maka perushaan perlu mengontrol persediaan yang ada agar 

siap menjawab kebutuhan konsumen setiap saat tepat pada waktunya, oleh 

karena itu perusahaan hendaklah menerapkan suatu sistem atau metode yang 

efektif guna merespon masalah-masalah yang ada.Salah satu cara untuk 

mengendalikan persediaan adalah dengan metode Material Requierment 

Planning(MRP). 

MRP merupakan teknik pendekatan yang bertujuan meningkatkan 

produktivitas perusahaan dengan cara menjadwalkan kebutuhan akan material 

dan komponen untuk membantu perusahaan dalam mengatasi kebutuhan 

minimum dari komponen-komponen yang kebutuhannya dependen dan 

menjamin tercapainya produksi akhir. Material Requirement Planning muncul 

pada tahun 60an oleh Oliver Weight yang berasosiasi dengan Joseph Oirlicky, 
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yang pertama kali diterapkan di Toyota Company Jepang.Banyaknya metode 

dalam manajemen material yang dapat digunakan untuk menentukan waktu 

dan volume pengadaan material, mengharuskan para pengambil keputusan 

harus menguasai setiap metode pengadaan material dalam manajemen 

material, mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap metode serta dapat 

menggunakan metode yang tepat sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Salah 

satu metode didalam manajemen material adalah Material Requirement 

Planning (MRP) yang pada mulanya adalah suatu metode pemesanan material, 

maka pada saat ini metode tersebut telah digunakan sebagai alat perencanaan 

dan pengawasan terhadap fungsi manajemen.  

 

E. Manfaat 

Ilmu material atau teknik material atau ilmu bahan adalah sebuah 

interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat bahan dan aplikasinya terhadap 

berbagai bidang ilmu dan teknik. Ilmu ini mempelajari hubungan antara 

struktur bahan dan sifatnya. Termasuk ke dalam ilmu ini adalah unsur fisika 

terapan, teknik kimia, mesin, sipil dan listrik. Ilmu material juga mempelajari 

teknik proses atau fabrikasi (pengecoran, pengerolan, pengelasan, dan lain-

lain), teknik analisis, kalorimetri, mikroskopi optik dan elektron, dan lain-

lain),serta analisis biaya atau keuntungan dalam produksi material untuk 

industri.  

Penutup 

Karakterisasi Material adalah hubungan antara struktur bahan dan 

sifatnya. Material adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisika_terapan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisika_terapan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_mesin
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_sipil
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_listrik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabrikasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknik_analisis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalorimetri
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrosop_optik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrosop_elektron&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
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menempati ruang. Termasuk ke dalam ilmu ini adalah unsur fisika terapan, 

teknik kimia, mesin, sipil dan listrik.Material dapat berupa bahan logam dan 

nonlogam. Bahan logam ini terdiri darilogam ferro dan nonferro.Material yang 

umum digunakan adalah  baja karena baja lebih tangguh dari pada besi 

biasa.Ini dikarenakan kandungan karbon (C) dalam baja lebih sedikit dari besi. 

Berbagai jenis bahan telah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun 

dalam industri.  

 

Pengertian Definisi Sifat Material Bahan logam. 

Secara umum sifat atau karakteristik bahan atau material dapat 

dikelompokkan menjadi empat, yaitu: Sifat Mekanik, Sifat Fisik, Sifat 

Teknologi, dan Sifat Kimia. 

Sifat Mekanik Bahan Material Logam 

Sifat Mekanik Menunjukkan kemampuan dan perilaku dari suatu bahan 

ketika menerima suatu pola pembebanan tertentu. Sifat material yang termasuk 

dalam kelompok sifat mekanik adalah, kekuatan tarik, kekuatan luluh,  

kekerasan, keuletan, ketangguhan, ketahanan aus, ketahanan creep, ketahanan 

terhadap rambatan retak, ketahanan pada temperatur tinggi. 

Dalam aplikasinya, sifat yang dimiliki oleh suatu bahan tidaklah harus 

unggul seluruhnya. Namun,   cukup beberapa sifat saja, dan sifat tersebut 

memang relevan dengan persyaratan aplikasinya. Sifat yang harus dipenuhi 

tentu saja didasarkan pada optimasi sifat-sifat yang dimiliki dan kondisi 

aplikasinya. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisika_terapan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_mesin
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_sipil
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_listrik
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Beberapa sifat mekanik bahan menunjukkan adanya kecenderungan 

dengan perilaku yang saling berlawanan. Ketika suatu bahan harus memiliki 

keuletan tinggi, maka bahan tersebut cenderung memiliki kekuatan yang 

relative rendah. Begitupun sebaliknya, kekuatan bahan yang tinggi cenderung 

diikuti oleh keuletan yang relatif rendah. 

Dengan demikian, pemilihan suatu bahan akan menjadi optimasi antara 

beberapa sifat yang dimiliki dengan pola pembebanannya. 

Sifat Fisik Material Bahan Logam 

Sifat fisik merupakan sifat bahan yang terkait dengan fisik bahan itu 

sendiri. Yang termasuk dalam kelompok sifat fisik bahan adalah: berat jenis, 

titik leleh, konduktivitas panas, kemagnetan, konduktivitas listrik, tahanan 

spesifik, titik leleh, dan sebagainya. 

Bahan yang menunjukkan respon positif terhadap medan magnet, yaitu 

tertarik oleh medan magnet disebut bahan yang memiliki sifat magnetik. 

Sedangkan bahan yang tidak menunjukkan respon terhadap medan listrik 

disebut bahan yang tidak konduktif, atau non konduktor. 

Sifat Teknologi Bahan Logam 

Sifat teknologi merupakan sifat material yang menunjukkan 

kemampuan atau kemudahan suatu material dikerjakan dengan suatu metoda 

proses produksi tertentu. Yang termasuk dalam katagori sifat teknologi bahan 

adalah: sifat mampu las, sifat mampu bentuk, sifat mampu cor, sifat mamou 

bentuk, sifat mampu mesin, dan lain sebagainya. 

Bahan atau logam biasanya diproses menjadi barang setengah jadi 

maupun produk akhir dengan melalui salah satu atau gabungan dari beberapa 

proses seperti pengecoran, rolling, proses las, proses pengerjaan panas dan 
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lainnya. Sifat yang menunjukan kemudahan bahan untuk dapat dikerjakan 

dengan proses-proses tersebut dikatakan sebagai sifat teknologi. 

Sifat yang menunjukkan kemampuan bahan untuk dapat dikerjakan 

dengan proses pengecoran disebut dengan sifat mampu cor. Sifat yang dapat 

menjelaskan kemampuan bahan logam untuk dapat dilas disebut sifat mampu 

las. Sedangkan sifat yang dapat mengidentifikasi kemampuan suatu bahan 

logam untuk dapat dibentuk menjadi produk jadi disebut dengan sifat mampu 

bentuk. 

Sifat Kimia Bahan Material Logam 

Sifat kimia adalah sifat yang dimiliki oleh bahan yang berhubungan 

dengan tingkat reaktivitas terhadap zat lain. Yang termasuk dalam katagori 

sifat kimia bahan adalah: ketahanan terhadap korosi, aktivitas, daya larut, 

potensial elektrokimia dan sebagainya. 

Bahan yang menunjukkan ketahanan terhadap serangan korosi disebut 

sebagai bahan tahap korosi. Dan Bahan yang dapat melarutkan bahan lain 

disebut sebagai bahan pelarut. 

Pada prinsipnya Sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu bahan logam dapat 

diketahui dan dinyatakan atau direpresentasikan secara kuatitatif dengan 

melakukan beberapa metoda pengujian.  
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 Latihan 

1) Material apa yang banyak digunakan dalam kehidupan? Dan sebutkan 

contohnya! Jawab : Material yang banyak digunakan dalam kehidupan 

adalah material logam,. Logam merupakan material yang sering dipakai dalam 

berbagai aplikasi bidang. Contohnya dalam pengembangan menuju industrial 

estate, penggunaan logam sangat diperlukan. Misalnya dalam bidang 

kelautan,penggunaan logam sangat diperlukan untuk pembuatan kapal, bangunan 

lepas pantai, maupun pada pintu bendungan. 

 

2) Kenapa menggunakan metode Material Requierment Planning(MRP) dalam 

manajemen material? Jawab: Salah satu metode didalam manajemen 

material adalah Material Requirement Planning (MRP) yang pada mulanya 

adalah suatu metode pemesanan material, maka pada saat ini metode 

tersebut telah digunakan sebagai alat perencanaan dan pengawasan 

terhadap fungsi manajemen. Digunakan untuk menentukan waktu dan 

volume pengadaan material.  
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3) Jelaskan bentuk Kristal dalam material dan apa yang dimaksud dengan 

kerapatan? Jawab: Kristal adalah suatu padatan yang atom, molekul, atau 

ion penyusunya terkemas secara teratur dan polanya berulang menyebar 

secara tiga dimensi. Secara umum zat cair membentuk Kristal ketika 

mengalami proses pemadatan. Pada kondisi ideal, hasilnya bias berupa 

Kristal tunggal, yang semua atom-atom padatanya polikristalin.  Misalnya 

kebanyakan logam yang kita temui sehari-hari merupakan polikristal. 

Struktur Kristal mana yang akan terbentuk dari suatu cairan tergantung 

pada kimia cairan itu sendiri, kondisi ketika terjadi pemadatan, dan tekanan 

ambient. Proses terbentuknya struktur kristalin dikenal dengan 

kristalisasi.Meskipun Proses pendingan sering manghasilkan  bahan 

kristalin, dalam keadaan tertentu cairanya dapat membeku dalam bentuk 

nonkristalin. Dalam banyak kasus, ini terjadi karena pendinginan yang 

terlalu cepat sehingga atomnya tidak dapat mencapai lokasi kisiny. Suatu 

banhan non-kristalin bisa disebut bahan amorf atau seperti gelas. Terkadang 

bahan seperti ini juga sering disebut sebagai padatan amorf, meskipun ada 

perbedaan jelas antara padatan dan gelas. Proses pembentukan gelas tidak 

melepaskan kalor lebur jenis. Karena alasan ini banyak ilmuan  yang 

menganggap bahan gelas sebagai cairan, bukan  padatan.Struktur Kristal 

terjadi pada semua kelas material, dengan semua jenis ikatan kimia. 

Hamper semua ikatan logam dalam keadaan polikristalin ; logam amorf 

atau keristal tunggal harus di produksi secara sintetis, dengan kesulitan 

besar. Kristal ikatan ion dapat terbentuk saat pemadatan garam, baik dari 

lelehan cairan maupunkondensitas larutan. Kristal ikatan koevalen juga 



54 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

sangat umum. Contohnya adalah intan, silica dan grafit. Material polimer 

umumnya akan membentuk bagian-bagian kristalin,namun panjang-

panjang molekulnya mencegah pengkristalan menyeluruh. Gaya Van der 

Waals lemah juga dapat berperan dalam struktur Kristal. Contohnya jenis 

ikatan inilah yang menyatukan lapisan-lapisan berpola heksagonal dalam 

gerafit. Kebanyakan material kristalin memiliki berbagai cacat 

kristalografis. Jenis dan struktur cacat tersebut dapat ber efek pada sifat-sifat 

material tersebut. Meskipun istilah “Kristal” memiliki makna yang sudah 

ditentukan dalam ilmu material dan fisika zat padat, dalam kehidupan 

sehari-hari “Kristal” merujuk pada benda padat yang menunjukan bentuk 

geometri tertentu, dan dan kerap kali sedap dimata. Berbagai bentuk Kristal 

tersebut dapat ditemukan dialam.  
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BAB 2. KARAKTERISASI 

MEKANIK  

 
A. Pendahuluan 

Banyak material yang terdapat di alam, dan telah menjadi bagian dari 

pola berpikir manusia. Material yang terdapat di alam merupakan bagian dari 

alam semesta. Setiap material memiliki sifat-sifatnya khas yang dimanfaatkan 

dalam bangunan, mesin, peralatan atau produk, seperti logam, keramik, 

semikonduktor, polimer, gelas, dielektrik serat, kayu, pasir, batu dan berbagai 

komposit lainnya. [11] 

Penentuan karakter struktural material, baik dalam bentuk pejal atau 

partikel, kristalin atau mirip gelas, merupakan kegiatan inti dari ilmu 

material. Berbagai cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk menentukan 

karakter suatu material. Salah satu yang digunakan melalui sifat-sifat 

mekanik yang dimiliki oleh material. [1] 

1.1.  Definisi Karakterisasi Mekanik 

Karakterisasi mekanik adalah sesuatu yang berhubungan dengan sifat 

elastis maupun plastis dari suatu material terhadap pembebanan yang 

diberikan. Ilmu metalurgi dari material membahas tentang sifat-sifat mekanik 

dari suatu  material, bagaimana bentuknya atau terbentuknya material 

tersebut, serta proses untuk mengetahui sifat-sifat mekanik material tersebut.  
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 Sumber yang lainya menyebutkan, bahwa karakterisasi mekanik 

adalah suatu sifat yang berhubungaan dengan sifat elastis atau non elastis dari 

suatu material, apabila diberikan suatu tekanan, seperti tegangan, regangan, 

kekerasan, dll. Beberapa dari sifat tersebut berhubungan dengan tegangan dan 

regangan, elastisitas, kekuatan, ductility,malleability, kekerasan, kerapuhan, 

creep dan ketangguhan. Penentuan karakteristik mekanik dari material 

diperlukan pengujian melalui metode-metode yang sering diterapkan. 

Berbagai tes dan alat yang digunakan untuk menentukan sifat mekaniknya. 

Tes tersebut seringkali bersifat destruktif yang nantinya dapat merusak 

spesimen yang diuji. [2] 

1.2. Jenis-jenis Karakterisasi Mekanik 

 Suatu material, mempunyai sifat-sifat mekanik yang beragam. 

Penentuan sifat tersebut dilakukan melalui karakterisasi mekanik berdasarkan 

sifat-sifat yang ingin ditentukan. Berikut jenis-jenis karakterisasi mekanik 

yang dilakukan untuk memberikan informasi mekanik material.  

1.2.1. Kekuatan Tarik 

Kekuatan tarik atau kekuatan tarik maksimum (ultimate tensile 

strength) adalah nilai yang paling sering dituliskan sebagai hasil suatu uji 

tarik, tetapi pada kenyataannya nilai tersebut kurang bersifat mendasar dalam 

kaitannya dengan kekuatan material. Untuk logam ulet, kekuatan tariknya 

harus berkaitan dengan beban maksimum, dimana logam dapat menahan 

beban sesumbu untuk keadaan yang sangat terbatas. Pada tegangan yang 

lebih kompleks, kaitan nilai tersebut dengan kekuatan logam, kecil sekali 

kegunaannya. Kecenderungan yang banyak ditemui adalah, mendasarkan 

rancangan statis logam ulet pada kekuatan luluhnya. Tetapi karena jauh lebih 
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praktis menggunakan kekuatan tarik untuk menentukan kekuatan bahan, 

maka metode ini lebih banyak dipakai. Kekuatan tarik adalah besarnya beban 

maksimum dibagi dengan luas penampang lintang awal benda uji. 

Kekuatan tarik sangat erat hubungannya dengan elastisitas, tegangan, 

regangan, serta plastisitas. Umumnya, untuk menentukan sifat-sifat itu 

dibutuhkan suatu pengujian. Pengujian dilakukan menggunakan alat melalui 

uji tarik. 

Uji tarik mungkin adalah cara pengujian bahan yang paling mendasar. 

Pengujian ini sangat sederhana, tidak mahal dan sudah mengalami 

standarisasi di seluruh dunia, misalnya di Amerika dengan ASTM E8 dan 

Jepang dengan JIS 2241. Dengan menarik suatu bahan akan segera diketahui 

bagaimana bahan tersebut bereaksi terhadap tenaga tarikan dan mengetahui 

sejauh mana material itu bertambah panjang. Alat eksperimen untuk uji tarik 

ini harus memiliki cengkraman (grip) yang kuat dan kekakuan yang tinggi 

(highly stiff). Brand terkenal untuk alat uji tarik antara lain adalah Shimadzu, 

Instron dan Dartec. 

Pada uji tarik, kedua ujung benda uji dijepit; salah satu ujung 

dihubungkan dengan perangkat pengukur beban dari mesin uji dan ujung 

lainnya dihubungkan ke perangkat peregang. Regangan diterapkan melalui 

kepala-silang yang digerakkan motor dan elongasi benda uji ditunjukkan 

dengan pergerakan relatif dari benda uji. Beban yang diperlukan untuk 

menghasilkan regangan tersebut ditentukan dari defleksi elastis suatu balok 

atau proving ring, yang diukur dengan menggunakan metode hidrolik, optik, 

atau elektromekanik.  
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Tegangan (beban per satuan luas, P/A) terhadap regangan (perubahan 

panjang per satuan panjang, dl/l) dapat diperoleh setelah mengetahui dimensi 

benda uji. Pada tegangan rendah deformasi bersifat elastis, mampu balik 

(reversible), dan mengikuti hukum hooke, yaitu tegangan berbanding lurus 

dengan regangan. Konstanta proporsional yang mengaitkan tegangan dengan 

regangan disebut modulus elastisitas dan dapat berupa (a) modulus elastisitas 

atau modulus Young, E, (b) kekakuan atau modulus geser, µ, atau (c) 

modulus curah, K, bergantung apakah regangan bersifat tarik, geser, atau 

kompresi hidrostatik. Hubungan dari ketiga modulus serta rasio Poisson v 

untuk tegangan tarik uniaksial, mempunyai hubungan sebagai berikut: 

 , , ....( 1 ) 

  Umumnya, limit elastis bukan merupakan definisi tegangan yang 

jelas, tetapi pada besi-tidak-murni dan baja-karbon-rendah, titik awal 

terjadinya deformasi plastis ditandai dengan penurunan beban secara tiba-tiba 

yang menunjukkan adanya titik luluh atas dan titik luluh bawah. Prilaku 

luluh ini merupakan karakteristik berbagai jenis logam, khususnya yang 

memiliki struktur bcc dan mengandung sejumlah kecil elemen larut. Untuk 

material yang tidak memiliki titik luluh yang jelas, berlaku definisi 

konvensional mengenai titik awal deformasi plastis, yaitu tegangan uji 0,1 %. 

Di sini ditarik garis sejajar dengan bagian elastis kurva tegangan-regangan 

dari titik dengan regangan 0,1 %.  

  Spesimen tarik juga memberikan informasi mengenai jenis 

perpatahan yang terjadi. Biasanya logam polikristalin mengalami perpatahan 

transgranular (yaitu permukaan perpatahannya menembus butir) dan tipe 

perpatahan “cup and cone” sering dijumpai pada logam ulet, seperti tembaga. 
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Pada tipe perpatahan ini, perpatahan benda uji dimulai di pusat daerah yang 

mengalami penciutan dan mula-mula tumbuh tegak lurus pada sumbu tarik. 

Dengan demikian terbentuk “cup”, akan tetapi mendekati permukaan luar, 

perpatahan berubah menjadi “cone” dan permukaan patahan membentuk 

sudut 45o dengan sumbu tarik. Kadang-kadang terjadi perpatahan 

interkristalin, dan seringkali tidak diiringi deformasi yang berarti. Tipe 

perpatahan ini biasanya ditimbulkan oleh fasa presipitasi kedua yang  getas di 

sekitar batas butir, seperti yang dialami tembaga yang mengandung bismut 

atau antimon. [9] 

  Dari bahan yang diuji dibuat sebuah batang coba dengan ukuran 

yang distandarisasikan, dieratkan pada sebuah mesin renggut dan dibebani 

gaya tarik yang dinaikkan secara perlahan-lahan sampai ia putus. Selama 

percobaan diukur terus menerus beban dan regangan batang. Skala tegangan 

menunjukkan tegangan dalam daN/mm2 dengan berpatokan pada 

penampang batang semula, sedangkan skala mendatar menyatakan regangan 

(perpanjangan) yang bersangkutan dalam persentasi panjang awalnya. [11] 
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Grafik 1. Tegangan-Regangan pada Uji Tarik[11] 

Sumber : www.google.com 
 

 

Alat Uji Tarik[4] 

Sumber : www.google.com 
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Bagian Alat Uji Tarik [6] 

Sumber : www.google.com 
 

 Pertama-tama lengkungan memperlihatkan garis lurus miring, ini 

berarti bahwa tegangan dan regangan naik sebanding. Pada batas 

kesebandingan jika beban terus ditingkatkan, maka akan dicapai batas 

elastisitas dengan tegangan. Jika pada saat batang dilepaskan dari tegangan, 

maka akan kembali pada kedudukan awalnya tanpa meninggalkan bentuk 

yang berarti. Jika beban dinaikkan melampaui batas elastisitas, maka 

regangan membesar relatif lebih pesat dan lengkungan segera menunjukkan 

sebuah tekukan yang akan tampil semakin jelas, semakin ulet bahan itu. Pada 

pembebanan yang ditingkatkan lebih lanjut, maka tegangan akan mencatat 

titik puncaknya sekaligus mempercepat regangan batang. Apabila bahan telah 

mencapai pada pembebanan tertinggi, maka akan terjadinya penyusutan dan 

terus meregang hingga putus pada batas titik z. 
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 Pada pengujian tarik, pengukuran dilaksanakan berdasarkan tegangan 

yang diperlukan untuk menarik benda uji dengan penambahan tegangan 

konstan. Bila suatu logam dibebani dengan beban tarik, maka akan 

mengalami deformasi. Deformasi adalah perubahan ukuran atau bentuk 

karena pengaruh beban yang dikenakan kepadanya. Deformasi ini dapat 

terjadi secara elastis atau plastis. Melalui kurva dari uji tarik dapat didapatkan 

sifat-sifat mekanik dari suatu material seperti kekuatan, yield point, 

ductility,elongation, dan modulus elastisitas. [11] 

Kekuatan tarik dapat dihitung dengan persamaan:  

....( 2 ) 

Dimana: 

 = tegangan teknik (Mpa) 

F   = beban (N) 

 = luas penampang awal (mm2) 

Regangan dapat dihitung melalui persamaan: 

....( 3 ) 

Sehingga, modulus elastis dapat ditentukan melalui persamaan: 

....( 4 )[12] 

 Uji tarik dilakukan untuk mengetahui: 

a. Kekuatan maksimum logam (kg/mm2 atau N/mm2) terhadap beban 

yang bekerja pada logam tersebut. 

b. Regangan (%) yang dicapai dari logam sewaktu mendapat beban 

dari luar. 

c. Ketangguhan logam, dinilai dari  
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Batang uji tarik yang biasa dipakai merupakan sebuah batang yang 

bundar, dengan ujung-ujung tebal untuk pemasangan pada mesin tarik. 

Ditengah-tengah batangnya (bagian yang lebih kecil) terdapat bagian 

pengukuran yang sebenarnya, dimana panjang pengukurannya dinyatakan 

dengan dua tanda pengenal. Panjang lo dari daerah ukur ini mempunyai 

perbandingan tertentu diameter do dari batang itu, yang banyak dipakai ialah 

perbandingan atau 5. Batang yang memenuhi syarat perbandingan 

tetap disebut dengan batang uji tarik proporsional. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Bentuk Batang Uji Tarik [11] 

Sumber : www.google.com 
 

 

Stress (Tegangan) 

Stress didefinisikan sebagai perubahan gaya terhadap luas penampang 

daerah yang dikenai gaya tersebut. Dalam satuan internasional, stress 

memiliki lambang S dan satuan N/m. Gaya yang bekerja pada benda 

menyebabkan terjadinya perubahan ukuran benda. Pengaruh vektor gaya 

terhadap sumbu x menghasilkan besaran tensile stress dengan lambang . 
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Strain (Regangan) 

Strain atau regangan didefinisikan sebagai perbandingan perubahan 

panjang benda terhadap panjang mula-mula akibat suatu gaya dengan arah 

sejajar perubahan panjang tersebut. Dalam satuan internasional, strain 

memiliki lambang e dengan satuan mm/mm atau % 

 

Kekuatan Luluh 

Kekuatan luluh menyatakan besarnya tegangan yang dibutuhkan 

tegangan untuk berdeformasi plastis material. Pengukuran besarnya tegangan 

pada saat mulai terjadi deformasi plastis atau batas luluh, tergantung pada 

kepekaan pengukuran regangan. Sebagian besar material mengalami 

perubahan sifat dari elastis menjadi plastis, yang berlangsung sedikit demi 

sedikit dan titik saat deformasi plastis mulai terjadi, sukar ditentukan secara 

teliti. Sehingga kekuatan luluh sering dinyatakan sebagai kekuatan luluh 

offset, yaitu besarnya tegangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

sejumlah kecil deformasi plastis yang ditetapkan. Kekuatan luluh offset 

ditentukan tegangan pada perpotongan antara kurva tegangan-regangan 

dengan garis sejajar dengan kemiringan kurva pada regangan tertentu.  

 

Modulus Elastisitas 

Gradien bagian linear awal kurva tegangan-regangan adalah modulus 

elastisitas atau modulus Young. Modulus elastisitas adalah ukuran kekakuan 

suatu bahan. Makin besar modulus elastisitas makin kecil regangan elastis 

yang dihasilkan akibat pemberian tegangan. 
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Kelentingan 

Kelentingan adalah kemampuan suatu bahan untuk menyerap energi 

pada waktu berdeformasi secara elastis dan kembali ke bentuk awal apabila 

bebannya dihilangkan. Kelentingan biasa dinyatakan sebagai modulus 

kelentingan, yaitu energi regangan tiap satuan volume yang dibutuhkan 

untuk menekan bahan dari tegangan nol hingga tegangan luluh. 

 

Keuletan (ductility) 

Keuletan adalah suatu besaran kualitatif dan sifat subyektif suatu 

bahan, yang secara umum pengukurannya dilakukan untuk memenuhi tiga 

kepentingan, yaitu: 

a. Menyatakan besarnya deformasi yang mampu dialami suatu material, 

tanpa terjadi patah. Hal ini penting untuk proses pembentukan logam 

seperti pengerolan dan ekstruksi. 

b. Menunjukkan kemampuan logam untuk mengalir secara plastis sebelum 

patah Keuletan logam yang tinggi menunjukkan kemungkinan yang besar 

untuk berdeformasi secara lokal tanpa terjadi perpatahan.  

c. Sebagai petunjuk adanya perubahan kondisi pengolahan.  

Ukuran keuletan dapat digunakan untuk memperkirakan kualitas 

suatu bahan walaupun tidak ada hubungan langsung antara keuletan dengan 

perilaku dalam pemakaian bahan. Cara untuk menentukan keuletan yang 

diperoleh dari uji tarik adalah regangan teknis pada saat patah (e), yang biasa 

disebut perpanjangan dan pengukuran luas penampang pada patahan (q). 

Kedua sifat ini didapat setelaah terjadi patah, dengan cara menaruh uji 
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kembali, kemudian diukur panjang akhir benda uji (Lf) dan diameter pada 

patahan (D), untuk menghitung luas penampang patahan (A). [7] 

 

Plastisitas 

Plastisitas adalah sifat yang dimiliki oleh suatu material, yaitu ketika 

beban yang diberikan kepada suatu benda/ material hingga mengalami 

perubahan bentuk kemudian dihilangkan lalu benda tidak bisa kembali 

sepenuhnya ke bentuk semula. Peningkatan pembebanan yang melebihi 

kekuatan luluh (yield strength) yang dimiliki mengakibatkan aliran deformasi 

permanen yang disebut plastisitas. [9] 

 

Elastisitas 

Menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa 

mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan 

dihilangkan. Tetapi apabila tegangan melampaui batas maka perubahan 

bentuk akan terjadi walaupun beban dihilangkan. [8] 

 

Prinsip pengujian adalah dengan memberikan gaya satu arah atau 

uniaxial pada sampel uji yang memiliki bentuk dan dimensi tertentu. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan mesin tarik. Sampel ditarik 

dengan gaya yang membesar secara kontinu. Akan terjadi perpanjangan 

bahan logam pada setiap penambahan gaya yang diberikan. Uji dilakukan 

sampai sampel putus. [1] 

Data yang diperoleh dari hasil uji tarik adalah: 

1. Kekuatan (kekuatan luluh dan kekuatan tarik) 
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2. Keuletan (perpanjangan dan reduksi penampang) 

3. Modulus elastisitas 

4. Modulus kelentingan 

5. Modulus ketangguhan [8]  

Uji tarik terhadap logam dilakukan dalam beberapa metoda 

pembebanan di antaranya tarik (tension), tekan (compression), geser (shear), 

dan puntir (torsion), uji torsion digunakan untuk mengukur tenaga putaran 

suatu material. Beberapa logam mempunyai kekuatan tarik dan tekan yang 

berdekatan, tetapi logam besi mempunyai kekuatan tarik yang rendah 

dibandingkan kekuatan tekan. Kekuatan geser untuk logam lebih rendah dari 

kekuatan tarik pada faktanya untuk semua logam. [2] 

 

(a) (b)                    (c)  (d) 

Gambar 2. (a) Tension (b) Compression (c) Shear (d) Torsion[2] 
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Gambar 3. Alat Torque Testing[2] 

Sumber : www.google.com 

 

Tabel 1. Kekuatan Material [2] 

Allowable Working Unit Stress 

Material Modulus 

Elastisitas 

Tarik 

(tension) 

Tekan 

(compression

) 

Geser (shear) Extreme 

Fiber in 

Bending 

Cast iron 15,000,000 3,000 15,000 3,000  

Wrought iron 25,000,000 12,000 12,000 9,000 12,000 

Steel Structural 29,000,000 20,000 20,000 13,000 20,000 

Tungsten carbide 50,000,000     

 

Elastic Limit (PSI) Limit Strength (PSI) 

Material Tarik 

(tension) 

Tekan 

(compression

) 

Tarik 

(tension) 

Tekan 

(compression

) 

Geser 

(shear) 

Cast iron 6,000 20,000 20,000 80,000 20,000 
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Wrought iron 25,000 25,000 50,000 50,000 40,000 

Steel Structural 36,000 36,000 65,000 65,000 50,000 

Tungsten carbide 80,000 120,000 100,000 400,000 70,000 

 

1.2.2. Kekerasan 

Kekerasan logam, didefinisikan sebagai ketahanan terhadap penetrasi, 

dan memberikan indikasi cepat mengenai prilaku deformasi. Alat uji 

kekerasan menekankan bola kecil, piramida, atau kerucut ke permukaan 

logam dengan beban tertentu, dan bilangan kekerasan (Brinell atau piramida 

intan Vickers) diperoleh dari diameter jejak. Kekerasan dapat dihubungkan 

dengan kekuatan luluh atau kekuatan tarik logam, karena sewaktu indentasi, 

material di sekitar jejak mengalami deformasi plastis mencapai beberapa 

persen regangan tertentu. Bilangan kekerasan Vickers (VPN) didefinisikan 

sebagai beban dibagi dengan luas permukaan jejak piramida dan dinyatakan 

dalam satuan kgf/mm2; dan besarnya sekitar tiga kali tegangan luluh untuk 

material yang tidak mengalami pengerasan-kerja yang berarti. Bilangan 

kekerasan Brinell (BHN) didefinisikan sebagai tegangan P/A, dalam satuan 

kgf/mm2, dimana P adalah beban dan A  adalah luas permukaan kutub bola 

yang membentuk indentasi. Jadi: 

....( 5 ) 

Dimana d  adalah diameter jejak dan D  adalah diameter indentor. 

Agar diperoleh hasil yang konsisten maka rasio d/D  harus kecil dan 

diusahakan agar tetap konstan. Dengan kondisi seperti ini maka nilai BHN 

dan VPN untuk material lunak adalah sama. Pengujian-kekerasan penting, 
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baik untuk pengendalian kerja maupun penelitian, khususnya diperlukan 

informasi mengenai material getas pada temperatur tinggi. [9] 

Uji kekerasan yang menggunakan tekanan dan suatu penetrasi atau 

identasi secara luas digunakan untuk aplikasi di industri karena mudah dalam 

pengoperasiannya. Alat seperti Rockwell dan Brinell umum digunakan. 

Microhardness testers yang area pengujian lebih luas dengan sebuah 

mikroskop yang sering digunakan dalam laboratorium matalurgi. [2] 

               Kekerasan adalah ukuran ketahanan suatu material terhadap 

deformasi plastis lokal. Nilai kekerasan tersebut dihitung hanya pada tempat 

dilakukannya pengujian tersebut (lokal), sedangkan pada tempat lain bisa jadi 

kekerasan suatu material berbeda dengan tempat lainnya. Tetapi nilai 

kekerasan suatu material adalah homogen dan belum dipanaskan secara 

teoritik akan sama untuk tiap-tiap titik.  

Pengujian kekerasan sering sekali dilakukan karena mengetahui 

kekerasan suatu material maka secara umum juga dapat diketahui beberapa 

sifar mekanik lainnya, seperti kekuatan. Pada pengujian kekerasan dengan 

metoda penekanan, penekanan kecil ditekankan pada permukaan bahan yang 

akan diuji dengan penekanan tertentu. Kedalaman atau hasil penekanan 

merupakan fungsi dari nilai kekerasan, makin lunak suatu bahan makin luas 

dan makin dalam akibat penekanan tersebut, dan makin rendah nilai 

kekerasannya. [11] 

Metode Pengujian Kekerasan 

1. Metode Gores 

Metode ini tidak banyak digunakan dalam dunia metalurgi, tetapi 

masih dalam dunia mineralogi.Metode ini dikenalkan oleh Friedrich Mohs 
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yaitu dengan membagi kekerasan material di dunia ini berdasarkan skala 

(yang kemudian dikenal sebagai skala Mohs). Skala ini bervariasi dari nilai 1 

untuk kekerasan yang paling rendah, sebagaimana dimiliki oleh material talk, 

hingga skala 10 sebagai nilai kekerasan tertinggi, sebagaimana dimiliki oleh 

intan. Dalam  skala Mohs urutan nilai kekerasan material di dunia ini 

diwakili oleh: 

 

Tabel 2. Urutan Nilai Kekerasan Skala Mohs[11]  

Jenis Ukuran 

Talc 2 

Calcite 4 

Apatite 6 

Quartz 8 

Corundum 10 (Intan) 

 

  Prinsip pengujian: bila suatu mineral mampu digores oleh 

Orthoclase (no. 6) tetapi tidak mampu digores oleh Apatite (no. 5), maka 

kekerasan mineral tersebut berada antara 5 dan 6. Berdasarkan hal ini, jelas 

terlihat bahwa metode ini memiliki kekurangan utama berupa 

ketidakakuratan nilai kekerasan suatu material. Bila kekerasan mineral-

mineral diuji dengan metode lain, ditemukan bahwa nilai-nilai berkisar 1-9 

saja, sedangkan 9-10 memiliki rentang yang besar. 

 

2. Metode Elastik/Pantul (Rebound) 
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Dengan metode ini, kekerasan suatu material ditentukan oleh alat 

scleroscope yang mengukur tinggi pantulan suatu pemukul (hammer) dengan 

berat tertentu yang dijatuhkan dari suatu ketinggian terhadap permukaan 

benda uji. Tinggi pantulan yang dihasilkan mewakili kekerasan benda uji. 

Semakin tinggi pantulan tersebut, yang ditunjukkan oleh dial pada alat 

pengukur, maka kekerasan benda uji dinilai semakin tinggi.  

 

3. Metode Indentasi 

Pengujian dengan metode ini dilakukan dengan penekanan benda uji 

dengan indentor dengan gaya dan waktu indentasi yang ditentukan. 

Kekerasan suatu material ditentukan oleh dalam ataupun luas area indentasi 

yang dihasilkan (tergantung jenis indentor dan jenis pengujian). Berdasarkan 

prinsip bekerjanya metode uji kekerasan dengan cara indentasi dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

1) Metode Brinell 

Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh J.A. Brinell pada tahun 

1900. Pengujian kekerasan dilakukan dengan beban dan waktu indentasi 

tertentu. Pengukuran nilai kekerasan suatu material ditentukan melalui rumus 

pada persamaan (5). 
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Gambar 4. Skema Prinsip Indentasi dengan Metode Brinell [11] 

  Prosedur standar pengujian mensyaratkan bola baja dengan 

diameter 10 mm dan beban 3000 kg untuk pengujian logam-logam ferrous, 

atau 500 kg untuk logam-logam non-ferrous. Untuk logam-logam ferrous, 

waktu indentasi biasanya sekitar 10 detik sementara untuk logam-logam non-

ferrous sekitar 30 detik. Walaupun demikian pengaturan beban dan waktu 

indentasi untuk setiap material dapat pula ditentukan oleh karakteristik alat 

penguji. Nilai kekerasan suatu material yang dinotasikan dengan „HB‟ tanpa 

tambahan angka di belakangnya menyatakan kondisi pengujian. Contoh 75 

HB 10/500/30 menyatakan nilai kekerasan Brinell sebesar 75 dihasilkan oleh 

suatu pengujian dengan indentor 10 mm, pembebanan 500 kg selama 30 

detik.  
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Gambar 5. Hasil Indentasi Brinell Berupa Jejak Lingkaran [11] 

2) Metode Vickers 

Pada metode ini digunakan indentor intan berbentuk piramida dengan 

sudut 136o. Prinsip pengujian adalah sama dengan metode Brinell, walaupun 

jejak yang dihasilkan berbentuk bujur sangkar berdiagonal. Panjang diukur 

dengan skala pada mikroskop pengukur jejak. Nilai kekerasan suatu material 

diberikan oleh: 

....( 6 ) 

 

dimana d adalah panjang diagonal rata-rata dari jejak berbentuk bujur 

sangkar.  

 

Gambar 6. Skema Prinsip Indentasi dengan Metode Vickers [11] 

 



  75 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

 

Gambar 7. Alat Uji Vickers [11] 

Sumber : www.google.com 
 

3) Metode Rockwell 

 Metode Rockwell merupakan uji kekerasan dengan pembacaan 

langsung (directreading). Metode ini banyak dipakai dalam industri karena 

pertimbangan praktis. Variasi dalam beban indentor yang digunakan 

membuat metode ini memiliki banyak macamnya. Metode yang paling 

umum dipakai adalah Rockwell B (dengan indentor bola baja berdiameter 

1/6 inci dan beban 100 kg) dan Rockwell C (dengan indentor intan dengan 

beban 150 kg). Walaupun demikian metode Rockwell lainnya juga biasa 

dipakai. Oleh karenanya skala kekerasan Rockwell suatu material harus 

dispesifikasikan dengan jelas. [11] 

Tabel 3. Skala pada Metode Uji Kekerasan Rockwell [11] 
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Gambar 8. Alat Uji Rockwell [11] 

Sumber : www.google.com 
 

 Pengujian kekerasan ini bertujuan: 

1. Untuk memperoleh harga kekerasan suatu logam 

2. Untuk mengetahui perubahan sifat dan perubahan suatu kekerasan 

dari logam setelah perlakuan pemanasan 

3. Untuk mengetahui kekerasan baja terhadap kecepatan pendinginan 

4. Untuk mengetahui perbedaan kekerasan yang disebabkan oleh media 

pendingin [15] 
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Tabel 4. Skema Uji Keras [9] 

 

1.2.3. Ketangguhan (Impak) 

Ketangguhan (impak) merupakan ketahanan bahan terhadap beban 

kejut. Inilah yang membedakan pengujian impak dengan pengujian tarik dan 

kekerasan dimana pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan. Pengujian 

impak merupakan suatu upaya untuk mensimulasikan kondisi operasi 

material yang sering ditemui dalam perlengkapan transportasi atau konstruksi 

dimana beban tidak selamanya terjadi secara perlahan-lahan melainkan 

datang secara tiba-tiba, contoh deformasi pada bumper mobil saat terjadinya 

tumbukan kecelakaan. [11] 
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Gambar 9. Ilustrasi Skematis Uji Impak [11] 

Sumber : www.google.com 

 

 

(a) (b) 

Gambar 10. (a) Pendulum Impact Tester HIT50P; (b) Charpy Spesimen Tested [3] 

(Sumber : www.google.com) 
 

 Pada pengujian ini beban diayunkan dari ketinggian tertentu dan 

mengenai benda uji, kemudian diukur energi disipasi pada patahan. 

Pengujian ini bermanfaat untuk memperlihatkan penurunan keuletan dan 

kekuatan impak material berstruktur bcc pada temperatur rendah. Sebagai 

contoh, baja karbon memiliki temperatur transisi ulet-getas yang relatif tinggi. 
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Oleh karena itu, baja jenis ini dapat digunakan dengan aman pada temperatur 

di bawah nol hanya jika temperatur transisi diturunkan dengan cara 

menambahkan paduan yang sesuai atau dengan memperluas ukuran butir. [9] 

  Temperatur transisi adalah temperatur yang menunjukkan transisi 

perubahan jenis perpatahan suatu bahan bila diuji pada temperatur yang 

berbeda-beda. Pada pengujian dengan temperatur yang berbeda-beda maka 

akan terlihat bahwa pada temperatur tinggi material akan bersifat ulet 

(ductile) sedangkan pada temperatur rendah material akan bersifat rapuh atau 

getas (brittle). Fenomena ini berkaitan dengan vibrasi atom-atom bahan pada 

temperatur yang berbeda dimana pada temperatur kamar vibrasi itu berada 

dalam kondisi kesetimbangan dan selanjutnya akan menjadi tinggi bila 

temperatur dinaikkan. Vibrasi atom inilah yang berperan sebagai suatu 

penghalang terhadap pergerakan dislokasi pada saat terjadi deformasi 

kejut/impak dari luar. Dengan semakin tinggi vibrasi itu maka pergerakan 

dislokasi menjadi relatif sulit sehingga dibutuhkan energi yang lebih besar 

untuk mematahkan benda uji. Sebaliknya pada temperatur di bawah 0o C, 

vibrasi atom relatif sedikit sehingga pada saat bahan dideformasi pergerakan 

dislokasi menjadi lebih mudah dan benda uji menjadi lebih mudah 

dipatahkan dengan energi yang relatif lebih rendah.  

Informasi mengenai temperatur transisi menjadi demikian penting bila 

suatu material akan didesain untuk aplikasi yang melibatkan rentang 

temperatur yang besar, misalanya dari temperatur di bawah 0o C hingga 

temperatur tinggi di atas 100oC, contoh sistem penukar panas (heat 

exchanger). Hampir semua logam berkekuatan rendah dengan struktur kristal 

fccseperti tembaga dan alumunium bersifat ulet pada semua temperatur 
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sementara bahan dengan kekuatan luluh yang tinggi bersifat rapuh. Hampir 

semua baja  karbon yang dipakai pada jembatan, kapal,  dan jaringan pipa 

bersifat rapuh pada temperatur rendah. 

 

Grafik 2. Efek Temperatur Uji Impak [11] 

Pada pengujian impak ini banyaknya energi yang diserap oleh bahan 

untuk terjadinya perpatahan merupakan ukuran ketahanan impak atau 

ketangguhan bahan tersebut. Pada pengujian impak, energi yang diserap oleh 

benda uji biasanya dinyatakan dalam satuan Joule dan dibaca langsung pada 

skala (dial) penunjuk yang telah dikalibrasi yang terdapat pada mesin penguji. 

Harga impak (HI) suatu bahan yang diuji dengan metode Charpy diberikan 

oleh: 

....( 7 ) 

dimana E adalah energi yang diserap dalam satuan Joule dan A luas 

penampang di bawah takik dalam satuan mm4. Secara umum benda uji 

impak dikelompokkan ke dalam dua golongan sampel standar yaitu: batang 

uji Charpy banyak digunakan di Amerika Serikat dan batang uji Izod yang 

lazim digunakan di Inggris dan Eropa. Benda uji Charpy memiliki luas 

penampang lintang bujur sangkar (10 x 10 mm) dan memiliki takik (notch) 
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berbentuk V dengan sudut 45o, dengan jari-jari dasar 0,25 mm dan 

kedalaman 2 mm. Perbedaan cara pembebanan antara metode Charpy dan 

Izod, yaitu:  

 

Gambar 11. Ilustrasi Skematik Pembebanan Impak Uji Charpy dan Izod[11] 

 Serangkaian uji Charpy pada satu material umumnya dilakukan 

pada berbagai temperatur sebagai upaya untuk mengetahui temperatur 

transisi. Sementara uji impak dengan metode Izod umumnya dilakukan 

hanya pada temperatur ruang dan ditujukan material-material yang didesain 

untuk berfungsi sebagai cantilever, takik (notch) dalam benda uji standar 

ditujukan sebagai suatu konsentrasi tegangan sehingga perpatahan 

diharapkan akan terjadi di bagian tersebut. Selain berbentuk V dengan sudut 

45o, takik dapat pula dibuat dengan bentuk lubang kunci. Pengukuran lain 

yang biasa dilakukan dalam pengujian impak Charpy adalah penelaahan 

permukaan perpatahan untuk menentukan jenis perpatahan (fracografi) yang 

terjadi. Secara umum sebagaimana analisis perpatahan pada benda hasil uji 

tarik maka perpatahan impak digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu:  

Perpatahan Berserat 

Melibatkan mekanisme pergeseran bidang-bidang kristal di dalam 

bahan (logam) dan ulet (ductile). Ditandai dengan permukaan patahan 
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berserat yang berbentuk dimpel yang menyerap cahaya dan berpenampilan 

buram. 

Perpatahan Granular/Kristalin 

Dihasilkan oleh mekanisme pembelahan (cleavage) pada butir-butir 

dari bahan (logam) yang rapuh (brittle). Ditandai dengan permukaan patahan 

yang datar dan mampu memberikan daya pantul cahaya yang tinggi 

(mengkilat). 

Perpatahan Campuran 

Kombinasi dua jenis perpatahan di atas. [11] 

1.2.4. Fatik 

Fatik merupakan ketahanan suatu material menerima pembebanan 

dinamik. Benda yang tidak tahan terhadap fatik akan mengalami kegagalan 

pada kondisi pembebanan dinamik (beban berfluktuasi). Mengalami 

kegagalan (patah) pada tegangan jauh di bawah tegangan diperlukan untuk 

membuatnya patah pada pembebanan tunggul (statis). Kegagalan fatik 

biasanya terjadi pada tempat yang konsentrasi tegangannya besar, seperti 

pada ujung yang tajam atau notch. Tidak ada indikasi awal terjadinya patah 

fatik dan retakan fatik yang terjadi bersifat halus, maka patah fatik sulit untuk 

dideteksi dari awal. [11] 
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Gambar 12. Permukaan Patahan Fatik dari Ujung yang Tajam dari Tempat 

Pasak [11] 

 

Gambar 13. Benda Alat Uji Fatik Standar ASTM E 466 [10] 

Faktor-faktor Penyebab Patah Fatik 

 Berdasarkan penyebab utamanya, yaitu beban (tegangan) yang bekerja, 

patah fatik tergantung pada: 

1. Besarnya tegangan maksimum yang bekerja 

2. Fluktuasi tegangan yang bekerja, yaitu besarnya amplitudo dari tegangan-

tegangan yang bekerja. 

3. Siklus tegangan yang bekerja, yaitu banyaknya periode pembebanan yang 

terjadi 

Selain tegangan, faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

terjadinya patah fatik, antara lain: 

1. Konsentrasi tegangan pada suatu bagian benda 

2. Terdapatnya porositas 

3. Korosi akibat lingkungan dan penyelesaian permukaan benda [5] 

Kondisi lingkungan dapat menimbulkan terjadinya retakan-retakan 

pada permukaan benda. Sedangkan proses penyelesaian permukaan seperti 

coating yang dapat melindungi permukaan juga dapat mempengaruhi 
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terjadinya retakan-retakan. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi nilai 

kekuatan fatik dari material. 

Untuk menentukan kefatikan suatu material, dilakukan suatu 

pengujian fatik. Tujuan dari uji fatik adalah untuk mengetahui karakteristik 

material yang berhubungan dengan beban dinamis yaitu kekuatan fatik atau 

fatik limit. Kegunaan dari uji fatik adalah hasil dari pengujian nantinya akan 

digunakan dalam perancangan produk, yaitu sebagai faktor pertimbangan 

dalam memilih material yang tepat untuk suatu rancangan. [11] 

Metode standar untuk mempelajari fatik diawali dengan 

mempersiapkan sejumlah besar spesimen cacat, dan dilaksanakan pengujian 

dengan rentang tegangan, S yang berbeda untuk setiap kelompok spesimen. 

Jumlah siklus tegangan N, yang dibebankan dengan level tegangan tertentu 

pada setiap spesimen dicatat dan digambar. Pada material ferrous tertentu 

yang digunakan dalam lingkungan bebas korosi dibenarkan untuk 

menerapkan tentang tegangan kerja yang aman. Tetapi hal ini tidak berlaku 

untuk material non-ferrous dan baja dalam lingkungan korosif, untuk logam 

ini tidak dapat ditentukan batas ketahanan fatik. [9] 

 

1.2.5. Creep 

Definisi creep adalah aliran plastis yang dialami material pada 

tegangan tetap. Meskipun sebagian besar pengujian dilakukan dengan kondisi 

beban tetap, tersedia peralatan yang mampu mengurangi pembebanan selama 

pengujian sebagai kompensasi terhadap pengurangan penampang benda uji. 

Pada temperatur yang relatif tinggi, creep terjadi pada semua level tegangan, 

tetapi pada temperatur tertentu laju creep bertambah dengan meningkatnya 
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tegangan. Untuk pengkajian sifat creep dengan teliti, maka spesimen harus 

berada pada temperatur konstan, dan perubahan dimensi yang relatif kecil 

harus dapat diukur. Pengukuran dimensi memerlukan kehati-hatian, karena 

dengan peningkatan temperatur beberapa persepuluh derajat sudah terjadi 

penggandaan laju creep. [9] 

Logam-logam yang berada pada suhu tinggi, mengalami sejumlah 

deformasi sekunder. Proses ini terdiri dari proses pergelinciran ganda, 

pembentukan pita gelincir yang sangat kasar, pita-pita tertekuk, pembentukan 

lipatan pada batas-batas butir dan migrasi batas-batas butir. Mekanisme 

deformasi mulur utama dapat dikelompokkan, sebagai berikut: 

1. Pergelinciran dislokasi yang mencakup pergerakan dislokasi sepanjang 

bidang slip dan melintasi hambatan oleh energi aktivasi. 

2. Mulur dislokasi mencakup pergerakan dislokasi yang dapat 

melampaui hambatan oleh mekanisme termal termasuk difusi 

kekosongan. 

3. Mulur difusi mencakup aliran kekosongan dan interstisi melalui kristal 

di bawah pengaruh  tegangan luar. [5] 

 

Tabel 5.Creep Strength for Several Alloys[2] 

Creep Strength (PSI) 

Alloy 70o F 

Tensile 

Strength 

800oStress for 

1% Elongation 

per 10,000   

Hr 

1200o F Stress for 1% 

Elongation per 10,000   

Hr 

1500o F 

Stress to 

Failure 

20% Carbon Steel 62,000 35,100 200 1,500 
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50% Molybdenum 

0,8%-20% 

Carbon steel 

64,000 39,000 500 2,600 

1% Chromium 

60% Molybdenum 

20% Carbon steel 

75,000 40,000 1,500 3,500 

304 Stainless steel 

19% Chromium 

9% Nickel 

85,000 28,000 7,000 15,000 

 

 

Grafik 3. Kurva Creep yang Lazim Dijumpai [9] 

(Sumber : www.google.com) 
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Gambar 14. Alat Uji Creep [2] 

(Sumber : www.google.com) 
 

 

2. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai karakterisasi mekanik, maka dapat 

diambil kesimpulan, yaitu: 

1. Karakterisasi mekanik adalah suatu sifat yang berhubungan dengan sifat 

elastis atau non elastis dari suatu material, apabila diberikan suatu 

tekanan, seperti tegangan, regangan, kekerasan, dll. 

2. Setiap material memiliki sifat-sifat mekanik, diantaranya: 

a) Kekuatan (strength) 

b) Keuletan (ductility) 

c) Modulus Elastisitas 

d) Modulus Kelentingan 

e) Modulus Ketangguhan 

f) Kekerasan (hardness) 
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g) Impak 

h) Fatik 

i) Creep 

3. Untuk Mengetahui sifat mekanik dari material, maka dilakukan 

beberapa pengujian, yaitu: 

a) Pengujian Tarik 

b) Pengujian Kekerasan 

c) Pengujian Impak 

d) Pengujian Fatik 

e) Pengujian Creep 
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Soal Pertanyaan dan Solusi 

1. Apakah yang dimaksud dengan karakterisasi mekanik pada material? 

Solusi: karakterisasi mekanik adalah suatu sifat yang berhubungaan dengan 

sifat elastis atau non elastis dari suatu material, apabila diberikan suatu 

tekanan, seperti tegangan, regangan, kekerasan, dll (Sumber: Bruce, R 

Gregg, dkk. (1987), Modern Materials and Manufacturing Processes, Second 

Edition, USA, Prentice Hall International Inc, Hal53-63.) 
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2. Suatu material memiliki sifat-sifat mekanik yang dapat ditentukan melalui 

pengujian. Salah satu pengujian yang dapat dilakukan terhadap material 

adalah kekerasan. Jelaskanlah metode-metode yang digunakan dalam 

metode indentasi! 

Solusi:  

1) Metode Brinell 

Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh J.A. Brinell pada tahun 

1900. Pengujian kekerasan dilakukan dengan beban dan waktu indentasi 

tertentu. Pengukuran nilai kekerasan suatu material ditentukan melalui 

rumus.Prosedur standar pengujian mensyaratkan bola baja dengan 

diameter 10 mm dan beban 3000 kg untuk pengujian logam-logam 

ferrous, atau 500 kg untuk logam-logam non-ferrous. Untuk logam-logam 

ferrous, waktu indentasi biasanya sekitar 10 detik sementara untuk 

logam-logam non-ferrous sekitar 30 detik. Walaupun demikian 

pengaturan beban dan waktu indentasi untuk setiap material dapat pula 

ditentukan oleh karakteristik alat penguji. Nilai kekerasan suatu material 

yang dinotasikan dengan „HB‟ tanpa tambahan angka di belakangnya 

menyatakan kondisi pengujian. Contoh 75 HB 10/500/30 menyatakan 

nilai kekerasan Brinell sebesar 75 dihasilkan oleh suatu pengujian 

dengan indentor 10 mm, pembebanan 500 kg selama 30 detik. 

2) Metode Vickers 

Pada metode ini digunakan indentor intan berbentuk piramida dengan 

sudut 136o. Prinsip pengujian adalah sama dengan metode Brinell, 

walaupun jejak yang dihasilkan berbentuk bujur sangkar berdiagonal. 
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Panjang diukur dengan skala pada mikroskop pengukur jejak. Nilai 

kekerasan suatu material diberikan oleh: 

....( 6 ) 

      dimana d adalah panjang diagonal rata-rata dari jejak berbentuk bujur 

sangkar.  

3) Metode Rockwell 

Metode Rockwell merupakan uji kekerasan dengan pembacaan 

langsung (directreading). Metode ini banyak dipakai dalam industri 

karena pertimbangan praktis. Variasi dalam beban indentor yang 

digunakan membuat metode ini memiliki banyak macamnya. Metode 

yang paling umum dipakai adalah Rockwell B (dengan indentor bola 

baja berdiameter 1/6 inci dan beban 100 kg) dan Rockwell C (dengan 

indentor intan dengan beban 150 kg). Walaupun demikian metode 

Rockwell lainnya juga biasa dipakai. Oleh karenanya skala kekerasan 

Rockwell suatu material harus dispesifikasikan dengan jelas. 

(Sumber:Surdia Tata. (1989), Pengetahuan Bahan Teknik, Jakarta, PT. 

Pradian Paramita, Hal 1-11.) 

 

3. Sebutkan data yang diperoleh setelah melakukan uji tarik suatu bahan! 

Solusi:  

1) Kekuatan (kekuatan luluh dan kekuatan tarik) 

2) Keuletan (perpanjangan dan reduksi penampang) 

3) Modulus elastisitas 

4) Modulus kelentingan 
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5) Modulus ketangguhan (Sumber: Sihombing, Suhardy. (2007), 

Pengaruh Proses Pemanasan dan Pendinginan Terhadap Sifat Mekanik 

Logam, Medan, Universitas HKBP Nommensen, Hal 7-17.) 

 

Soal dan Pembahasan 

1. Apa yang dimaksud Karakteristik Mekanik ? 

Jawab : Karakterisasi mekanik adalah suatu sifat mekanik yang menunjukkan 

kemampuan dan perilaku dari suatu bahan ketika menerima suatu pola 

pembebanan tertentu. 

2. Apa saja yang bisa diuji dari suatu bahan atau materi ? 

Jawab :  

 kekuatan tarik, 

 kekuatan luluh, 

 kekerasan, 

 keuletan, 

 ketangguhan, 

 ketahanan aus, 

 ketahanan creep, 

 ketahanan terhadap rambatan retak 

 ketahanan pada temperatur tinggi. 
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3. Sebutkan cara menguji kekerasan suatu bahan ? 

Jawab : Alat penguji kekerasan menggunakan indikator membentuk 

bola kecil, piramid atau tirus untuk membuat jejak pada logam dengan 

pembenaan tertentu, nilai kekerasan diperoleh setelah diameter jejak diukur 

(jika menggunakan piramid intan Brinell atau Vickers). Nilai kekerasan 

berkaitan dengan kekuatan luluh atau tarik logam, karena selama penjejakan 

logam mengalami deformasi plastis sehingga terjadi regangan dengan 

persentase tertentu. 
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BAB 3. KARAKTERISASI 

TERMAL  
 

A.  PENDAHULUAN 

Analisis termal  dapat didefinisikan sebagai pengukuran sifat-sifat 

suatu materi sebagai fungsi terhadap temperatur. Dalam prakteknya, istilah 

analisis termal digunakan hanya untuk menutupi sifat-sifat spesifik 

tertentu.  Sifat-sifat tersebut antara lain entalpi, kapasitas panas, massa, dan 

koefisien ekspansi termal. Pengukuran koefisien ekspansi termal logam 

adalah contoh sederhana dari analisis termal. Contoh lain adalah 

pengukuran perubahan massa dari oksida garam atau garam terhidrat saat 

garam-garam tersebut terurai karena panas. Dengan peralatan modern, 

materi dalam skala yang luas dapat dipelajari. 

Apabila material dipanaskan dengan laju pemanasan tetap, terjadi 

perubahan kimia, seperti oksidasi dan degradasi, dan atau perubahan fisika, 

seperti transisi gelas pada polimer, konversi atau inversi pada keramik dan 

perubahan fase pada logam. Analisis termal digunakan sebagai pelengkap 

analisis difraksi sinar-X. Mikroskopi optik dan elektron digunakan untuk 

pengembangan material baru dan untuk pengendalian produksi, kadang-

kadang digunakan untuk menetapkan perubahan temperatur dan energi 

berkaitan dengan perubahan struktural, pada kesempatan lain digunakan 
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secara kualitatif untuk menetapkan jejak ”sidik jari” karakteristik material 

tertentu. 

1.1 Pengertian Analisis Termal 

Thermal analysis merupakan teknik untuk mengkarakterisasi sifat 

material yang dipelajari berdasarkan respon material tersebut terhadap 

temperatur. Untuk menentukan sifat termo-fisiknya, metode yang biasa 

digunakan salah satunya adalah differential thermal analysis (DTA). Dalam 

bidang metalurgi dan ilmu material kegunaan dari DTA ini adalah untuk 

mempelajari transisi fasa yang terjadi dibawah pengaruh atmosfer, 

temperatur, laju pemanasan atau pendinginan.[1] 

Berbagai teknik analisis termal digunakan untuk mengukur satu atau lebih 

sifat fisik sampel sebagai fungsi temperatur. Gambar 1 memperlihatkan tiga metode 

dasar analisis termal, yaitu analisis termogravimetrik (thermogravimetric analysis, 

TGA), analisis termal diferensial (differential thermal analysis, DTA) dan 

kalorimetri scan diferensial (differential scanning calorimetry, DSC). TGA 

mengukur perubahan massa dan (DTA, DSC) mengukur perubahan aliran 

energi.[28] 
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Gambar 1. Metode dasar analisis termal (a) analisis termogravimetrik 

(TGA), (b) analisis termal differensial (DTA) dan (c) kalorimetri scan 

differensial (DSC)[28] 

 

1.2  Metoda-metoda pada Analisis Termal  

1.2.1 Differrential Thermal Analysis (DTA) 

Differential thermal analysis adalah analisis termal yang menggunakan 

referensi sebagai acuan perbandingan hasilnya, material referensi ini 

biasanya material inert. Sampel dan material referensi dipanaskan secara 

bersamaan dalam satu dapur. Perbedaan temperatur sampel dengan 

temperatur material referensi direkam selama siklus pemanasan dan 

pendinginan.[1] 
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Gambar 2. Alat DTA 

(Sumber : www.google.com) 
 

DTA melibatkan pemanasan atau pendinginan dari sampel 

pengujian dan sampel referensi dibawah kondisi yang identik saat dilakukan 

perekaman dalam berbagai perbedaan temperatur antara sampel dan 

referensi. Perbedaan temperatur ini lalu diplot berdasarkan waktu atau 

temperatur. [2] 

Differential temperaturejuga meningkat diantara dua sampel inert saat 

respon mereka ke perlakuan panas yang diberikan tidak identik. DTA 

digunakan untuk studi sifat termal dan perubahan fasa yang tidak 

mengakibatkan perubahan entalpi. Hasil pengujian DTA ini merupakan 

kurva yang menunjukkan diskontinuitas pada temperatur transisi dan 

kemiringan kurva pada titik tertentu akan tergantung pada konstitusi 

mikrostruktur sampel pada temperatur tersebut. [2] 

Kurva DTA secara garis besar adalah kurva perbedaan temperatur 

antara material sampel dengan material referensi. Kurva DTA dapat 

digunakan sebagai finger print untuk tujuan identifikasi. Area dibawah kurva 
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DTA dapat diidentifikasi sebagai perubahan entalpi dan tidak dipengaruhi 

oleh kapasitas panas sampel.[2] Pada gambar 3 ditunjukkan contoh kurva 

DTA dari perak murni. 

 

Gambar 3. Temperatur sampel dan sampel referensi (a) sinyal DTA 
berdasarkan temperatur dan waktu[2] 

 

DTA banyak digunakan untuk mengkarakterisasi sampel yang 

terbuat dari clay atau material karbonat. Keterbatasan dari DTA ini adalah 

sensitivitasnya yang cukup rendah. Seperti contoh pada Gambar 4, peak 

kurva DTA dari mineral limonite yang ditunjukkan hanya satu, hal ini 

diakibatkan oleh kecilnya kuantitas panas yang dikeluarkan sehingga sulit 

untuk dideteksi.[1] 
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Gambar 4. Kurva pemanasan DTA pada mineral limonite[1] 

Meskipun begitu, kurva DTA dapat merekam transformasi apakah 

panas didalam chamber itu diserap atau dikeluarkan. DTA sangat 

membantu untuk memahami hasil dari XRD, analisis kimia dan 

mikroskopi. Keuntungan dari DTA adalah : 

 dapat menentukan kondisi eksperimental sampel (baik dengan 

tekanan tinggi atau vakum) 

 instrument dapat digunakan dalam temperatur tinggi 

 karakteristik transisi dan reaksi pada temperatur tertentu dapat 

dideteksi dengan baik[3] 

DTA juga dapat digunakan untuk menghitung ukuran kuantitatif 

seperti pengukuran entalpi. DTA dapat mendeteksi perubahan yang instan 

pada massa sampel.[1] Perhitungan entalpi oleh DTA adalah dengan 

menggunakan metode perbedaan massa.  

Karena DTA mengijinkan sampel mengalami kehilangan berat saat 

pengukuran, DTA sangat berguna untuk material dengan dekomposisi yang 

cukup intensif seperti elastomer, material eksotermik, dll.[1] Berikut faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil pengujian DTA : 
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 Berat sampel 

 Ukuran partikel 

 Laju pemanasan 

 Kondisi atmosfir 

 Kondisi material itu sendiri[3] 

Jadi dapat didefinisikan kalau DTA adalah teknik untuk merekap 

perbedaan temperatur antara sampel material dengan material referensi 

terhadap waktu atau temperatur, dimana kedua spesimen diperlakukan 

dibawah temperatur yang identik didalam lingkungan pemanasan atau 

pendinginan pada laju yang dikontrol.[2] 

Prinsip Kerja Differrential Thermal Analysis (DTA)  

Alat-alat yang digunakan dari DTA kit adalah sebagai berikut : 

 Sample holder beserta thermocouples, sample containers dan blok keramik 

atau logam.[2]Yang banyak digunakan adalah Al2O3
[1] 

 Furnace (dapur): furnace yang digunakan harus stabil pada zona 

panas yang besar dan harus mampu merespon perintah dengan cepat 

dari temperatur programmer 

 Temperature programmer: penting untuk menjaga laju pemanasan agar 

tetap konstan 

 Sistem perekaman (recording)[2] 

 

Sample holder terdiri dari thermocouple yang masing-masing terdapat 

pada material sampel dan reference. Thermocouple ini dikelilingi oleh sebuah 

blok untuk memastikan tidak ada kebocoran panas. Sampel ditaruh di 

kubikel kecil dimana bagian bawahnya dipasangkan thermocouple. 
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[2]Thermocouple diletakkan langsung berkontakan dengan sampel dan 

material referensi.[3] Gambar 5 menunjukkan skematis dari DTA kit yang 

digunakan untuk mengkarakterisasi sampel.  

 

Gambar 5. Gambar Skematis sel DTA[2]  

(Sumber : www.google.com) 
 

Blok logam cenderung lebih bagus dibandingkan dengan keramik, 

karena keramik mengandung banyak porositas. Namun dilain hal, 

konduktivitas termal mereka terlalu tinggi sehingga peaks yang ditimbulkan 

oleh kurva DTA lebih rendah.[1] 

Pemasangan sampel diisolasi dari pengaruh listrik dapur dengan 

semacam pembungkus yang biasanya terbuat dari platinum-coated ceramic 

material. Selama eksperimen temperatur yang digunakan sampai 1500°C 

dengan laju pemanasan dan pendinginan 50 K/menit.[1] DTA dapat 

mencapai rentang temperatur dari -150-2400°C. Dapur crucible dibuat dari 
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tungsten atau grafit. Sangat penting untuk menggunakan atmosfer inert 

untuk mencegah degradasi dari dapur crucible. [1]  

Tahap Kerja DTA adalah sebagai berikut : 

 Memanaskan heating block  

 Ukuran sampel dengan ukuran material referensi sedapat mungkin 

identik dan dipasangkan pada sampel holder 

 Thermocouple harus ditempatkan berkontakan secara langsung 

dengan sampel dan material referensi 

 Temperatur di heating block akan meningkat, diikuti dengan 

peningkatan temperatur sampel dan material referensi 

 Apabila pada thermocouple tidak terdeteksi perbedaan temperatur 

antara sampel dan material referensi, maka tidak terjadi perubahan 

fisika dan kimia pada sampel. Apabila ada perubahan fisika dan 

kimia, maka akan terdeteksi adanya ΔT 

  

 

Jenis-jenis Differential Thermal Analysis (DTA)  

 

A. Mikro DTA (µ-DTA) 

Mikro DTA dikembangkan untuk meningkatkan sensitivitas 

DTA klasik yang kurang mampu mendeteksi sampel dengan berat 

ringan. Sampel untuk pengujian mikro DTA hanya sekitar 50µg dengan 

tekanan yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi sampel.[1]  
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Mikro DTA terdiri dari dua plat mikro yang terpasang dengan 

dua heater (Gambar 6) untuk memastikan distribusi temperatur pada 

sistem merata. Pembasahan dari permukaan membran sangat penting 

untuk mengoptimalkan karakteristik yang memastikan transfer panas 

yang optimal. Thermistor TiW digunakan untuk mengukur temperatur 

dan terletak dibawah spesimen. Salah satu membran digunakan sebagai 

material referensi.[1]  

 

Gambar 6. Skema dari µ-DTA. Mikrograf optik dari membrane 

dengan pemanas inner dan outer polisilikon dan termistor 

TiW yang terletak di tengah (a) Skematik penampang 

melintang dari membrane (b)[1] 

 

Kerugian dari metode ini adalah ketidakmampuannya untuk 

memproses logam karena logam memiliki specific surface tension yang 

tinggi. Hal tersebut menyebabkan oksidasi yang tinggi pada sampel. 

Sistem µ-DTA ini tidak boleh dalam atmosfer oksidasi. Rentang 

temperatur yang biasa digunakan berkisar -45°C sampai 120°C, 
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sedangkan laju pendingian dan pemanasannya sampai 2K/menit (lebih 

rendah dari DTA klasik). Serta tekanan yang mampu diaplikasikan pada 

sistem hanya maksimal 1 bar.[1] 

B. High Pressure DTA (HP-DTA) 

Evaporasi yang berlebihan dapat mengurangi massa sampel dan 

mengubah komposisi kimia. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan 

pengukuran. Untuk mempelajari termodinamika sampel yang 

berdasarkan perbedaan tekanan gas, digunakan HP-DTA. Komponen 

sistem DTA klasik dapat terdekomposisi jika tekanan gas (biasanya 

menggunakan gas argon) yang tidak mendekati kondisi sintesa. Rentang 

tekanan yang digunakan pada HP-DTA mampu mencapai ratusan bar 

dengan rentang temperatur -150°C sampai 600°C. Laju pemanasan dan 

pendinginan sampai 50 K/menit dengan tekanan maksimum 150 bar.[1] 

Untuk  mengetahui perubahan temperatur leleh akibat tekanan 

dapat dideteksi pada kurva DTA. Perhitungan untuk perubahan entalpi 

leleh bisa dihitung dengan Persamaan 1 berikut 

 

 

 

Dimana ΔHm adalah entalpi leleh, ΔVm adalah perbedaan 

volume diantara solid dan liquid, dP adalah tekanan dan dTm adalah 

perbedaan temperatur leleh. [1] 

 

 

https://yudiprasetyo53.files.wordpress.com/2012/01/persamaan-1.png
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Aplikasi Differential Thermal Analysis (DTA) 

Karakterisasi dengan menggunakan DTA banyak dilakukan oleh 

banyak peneliti karena perbedaan karakteristik material terhadap perilaku 

panas yang unik. Misalnya pada penelitian yang telah dilakukan oleh A. 

Schilling dan M. Reibeltl, DTA memiliki kegunaan untuk mengukur variasi 

entropi.[4] Differential-thermal analysis (DTA) banyak digunakan pada bidang 

kimia dan material untuk mengetahui termodinamika dari sebuah reaksi 

dan transisi fasa.[5] Pada banyak kasus, pengukuran metode DTA digunakan 

untuk mengetahui secara kualitatif sifat termodinamika suautu material di 

atas temperature.[6] 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Grega Klancnik dkk, differential-

thermal analysis (DTA) digunakan untuk mengetahui sifat termodinamika, 

dimana sifat tersebut akan dapat memberitahui mengenai perilaku material 

pada proses pemanasan yang berbeda, pada kondisi inert atau tidak, 

lingkungan oksidasi atau reduksi serta pada tekanan gas yang berbeda.[7] 

Differential Thermal Analysis (DTA) adalah suatu teknik di mana suhu 

dari suatu sampel dibandingkan dengan material inert. Suhu dari sampel 

dan pembanding pada awalnya sama sampai ada kejadian yang 

mengakibatkan perubahan suhu seperti pelelehan, penguraian, atau 

perubahan struktur kristal sehingga suhu pada sampel berbeda dengan 

pembanding. Bila suhu sampel lebih tinggi daripada suhu pembanding 

maka perubahan yang terjadi adalah eksotermal, dan endotermal bila 

sebaliknya.[8] Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Djulia Onggo dan 

Hamzah Fansuri, ternyata DTA juga dapat digunakan untuk menentukan 
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aktivitas dan suhu di mana reaksi oksidasi CO mulai terjadi dengan adanya 

katalis.[9] 

DTA dapat digunakan untuk mengidentifikasi sidik jari (finger 

print), namun pada aplikasinya DTA lebih banyak digunakan untuk 

menentukan diagram fasa, pengukuran perubahan panas dan dekomposisi 

pada tingkat atmosphere yang berbeda. Seperti pada penelitian yang 

dilakukan oleh Jiaqian Qin dkk yang menggunakan metode DTA untuk 

mendeteksi temperatur dekomposisi fasa dan kestabilan thermal pada 

material Ti2AlC dalam keadaan tekanan tinggi yaitu pada tekanan 

hydrostatik sampai dengan 5 Gpa.[10] Penggunaan DTA juga dilakukan 

pada penelitian oleh Zhiqiang Zhang dkk untuk mencari mekanisme rekasi 

yang terjadi pada sistem Fe-Ti-B4C. Pada penelitian tersebut, data yang 

dihasilkan oleh DTA akan dibandingkan dengan semua kemungkinan 

reaksi yang dapat terjadi, sehingga ditemukan reaksi yang terjadi pada 

sistem tersebut.[11] Selain itu, DTA juga telah secara luas digunakan pada 

bidang farmasi[12] dan industry makanan.[13][14][15][16] 

 

DTA juga banyak digunakan untuk menentukan temperatur 

sintering dan dipadukan denganthermo-gravimetrical analysis (TGA) dapat 

menentukan atmosfir yang digunakan untuk cukup melindungi proses 

sintering.[17] Alat tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan kinetika 

reaksi, termasuk kinetika kristalisasi dari paduan Fe-B amorf.[18] Dengan 

menggunakan DTA, mekanisme reaksi dari alumunium borat dengan 

alumunium nitrid[19] dan mekanisme oksidasi dari material keramik (seperti 



  107 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

AlN-TiB2-TiSi2)[20] dapat diketahui. Secara umum, DTA digunakan untuk 

karakterisasi intermatelik.[21] 

DTA juga digunakan pada ilmu kimia dari pencampuran bahan 

baku cement,[22] penelitian mineralogi[23] dan studi mengenai 

lingkungan.[24] Seain itu DTA juga dapat digunakan untuk mengetahui 

umur dari fossil yang ditemukan[25] atau untuk studi material 

archeological.[26][27] 

1.2.2 Thermogravimetric Analysis (TGA)  

Analisis termogravimetri atau analisis gravimetri termal (TGA) 

adalah metode analisis termal di mana perubahan dalam sifat fisik dan 

kimia dari bahan yang diukur sebagai fungsi dari meningkatnya suhu 

(dengan laju pemanasan konstan), atau sebagai fungsi waktu (dengan suhu 

konstan dan / atau kehilangan massa konstan). TGA dapat memberikan 

informasi tentang fenomena fisik, seperti orde kedua fase transisi , termasuk 

penguapan , sublimasi , penyerapan , adsorpsi , dan desorpsi . Demikian 

juga, TGA dapat memberikan informasi tentang fenomena kimia termasuk 

chemisorptions, desolvation (terutama dehidrasi), dekomposisi, dan reaksi 

padat-gas (misalnya, oksidasi atau reduksi). TGA biasanya digunakan 

untuk menentukan karakteristik yang dipilih dari bahan yang menunjukkan 

baik kehilangan massa atau keuntungan karena dekomposisi, oksidasi, atau 

kehilangan volatil (seperti kelembaban).[11] 

Thermogravimetric analysis TGA) adalah jenis pengujian yang 

dilakukan pada sampel untuk menentukan perubahan Weight-loss dalam 

kaitannya dengan perubahan suhu. Analisa tersebut bergantung pada 

tingkat presisi yang tinggi dalam tiga pengukuran: berat, suhu dan 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_analysis&usg=ALkJrhiDcKvxuwTxJT32ZlPZrcImMUbZ2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Second-order_phase_transition&usg=ALkJrhjT0OtEKELG_iE30uNtsYTomMnxkQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vaporization&usg=ALkJrhjbGlSVVsAcQtr3VgS99J1CNaedcw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sublimation_%28phase_transition%29&usg=ALkJrhinPUbOgkdur_VXc0g4DyfO6wkIVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_%28chemistry%29&usg=ALkJrhhkppwwh-bNUYV0b0G6LT-7Qu3s6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Adsorption&usg=ALkJrhjL4i2Fo0By_LlwTPbq5iLTJfph9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Desorption&usg=ALkJrhh4bXecvQNH9t6sv1VeC224g_a8dg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chemisorption&usg=ALkJrhjomTH9d9Laus1ldKY4Mm3HJoGt0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Desolvation&usg=ALkJrhiUhEN8_UQwztaFRFcNENOVUvINyw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dehydration&usg=ALkJrhiDC3gZaTW025X31b9g7EOiiOrAtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Decomposition&usg=ALkJrhiIP2Gs0SKg42CNeP2kM58uPtLrsQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oxidation&usg=ALkJrhiUxs8DBrCpfh1kAks-YDcY3S9N5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Redox&usg=ALkJrhjw90xaqrZPBtsaJyxH0Iq16-qPUA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Volatiles&usg=ALkJrhgF6Vq_0blMIvTojf9J_avPpvBN6Q
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perubahan suhu. Seperti jumlah kehilangan Weight-loss terlihatpada kurva, 

kurva weight-loss mungkin memerlukan transformasi sebelum hasilnya dapat 

ditafsirkan. Kurva derivatif kehilangan weight-loss dapat digunakan untuk 

memberitahu titik di mana weight-loss paling jelas. Mungkin diperlukan 

Interpretasi terbatas tanpa modifikasi lebih lanjut dan dekonvolusi dari 

puncak overlapping.  

 

Gambar 7. Alat TGA 

(Sumber : www.google.com) 

 

 

TGA umumnya digunakan dalam penelitian dan pngujian untuk 

menentukan karakteristik bahan seperti polimer, untuk menentukan suhu 

degradasi, bahan menyerap kadar air, tingkat komponen anorganik dan 

bahan organik, dekomposisi poin dalam bahan peledak, dan residu pelarut. 

Hal ini juga sering digunakan untuk memperkirakan kinetika korosi dalam 

oksidasi suhu tinggi.  
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Langkah kedua aliran panas TGA-DTA/DSC simultan dan 

perubahan weight-lossdalam bahan sebagai fungsi temperatur atau waktu 

dalam suasana yang terkendali. pengukuran simultan dari dua sifat material 

tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menyederhanakan 

interpretasi hasil. Informasi pelengkap yang diperoleh memungkinkan 

pembedaan antara peristiwa endotermik dan eksotermik yang tidak 

memiliki berat susut yang terkait (misalnya, peleburan dan kristalisasi) dan 

sesuatu  yang melibatkan berat susut (weight loss) misalnya degradasi.  

 

Analisa biasanya terdiri dari keseimbangan presisi tinggi dengan 

wadah (biasanya platinum) penuh dengan sampel. Wadah ditempatkan 

dalam oven dipanaskan dengan listrik kecil dengan thermocouplel untuk 

mengukur suhu secara akurat. Suasana dapat dibersihkan dengan gas inert 

untuk mencegah oksidasi atau reaksi yang tidak diinginkan lainnya. Sebuah 

komputer digunakan untuk mengontrol instrumen. 

 

Analisis dilakukan dengan menaikkan suhu secara bertahap dan 

merencanakan berat (persentase) terhadap suhu. Suhu dalam banyak cara 

uji secara rutin mencapai 1000°C atau lebih, tapi oven sangat terisolasi 

hingga operator tidak akan dapat mengetahui setiap perubahan suhu. 

Setelah data diperoleh, kurva operasi dismooting dan lainnya dapat 

dilakukan seperti untuk menemukan titik-titik belok yang tepat.[8] 

 

Aplikasi umum dari TGA adalah : 

 karakterisasi bahan melalui analisis pola dekomposisi karakteristik,  
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 studi mekanisme degradasi dan kinetika reaksi,  

 penentuan kadar organik dalam sampel, dan 

 penentuan anorganik (misalnya ash) konten dalam sampel, yang 

mungkin berguna untuk menguatkan struktur materi diprediksi atau 

hanya digunakan sebagai analisis kimia.  

 

 

Gambar 8. Kurva derivatif kehilangan weight loss[8] 

 

1.2.3 Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

Tidak seperti DTA, metode ini memiliki penahan panas terpisah 

untuk sampel dan bahan referensi. Apabila ada perbedaan temperatur 

antara sampel S dan acuan R, loop pengendali otomatik memanaskan 

bahan yang lebih dingin diantara keduanya sampai perbedaan hilang. Daya 

listrik yang diperlukan untuk penyamaan ini dicatat terhadap temperatur. 

Perubahan endotermik di S berarti bahwa terjadi penambahan entalpi, dan 

puncaknya direkam dengan arah keatas (berbeda dengan rekama DTA). 

Perbedaan pada konduktivitas termal dan kapasitas panas spesifik tidak 

berpengaruh, dan daerah puncak dapat dinyatakan sebagai energi persatuan 
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massa. Terbukti bahwa DSC bermanfaat khususnya untuk penelitian 

polimer, dan sering digunakan bersamaan dengan teknik lain, seperti 

analisis pelepasan gas (EGA). DSC juga digunakan untuk penelitian 

karakteristik pengolahan karet dan resin termoset, transisi dalam kristal 

cairserta laju kristalisasi isotermal dalam termoplastik. DSC juga 

dimanfaatkan untuk penelitian perilaku eksotermik logam pengerjaan 

dingin yang melepaskan “energi tertimbun” selama anil, absorpsi energi 

selama pelelehan eutektik paduan, presipitasi dalam paduan berbasis-

aluminium, transformasi relaksasi dalam gelas metalik serta transisi 

pengeringan atau pembakaran mineral lempung.[28]  

1.2.4 Dynamic Mechanical Analysis (DMA) 

Dynamic Mechanical Analysis(DMA) juga dikenal sebagai 

spektroskopi mekanik dinamis adalah teknik yang digunakan untuk 

mempelajari dan mengkarakterisasi bahan. Hal ini paling berguna untuk 

mempelajari viskoelastik perilaku polimer. Sebuah sinusoidalstres diterapkan 

dan regangan dalam materi diukur, yang memungkinkan seseorang untuk 

menentukan modulus kompleks . Suhu sampel atau frekuensi stres sering 

bervariasi, menyebabkan variasi dalam modulus kompleks; Pendekatan ini 

dapat digunakan untuk menemukan suhu transisi gelas dari bahan, serta 

untuk mengidentifikasi transisi sesuai dengan gerakan molekul lainnya.  

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddynamic%2Bmechanical%2Banalysis%26client%3Dfirefox-beta%26hs%3DQ94%26rls%3Dorg.mozilla:id:official%26channel%3Dnts%26biw%3D1024%26bih%3D489&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Viscoelastic&usg=ALkJrhhVhI7IevUnpfoCn9ssX7-Oo9Hdeg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddynamic%2Bmechanical%2Banalysis%26client%3Dfirefox-beta%26hs%3DQ94%26rls%3Dorg.mozilla:id:official%26channel%3Dnts%26biw%3D1024%26bih%3D489&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Polymers&usg=ALkJrhg2yZH-8PWZ-LxAsG19GGYEIu1J1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddynamic%2Bmechanical%2Banalysis%26client%3Dfirefox-beta%26hs%3DQ94%26rls%3Dorg.mozilla:id:official%26channel%3Dnts%26biw%3D1024%26bih%3D489&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sinusoidal&usg=ALkJrhjjn6TiN5K7K-KuLmdevCXvh9qlNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddynamic%2Bmechanical%2Banalysis%26client%3Dfirefox-beta%26hs%3DQ94%26rls%3Dorg.mozilla:id:official%26channel%3Dnts%26biw%3D1024%26bih%3D489&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sinusoidal&usg=ALkJrhjjn6TiN5K7K-KuLmdevCXvh9qlNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddynamic%2Bmechanical%2Banalysis%26client%3Dfirefox-beta%26hs%3DQ94%26rls%3Dorg.mozilla:id:official%26channel%3Dnts%26biw%3D1024%26bih%3D489&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Strain_%28mechanics%29&usg=ALkJrhhWuZGWX3gz4plN4mh7HYnpXalWbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddynamic%2Bmechanical%2Banalysis%26client%3Dfirefox-beta%26hs%3DQ94%26rls%3Dorg.mozilla:id:official%26channel%3Dnts%26biw%3D1024%26bih%3D489&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_modulus&usg=ALkJrhirsylrEHGImYZh3vFOaLUHcMtgvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddynamic%2Bmechanical%2Banalysis%26client%3Dfirefox-beta%26hs%3DQ94%26rls%3Dorg.mozilla:id:official%26channel%3Dnts%26biw%3D1024%26bih%3D489&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Temperature&usg=ALkJrhj1U-6a6_hjBRe6O0cmsC69-wN-Qw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddynamic%2Bmechanical%2Banalysis%26client%3Dfirefox-beta%26hs%3DQ94%26rls%3Dorg.mozilla:id:official%26channel%3Dnts%26biw%3D1024%26bih%3D489&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_transition_temperature&usg=ALkJrhjr87DJLOVUR8WDjb1WPW27yyrQzA
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Gambar 9. Alat DMA[11] 

(Sumber : www.google.com) 
  

Dinamis Analisis Mekanik mengukur sifat mekanik bahan sebagai 

fungsi waktu, suhu, dan frekuensi. Q800 DMA instrumen menggabungkan 

teknologi yang unik untuk memberikan yang paling dalam kinerja, 

fleksibilitas, dan kemudahan penggunaan. State-of-the-art non-kontak, linear 

teknologi motor penggerak dalam instrumen DMA kami memberikan 

kontrol stres yang tepat. Ultra sensitif encoder optik teknologi digunakan 

untuk mengukur regangan dan bantalan udara teknologi menjamin gerakan 

hampir gesekan-bebas. Kombinasi teknologi ini menetapkan Q800 selain 

instrumen kompetitif yang menggunakan motor konvensional stepper, 

LVDT perangkat pengukuran regangan, dan mata air mekanik. Q800 DMA 

instrumen beroperasi pada rentang suhu yang lebar (-150 sampai 600 ° C) 

dan menyediakan beberapa mode deformasi termasuk ganda kantilever / 

tunggal dan 3-point bending, ketegangan, kompresi, dan geser. Klem secara 

individual dikalibrasi untuk akurasi data dan desain elegan namun 

sederhana memfasilitasi sampel pemasangan.[11] 
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KESIMPULAN  

 

1. Thermal analysis merupakan teknik untuk mengkarakterisasi sifat 

material yang dipelajari berdasarkan respon material tersebut terhadap 

temperatur. Untuk menentukan sifat termo-fisiknya, metode yang biasa 

digunakan salah satunya adalah differential thermal analysis (DTA). 

Dalam bidang metalurgi dan ilmu material kegunaan dari DTA ini 

adalah untuk mempelajari transisi fasa yang terjadi dibawah pengaruh 

atmosfer, temperatur, laju pemanasan atau pendinginan. 

 

2. Jenis-jenis analisis termal  

a. DTA (Differential Thermal Analysis) 

b. TGA (Thermogravimetric Analysis)  

c. DSC (Differential Scanning Calorimetry)  

d. DMA (Dynamic Mechanical Analysis)  

 

3. Differential thermal analysis adalah analisis termal yang menggunakan 

referensi sebagai acuan perbandingan hasilnya, material referensi ini 

biasanya material inert.  

 

4. Analisis gravimetri termal (TGA) adalah metode analisis termal di mana 

perubahan dalam sifat fisik dan kimia dari bahan yang diukur sebagai 

fungsi dari meningkatnya suhu (dengan laju pemanasan konstan), atau 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_analysis&usg=ALkJrhiDcKvxuwTxJT32ZlPZrcImMUbZ2Q
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sebagai fungsi waktu (dengan suhu konstan dan / atau kehilangan 

massa konstan). 

 

5. Dynamic Mechanical Analysis(DMA) juga dikenal sebagai spektroskopi 

mekanik dinamis adalah teknik yang digunakan untuk mempelajari dan 

mengkarakterisasi bahan. 
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Solusi/Pertanyaan  

1. Apa sajakah keuntungan dari mtoda DTA pada analisis terma?  

Jawab : Keuntungan dari DTA adalah : 

 dapat menentukan kondisi eksperimental sampel (baik dengan 

tekanan tinggi atau vakum) 

 instrument dapat digunakan dalam temperatur tinggi 

 karakteristik transisi dan reaksi pada temperatur tertentu dapat 

dideteksi dengan baik((Differential Thermal Analysis (DTA),Shaise 

Jacob,1978, Nirmala College of Pharmacy India, hal 289)  

2. Jelaskan tahap-tahap kerja dari DTA! 

Jawab : Tahap Kerja DTA adalah sebagai berikut : 

 Memanaskan heating block  

 Ukuran sampel dengan ukuran material referensi sedapat mungkin 

identik dan dipasangkan pada sampel holder 

 Thermocouple harus ditempatkan berkontakan secara langsung 

dengan sampel dan material referensi 
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 Temperatur di heating block akan meningkat, diikuti dengan 

peningkatan temperatur sampel dan material referensi 

 Apabila pada thermocouple tidak terdeteksi perbedaan temperatur 

antara sampel dan material referensi, maka tidak terjadi perubahan 

fisika dan kimia pada sampel. Apabila ada perubahan fisika dan 

kimia, maka akan terdeteksi adanya ΔT (ΔT (Low-temperature 

differential-thermal analysis to measure variations in entropy, Schilling A. 

and M. Reibelt, 2007, Zurich, hal: 175-176)  

 

3. Sebutkan pengaplikasian dari metoda TGA! 

Jawab : Aplikasi umum dari TGA adalah : 

 karakterisasi bahan melalui analisis pola dekomposisi karakteristik,  

 studi mekanisme degradasi dan kinetika reaksi,  

 penentuan kadar organik dalam sampel, dan 

 penentuan anorganik (misalnya ash) konten dalam sampel, yang 

mungkin berguna untuk menguatkan struktur materi diprediksi atau 

hanya digunakan sebagai analisis kimia (Solid State Chemistry and Its 

Application, West , A.R, 1984, John Wiley and Sons, Singapore, hal 

104).  
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BAB 4. KARAKTERISASI OPTIK 

1. Pendahuluan 

Karakterisasi optik adalah suatu metode yang paling berpengaruh 

dalam memahami sifat semikonduktor material dan alat-alat lainnya. 

Karakterisasi optik dapat diterapkan untuk menentukan tipe kerusakan dan 

energinya, energi fonon dan minority carrier lifetimes pada semikonduktor. 

Lebih jauh lagi, fungsionalitas dan kinerjasuatu alat fotoaktifbisa 

dikarakterisasi dengan metode optik[1]. 

Karakterisasi optik punya beberapa metode yang umumnya digunakan 

oleh ahli-ahli kimia di dunia. Selain itu, karakterisasi optik juga memiliki 

banyak kegunaan di kehidupan sehari-hari. 

2. Pengertian Karakterisasi Optik 

Karakterisasi optik merujuk kepada penggunanaan teknik optik untuk 

mempelajari wujud padat dan fenomena biologis suatu objek pada skala 

nano[2]. 

Karakterisasi optik adalah suatu metode yang paling berpengaruh 

dalam memahami sifat semikonduktor material dan alat-alat lainnya. 

Karakterisasi optik dapat diterapkan untuk menentukan tipe kerusakan dan 

energinya, energi fonon dan minority carrier lifetimes pada semikonduktor. 

Lebih jauh lagi, fungsionalitas dan kinerjasuatu alat fotoaktifbisa 

dikarakterisasi dengan metode optik[1]. 
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Gambar 15 – Penyiapan pengukuran photoluminescence bersuhu rendah[1] 

(Sumber : www.google.com) 
 

Karakterisasi optik adalah teknik yang sangat berpengaruh untuk 

memantau dan mengontrol suhu substrat, laju pertumbuhan, komposisi, 

ketebalan dan morfologipermukaan. Alat-alat karakterisasi optik bisa 

dipasang di viewports di sekeliling bilik perkembangan dan bisa digunakan 

untuk melihat radiasi substrat (pyrometri, pyrometri interferometri, 

spektroskopi transmisi IR), atau memantau respon optik suatu wafer terhadap 

sumber cahaya eksternal (ellipsometri, reflectometri, interferometri, 

photoluminescence)[3]. 

Teknik optik menyediakansuatu alat tak merusak yang dapat 

digunakanuntuk menganalisa struktur material dan ketidakmurnian intrinsik 

atau yang berhubungan dengantransisi elektronik pada semikonduktor[4]. 

3. Metodologi / Sintesis 

Metode-metode yang tergolong pada karakterisasi optik ialah : 

 Mikroskopi Optik 

http://namlab.mz.test.tu-dresden.de/research/competences/media/optic_1.png
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 Ellipsometri 

 Photoluminescence (PL) 

 Spektroskopi Transmisi (FTIR) 

 Spektroskopi Absorpsi 

 Spektroskopi Raman 

 Spektroskopi UV-Vis 

 Modulasi Reflectance 

 Cathodoluminescence (CL) 

Semua teknik ini digunakan, meskipun beberapa teknik lebih sering 

digunakan dari teknik-teknik lainnya. Parameter yang digunakan teknik optik 

termasuk dimensi fisik objek, ketebalan lapisan, ketidakmurnian, dan 

identifikasi kerusakan dan konsentrasi, serta parameter optik seperti absorpsi 

dan koefisien refleksi[5]. 

3.1. Spektroksopi UV-Vis 

Salah satu cara untuk menentukan sifatoptik suatu bahan yaitu dengan 

menggunakan metode spektroskopi UV-Vis. Spektroskopi UV-Vis adalah 

teknik yang digunakan untuk mengeksitasi elektron valensi dalam atom dan 

mengukur nilai absorpsi atau transmisi optiknya. 

Spektrofotometer UV-Vis adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

transmitansi, reflektansi dan absorbsi dari cuplikan sebagai fungsi dari 

panjang gelombang tertentu. Spektrofotometer merupakan alat yang terdiri 

dari spektrometer dan fotometer.  

Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang 

gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya 
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yang ditransmisikan atau yang diabsorbsi. Spektrofotometer UV-Vis 

digunakan untuk pengukuran di daerah ultra violet dan didaerah tampak. 

Karakterisasi optik CaTiO3 dilakukan dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Dari pengukuran karakterisasi optik CaTiO3 

diperoleh spektrum refleksi dan absorpsi. Berdasarkan spektrum refleksi dan 

absorpsi tersebut, kita dapat menentukan celahenergi dari sampel. 

Pengolahan data UV-VIS menggunakan Microsoft Excel. 

Untuk menentukan lebar celah pita energi kita dapat menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Alasan penggunaan spektrofotometer UV-Vis 

karena umumnya lebar celah pita energi semikonduktor lebih dari . 

Energi sebesar ini bersesuaian dengan panjang gelombang dari cahaya 

tampak ke ultraviolet [6]. 

 

Gambar 16 - Perangkat spektrofotometer UV-VIS[6] 

(Sumber : www.google.com) 
 

Kebanyakan teknik karakterisasi optik biasanya berdasar atas metode 

yang sederhana dan sering digunakan dalam pengembangan material 

senyawa semikonduktor [6]. 

 

1. Komputer 

2. Ocean Optic USB 2000 

3. Sumber Cahaya (Polikromatis) 

4. Fiber Optik 

5. Holder 

6. Samp(el) 
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3.2. Photoluminescence (PL) 

Karakterisasi photoluminescence sangat sering digunakan untuk 

menilai kualitas senyawa semikonduktor.Dasar pengukuran 

photoluminescenceumumnya dilakukan dengan susunanyang ditunjukkan 

oleh Gambar 17. Untuk melakukan pengukuran photoluminescence, perlu 

untuk menyinari sampel dengan cahaya yang panjang gelombang yang 

memiliki energi yang lebih besar dari jarak pita material/objek yang akan 

diukur tersebut. Jadi, laser seperti laser He-Ne, laser Ar dan laser He-Cd yang 

akan digunakan tergantung kepada jarak pita material yang akan diuji. 

Hasilnya, akan dihasilkan pasangan lubang-elektron di antarapita valensi dan 

pita konduksi, dan pasangan lubang-elektron ini akan bergabung kembali 

dengan bermacam-macam proses seperti yang ditunjukkanGambar 18. Pada 

proses rekombinasi ini, luminescence diamati pada setiap proses kecuali saat 

rekombinasi (senyawa/objek/material) non-radiatif. Untuk mengamati 

luminescence, foto-detektor yang sesuai harus dipilih dari detektor InAs, 

detektor Ge, dan detektor GaAs [7]. 

 

Gambar 17 – Pengukuran Electron Beam Induced Current (EBIC) [7] 

(Sumber : www.google.com) 
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Gambar 18 – Diagram blok dari suatu sistem pengukuran spektum 

photoluminscence[7] 

Prinsipnya, dasar photoluminescenceyang dijelaskan di  

Tabel 6ialah yang teramati. Puncak-puncak ini kemudian dikategorikan 

menjadi tiga bagian[7]. 

Photoluminescence (PL)adalah teknik paling umum untuk menguji 

ketidakteraturan suatu struktur pada skala atom, pada permukaan objek 

untuk menciptakan interfaces struktur-hetero QW. Photoluminescence ialah 

luminescence yang terjadi karena photon yang tereksitasi (biasanya 

ditembakkan oleh laser) dan berbeda dari cathodoluminescence (CL), yang 

eksitasinya tercapai karena tumbukan elektron (biasanya mikroskop 

elektron). Kedua teknik eksitasi ini mempromosikan elektron dari valensi ke 

pita konduksidari semikonduktor, yang dihasilkan dari pembentukan 

pasangan lubang-elektron yang mungkin melakukan rekombinasi dan 

memancarkan karakteristik radiasi luminescent. Teknik lain yang sering 

digunakan ialah penghamburan Raman. Ketiga teknik karakteristik optik ini 

akan dibahas nanti[4]. 
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3.2.1. Emisi tepi 

Emisi tepi didasarkan pada transisi antara elektron bebas dan 

lubang/celah bebas (Gambar 5.a), yang terdiri dari eksiton bebas (Gambar 

5.b,c), yang terdiri dari eksiton yang berikatan dengan donor atau akseptor 

(Gambar 5.(d-f), dan yang di antara elektron bebas dan celah yang berikatan 

dengan akseptor yang dangkal (Gambar 5.g) atau di antara lubang bebas dan 

elektron yang berikatandengan donor (Gambar 5.h). 

Energi untuk transisi antar pitaGambar 19 sederhananya merupakan 

energi jarak pita. Meskipun begitu, pengamatan terhadap transisi ini sangat 

langka ditemukan [7]. 

 

Gambar 19- Bermacam-macam transisi pada photoluminescence. (a) transisi antar pita, 

(b) eksiton bebas, (c) molekul eksiton, (d) eksiton dan donor netral, (e) 

eksiton ikatan donor terionisasi, (f) eksiton ikatan akseptor netral, (g), 

elektron bebas ke lubang yang tertangkap pada suatu akseptor, (h) 

elektron tertangkap pada suatu donor ke lubang bebas, (i) pasangan 

donor-akseptor, (i) transisi Auger, (k) emisi fonon, (l) transisi pipa.[7] 

 
Tabel 6 – Bermacam-macam emisi untuk Photoluminescence[7 

 

] 

Energi transisi eksiton (gambar 5.b) bisa dinyatakan sebagai 
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Disini,  adalah energi ikatandari eksiton dan dinyatakansebagai 

berikut. 

 

Disini,  adalah suatu bilangan bulat  yang menunjukkan 

bermacam-macam keadaan eksitondan  adalah reduksi massa yang 

dinyatakan sebagai : 

 

dimana,  dan  adalah massa efektif elektron dan lubang tersebut 

secaraberurutan. Berdasarkan nomor orbit, , garis pembeda yang sangat 

jelas bisa diamati jika materialnya sangat murni. 

Jika kerapatan eksitonbertambah seiring dengan meningkatnya 

intensitas eksitasi, dampak eksitasi yang terjadi dengan energi emisi, adalah 

 

Jika dua eksiton berikatanmenjadi suatu molekul, maka molekul ini 

disebut molekul eksiton. Jika salah satu eksitonini berkurangsetelah 

rekombinasi, eksitontersebut akan memancarkan sinar dengan energi, 

 

dimana  adalah energi ikatan dari dua eksiton dan nilainya . 

Garis replika fonon untuk transisi eksiton bisa diamati untuk energi-

energi berikut, jika rekombinasinya melibatkan vibrasi kisi. 
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 Garis ikatan eksiton bisa diamatipada beberapa energi berikut, 

tergantung pada energi ikatan untuk eksiton yang berikatan. Ada beberapa 

eksiton yang berikatan, dengan donor atau akseptor netral, dengan donor dan 

akspetor terionisasi, seperti ditunjukkan oleh persamaan berikut. 

 

 

3.2.2. Emisi Pasangan Donor-Akseptor (D-A) 

Emisi ini didasarkan pada transisi antara akseptor dan donor. Emisi 

ini teramati ketika ketidakmurniannya pada konsentrasi tinggi.Oleh karena 

itu, emisi ini digunakan sebagai indikator kemurnian suatu material. Energi 

untuk transisi pasangan D-A bisa dinyatakansebagai. 

 

Disini, R adalah jarak antara donor dan akseptor terhadap pembawa 

sekitarnya berikatan. Karena jarak R punya distribusi, emisi pasangan D-A 

punya bermacam-macam panjang gelombang, jadi transisi pasangan D-A 

juga bisamenunjukkan garis emisi yang lebar. 

 Jika level donor dan akseptor dangkal, emisi D-A bisa diamati pada 

suhu rendah, sehingga emisi ini tidak terlalu diperlukan untuk pemakaian-

pemakaian emisi ini, tapi penting untuk menentukan ketepatan level/tingkat 

kedangkalan donor dan akseptor. Jika level/tingkat kedangkalan donor atau 

kedalaman akseptor , emisi D-A dapat diamati pada suhu kamar dan penting 

untuk penggunaannya pada LED. 
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3.2.3. Emisi Tingkat Kedalaman 

Dengan bermacam-macam, elektron yang tereksitasi, dan lubang 

rekombinasi menghasilkan rendahnya intensitas emisi tepi dan emisi 

pasangan D-A. Photoluminescence adalah metode semi-kuantitatif untuk 

menguji kualitas material. Prinsipnya, untuk material murni yang undoped, 

material berkualitas baik akan menunjukkan ketegasan puncak eksiton bebas. 

Perlu diingat juga bahwa jika angka tingkat kedalaman kerusakannya rendah, 

maka ketegasan hasil photoluminescence yang tinggi dapat diamati. 

3.2.4. Transisi Non-Rekombinasi 

Kecuali pada transisi rekombinasi radiatif yang telah disebutkan di 

atas yang bisa diamati sebagai emisi cahaya, ada transisi non-rekombinasi 

seperti yang ditunjukkan Gambar 5.(j-l). Transisi ini ialah transisi Auger, 

emisi fonon dan rekombinasi melalui kerusakan atau inklusi. Saat intensitas 

total photoluminescence lemah, bisa dianggap bahwa material ini juga 

termasuk objek-objek berpusat non-rekombinasi ini. 

3.3. Scanning Photoluminescence (SPL) 

Baru-baru ini, scanning photoluminescence dari suhu ruangan telah 

dikembangkan dimana space resolutions-nya meningkat . Contoh 

konfigurasi scanning photoluminescence ditunjukkan Gambar 20. Karena 

photodetector berkecepatan tinggi Si digunakan untuk deteksi luminescence, 

penyinaran cahaya berdurasi pendek mungkin terjadi dan penyinaran 

berkecepatan tinggi ini menghindari kerusakan penyinaran cahaya. Inilah 

alasan kenapa pemetaanphotoluminescence dengan resolusi baik mungkin 

terjadi. Suatu sistem topografi PL juga telah dikembangkan untuk menguji 
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kerusakanpropagasidari substrat ke lapisan epitaxial, seperti yang diujikan ke 

InGaAsP/InP. 

3.4. Spektroskopi Luminescence 

Teknik luminescence merupakan teknik yang paling sensitif, metode 

nondestruktif terhadap analisa baik sifat intrinsik dan ekstrinsik 

semikonduktor. Meskipun begitu, aplikasi teknik ini untuk menganalisa 

interfaces dan proses perkembangan epitaxial yang baru dimulai baru-baru 

ini. 

 QW yang pertama kali dipelajari oleh teknik optik ialah the 

rectangular- atau potensial struktur wellyang berbentuk-bujur-sangkar yang 

ditunjukkan secara skematis pada Gambar 5(a). Secara umum, skema ini 

terdiri dari suatu lapisan tipisGaAs berlapis-lapis di antara jarak pitayang 

lebih besar antara lempeng AlxGa1-xAs. Dua macam lapisan ini biasanya 

dirujuk sebagai material well dan material pembatas, berturut-turut. 

Pengujian yang dilakukan pada struktur ini dengan spektroskopi absorpsi, 

memiliki bukti secara eksperimen, untuk pertama kalinya, suatu aturan dasar 

mekanika-kunatum, dikenal dari buku teks fisika sejak 1920-an. 

 Spektrum umum dari emisi PL dari QW GaAs ialah dengan 

memvariasikan ketebalannyaseperti yang ditunjukkan Gambar 6 (kurva (a)). 

Setiap QW memancarkan radiasi dengan karakteristik energi yang 

berbanding terbalik dengan akar ketebalanQW [7]. 
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Gambar 20 – Skema yang menunjukkan struktur pita suatu well quantum (a) 

sebelum dan (b) sesudah ketidakteraturan komposisional[7] 

Diskusi sebelumnya berhubungan dengan suatu QW dengan interfaces 

tajam dan tak terbatas. Kini kita akan fokus membahas efek interdifusi 

dengan kemungkinan munculnya struktur QW. Kita akan membahas, baik 

munculnya dari ketidakmurnian (seperti seng dan silikon), akibat implantasi, 

atau keduanya dapat meningkatkan interdifusi, kemudian meningkatkan 

kemungkinan munculnya struktur di interface. Model interdifusi yang paling 

sederhana menggambarkan suatu difusi isotrop dari suatu spesi tunggal 

berlawanan dengan struktur-hetero. Jika diterapkan, misalnya, difusi elemen 

golongan tiga di kisi sistem GaAs-AlxGa1-xAs dan pada struktur-

heterobertekananInxGa1-xAs-GaAs, dengan koefisien difusi 

tersendiriterhadap konsentrasi Al dan konsentrasi In, berturut-turut. 

Pengukuran sederhana intermixing derajat QW ialah panjang interdifusi  

(didefinisikan sebagai seperempat panjang yang berseberangan dengan 

interface QW dimana konsentrasinya menurun dari 90% menjadi 10% dari 
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nilai aslinya) yang diperoleh dari percobaan konsentrasi terner setelah 

implantasidan penguatansebagai  

 

Untuk aluminium (tanda ke atas) atau indium (tanda ke bawah), 

dimana  adalah konsentrasi asli dan  adalah lebar inisial dari square well 

(Gambar 5 (a)). Model ini digunakan untuk menghitung jarak pitalokal dan 

massa efektif dimana energi transisi PL dikalkulasikan dan  disesuaikan 

untuk menyesuaikan perubahanenergi yang teramati [7]. 

 

Gambar 21. Photoluminescence (PL) (saat 1,4 K) dari 

struktur kuantum quantum well (QW)[7] 
  

Proses interdifusi ini mengarahkan ke bentuk pitaseperti yang 

ditunjukkan oleh gambar 5(b). Efek net dari interdifusi pada elektron dan 
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celah ada keadaan terkuantisasi pada well ialah suatu penurunan efektif yang 

berkaitan dengan bagian bawah pita tersebut. 

 Energi transisi, yang teramati pada eksperimen PL, di antara 

keadaan lubang-dalam pertama dan keadaan elektron pertama  dan , 

respectivelyberturut-turut (diukur berkaitan dengan nilai minimum pitanya) 

ialah 

 

dimana  adalah lubang-dalam jarak pita dan  adalah 

energi pengikatan eksiton. 

 Bermacam-macam studi telah menitikberatkan kepada 

ketergantungan takarandalam proses intermixing. Kalish et al. (1992) 

menggunakan energi-tinggi (8-MeV) ion Bi untuk ketidakteraturanlima 

GaAs-AlGaAs QWs dengan lebar berbeda (Gambar 6). Pada umumnya, 

setelah-diimplantasikan QWs (sebelum penguatan) menunjukkan bahwa 

tidak ada luminescence yang terukur dan memiliki intensitas PL yang 

terintegrasi kira-kira empat tingkat dari ukuranyang lebih rendah dari 

material yang berkembang.Pemadamani sinyal PL ini dikarenakan oleh 

sejumlah besar kerusakanresidu (misalnya kekosongan and interstitial) yang 

disisakan oleh dampak aliran implantasi ionpada QWs. Kerusakanini 

bertindak sebagai pusat rekombinasi non-radiatif, yang sangat efisien dalam 

penjebakan photo-exited carrier. Hilangnya perubahan PL sebelum annealing 

merupakan indikasi bahwa takaran implantasiyang digunakan kurang dari 

yang dibutuhkan agar tumbukandapat terjadi pencampuran (sinar ion). Saat 

penguatan, situasi/keadaan berubah dramatis seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 6(b) hingga 6(d). Perubahan energi yang teramati terjadi karena 



  133 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

terdapat perubahan juga di geometrinya seperti yang telah dibahas 

sebelumnya.Well yang lebar, yang berkaitan terhadap garis energi PL 

terendah, perubahansejumlah kecil karena area intermix-nya hanyalah 

sebagian kecil dari keseluruhan total lebar well, karenanyauntuk hal ini, 

hanya perubahan-perubahan yang relatif kecil yang memungkinkan. Wells 

kuantum dengan lebar pertengahan menunjukkan perubahanPL terbesar, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6. 

 Teknik luminescence lainnya yang sangat sensitif untuk mempelajari 

kerusakangenerasi/turunan melalui implantasi ialah luminescence time-

resolved. Teknik ini merupakan alat optik paling penting dan paling 

berpengaruh untuk memperoleh informasi mengenai lifetimes eksiton. Proses 

penangkapan yang berbeda-beda bisa dibedakan dengan pengukuran sikap 

sementaraterhadap bermacam-macam puncak terhadap spektrum 

luminescence. Seperti yang dibahas sebelumnya, kerusakansecara umumnya 

bertindak sebagai pusat cacat nonradiatif yang membawa ke penurunan cacat 

berulang-ulangyang teramati. 

 Perlu ditekankan pula bahwa setiap teknik luminescence mempunyai 

keuntungan dan kekurangan. Misalnya, CL, dimana eksitasi diperoleh dari 

sinar elektron yang fokus dengan baik, yang resolusi sisinya terbatas dalam 

hal difusi eksiton di QWs (misalnya  pada ), dimana resolusi PL 

juga terbatas berdasarkan betapa sempitnya PLbisa fokus terhadap sinar laser 

pemeriksa pada sampel (difraksi terbatas). Kedalaman pemeriksaan pada CL 

bisa dengan mudah divariasikan dengan cara merubah energi elektronnya. 

Resolusi waktu diperoleh pada PL sejumlah tiga tingkatan ukuran yang lebih 

tinggi daripada resolusi pada CL karena kemampuan memperoleh ultrashort 
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laser pulses. Eksitasi laser (resonant PL) bisa digunakan untuk 

mengujibermacam-macam transisi radiatif, sehingga akan menghasilkan lebih 

banyak lagi informasi mengenai pusat ikatan (pelokalan). 

3.5.  Spektroskopi Penghamburan Raman 

Teknik optik lain yang umum digunakan untuk mengkarakterisasi 

struktur QW ialah penghamburan Raman. Pada efek Raman suatu 

penghamburan foton inelastis oleh kristal, dengan kreasi atau pemusnahan 

suatu fononatau magnon. Efek Raman bisa terjadi karena strain-dependence 

dari kemampuan berpolarisasi elektronik. Teknik ini sangat sensitif (ekstrim) 

terhadap dampak yang dihasilkan oleh implantasi ion dan berhasil digunakan 

untuk mengkarakterisasi peningkatan-ketidakmurnianinterdifusiterhadap 

GaAs-AlGaAs QWs setelah RTA atau untuk mempelajari interdifusi dari 

InGaAs-InP SL oleh termal penguatan. Wujud interdifusi dari atom golongan 

III dan V diperoleh dengan mengukur perubahan frekuensi dan variasi 

intensitas puncak fononbujur optik. 

 Dari pengembangan tiga teknik komplementer yang telah diulas (PL, 

SIMS dan TEM) titik kritis dari pencampuran induksi-sinar-ion dari struktur-

hetero semikonduktor seperti pengukuran laju pengadukan, karakterisasi 

kehomogenan, pemulihansifat elektronik setelah penguatan, 

kerusakansifatdan perbandingan mekanisme intermixing bisa diujiseefisien 

mungkin [4]. 

3.6. Cathodoluminescence (CL) 

Cathodoluminescence adalah suatu luminescence yang terjadi jika 

suatu material disinari oleh penyinaranelektron berenergi tinggi. Seperti yang 

ditunjukkan di Gambar 5.10, suatu beam elektron dipindai oleh scanning 
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electron microscope(SEM) dan cahaya luminescence dikumpulkan oleh 

cermin dan dideteksi oleh suatu detektor, misalnya suatu photomultiplier. 

Sinyal elektrik ini kemudian di-input ke suatu layar CRT yang tuned. Dengan 

konfigurasi/pengaturan ini, microscopic luminescence non-uniformity bisa 

diamati with resolusi tinggi. Cathodoluminescence adalah suatu metode 

sederhana untuk mengamati keseragamanoptik suatu material senyawa 

semikonduktor dengan resolusi yang lebih baik daripada PL. 

 Keuntungan CL ialah sinarnya bisa difokuskan ke  dengan 

mudah dan bisa dipindai untuk memperoleh two-dimensional non-

uniformity. Ketika tegangan akselerasi diganti, informasi yang berkaitan 

dengan kedalamanbisa diperoleh. Karena energi elektron sangat tinggi, 

material jarak pita yang lebar bisa dikarakterisasi dengan mudah. 

 Mikrografi Transmisi IR 

Karena kebanyakan material senyawa semikonduktor memiliki jarak 

pita di bawah cahaya IR yang ditransmisikan, material ini bisa diamati 

karena tembus pandangdengan metode ini, dan metode ini telah digunakan 

untuk menguji kualitas kristal. Gambar 5.11 menunjukkan suatu konfigurasi 

mikroskop transmisi IR umumnya. Metode ini merupakan suatu metode 

yang efektif untuk mengamati endapan yang tidak tembus pandang terhadap 

sinar inframerah. Karenabisa difokuskan sebagai mikroskop normal, maka 

mudah untuk mengamati distribusi endapan di kedalaman. Dengan 

menggunakan crossed Nicoles untuk memolarisasikan kejadian tersebut serta 

untuk menganalisa sinar yang ditranmisikan, juga mungkin untuk mengamati 

tekanan pada material tersebut, karena stress-inducedbirefringence 

bergantung pada sifat fotoelastis material tersebut. Faktanya, hal ini telah 
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dibuktikan oleh Bond dan Andrus dan Jenkins et al. bahwa area bertekanan 

yang disebabkan oleh disklokasi dapat diamati. Bermacam-macam contoh 

pengamatan GaP, GaAs, dan InP telah ditunjukkan oleh Elliott et al. dan 

Cao dan Witt. Carlson dan Witt telah mengembangkan sistem transmisi IR 

untuk mengamati goresan pada yang berkembang dari pengukuran 

mikroskopik oleh pembawa muatan bebas [7]. 

 

Gambar 22 – Diagram skema dari pemindai photoluminescence[7] 

 

Gambar 23 – Prinsip cathodoluminescence[7] 

3.7.  Tomografi PenghamburanIR 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebanyakan material 

semikonduktor tembus pandang terhadap sinar inframerah. Ketika 
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penghamburan cahaya inframerah dapat diamati, maka pengamatan 

beresolusi tinggi juga bisa terlaksana. Ini karena pengamatan ini didasarkan 

pada fenomena Tyndall/efek Tyndall, yang menyebabkan resolusi ekstrim 

(turun hingga beberapa ratus ) jauhmelewatiresolusi biasanya pada 

tingkatan panjang gelombang cahaya. Dari sudut pandang difraksi, metode 

ini mirip dengan penghamburan X-raysudut kecildan intensitas 

penghamburanini bergantung pada  dimana  adalah sudut difraksi 

dan  adalah panjang gelombang dari incident light. Karena panjang 

gelombangdari sinar inframerah itu  kali lebih panjang dari panjang 

gelombang sinar X-ray, sudut sinar penghamburan90 menjadi mungkin, 

dimana refleksi incident light-nya kecil, sehingga metode ini sangat efektif 

untuk mengamati hamburan-hamburan kecil. Perlu diketahui juga dalam hal 

pengamatan X-ray, perlu disiapkan suatu sampel yang sangat tipis agar terjadi 

pemasukan X-ray, di samping itu, pada metode ini, sampel yang sangat tebal 

dapat diamati dengan mudah karena tembus pandang terhadap incident light. 

Karena sinar inframerah terhamburkan hanya oleh elektron bebas dan 

elektron berikatan lemah karena ketidakmurniannya,sinarinframerahsangat 

sensitif terhadap gangguan elektron bebas karena dislokasi dan endapan-

endapan mikro. 

 Meskipun begitu, sulit juga untuk mengamati sinar terhamburkan ini 

karena intensitas sinar terhamburkan ini terlalu lemah untuk dapat diamati 

dengan mata telanjang. Agar dapat mendeteksi sinar terhamburkanyang 

sangat lemah ini, digunakan suatu kamera CCD dan komputer menganalisa 

data yang dikembangkan untuk menciptakan gambaran sinar yang 

terhamburkanini,seperti yang ditunjukkan oleh gambar 5.12. Menggunakan 
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sistem yang baru dikembangkan ini, pengamatan sinar terhamburkan menjadi 

memungkinkan dan pengamatan tiga dimensi, seperti pengamatan tomografi 

juga bisa dilakukan. Beberapa contoh penerapan metode ini ialah untuk GaP, 

GaAs, InP, CdTe [7]. 

 

Gambar 24 – Mikroskop inframerah umum[7] 

3.8. Laser Penghamburan 

Sinar penghamburan laser inelastis sangat efektif untuk mendeteksi 

bermacam-macam partikel di permukaan yang telah dipoles. Saat partikel 

disinari dengan sinar laser, intensitas sinar yang dihamburkan bergantung 

pada; (1) ukuran partikel terkait dengan panjang gelombang, (2) keadaan 

polarisasi, (3) bentuk partikel dan (4) indeks partikel terhadap pembiasan, 

yang bergantung terhadap medium disekitarnya [7]. 



  139 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

 

Gambar 25 – Ilustrasi skema tomografi penghamburan sinar infamerah[7] 

Seperti yang dijelaskan Takami, bermacam-macam sistem inspeksi 

permukaan telah dikembangkan dan telah diterapkan di bidang industriuntuk 

commercial polished wafers[7]. 

4. Kegunaan / Aplikasi 

Instrumen-instrumen yang dapat digunakan untuk karakterisasi optik, 

diantaranya: 

 Pengukuran-MTF (Modulation Transfer Function) 

 Light source metrology in near- and far field 

 Karakterisasi micro-display 

 Penentuan panjang focal 

 Mode spektroskopi 

 Absorpsi- dan pengukuran waveguide attenuation 

 Penentuan koefisien termo-optis 

 Penentuan distribusi indeks refraksi 

 Shearing-interferometry 

 Auto-fokus mikroskop untuk measurement bentuk 
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 Interferensi mikroskop untuk measurement ketebalan lapisan 

 Precision goniometer [8] 

5. Kesimpulan / Summary 

Karakterisasi optik merujuk kepada penggunanaan teknik optik untuk 

mempelajari wujud padat dan fenomena biologis suatu objek pada skala nano 

[2]. 

Karakterisasi optik adalah suatu metode yang paling berpengaruh 

dalam memahami sifat semikonduktor material dan alat-alat lainnya. 

Karakterisasi optik dapat diterapkan untuk menentukan tipe kerusakan dan 

energinya, energi fonon dan minority carrier lifetimes pada semikonduktor 

[1]. 

Karakterisasi optik adalah teknik yang sangat berpengaruh untuk 

memantau dan mengontrol suhu substrat, laju pertumbuhan, komposisi, 

ketebalan dan morfologipermukaan. Alat-alat karakterisasi optik bisa 

dipasang di viewports di sekeliling bilik perkembangan dan bisa digunakan 

untuk melihat radiasi substrat (pyrometri, pyrometri interferometri, 

spektroskopi transmisi IR), atau memantau respon optik suatu wafer terhadap 

sumber cahaya eksternal (ellipsometri, reflectometri, interferometri, 

photoluminescence) [3]. 

Metode-metode yang tergolong pada karakterisasi optik ialah : 

 Mikroskopi Optik 

 Ellipsometri 

 Photoluminescence (PL) 

 Spektroskopi Transmisi (FTIR) 
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 Spektroskopi Absorpsi 

 Spektroskopi Raman 

 Spektroskopi UV-Vis 

 Modulasi Reflectance 

 Cathodoluminescence (CL)[5] 

Instrumen-instrumen yang dapat digunakan untuk karakterisasi optik, 

diantaranya: 

 Pengukuran-MTF (Modulation Transfer Function) 

 Light source metrology in near- and far field 

 Karakterisasi micro-display 

 Penentuan panjang focal 

 Mode spektroskopi 

 Absorpsi- dan pengukuran waveguide attenuation 

 Penentuan koefisien termo-optis 

 Penentuan distribusi indeks refraksi 

 Shearing-interferometry 

 Auto-fokus mikroskop untuk measurement bentuk 

 Interferensi mikroskop untuk measurement ketebalan lapisan 

 Precision goniometer [8] 
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Soal dan Jawaban 

1. Soal : Jelaskan pengertian karakterisasi optik! 

Jawaban : Karakterisasi optik merujuk kepada penggunanaan teknik optik 

untuk mempelajari wujud padat dan fenomena biologis suatu objek pada 

skala nano [2]. 

Karakterisasi optik adalah suatu metode yang paling berpengaruh dalam 

memahami sifat semikonduktor material dan alat-alat lainnya. Karakterisasi 

optik dapat diterapkan untuk menentukan tipe kerusakan dan energinya, 

energi fonon dan minority carrier lifetimes pada semikonduktor. Lebih jauh 

lagi, fungsionalitas dan kinerjasuatu alat fotoaktifbisa dikarakterisasi 

dengan metode optik [1]. 

2. Soal : Sebutkan beberapa metode yang menggunakan prinsip penerapan 

karakterisasi optik! 

 

Jawaban : Metode-metode yang tergolong pada karakterisasi optik ialah : 

o Mikroskopi Optik 

o Ellipsometri 

o Photoluminescence (PL) 

o Spektroskopi Transmisi (FTIR) 

o Spektroskopi Absorpsi 

o Spektroskopi Raman 

o Spektroskopi UV-Vis 

o Modulasi Reflectance 

o Cathodoluminescence (CL)[5] 
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3. Soal : Instrumen apa saja yang bisa digunakan untuk karakterisasi optik? 

Jawaban : Instrumen-instrumen yang dapat digunakan untuk karakterisasi 

optik, diantaranya: 

 Pengukuran-MTF (Modulation Transfer Function) 

 Light source metrology in near- and far field 

 Karakterisasi micro-display 

 Penentuan panjang focal 

 Mode spektroskopi 

 Absorpsi- dan pengukuran waveguide attenuation 

 Penentuan koefisien termo-optis 

 Penentuan distribusi indeks refraksi 

 Shearing-interferometry 

 Auto-fokus mikroskop untuk measurement bentuk 

 Interferensi mikroskop untuk measurement ketebalan lapisan 

 Precision goniometer [8] 
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BAB 5. KARAKTERISASI 

LISTRIK 
 

A. Pendahuluan 

  Ilmu Listrik boleh dikatakan termasuk cabang ilmu fisika kuno, sejak 

zaman peradaban Yunani kuno sudah dikenal adanya bahan ambar yang 

dalam bahasa Yunani disebut elektron. Bahan ini apabila digosok dapat 

menarik benda-benda yang halus serta ringan, dalam keadaan demikian 

bahan tersebut dikatakan bermuatan listrik (1). 

Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti 

elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di 

antaranya. Atau menurut pengertian yang lain Listrik adalah sumber energi 

yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik 

mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Listrik memungkinkan 

terjadinya banyak fenomena fisika yang dikenal luas seperti petir, medan 

listrik, dan arus listrik (5). 

 

A. Sejarah Penemuan Listrik 

 Dalam sejarah awal penemuan listrik hingga sekarang ada banyak 

penemu dan ilmuwan yang terlibat sehingga listrik bisa dinikmati. 

Diantaranya Benvamin Franklin, Luigi Galvani, Giovani Volta, 

Michael Faraday, Josep Swan, Thomas Edison, George Westinghouse, 

Nikola Tesla, James Watt, Andre Ampere dan George Ohm. 

1. Benjamin Franklin 

https://id.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://id.wikipedia.org/wiki/Proton
https://id.wikipedia.org/wiki/Gaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabel
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 Pada tahun  1975 Franklin membuktikan bahwa petir adalah 

bentuk alami dari listrik. Kisah ini akrab dan terkenal di Amerika, 

dimana Franklin menerbangkan layang-layang dengan kunci besi 

dibagian bawahnya, ketika petir menyambar, percikan kecil 

menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. 

2. Galvani and Volta 

 Pada tahun 1786, Luigi Galvani, seorang profesor Italia dibidang 

kedokteran, menemukan bahwa ketika kaki katak mati tersentuh 

oleh pisau logam, kaki mengejang keras. Galvani berpikir bahwa 

otot-otot katak pasti mengandung listrik. Pada tahun 1792 ilmuwan 

lain Italia, Alessandro Volta, tidak setuju ia menyadari bahwa faktor 

utama dalam penemuan Galvani adalah dua logam yang berbeda 

pisau baja dan pelat timah apon tempat katak berbaring. Volta 

menunjukkan bahwa ketika ada kelembaban antara dua logam yang 

berbeda, listrik akan muncul. Hal ini mendorongnya untuk 

menemukan baterai listrik pertama, tumpukan volta yang terbuat 

dari lembaran tipis tembaga dan seng dipisahkan dengan karton 

lembab. 

3. Michael Faraday 

 Pada 1831, Faraday menemukan solusi. Listrik dapat dihasilkan 

melalui magnet dengan gerak. Ia menemukan bahwa ketika magnet 

dipindahkan di dalam gulungan kawat tembaga, sebuah arus listrik 

kecil melalui kawat. Tentu saja, menurut standar sekarang, Dinamo 

Listrik Faraday atau generator listrik adalah belum apa-apa dan 

hanya menghasilkan arus listrik kecil akan tetapi dia menemukan 
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metode pertama menghasilkan listrik melalui gerak dalam medan 

magnet. 

4. Josep Swan dan Thomas Edison 

 Pada tahun 1878 Joseph Swan, seorang ilmuwan Inggris 

menemukan filamen lampu pijar. Pada bulan September 1882, 

Edison menggunakan generator DC untuk menyediakan listrik 

untuk menerangi laboratoriumnya dan kemudian untuk menerangi 

jalan pertama  di Kota New York yang akan diterangi oleh lampu 

listrik. 

5. George Westinghouse dan Nikola Tesla 

 Westinghouse adalah seorang penemu Amerika yang terkenal 

dan industrialis yang membeli dan mengembangkan Motor paten 

untuk menghasilkan arus bolak balik milik Nikola Tesla. Karya 

Westinghouse, Tesla dan koleganya secara bertahap membujuk 

masyarakat Amerika bahwa masa depan terletak pada AC dan 

 bukan DC (penggunaan generator AC memungkinkan transmisi 

blok besar listrik, listrik yang menggunakan tegangan yang lebih 

tinggi melalui transformer, yang tidak mungkin dilakukan melalui 

DC). Saat ini unit pengukuran untuk medan magnet menggunakan 

nama Tesla. 

6. James Watt 

 Ketika pembangkit Edison telah digabungkan dengan mesin uap 

Watt, skala pembangkit listrik besar menjadi proposisi praktis. James 

Watt, penemu mesin kondensasi uap dari Skotlandia yang lahir 

tahun 1736. Perbaikan yang dilakukannya untuk mesin uap 
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dipatenkan selama 15 tahun mulai tahun 1769 dan namanya 

diberikan kepada unit listrik daya, Watt. 

7. Andre Ampere dan George Ohm 

 Andre Marie Ampere, seorang matematikawan Perancis yang 

mengabdikan dirinya untuk mempelajari listrik dan magnet, adalah 

orang pertama yang menjelaskan teori elektrodinamis. Sebuah 

peringatan yang tetap terhadap Ampere adalah penggunaan 

namanya untuk unit arus listrik. George Simon Ohm, seorang 

matematikawan dan fisikawan Jerman, adalah seorang guru 

perguruan tinggi di Cologne pada tahun 1827 ketika ia menerbitkan, 

"The Circuit galvanik Diselidiki matematis". Teori-teorinya yang 

brilian diterima oleh ilmuwan Jerman dan penelitiannya diakui di 

Inggris dan dia menerima penghargaan Copley Medal di 1841. 

Namanya telah diberikan kepada satuan hambatan listrik (8). 

 

B. Komponen Listrik. 

   Listrik terdiri dari beberapa komponen diantaranya: 

1. Kapasitor (Kondensator) 

Kapasitor atau kondensator yang ada pada rangkaian 

elektronika dilambangkan dengan huruf "C" adalah suatu 

komponen yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di 

dalam medan listrik, dengan cara mengumpulkan ketidak 

seimbangan internal dari muatan listrik. 

 Ada beberapa jenis kapasitor diantaranya kapasitor elektrolit, 

kapasitor tantalum, kapasitor polister film, kapasitor poliproyene, 
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kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor keramik, kapasitor 

epoxy, kapasitor variable. 

 

Gambar 1. Jenis-Jenis Kapasitor (3) 

(Sumber : www.google.com) 

 

2. Resistor 

      Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk 

menghambat arus listrik dan menghasilkan nilai resistansi 

tertentu. kemampuan resistor dalam menghambat arus listrik 

sangat beragam disesuaikan dengan nilai resistansi resistor 

tersebut. Resistor yang paling banyak beredar dalam pasaran 

adalah resistor dengan bahan komposisi karbon, dan metal film. 

resistor ini biasanya berbentuk silinder dengan pita-pita warna 

yang melingkar dibadan resistor. pita-pita warna tersebut biasa 

dikenal sebagai kode resistor. 



150 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

 

Gambar 2. Resistor (3) 

(Sumber : www.google.com) 
 

Fungsi dari resistor adalah : 

a. Sebagai pembagi arus 

b. Sebagai penurun tegangan 

c. Sebagai pembagi tegangan 

d. Sebagai penghambat  ailran arus listrik, dan lain-lain. 

3. Induktor 

      Induktor adalah komponen yang tersusun dari lilitan kawat. 

Induktor termasuk juga komponen yang dapat menyimpan 

muatan listrik. Bersama kapasitor, induktor dapat berfungsi 

sebagai rangkaian resonator yang dapat beresonansi pada 

frekuensi tertentu. 

 

Gambar 3. Induktor (3) 

(Sumber : www.google.com) 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-KCNXcF_dwxo/UQOddS1z22I/AAAAAAAAAEQ/MkUuPRZgiKo/s1600/induktor+setengah+lingkaran.jpg
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Fungsi Induktor: 

a. Penyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet 

b. Menahan arus bolak-balik (AC) 

c. Meneruskan/meloloskan arus searah (DC) 

d. Sebagai penapis (filter) 

e. Sebagai penalaan (tuning) 

Jenis induktor : 

a. Fixed coil, yaitu induktor yang memiliki harga yang sudah 

pasti. Biasanya dinyatakan dalam kode warna seperti 

yang diterapkan pada resistor. Harganya dinyatakan 

dalam satuan mikrohenry (μH). 

b. Variable coil, yaitu induktor yang harganya dapat diubah-

ubah atau disetel. Contohnya adalah coil yang digunakan 

dalam radio. 

c. Choke coil (kumparan redam), yaitu coil yang digunakan 

dalam teknik sinyal frekuensi tinggi. 

 

4. Dioda 

      Dioda adalah semikonduktor yang terdiri dari persambungan 

(junction) P-N. Sifat dioda yaitu dapat menghantarkan arus pada 

tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. 

 

Fungsi Dioda : 

a. Penyearah, contoh : dioda bridge 

b. Penstabil tegangan (voltage regulator), yaitu dioda zener 
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c. Pengaman /sekering 

d. Sebagai rangkaian clipper, yaitu untuk memangkas atau 

membuang level sinyal yang ada di atas atau di bawah 

level tegangan tertentu. 

e. Sebagai rangkaian clamper, yaitu untuk menambahkan 

komponen DC kepada suatu sinyal AC. 

f. Pengganda tegangan. 

g. Sebagai indikator, yaitu LED (light emiting diode) 

h. Sebagai sensor panas, contoh aplikasi pada rangkaian 

power amplifier. 

i. Sebagai sensor cahaya, yaitu dioda photo. 

j. Sebagai rangkaian VCO (voltage controlled oscilator), yaitu 

dioda varactor. 

 

5. Transformator 

      Transformator (trafo) adalah alat yang digunakan untuk 

menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik (AC). 

Transformator terdiri dari 3 komponen pokok yaitu: kumparan 

pertama (primer) yang bertindak sebagai input, kumparan kedua 

(skunder) yang bertindak sebagai output, dan inti besi yang 

berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. 
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Gambar 4. Transformator (3) 

(Sumber : www.google.com) 

 

Prinsip Kerja Transformator 

       Prinsip kerja dari sebuah transformator adalah ketika 

kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-

balik, perubahan arus listrik pada kumparan primer 

menimbulkan medan magnet yang berubah. Medan magnet 

yang berubah diperkuat oleh adanya inti besi dan dihantarkan 

inti besi ke kumparan sekunder, sehingga pada ujung-ujung 

kumparan sekunder akan timbul ggl induksi. Efek ini dinamakan 

induktansi timbal-balik (mutual inductance) (3). 

C. Sifat-sifat Listrik 

Listrik memberi kenaikan terhadap 4 gaya dasar alami, dan 

sifatnya yang tetap dalam benda yang dapat diukur. Dalam kasus 

ini, frasa "jumlah listrik" digunakan juga dengan frasa "muatan 

listrik" dan juga "jumlah muatan". 

Jika listrik mengalir melalui bahan khusus, misalnya dari 

wolfram dan tungsten, cahaya pijar akan dipancarkan oleh logam 

http://1.bp.blogspot.com/-GkmzNiCwbxI/UQOhQarHNOI/AAAAAAAAAFI/B9YZ3HEmqJQ/s1600/transformator.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Gaya_dasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Benda
https://id.wikipedia.org/wiki/Wolfram
https://id.wikipedia.org/wiki/Tungsten
https://id.wikipedia.org/wiki/Logam
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itu. Bahan-bahan seperti itu dipakai dalam bola lampu (bulblamp atau 

bohlam). 

Setiap kali listrik mengalir melalui bahan yang mempunyai 

hambatan, maka akan dilepaskan panas. Semakin besar arus listrik, 

maka panas yang timbul akan berlipat. Sifat ini dipakai pada elemen 

setrika dan kompor listrik (2). 

D. Jenis Energi Listrik 

1. Listrik Statis 

Listrik statis adalah energi yg dikandung oleh benda yang 

bermuatan listrik. Muatan listrik benda tersebut dapat positif 

maupun negatif. Bila diperinci lebih dalam lagi, semua zat itu 

dibentuk dari sejumlah atom. Tiap-tiap atom memiliki inti atom 

yang terdiri dari elektron dan proton yang mengitarinya. Proton 

memiliki muatan listrik yang positif, sedangkan elektron memiliki 

muatan listrik yang negatif. 

Disaat dua zat atau benda contohnya tangan kita dan balon 

saling digesek-gesekan, material yang memiliki daya tarik lebih 

lemah yaitu tangan akan ditarik elektronnya dan menempel pada 

benda yang daya tariknya lebih kuat yaitu balon. Dengan 

demikian maka kedua zat tersebut jadi punya muatan listrik, 

dimana material yg elektronnya hilang akan memiliki muatan 

positif dan material yang mendapat elektron jadi bermuatan 

negatif. 

Tangan maupun balon adalah material dengan muatan listrik 

netral disaat belum digesek satu sama lainnya, yaitu jumlah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bohlam
https://id.wikipedia.org/wiki/Hambatan_listrik
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muatan negatif dan positifnya sama. Setelah dilakukan 

pengesekan, tangan jadi memiliki muatan positif yg berlebih dan 

balon jadi memiliki muatan negatif yg berlebih. Muatan listrik 

yang tidak sama akan saling tarik-menarik, jadinya muatan 

negatif dari balon ditarik oleh muatan positif dari tangan. Namun 

bila dihitung maka sebenarnya jumlah muatan total dari 

gabungan balon dan tangan tidaklah berubah. Penggesekan yang 

kita lakukan sebelumnya yang mengakibatkan elektron-elektron 

berpindah dari zat satu ke zat lainnya (7). 

 

2. Listrik Dinamis 

Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Cara untuk 

menghitung kuat arus pada listrik dinamis ialah membagi muatan 

listriknya dengan waktu, dimana satuan muatan listrik disebut 

coulumb dan satuan waktunya dipakai detik. Lihat baterai pada 

mobil mainan, baterai tersebut dijadikan sumber power untuk 

membuat motor listrik berputar. Bila kita menekan saklar ke 

keadaan on, maka ujung-ujung baterai akan tersambung dengan 

motor listrik yang juga akan menyala. Dengan demikian, motor 

listrik membuat roda menjadi berputar dan mobil mainanpun 

akan bergerak. Sebaliknya, disaat saklar pada posisi mati atau off, 

motor dan baterai tidak terhubung. Sehingga motor listrik tidak 

menyala dan mobil mainanpun tidak bergerak (7). 

 

E. Sumber Energi Listrik 
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Sumber energi listrik adalah benda yang dapat menimbulkan 

arus listrik. Beberapa contoh sumber energi listrik yaitu: 

1. Batu Baterai atau Elemen Kering. 

 Baterai yang biasa dijual (displosable/sekali pakai) mempunyai 

tegangan listrik 1,5 volt. Ada juga yang dinakaman reachargeable 

battery, yaitu baterai yang dapat diisi ulang, seperti yang biasa 

terdapat pada telepon genggam. Baterai sekali pakai disebut 

elemen primer karena tidak dapat dimuati (diisi atau diestrum) 

kembali jika muatan habis. Sedangkan baterai isi ulang disebut 

dengan elemen sekunder karena dapat dimuati kembali jika 

muatannya habis (5). 

 

Gambar 5. Batu Baterai (11) dan Baterai Hp (12) 

     (Sumber : www.google.com) 
 

 

Susunan dasar elemen kering terdiri dari : 

a. Batang karbon sebagai elektroda positif (kutub positif atau 

anoda) 

b. Pembungkus batang karbon yang terbuat dari seng sebagai 

elektroda negatif (kutub negatif atau katoda) 
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c.Larutan amonium klorida sebagai larutan elektrolit yaitu 

larutan yang dapat menghantarkan listrik. 

d. Mangan dioksida bercampur dengan serbuk karbon sebagai 

depolarisator, yaitu pelindung larutan elektrolit. 

 

2. Akumulator (aki) 

 Akumulator (aki) atau baterai basah terdiri atas lempengan 

logam timbal dan timbal peroksida yang dicelupkan kedalam 

larutan asam sulfat, sehingga hasil dari reaksi kimia itu 

lempengan logam timbal menjadi kutub negatif dan lempengan 

logam timbal peroksida menjadi kutub positif. 

 

Gambar 6. Akumulator (aki) (10) 

(Sumber : www.google.com) 

 

 Dalam aki terdapat elemen dan sel untuk menyimpan arus 

yang mengandung asam sulfat (H2SO4). Tiap sel berisikan pelat 

positif dan pelat negatif. Pada pelat positif terkandung oksida 

timah cokelat (PbO2) sedangkan pelat negatif mengandung timah 

(Pb). Pelat-pelat ditempatkan pada batang penghubung. Pemisah 

atau sepataror menjadi isolasi diantara pelat itu, dibuat agar 
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baterray acid mudah beredar disekeliling pelat. Bila ketiga unsur 

kimia ini berinteraksi maka munculah arus listrik. 

 Ketika akumulator dipakai, kumpulan timbal melepaskan 

muatan elektron sewaktu pelat positif dan pelat negatif keduanya 

perlahan-lahan diubah menjadi timbal sulfat (PbSO4). Reaksi 

yang terjadi mengencerkan asam sulfat sehingga massa jenisnya 

berkurang. Pada nilai massa jenis tertentu, akumulator tidak 

dapat melepaskan muatan. Agar akumulator dapat digunakan 

kembali maka harus dimuati (diisi) dan kadang juga ditambah 

air murni. Pada pengisisan aki terjadi perubahan energi listrik 

menjadi energi kimia, sedangkan sewaktu aki dipakai terjadi hal 

sebaliknya yaitu energi kimia menjadi energi listrik (5). 

 

3. Dinamo 

 Dinamo terdiri atas magnet berbentuk U dan suatu 

kumparan. Kumparan dipasang sekitar magnet yang berputar. 

Bila dinamo pada sepeda berputar, kumparan yang berada 

ditangan magnet ikut berputar. Perputaran magnet itu 

menyebabkan timbulnya arus listrik. Jadi, dinamo mengubah 

energi gerak menjadi energi listrik (5). 
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Gambar 7. Dinamo sepeda (15) 

(Sumber : www.google.com) 

 

4. Generator 

 Generator adalah sumber energi listrik yang lebih besar 

dibanding dinamo. Generator dipakai pada pusat pembangkit 

listrik sebagai sumber energi. Generator dihubungkan dengan 

turbin. Turbin adalah roda besar yang berputar capat sekali, 

turbin diputar dengan memanfaatkan tenaga air dari 

bendungan/dam. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLTA 

sangat tinggi, yaitu sekitar 10.000 – 20.000 vol ketika dialirkan 

kerumah-rumah tegangannya diturunkan menggunakan 

tranformator atau trafo menjadi 110 – 220 volt (5).  

 

 

Gambar 8. Generator PLN (14) 

(Sumber : www.google.com) 
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F. Arus Listrik 

1. Pengertian Arus Listrik 

 Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik melalui 

sebuah konduktor. Arus ini bergerak dari potensial tinggi ke 

potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, dari anoda 

ke katoda. Arah arus listrik ini berlawanan arah dengan arus 

elektron. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda 

potensial. Beda potensial dihasilkan oleh sumber listrik, misalnya 

baterai atau akumulator. Setiap sumber listrik selalu mempunyai 

dua kutub, yaitu kutub positif (+) dan kutub negatif (–). 

 Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir 

dari suatu titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial 

rendah dalam waktu satu detik. Peristiwa mengalirnya arus listrik 

disebabkan karena adanya elektron yang bergerak. Arus litrik 

juga dapat diartikan sebagai besarnya tegangan dibagi besarnya 

resistansi. Simbol dari arus listrik adalah “I“ (6). 

 

2. Jenis-jenis Arus Listrik 

 Secara prinsip jenis-jenis arus listrik dibedakan menjadi 2 

yaitu:  

a. Arus listrik searah (DC) 

 Tegangan yang bekerja pada rangkaian arus listrik tertutup 

selalu dengan arah yang sama, maka arus listrik yang 

mengalir arahnya juga sama. Biasa disebut dengan arus 

searah (simbol normalisasi : ¾ ). Arus listrik searah adalah 

http://hamadun.blogspot.com/search/label/Arus%20Listrik
http://hamadun.blogspot.com/search/label/Arus%20Listrik
http://hamadun.blogspot.com/2010/05/jenis-arus.html
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arus listrik yang mengalir dengan arah dan besar yang tetap 

atau konstan. Berarti bahwa pembawa muatan listrik bergerak 

dengan arah arus listrik tertentu. 

b. Arus listrik bolak-balik (AC) 

 Tegangan pada suatu rangkaian arus, arahnya berubah-

ubah dengan suatu irama atau ritme tertentu, dengan 

demikian maka arah dan besarnya arus selalu berubah-ubah 

pula. Biasa disebut arus listrik bolak-balik (simbol normalisasi 

: ~ ). Berarti bahwa elektron bebasnya bergerak maju dan 

mundur (4). 

 

Gambar 9. Grafik Arus listrik Bolak-Balik (4).  

3. Bahan-bahan yang Berhubungan dengan Arus Listrik 

  Kita sering menggunakan alat-alat yang terbuat dari kertas, 

plastik, karet, lilin, kayu, aluminium, bahkan bahan yang terbuat 

dari besi dan baja pada alat-alat listrik dalam kehidupan sehari-

hari. Bahan-bahan yang berhubungan dengan dengan arus listrik 

dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 

a. Konduktor 

 Adalah suatu bahan yang mudah menghantar muatan 

listrik. Dalam bahan-bahan yang tergolong konduktor, 

elektron-elektron pada setiap atom tidak diikat dengan kuat 

http://hamadun.blogspot.com/2010/05/jenis-arus.html
http://2.bp.blogspot.com/_nygddeetxWU/S_vw6dmHuvI/AAAAAAAAAPc/4DqaU7Kqb_U/s1600/1.bmp
http://hamadun.blogspot.com/2010/05/jenis-arus.html


162 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

sehingga elektron-elektron dapat bergerak bebas di dalam 

atom. Elektron-elektron bebas inilah yang menyebabkan 

bahan-bahan konduktor mudah mengantarkan atau 

mengalirkan muatan listrik. Misalnya: perak, aluminium, 

tembaga, besi, emas, dan lain-lain. Dari bahan-bahan tersebut 

yang paling bagus untuk mengalirkan arus listrik adalah emas. 

Karena pada bahan konduktor mempunyai banyak sekali 

elektron bebas, dan yang paling banyak elektron bebasnya 

adalah emas. 

 

Gambar 10. Konduktor (9) 

(Sumber : www.google.com) 

 

 

b. Isolator  

 Isolator adalah suatu bahan yang sukar menghantarkan 

muatan listrik. Dalam bahan-bahan isolator, elektron-elektron 

pada setiap atom diikat dengan kuat sehingga pada keadaan 

normal elektron-elektron tidak dapat bergerak bebas. Karena 

elektron-elektron tidak mudah berpindah, maka isolator sulit 

mengalirkan arus listrik. Akan tetapi jika isolator diberi 

tegangan besar maka elektron dapat berpindah. Jadi pada 
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tegangan tinggi isolator dapat berfungsi sebagai konduktor. 

Misalnya kaca, karet, kayu dan lain-lain.  

 

Gambar 11. Isolator (13) 

(Sumber : www.google.com) 

 

 

c. Semikonduktor 

 Semikonduktor adalah suatu bahan yang pada suatu 

kondisi tertentu akan bersifat sebagai isolator dan pada 

kondisi lain akan bersifat konduktor. Bahan-bahan 

semikonduktor akan bersifat isolator jika dalam temperatur 

yang rendah, dan akan bersifat konduktor jika dalam 

temperatur yang tinggi. Dalam temperatur rendah seluruh 

lintasan elektron terisi penuh oleh elektron, dan ketika dalam 

temperatur tinggi akan ada ikatan-ikatan yang pecah sehingga 

menyebabkan adanya elektron-elektron bebas. Misalnya : 

germanium, silikon, dan lain-lain (5).  
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Gambar 12. Semikonduktor (16) 

(Sumber : www.google.com) 

 

 

 

G. Satuan-satuan SI Listrik 

Unit-unit elektromagnetisme SI 

Simbol Nama kuantitas Unit turunan  Unit dasar 

I Arus Ampere A A 

Q 
Muatan listrik, 

Jumlah listrik 
Coulom C A.s 

V 
Perbedaan 

potensial 
volt V 

J/C = 

kg·m2·s−3·A−1 

R, Z 

Tahanan, 

Impedansi, 

Reaktansi 

ohm Ω 
V/A = 

kg·m2·s−3·A−2 

ρ Ketahanan 
 
ohm meter 

 

Ω·m kg·m3·s−3·A−2 

https://id.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisme
https://id.wikipedia.org/wiki/SI_%28satuan_ukur%29
https://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_listrik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jumlah_listrik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Perbedaan_potensial
https://id.wikipedia.org/wiki/Perbedaan_potensial
https://id.wikipedia.org/wiki/Tahanan_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Impedansi
https://id.wikipedia.org/wiki/Reaktansi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketahanan_listrik&action=edit&redlink=1
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P Daya, Listrik Watt W V·A = kg·m2·s−3 

C Kapasitansi farad F 
C/V = 

kg−1·m−2·A2·s4 

ε Permitivitas 
farad per 

meter 
F/m kg−1·m−3·A2·s4 

χe 
 

Susceptibilitas 

listrik  

 

(tak 

berdimensi) 
- - 

ζ Konduktivitas 
 

siemens per 

meter 

 

S/m kg−1·m−3·s3·A2 

H 

Medan magnet, 

Kekuatan medan 

magnet 

ampere per 

meter  
A/m 

 

A·m−1 

Φm Flux magnet weber Wb 
V·s = 

kg·m2·s−2·A−1 

B 

Kepadatan medan 

magnet, Induksi 

magnet, Kekuatan 

medan magnet 

tesla T 
Wb/m2 = 

kg·s−2·A−1 

L Induktansi hendry H 
Wb/A = V·s/A = 

kg·m2·s−2·A−2 

μ Permeabilitas 
henry per 

meter 
H/m kg·m·s−2·A−2 

χm 
Susceptibilitas 

magnet 

(tak 

berdimensi) 
- - 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daya_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapasitansi
https://id.wikipedia.org/wiki/Permitivitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Farad
https://id.wikipedia.org/wiki/Meter
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Susceptibilitas_listrik&action=edit&redlink=1
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https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siemens_%28satuan%29&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Meter
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet
https://id.wikipedia.org/wiki/Ampere
https://id.wikipedia.org/wiki/Meter
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Flux_magnet&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Weber_%28satuan%29
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet
https://id.wikipedia.org/wiki/Induktansi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permeabilitas_%28elektromagnetisme%29&action=edit&redlink=1
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https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Susceptibilitas_magnet&action=edit&redlink=1
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 Elastisitas 
reciprocal 

farad 
F−1 

V/C = 

kg·m2·A−2·s−4 

 

Konduktansi, 

Admitansi, 

Susceptansi 
 
siemens  

 

S 
Ω−1 = 

kg−1·m−2·s3·A2 

 Reluktansi 
ampere-turns 

per weber 
A/Wb kg−1·m−2·s2·A2 

 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Listrik merupakan suatu kondisi dari partikel subatomik tertentu, 

seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan 

penolakan gaya di antaranya. Listrik terdiri dari beberapa komponen 

diantaranya kapasitor (kondensator), resistor, induktor, dioda, serta 

transformator.  

Apabila listrik mengalir melalui bahan khusus, misalnya dari 

wolfram maka cahaya pijar akan dipancarkan oleh logam itu. Dan 

apabila listrik mengalir melalui bahan yang mempunyai hambatan, 

maka akan dilepaskan panas. Energi listrik terdiri atas listrik statis dan 

listrik dinamis. Sumber energi listrik tersebut bisa didapat dari beberapa 

contoh yaitu batu baterai, akumulator (aki), dinamo, dan generator. 

Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dari 

suatu titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah 

dalam waktu satu detik. Secara prinsip jenis-jenis arus listrik dibedakan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elastisitas_listrik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Farad
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konduktansi_listrik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Admitansi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Susceptansi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siemens_%28satuan%29&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Reluktansi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ampere
https://id.wikipedia.org/wiki/Weber_%28satuan%29
https://id.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://id.wikipedia.org/wiki/Proton
https://id.wikipedia.org/wiki/Gaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Wolfram
https://id.wikipedia.org/wiki/Logam
https://id.wikipedia.org/wiki/Hambatan_listrik
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menjadi dua yaitu arus listrik searah (DC) dan arus listrik bolak-balik 

(AC). Bahan-bahan yang berhubungan dengan dengan arus listrik dapat 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu konduktor, isolator dan 

semikonduktor. 
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Soal dan pembahasan 

1. Jelaskan sifat listrik dengan menggunakan contoh? 

Jawaban : 

Jika listrik mengalir melalui bahan khusus, misalnya dari wolfram dan 

tungsten, cahaya pijar akan dipancarkan oleh logam itu. Bahan-bahan 

seperti itu dipakai dalam bola lampu (bulblamp atau bohlam). Dan jika 

listrik mengalir melalui bahan yang mempunyai hambatan, maka akan 

dilepaskan panas. Semakin besar arus listrik, maka panas yang timbul akan 

berlipat. Sifat ini dipakai pada elemen setrika dan kompor listrik. 

Referensi :   

https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik Diunduh tanggal 23 September 2015. 

 

2. Sebutkan contoh sumber yang dapat menghantarkan energi listrik? 

Jawaban : 

Contoh sumber energi listrik diantaranya yaitu : 

a. Batu baterai 

b. Akumulator (aki) 
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https://www.google.co.id/search?q=macam-%09macam+komponen+listrik&biw=1366&bih=624&source=lnms&tbm=%09isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIktu--%09dKbyAIVDB6OCh0cOAIx#tbm=isch&q=gambar+semikonduktor+m urni
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c. Dinamo 

d. Generator  

Referensi :  

http://www.rijalhabibulloh.com/2014/11/makalah-tentang-listrik-ipa-

fisika.html Diunduh tanggal 23 September 2015. 

 

3. Jelaskan perbedaan antara konduktor, isolator, dan semikonduktor? Beserta 

contoh masing-masing! 

Jawaban : 

o Konduktor adalah suatu bahan yang mudah menghantar muatan listrik. 

Contohnya perak, alumunium, tembaga, besi, emas, dan lain-lain. 

o Isolator adalah suatu bahan yang sukar menghantarkan muatan listrik. 

Contohnya kaca, karet, kayu dan lain-lain. 

o Semikonduktor adalah suatu bahan yang pada suatu kondisi tertentu 

akan bersifat sebagai isolator dan pada kondisi lain akan bersifat 

konduktor. Contohnya germanium, silikon, dan lain-lain. 

 

Referensi : 

http://www.rijalhabibulloh.com/2014/11/makalah-tentang-listrik-ipa-

fisika.html Diunduh tanggal 23 September 2015. 

 

 

 

http://www.rijalhabibulloh.com/2014/11/makalah-tentang-listrik-ipa-fisika.html
http://www.rijalhabibulloh.com/2014/11/makalah-tentang-listrik-ipa-fisika.html
http://www.rijalhabibulloh.com/2014/11/makalah-tentang-listrik-ipa-fisika.html
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BAB 6. TEORI KONSTRUKSI 

PADATAN 
 

PENDAHULUAN 

Ditinjau dari strukturnya, zat padat dapat dibedakan menjadi zat 

padat kristal dan amorf namun diantara keduanya ada struktur semikristalin 

(struktur material zat padat yang mempunyai sifat diantara sifat kristalin dan 

amorfous). Contoh zat padat kristalin adalah garam NaCl, zat padat amorf 

adalah arang dan kaca, sedangkan bahan semi kristalin adalah serat seperti 

selulosa. Kristal mempunyai titik lebur pasti sedangkan amorf titik leburnya 

tidak pasti [1]. Sifat zat padat adalah bentuk dan ukuran benda padat selalu 

tetap artinya jika dipindahkan kemanapun bentuk dan besarnya selalu tetap 

[2].  

Ditinjau dari jenis bahan, maka penggolongan zat padat adalah 

logam, polimer, dan keramik. Logam dapat berada dalam keadaan murni, 

dan dapat pula berupa campuran yang dikenal dengan nama paduan. Paduan 

dapat membentuk senyawa, larutan padat, atau campuran. Polimer , sebagian 

besar berupa senyawa organik, namun dikenal pula polimer jenis silikat. 

Polimer ada yang sintetik seperti plastik (polietilen, poliester, dan 

sebagainya). Seperti halnya logam, maka polimer pun dapat membentuk 

campuran. Pencampuran fisik dari dua jenis polimer atau lebih disebut 

“kopolimer”[8]. 
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Zat padat juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu monokristal 

(kristal tunggal), polikristal, dan amorf. Pada kristal tunggal (monokristal), 

atom atau penyusunnya mempunyai struktur tetap karena atom-atom atau 

molekul-molekul penyusunnya tersusun secara teratur dalam pola tiga 

dimensi dan pola-pola ini berulang secara periodik dalam rentang yang 

panjang tak berhingga. Polikristal dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari 

kristal-kristal tunggal yang memiliki ukuran sangat kecil dan saling 

menumpuk yang membentuk benda padat. Berbeda dengan monokristal dan 

polikristal, amorf memiliki pola susunan atom-atom atau molekul-molekul 

yang acak dan tidak teratur secara berulang [6]. 

Amorf terbentuk karena proses pendinginan yang terlalu cepat 

sehingga atom-atomnya tidak dapat dengan tepat menempati lokasi kisinya. 

Berikut gambaran untuk mengetahui susunan atom kristal dan amorf : 

 

 

Gambar 1. (a) Susunan atom kristal, (b) Susunan atom amorf [6]. 

 

Partikel-partikel zat padat memiliki sifat yaitu : 

a.   Partikel-partikel yang menempati posisi yang tetap, jika partikel zat 

padat menempati posisi yang teratur maka disebut kristal, dan jika 
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partikel zat padat menempati posisi yang tidak teratur, maka disebut 

amorf.   

b.  Gaya tarik menarik antar partikel sangat kuat. 

c.  Gerakan partikel hanya berupa getaran disekitar posisi tetapnya. 

d.  Posisi partikel yang relatif tetap menyebabkan zat padat memiliki 

bentuk dan volume tetap. 

e.   Gerakan partikel yang hanya bergetar menyebabkan zat padat tidak 

dapat mengalir [4].  

 

 

Gambar 2. Contoh posisi partikel zat padat [3] 

(Sumber : www.google.com) 

 

 

Meskipun struktur dan susunan atom zat padat teratur tapi tidak 

semua zat padat memiliki sifat tersebut. Untuk material zat padat yang 

susunan atomnya sangat teratur dan membentuk pola yang berulang dalam 

ruang tiga dimensi disebut material kristal. Sedangkan material zat padat 

yang susunan atomnya tidak teratur dan membentuk pola berulang yang 

terbatas dalam suatu ruang tiga dimensi disebut amorfous [3]. 

 

https://arifkristanta.files.wordpress.com/2009/09/solid.jpg
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Kristal Zat Padat 

 

Kristal zat padat umumnya mempunyai titik lebur yang tajam 

(rentangan suhunya kecil). Partikel zat amorf sulit dipelajari karena tidak 

teratur. Oleh sebab itu, pembahasan zat padat ini lebih terfokus pada kristal 

[5]. 

Dua zat yang mempunyai struktur kristal yang sama disebut isomorfik 

(sama bentuk), sedangkan suatu zat yang mempunyai dua struktur kristal 

atau lebih disebut polimorfik (banyak bentuk), contohnya karbon dan 

belerang [5]. 

 

Cara Terbentuknya Kristal 

Zat padat dapat terbentuk melalui tiga cara, yaitu dari reaksi 

pengendapan, penjenuahan larutan, dan peralihan wujud. 

1. Ada reaksi kimia dalam larutan menghasilkan senyawa yang tidak larut (zat 

padat), contohnya AgCl dari reaksi antara larutan AgNO3 dan NaCl. 

 

AgNO3(aq) + NaCl(aq)   AgCl(s) +NaNO3(aq) 

 

2. Larutan yang dijenuhkan akan membentuk kristal padat, contohnya 

pembuatan garam dari laut di Madura. Proses ini disebut juga rekristalisasi. 

3. Suatu cairan dapat diubah menjadi padatan dengan menurunkan suhu 

sampai titik bekunya. Proses ini disebut membekukan, seperti membuat es 

dari air. Suatu gas tertentu dapat diubah menjadi padat melalui proses 

deposisi, seperti membuat hablur naftalena dari uapnya [5]. 
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Suatu kristal padat mempunyai kisi ruang, yaitu susunan titik-titik 

khayalan dalam tiga dimensi yang berulang secara teratur. Tiap titik 

melambangkan letak satu partikel. Partikel itu sambung-menyambung dalam 

jumlah tak hingga, sehingga tidak mungkin menampilkan semuanya. Oleh 

sebab itu, struktur kristal cukup digambarkan dengan unit terkecilnya yang 

disebut sel satuan [5]. 

Pembentukan kristal melalui rekristalisasi atau pembekuan biasanya 

dimulai dari satu titik, dan kemudian berkembang ke segala arah atau ke arah 

tertentu (gambar 3). 

 

 

Gambar 3. Tiga bentuk yang terjadi sebagai hasil 

pertumbuhan kristal berbentuk kubus [5] 
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Gambar 4. Suatu bentuk kisi kristal [5] 

(Sumber : www.google.com) 
 

 

Keadaan Kristal 

 

 Dalam mempelajari keadaan kristal, akan lebih mudah bagi kita 

untuk memahaminya apabila kita memandang kristal secara geometrik. Yang 

dimaksud secara geometrik di sini adalah kita memandang kristal sebagai 

kumpulan atom atau molekul yang tersusun secara teratur dalam ruang. 

Susunan yang teratur ini dikenal dengan nama kisi [7]. 

 Kisi satu dimensi dapat dinyatakan dengan satu parameter kisi. 

Parameter kisi ini merupakan suatu besaran vektor, jadi mempunyai besar 

dan arah serta dinyatakan sebagai a [7]. 

 Kisi dua dimensi merupakan pengembangan dari kisi satu dimensi. 

Pada kisi dua dimensi, semua titik kisi dapat dihubungkan dengan garis 

membentuk pola garis yang teratur. Selain itu, kita juga dapat membagi kisi 

tersebut ke dalam unit sel. Setiap unit sel dinyatakan oleh dua vektor a‟ dan b‟ 

(unit sel dapat dianggap sebagai unit ulangan dari kisi) [7]. 
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 Kisi tiga dimensi dinyatakan dengan tiga vektor, yaitu a”, b”, dan c”. 

Jika besaran vektor ini diganti dengan besaran skalar (besaran yang hanya 

memiliki besar), maka untuk menyatakan unit sel perlu ditambahkan sudut 

α, β, dan γ yang merupakan sudut antara ketiga vektor tersebut [7]. 

 Dalam mempelajari kristal, simetri memegang peranan yang 

penting. Simetri digunakan dalam penentuan struktur kristal, selain itu juga 

digunakan dalam mengklasifikasikan kristal ke dalam sistem-sistem kristal 

[7]. 

 

Sistem Kristal 

 

 Dalam mempelajari kristal, operasi simetri didefinisikan sebagai 

operasi yang akan mentransformasikan kristal ke bayangannya, di mana 

antara kristal dengan bayangannya tidak dapat dibedakan. Operasi simetri 

diakibatkan oleh adanya elemen simetri [7]. 

 

 Tabel 1.  Unit Sel Primitif [7]. 

Sistem Sumbu Sudut Contoh 

1. Kubik 
2. Tetragonal 
3. Ortorombik 
4. Monoklinik 
5. Heksagonal 
6.Rombohedral 
7. Triklinik 

a  b  c  
a  b  c 
a  b  c 
a  b  c 
a  b  c 
a  b  c 
a  b  c 

 
 
 

 
 

 
 

garam dapur 
timah putih 
belerang rombik 
belerang 
monoklinik 
grafit 
kalsit 
CuSO45H2O 

 

Tabel di atas memperlihatkan enam sisem kristal termasuk 

rombohedral yang dapat dimasukkan ke dalam heksagonal atau dianggap 
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sebagai suatu sistem kristal tersendiri. Unit sel primitif maksudnya adalah 

semua titik terletak di sudut unit sel dan tidak ada titik kisi yang terletak di 

muka atau di tengah unit sel [7]. 

 Bravais mengusulkan adanya empat belas kemungkinan unit 

sel yang mencakup kemungkinan suatu titik kisi terletak di muka atau di 

tengah unit sel. Keempat belas unit sel tersebut dikenal sebagai kisi Bravais ( 

Gambar 5 ). Sebagai contoh, pada sistem kristal kubik, sel primitif dapat 

dibagi ke dalam tiga kisi Bravais yaitu primitif (sederhana), pusat muka, dan 

pusat badan [7]. 

 

Gambar 5. Empat belas kisi Bravais [7]  

(Sumber : www.google.com) 

 

Jenis Kristal 

Bardasarkan partikel terkecilnya, kristal dapat dibagi atas empat 

jenis, yaitu kristal ion, kristal logam, kristal kovalen, dan kristal molekul. 
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Kristal ion 

Senyawa ion dalam bentuk padat akan membentuk kristal dengan 

partikel terkecil ion positif dan negatif. Partikel itu  tersusun selang-seling 

dengan ikatan ion yang kuat dan ikatan itu akan putus bila diempa dengan 

tenaga yang besar. Bentuk kristal ion dipengaruhi oleh perbandingan jari-jari 

ion. Biasanya ion positif lebih kecil dari ion negatifnya, maka nilai  +/ - 

1. Dalam kristal, satu ion positif akan dikelilingi oleh beberapa ion negatif, 

demikian pula sebaliknya, satu ion negatif dikelilingi oleh beberapa ion 

positif.jika satu ion positif dikelilingi oleh empat ion negatif dengan 

perbandingan jari-jari yang berbeda, dapat tersusun dalam empat bentuk, 

seperti pada gambar 6. [5] 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Susunan satu ion positif dikelilingi empat ion  negatif 

dengan perbandingan yang berbeda [5]. 

 

 Kristal Logam 

Sebatang logam terdiri dari atom-atom yang menyatu melalui 

ikatan logam. Dalam kristal ini hanya ada satu jenis logam, maka semua 

atom dapat bersentuhan. Karena jari-jari atomnya sama, maka struktur yang 

mungkin adalah heksagonal dan kubus [5]. 

a b c d 
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 Kristal Kovalen 

Kristal yang terbentuk dari atom yang berikatan kovalen disebut 

kristal kovalen, contohnya karbon (intan dan grafit). Satu atom karbon 

berikatan dengan empat atom karbon lain. Dalam intan (diamond), 

keempat ikatan berbentuk tetrahedron, sehingga molekul berkembang ke 

segala arah membentuk molekul raksasa. Akibatnya, intan sangat keras. Zat 

lain yang serupa intan adalah silikon (Si) dan silikon karbida (SiC) [5]. 

Sungguh menakjubkan bahwa satu elemen tunggal, seperti karbon, 

dapat muncul dalam dua bentuk kristal yang sangat berbeda yaitu intan dan 

grafit. Intan adalah elemen yang transparan dan merupakan salah satu 

material paling keras, banyak dimanfaatkan sebagai media abrasif dan alat 

pemotong. Grafit digunakan sebagai pelumas padat dan alat tulis (mata 

pensil). Setiap atom karbon memiliki ikatan kovalen dengan empat tetangga 

berjarak sama dengan koordinasi tetrahedral reguler (CN=4) [9]. 

Grafit kurang padat namun lebih stabil daripada intan. Berbeda 

dengan struktur intan yang memiliki ikatan silang, grafit terdiri dari struktur 

berlapis yang sangat anisotropik. Lapisan-lapisan berdekatan dengan urutan 

ABAB bergerak tak tentu arah, strukturnya bukan cph. Grafit alami terlihat 

memiliki struktur rhombohedral ABCABC yang kurang stabil. Arang, 

jelaga dan “lamp-black” lazim disebut “karbon amorf”; ketiganya 

sesungguhnya merupakan bentuk mikrokristalin dari grafit [9]. 

Atom karbon dalam grafit juga terikat dengan empat atom karbon 

yang lain, tetapi  tidak berbentuk tetrahedron. Ada tiga ikatan kovalen 

dalam satu bidang dan elektron valensi yang keempat membentuk ikatan 
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kovalen sesaat dengan karbon lapisan atas dan bawah secara bergantian. 

Ikatan atom dalam satu bidang sangat kuat, tetapi antar bidang lemah, 

maka lapisan grafit dapat digeser. Contohnya pensil bila digoreskan pada 

kertas akan berbekas karena ada lapisan yang tinggal [5]. 

 

 

 

   

 

 

Gambar 7. Contoh Kristal Kovalen [14] 

(Sumber : www.google.com) 

 

 

Kristal Molekul 

Kristal dapat terbentuk dari partikel melalui gaya van der Waals, 

yang disebut kristal molekul. Dalam kristal ini, sebagai pertikel terkecinya 

adalah molekula kovalen sederhana atau atom. Karena gaya van der 

Waals tidak mempunyai arah tertentu, maka kristal ini umumnya 

berstruktur terjejal (hcp atau ccp). Contohnya padatan H2, O2, dan N2 

berstruktur hcp, sedangkan He, Ne, dan Xe berstruktur ccp [5]. 

Kisi Kubik 

 Suatu pola yang berulang dalam bentuk 3 dimensi yang terbentuk dalam kristal.  

Kristal kubik terdiri dari 3 bentuk kisi, yaitu: 

 

- Kubik sederhana 
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- Body centered cubic structure/ kubik pemusatan ruang (kpr) 

- Face centered cubicstructure/ kubik pemusatan sisi (kps) [10]. 

 

   

 

  

 

 

Gambar 8. A) Struktur kubik pemusatan ruang. 

 B) Struktur kubik pemusatan sisi [10]. 

 

Penentuan Struktur Kristal  

 Struktur kristal tidak dapat ditentukan secara teori, tetapi 

harus dari data percobaan yang dihasilkan dengan  teori.  Percobaannya 

berdasarkan interaksi antara partikel kristal dengan cahaya berpanjang 

gelombang () tertentu. Jarak antara partikel sangat kecil sehingga sinar 

yang dapat dipakai adalah sinar x [5]. 

 

Difraksi sinar x 

Bila berkas elektron menjatuhi suatu kristal, maka sinar X yang 

terbentuk akan dihamburkan. Menurut Bragg untuk kumpulan bidang (h k 

l), maka berkas radiasi monokromatik yang di difraksi hanya berlangsung 

pada sudut tertentu (  yang ditentukan oleh panjang gelombang sinar X 

( ) dan jarak antar bidang-bidang yang berdekatan (d). [8] 

 Hubungan antar ketiga variabel dinyatakan oleh persamaan Bragg: 

b a 



  183 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

   FS + SG = n   

   sin  = FS/d = SG/d, 

 maka, 

   2 d sin  = n       [8] 

 

 Sinar X yang berasal dari dua atom kristal yang berdekatan akan 

berinteraksi  (interferensi) satu sama lain. Jika kedua sinar itu mempunyai 

fasa yang sama akan saling memperkuat (interferensi konstruktif) dan pada 

titik pertemuannya akan terlihat titik terang. Sebaliknya, bila kedua 

gelombang berlawanan fasa akan saling meniadakan (interferensi destruktif), 

sehingga terlihat daerah gelap [11]. 

 Jika seberkas sinar X menumbuk partikel berukuran atom, sinar 

tersebut akan dipantulkan ke segala arah oleh setiap partikel atomik yang 

ditumbuknya. Peristiwa ini mirip dengan gelombang yang timbul apabila kita 

melemparkan batu ke permukaan air kolam yang tenang. Gelombang-

gelombang yang ditimbulkan oleh batu yang kita lempar tadi ketika saling 

bertemu, kadang-kadang membentuk gelombang yang lebih besar dan 

kadang-kadang tampak saling meniadakan. Demikian pula dengan sinar X, 

dapat saling memperkuat dan dapat juga saling meniadakan [7]. 

 Kenyataannya, sinar yang dipantulkan hanya timbul pada sudut-

sudut tertentu dan menghasilkan pola yang disebut pola Laue. Hal ini 

disebabkan karena bidang atom dalam kristal banyak yang sejajar dan sinar 

yang dipantulkan oleh bidang-bidang sejajar ini saling meniadakan, sehingga 

hanya didapatkan beberapa titik [1]. 
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 Keterangan yang lebih sederhana tentang hal diatas diberikan oleh 

Bragg karena kristal tersusun dari bidang-bidang atom yang berjarak sama, 

maka kristal kecuali bersifat sebagai kisi defraksi bagi sinar X, juga bersifat 

sebagai kisi defleksi. Jadi bidang-bidang atom dapat memantulkan sinar X [1]. 

 

Bidang dan Indeks Miller 

 Dalam kristalografi sinar X, selain dapat dinyatakan dengan 

parameter kisi, kisi dapat juga dinyatakan dengan “perangkat bidang”. Setiap 

titik kisi dapat dihubung-hubungkan sehingga membentuk garis-garis lurus 

yang sejajar. Garis sejajar ini dikenal sebagai perangkat bidang atau lebih 

dikenal dengan bidang-bidang indeks Miller, karena bidang-bidang tersebut 

dapat dinyatakan dengan tiga parameter (h, k, l) [7]. 

  Indeks Miller suatu perangkat bidang dapat ditentukan 

dengan memperhatikan berapa kali perangkat bidang tertentu memotong 

sumbu-sumbu unit sel. Ide ini dapat diterapkan pada bidang-bidang yang 

terdapat dalam sebuah kristal. Setiap perangkat indeks Miller juga dicirikan 

dengan adanya interplanar spacing ( jarak ) yang dinyatakan dengan indeks 

Miller sebagai subskrip [7]. 

 

Satuan Penyusunan Kristal 

 Penyusunan kristal dapat berupa atom, molekul, atau ion tergantung jenis 

zat yang bersangkutan: 

a. Dalam zat-zat anorganik, satuan kisi kristal berupa ion-ion negatif dan positif. 

Ikatannya berupa gaya-gaya elektrostatis yang cukup kuat. Kisi-kisi zat 

demikian bersifat stabil dan titik leburnya sangat tinggi (kristal ion). 
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b. Dalam kristal logam, intan, dan grafit satuan-satuannya berupa atom-atom. 

Dalam intan, tiap-tiap atom C dikelilingi oleh 4 atom C lain dalam sudut-sudut 

tertrahedron. Dalam grafit, atom-atom C membentuk suatu heksagon. 

c. Dalam zat-zat seperti CO2, HCl, dan Sn I4 satuan-satuan kristal berupa molekul-

molekul. Molekul-molekul ini terikat dengan molekul lain dengan gaya-gaya 

Van der Waals. Gaya-gaya ini lebih lemah daripada gaya elektrostatik, hingga 

zat demikian mempunyai titik lebur atau titik didik rendah ( kristal melekul ) 

[1].  

 

Teori Pita Zat Padat 

 Model pita energi dapat menjelaskan rentang nilai konduktivitas 

listrik zat padat yang lebar. Pada model ini potensial dari gugus ion tidak 

diabaikan atau adanya potensial berkala pada zat padat [13]. 

 Beberapa hal yang diperhatikan pada model pita energi : 

1. Adanya energi potensial periodik dalam keristal dengan keberkalaan kisi kristal. 

2. Fungsi gelombangnya untuk kisi sempurna (tanpa vibrasi termal, cacar geometri 

ataupun kimiawi). 

 Merupakan teori elektron tunggal; hanya menelaah perilaku satu elektron 

saja yang mana elektron ini dipengaruhi oleh potensial periodik yang 

mempresentasikan semua interaksinya. 

 Dapat menggunakan persamaan Schroendinger untuk mengkaji informasi 

yang ada pada elektron tersebut dengan tetap mengikuti aturan sebaran 

Fermi-Dirac untuk pengisian keadaan elektron. 
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 Teorema yang dapat digunakan untuk menguraikan bentuk dan sifat fungsi 

Schroedinger untuk satu elektron dalam potensial berkala adalah Teorema 

Bloch. Fungsi-fungsinya dikenal dengan Fungsi Bloch [13]. 

Ikatan logam dapat diterangkan dengan Teori Pita yang sebenarnya 

merupakan teori orbital molekul (Teori MO) yang diterapkan untuk struktur 

logam. Menurut teori MO bila atom-atom mendekat, maka fungsi gelombang 

orbital ikatan dan orbital anti-ikatan [8]. 

Misalkan ada 6 atom H dari fungsi gelombang 1s didekatkan, maka 

akan terbentuk 6 orbital (3 orbital mengikat dan 3 orbital anti mengikat). Bila 

jumlah atom yang berinteraksi bertambah, maka jumlah tingkat energi 

bertambah dan jarak antar atom bertambah dekat, sehingga menjadi pita (1s 

dan 2s). Pemisahan antar pita-pita energi disebut daerah terlarang [8].     

Teori Aproksimasi Elektron Bebas 

 Pertama kali dikemukakan oleh Drude- Lorentz, ternyata hanya 

dapat diterapkan untuk logam mono valen dan tak mampu menerangkan 

hubungan antara hantaran dengan kalor jenis. Menurut teori ini kontribusi 

elektron hantaran terhadap kalor jenis adalah 3 R Z/2 (Z = jumlah elektron 

valensi per atom). Dalam kebanyakan kontribusi elektron hantaran jauh lebih 

kecil. Model elektron bebas dari Drude – Lorentz kemudian dimodifikasikan 

oleh Sommerfeld dengan menggunakan kuantum [8]. 

 

Teori Kristalisasi 

Kristalisasi adalah suatu pembentukan partikel padatan di dalam 

sebuah fasa homogen, pembentukan partikel padatan dapat terjadi dari fasa 

uap, seperti pada proses pembentukan kristal salju atau sebagai pemadatan 
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suatu cairan pada titik lelehnya atau sebagai kristalisasi dalam suatu larutan 

[15]. 

 

Ketidaksempurnaan Benda Padat 

1. Cacat Titik 

 Contoh : vakansi, interstisi-diri, impursitas bahan padat 

 Vakansi adalah kekosongan sisi kisi, yaitu sisi yang seharusnya ditempati 

atom, kehilangan atomnya. Vakansi terbentuk selama proses pembekuan, 

dan juga karena getaran atom yang mengakibatkan perpindahan atom dari 

sisi kisi normalnya. Contoh: Proses Welding (Pengelasan) [12]. 

 Intenstisi-Diri (self-interstitial) adalah sebuah atom dari bahan kristal yang 

berdesakan ke dalam sisi interstisi, yaitu ruang kosong kecil dimana dalam 

kondisi normal tidak diisi atom [12]. 

 Impuritas adalah atom asing yang hadir pada mateial. Logam murni yang 

hanya terdiri dari satu jenis atom adalah tidak mungkin. Impuritas bisa 

menyebabkan cacat titik pada kristal [12]. 

 

(a)             (b) 
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Gambar 9. Cacat pada benda padat (a) Vakansi dan intenstisi 

diri, (b) Impursitas bahan padat [12]. 

 

2. Dislokasi  

 Contoh: dislokasi sisi, dislokasi ulir dan dislokasi campuran. 

 Dislokasi sisi/ pinggir adalah terdapatnya bidang atom ekstra atau 

setengah bidang, dimana sisanya terputus di dalam kristal [12]. 

 Dislokasi ulir terbentuk karena gaya geser yang diberikan 

menghasilkan distorsi. Daerah depan bagian atas kristal tergeser 

sebesar satu atom ke kanan relarif terhadap bagian bawah [12]. 

 Jika pada material dijumpai kedua jenis dislokasi di atas maka 

disebut material mempunyai dislokasi campuran. Contoh : 

Welding prosess [12]. 

 

3. Cacat Antar Muka dan Cacat Bulk atau Volume 

 Cacat antar muka adalah batas yang mempunyai dua dimensi yang 

biasanya memisahkan daerah-daerah pada material yang 

mempunyai struktur kristal dan orientasi kristalografi yang berbeda. 

Cacat jenis ini antara lain: permukaan luar, batas butir, batas 

kembar, kesalahan tumpukan dan batas fasa [12]. 

 

4. Cacat lainnya yang ada pada semua material padat dimana cacat ini 

lebih besar dari yang sudah dibicarakan adalah pori, retak, inklusi 

benda asing dan fasa-fasa lainnya. Cacat-cacat ini timbul biasanya 

selama tahap-tahap proses dan pabrikasi [12]. 
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Gambar 10. Cacat pada benda padat (a) Sisi, (b) Ulir, (c)  

Campuran [12]. 

Faktor-faktor penyebab ketidaksempurnaan: 

 1. Suhu 

 2. Listrik 

 3. Pabrikan (getaran dan tekanan) 

 4. Inklusi benda asing [12]. 

 

Kesimpulan 

 

 Adapun kesimpulan yang diperoleh dari paper ini yaitu: 

1. Secara garis besar zat padat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kristal dan 

amorf.  

2. Struktur kristal zat padat terbagi menjadi isomorfik (sama bentuk), dan 

polimorfik (banyak bentuk). 

3. Tiga cara pembentukan kristal adalah reaksi pengendapan, penjenuhan larutan, 

dan peralihan wujud. 

a b 
c 
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4. Berdasarkan partikel terkecilnya, kristal dapat digolongkan menjadi kristal ion, 

kristal logam, kristal kovalen, dan kristal molekul. 

5. Struktur kristal dapat ditentukan melalui difraksi sinar X, dan bidang indeks 

Miller. 

6. Ada beberapa teori yang membahas tentang zat padat, yaitu teori pita, teori 

aproksimasi elektron bebas,dan teori kristalisasi. 

7. Tidak ada yang sempurna di dunia ini termasuk zat padat, beberapa 

ketidaksempurnaan zat padat yang terjadi adalah cacat titik, dislokasi, cacat 

antar muka dan volume, cacat lainnya (pori, retak, inklusi benda asing). 
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Latihan 

Objektif 

1. Sistem kristal apa yang mempunyai ciri sebagai berikut : 

a  b  c ;  

A. Tetragonal  

B. Triklinik   

C. Heksagonal 
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D. Monoklinik  

E. Ortorombik 

 

Jawab:  E  

(Sumber: Bird, Tony. 1987. Kimia Fisik untuk Universitas. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. Cetakan 1. Pages: 30 – 33). 

 

2. Elemen tunggal seperti karbon dapat muncul dalam dua bentuk kristal yang 

sangat berbeda, yaitu… 

A. Intan dan mutiara 

B. Intan dan grafit 

C. Grafit dan zeolit 

D. Intan dan zeolit 

E. Grafit dan Mutiara 

Jawab: B 

(Sumber: Smallman, R. E. dan Bishop, R.J. 2000. Metalurgi Fisik Modern dan 

Rekayasa Material. Jakarta: Erlangga. Penerjemah: Ir. Sriati Djaprie, M. 

Met. Edisi Keenam. Pages: 24). 

 

3. Unit sel kristal natrium terdiri dari sembilan atom. Kristal natrium mempunyai bentuk 

kubik pusat badan, dengan satu atom natrium berada di tengah dan delapan atom 

natrium lain terdapat di sudut-sudut dari kubus tersebut. Berapa atom natrium yang 

rata-rata terdapat dalam satu unit sel? 

 A. 1 

 B. 2 
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 C. 4 

 D. 8 

 E. 9 

 

 Jawab: B 

(Sumber: Bird, Tony. 1987. Kimia Fisik untuk Universitas. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. Cetakan 1. Pages: 30 – 33). 

 

 

Essay : 

Bila sinar X dari sasaran paladium yang mempunyai panjang gelombang 58,1 

pm digunakan, refleksi (200) dari natrium klorida berlangsung pada sudut 5,81. 

Dengan anggapan bahwa n=1, hitung jarak antar bidang dari atom yang sesuai 

dengan sudut refleksi tersebut. 

Penyelesaian : 

Menurut Hukum Bragg :  

n  = 2 d sin  

    = 2  sin  

    = 2 dhkl sin  

d200 = 



 =  = 282 pm 

( Sumber : Surdia, Noer Mandsjoeriah. 1993. Ikatan dan Struktur Molekul. 

Bandung: ITB. Pages:187 ). 
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BAB 7. TERMODINAMIKA ZAT 

PADAT 
 

Pendahuluan 

Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk hidupnya, dan 

kehidupan modern dapat berlangsung terus bilamana manusia mampu 

mengembangkan sumber energi sesuai dengan kebutuhan. Energi terdiri dari 

bermacam-macam, misalnya yang dimiliki oleh atom suatu unsur sampai 

dengan yang dipancarkan oleh matahari. Dalam batas-batas tersebut 

termasuk energi kimia yang dikandung oleh suatu bahan bakar dan energi 

potensial yang dimiliki oleh air. 

     Beberapa proses perubahan energi yang satu menjadi bentuk energi lainnya 

seperti : 

1. Massa air yang besar dialirkan melalui suatu turbin dan memutarnya guna 

menggerakkan generator untuk menghasilkan daya listrik. 

2. Batu bara dibakar untuk menguapkan air dan kemudian uap digunakan 

untuk menggerakkan turbin. 

3. Minyak dibakar dalam silinder motor bakar menghasilkan tenaga gerak 

pada porosnya. 

4. Atom uranium ditembakkan dan diuraikan menghasilkan panas yang 

tinggi, dipakai untuk menghasilkan energi listrik. 

     Proses perubahan energi tersebut telah berkembang sangat 

pesatnya sejak instalasi tenaga uap ditemukan oleh James Watt sampai pada 

bentuk yang sangat kompleks dewasa ini. 
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     Termodinamika terapan adalah ilmu yang mempelajari hubungan 

antara panas, kerja dan sifat-sifat suatu sistem. Ilmu ini erat hubungannya 

dengan konversi energi panas dari suatu sumber menjadi kerja mekanik (6). 

     Termodinamika mempelajari hubungan antara tenaga awal dan 

akhir dari sistem. Tenaga dari sistem ialah tenaga potensial dan tenaga 

kinetiknya. Tenaga potensial yaitu tenaga yang dimiliki oleh sistem karena 

kedudukannnya (struktur sistem atau kedudukannya terhadap sistem lain. 

Tenaga kinetik adalah tenaga dari sistem karena gerakannya (gerakan 

molekul atau sistem secara keseluruhan). Jumlah tenaga mutlak dalam 

sistem tidak dapat diketahui, yang dapat diketahui ialah perubahan tenaga 

yang dialami oleh sistem itu (8). 

     Pesawat panas (heat engines) adalah suatu nama yang diberikan 

pada suatu sistem dengan melalui proses siklus tertentu akan menghasilkan 

kerja dari pemberian panas. Hukum-hukum termodinamika berisikan 

hipotesa yang didasarkan pada observasi terhadap dunia dimana manusia 

hidup. Observasi mana menunjukkan bahwa panas dan kerja dua hal yang 

merupakan bentuk energi yang dapat berubah bentuk. Ini merupakan dasar 

hukum pertama termodinamika. 

     Kemudian dinyatakan bahwa panas jarang mengalir dari 

temperatur rendah ke temperatur tinggi. Pernyataan ini menjadi dasar bagi 

hukum kedua termodinamika, yang menunjukkan bahwa suatu pesawat 

panas tak dapat mengubah seluruh energi panas menjadi kerja mekanik, 

akan tetapi selalu ada kerugian atau perpindahan ke benda bertemperatur 

rendah (6). 
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     Suatu hukum sebagai dasar untuk menentukan nilai entropi 

adalah hukum ketiga termodinamika (9). 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Termodinamika 

Termodinamika mencakup hubungan-hubungan antara sifat pada 

kesetimbangan dan perbedaan-perbedaan sifat antara berbagai keadaan 

setimbang. Hukum pertama termodinamika berurusan dengan banyaknya 

kerja yang dapat dilakukan oleh proses kimia atau fisika dan banyaknya 

kalor yang dapat diserap atau dilepaskan. Hukum kedua termodinamika 

mencakup arah alamiah dari proses dan masalah apakah suatu reaksi kimia 

tertentu dapat terjadi dengan sendirinya. Hukum kedua semula dirumuskan 

dalam istilah efisiensi mesin kalor, tetapi juga menuju ke definisi entropi, 

yang penting dalam penentuan arah perubahan kimia. Hukum kedua 

memberikan dasar untuk definisi tetapan setimbang untuk reaksi kimia. 

Hukum ketiga termodinamika memberi dasar untuk menghitung tetapan 

setimbang hanya dari penentuan kalorimetri. Ini adalah gambaran 

bagaimana termodinamika menghubungkan pengukuran pada sistem yang 

tampak tak berhubungan pada kesetimbangan. Faham termodinamika mula-

mula diterapkan pada kesetimbangan antara berbagai fasa. Faham 

termodinamika kemudian diterapkan pada reaksi kimia (2). 

 

Transisi Fasa 
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     Transisi fasa adalah perubahan zat dari satu fasa ke fasa lain. Yang 

dimaksud satu fasa adalah sistem yang mengandung komposisi dan sifat 

yang sama. Biasanya zat murni mempunyai tiga macam fasa, yaitu gas, cair 

dan padat, contohnya air (uap air, air dan es). Suatu zat mempunyai fasa 

tertentu pada keadaan standar (25⁰ C dan 1 atm), padat seperti Fe, I2, 

CaCO3. Transisi fasa yang umumnya terjadi adalah perubahan cair-padat 

dan cair-gas. Contohnya air bila didinginkan menjadi es dan bila dipanaskan 

menjadi uap (9). 

 

 (11) 

Energi 

 

Termodinamika memusatkan perhatian pada energi dan 

transformasinya. Hukum-hukum termodinamika merupakan batasan-

batasan umum yang diberikan alam pada transformasi seperti itu. Energi 

adalah abstraksi koordinat yang memiliki sebuah penafsiran fisis dan yang 

dapat diukur. Sebagai contoh, energi kinetik suatu massa merupakan fungsi 

dari kecepatan massa tersebut, dan ia tidak memiliki kenyataan yang lain. 
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Sistem dan Lingkungan 

 

     Sebuah sistem dapat berupa apa saja, tiap kuantitas bahan, tiap 

daerah ruang. Sistem yang diamati dalam termodinamika terbatas, dan kita 

lebih memandangnya secara makroskopis daripada secara mikroskopis. 

Dengan kata lain, kita tidak memperhatikan struktur yang lebih detail, tetapi 

hanya karakteristik yang kasar, seperti suhu dan tekanan, yang dianggap 

sebagai koordinat termodinamika. 

     Pembungkus yang dibayangkan menutupi sebuah sistem dan 

memisahkannya dari lingkungannya disebut batas sistem, memiliki sifat-sifat 

khusus berfungsi untuk mengisolasi sistem dari lingkungannya, untuk 

menyediakan interaksi melalui cara yang khusus antara sistem dan 

lingkungan. Bila pertukaran energi diizinkan, sistem tersebut dikatakan 

terbuka, jika hanya energi dan bukan materi yang dapat ditukar, sistem 

tersebut tertutup (tapi tidak terisolasi), dan massanya tetap. Pertukaran 

energi dapat terjadi dalam dua bentuk, kalor dan kerja. 

     Energi potensial dan energi kinetik diperhitungkan dalam 

mekanika dan termodinamika. Bentuk-bentuk energi ini dihasilkan dari 

posisi lain dan gerak suatu sistem secara keseluruhan dan dianggap sebagai 

energi luar sistem itu. Daerah khusus termodinamika yaitu energi di dalam 

zat, energi yang dihubungkan dengan keadaan dalam sebuah sistem, dan 

disebut energi dalam. Ketika sejumlah koordinat termodinamika yang 

cukup, seperti suhu dan tekanan, ditentukan, keadaan dalam sistem akan 

ditentukan dan energi dalamnya tetap (4). 
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Sistem  

 

     Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan benda 

yang berada dalam batas-batas tertentu. Batas tertentu dapat merupakan 

permukaan yang tetap dan permukaan yang khayal serta permukaan yang 

bergerak. Sistem dapat dibagi menjadi sistem tertutup dan sistem terbuka. 

     Pada sistem terbuka perpindahan massa dan perpindahan energi 

dan ke dalam sistem melalui batas sistem dapat berlangsung. Tidak demikian 

halnya dengan sistem tertutup. Pada sistem tertutup, massa tidak dapat 

keluar atau masuk ke dalam sistem, jumlah massa di dalam sistem tidak 

berubah. Energi dapat masuk atau keluar dari sistem. 

     Selain kedua macam sistem di atas, ada lagi sistem macam ke-tiga, 

yaitu sistem diisolasi. Pada sistem diisolasi, jumlah massa dan energi di 

dalam sistem tidak berubah, selama selang waktu sistem digunakan. Baik 

massa maupun energi tidak dapat menembus batas sistem. 

     Sebuah teko berisi air. Bila teko tersebut dipanaskan beberapa 

lama, maka akan terlihat adanya uap air yang keluar dari mulutnya. Teko 

yang dipanaskan ini merupakan sistem yang terbuka, karena massa atau uap 

air dapat keluar dari batas sistem. Sekarang teko tersebut diletakkan di atas 

meja dan ditutup oleh kain dan meja. Sistem yang baru ini merupakan 

sistem tertutup. Bila meja diangggap isolator sempurna, maka sistem baru ini 

adalah sistem yang diisolasi, karena tidak hanya massa yang tidak dapat 

keluar melalui batas sistem, melainkan juga energi panas. 

 

Ciri Sistem 
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     Suatu sistem mempunyai beberapa ciri. Ciri sistem dapat dibagi 

menjadi ciri ekstensif dan intensif. Ciri ekstensif adalah karakteristik 

keseluruhan dari suatu sistem yang menyatakan jumlah sesuatu di dalam 

tersebut. Misalnya volume, massa, entropi, energi dan sebagainya. Perlu 

diingat bahwa untuk waktu tertentu, hanya ada satu harga dari volume, 

massa, entropi dan energi. Pada waktu yang lain, harga-harga ini akan 

berlainan. Dengan kata lain ciri ekstensif hanya bergantung dari waktu. 

     Selanjutnya ciri intensif adalah ciri yang mempunyai harga 

tertentu untuk tiap titik dari suatu sistem pada waktu tertentu, misalnya 

temperatur, tekanan dan sebagainya. Jadi ciri intensif tergantung dari 

posisinya dalam sistem tersebut pada waktu tertentu. Perhatikan sebatang 

besi yang dipanaskan salah satu ujungnya. Pada waktu tertentu, suhu dari 

tiap titik pada batang tadi akan mempunyai harga tertentu. 

 

Lingkungan 

 

     Daerah yang menutup sistem dinamakan lingkungan 

(surrounding). Lingkungan dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam sistem. 

 

Batas Sistem 

 

     Permukaan yang terpisah antara sistem dan lingkungan 

dinamakan batas (boundary) sistem.  
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Keseimbangan Termal dan Hukum ke-nol Termodinamika 

 

     Dari pengertian sistem dan lingkungan dapat disimpulkan bahwa 

antara sistem dan lingkungan terdapat dinding pemisah (permukaan 

tertutup). Dindingnya dapat berupa dinding adiabatik atau diatermik. Antara 

sistem dan lingkungan dapat terjadi interaksi dalam bentuk interaksi termal 

(perpindahan kalor) dan pengadaan usaha. Interaksi termal terjadi bila 

dinding pemisah bersifat diatermik (dapat meneruskan kalor). Temperatur 

adalah besaran yang dimiliki bersama dua sistem dalam keadaan seimbang 

termal. 

     Bila resultan gaya di bagian dalam sistem dan antara sistem 

dengan lingkungannnya adalah nol, maka sistem berada dalam keadaan 

seimbang mekanik. Bila di dalam sistem tidak terjadi difusi dan reaksi-reaksi 

kimia yang dapat mengubah jumlah partikel semula (sistem tetap komposisi 

maupun konsentrasinya), maka sistem berada dalam keadaan seimbang 

kimia. 

     Bila koordinat sistem tidak berubah meskipun sistem dikontakkan 

melalui dinding diatermik dengan lingkungannnya, maka sistem berada 

dalam keadaan seimbang termal. Dalam seimbang termal, semua bagian 

sistem bertemperatur sama dan temperatur ini sama dengan temperatur 

lingkungannnya. Seimbang termodinamika akan tercapai, bila sistem berada 

dalam keadaan seimbang mekanik, seimbang kimia dan seimbang termal (7). 

 

Panas 
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Panas adalah suatu bentuk energi yang dipindahkan dari suatu benda 

ke benda lainnya yang bertemperatur rendah dengan perubahan perbedaan 

temperatur. 

 

Kerja 

 

     Kerja dapat didefinisikan sebagai hasil suatu gaya dan 

perpindahan dalam arah gaya tersebut. Apabila suatu batas untuk sistem 

tertutup bergerak dalam arah gaya yang bekerja padanya, maka sistem ini 

melakukan kerja pada lingkungan. Jika batas sistem bergerak ke dalam 

(menyempit), maka kerja yang dilakukan oleh lingkungan. Dengan kata lain, 

pengembangan atau ekspansi merupakan hasil kerja sistem, sedangkan 

kompresi merupakan kerja yang dberikan kepada sistem. 

     Perjanjian tanda yang digunakan untuk kerja adalah positif, 

apabila kerja dipindahkan dari sistem ke lingkungan. Sebaliknya, jika kerja 

yang dipindahkan dari lingkungan ke dalam sistem maka dinyatakan sebagai 

negatif,. Dengan demikan, kerja selama proses ekspansi adalah positif dan 

kerja selama proses kompresi adalah negatif (6). 

 

Persamaan keadaan  

 

Untuk setiap zat murni (pure substance), terdapat suatu hubungan 

antar besaran-besaran zat tersebut (massa m, tekanan p, volume V, dan suhu 

T) yang disebut persamaan keadaan zat. Istilah keadaan yang digunakan 

disini menyiratkan keadaan setimbang (equilibrium). Artinya, jika 



204 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

ditambahkan sejumlah panas pada suatu sistem yang berada dalam keadaan 

setimbang, proses perpindahan panas dalam sistem itu akan menyebabkan 

sistem mencapai keadaan setimbang yang baru (5). 

 

Keadaan standar zat padat  

 

Keadaan standar untuk zat padat ialah keadaan zat tersebut pada 

tekanan 1 atm. Pada setiap temperatur, pada keadaan ini : 

a = 1 

G = G⁰ 
Untuk zat padat, G tidak begitu bergantung tekanan, dan a = 1 untuk 

interval tekanan yang agak besar (8). 

 

Keadaan 

 

     Ketika sistem diisolasi, ia tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. 

Namun perubahan dapat terjadi dalam sistem yang dapat dideteksi dengan 

alat pengukur seperti termometer dan pengukuran tekanan. Perubahan 

seperti ini berhenti teramati setelah beberapa selang waktu, dan sistem 

dikatakan telah mencapai kondisi kesetimbangan dalam sedemikian rupa 

sehingga cenderung tidak berubah lagi. 

     Untuk sistem tertutup yang dapat menukar energi dengan 

lingkungannya, kondisi statis akhir kadang-kadang dicapai sedemikian rupa 

sehingga tidak hanya pada kesetimbangan dalam, tapi juga berada pada 

kesetimbangan luar dengan lingkungannya. 
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     Sebuah keadaan kesetimbangan, sistem menampakkan 

sekumpulan sifat yang dapat ditentukan dan dapat dihasilkan ulang. Kata 

keadaan mewakili totalitas sifat makroskopik yang berhubungan dengan 

sistem. Sifat-sifat tertentu sudah dapat dideteksi dengan alat, seperti 

termometer dan pengukur tekanan. Keberadaan sifat-sifat lain, seperti energi 

dalam, dapat diketahui hanya secara tidak langsung. Sistem dapat dibuat 

pada keadaan setimbang yaitu semua sifat sistem tidak berubah saat 

sejumlah tertentu sifat ditentukan secara acak. Jumlah ini bergantung pada 

sistem tersebut, dan pada umumnya kecil, jumlah tersebut mewakili 

banyaknya sifat yang dapat diperlakukan sebagai variabel bebas atau 

koordinat termodinamika sistem. 

     Setiap sistem yang menampakkan sifat-sifat yang dapat ditentukan 

memiliki suatu keadaan termodinamik, apakah sistem itu berada pada 

kesetimbangan atau tidak. Selain itu, hukum-hukum termodinamika 

memiliki keabsahan umum dan penerapannya tidak dibatasi oleh keadaan 

kesetimbangan. Pentingnya keadaan setimbang dalam termodinamika 

diperoleh dari kenyataan bahwa suatu sistem yang berada dalam 

kesetimbangan menampakkan sekumpulan sifat tertentu yang tidak 

bergantung waktu, dan karenanya sifat tersebut dapat diukur dengan tepat. 

Lebih dari itu, keadaan seperti ini sudah dapat dihasilkan ulang dari waktu 

ke waktu dan dari tempat ke tempat. 

 

Variabel Keadaan Sistem 
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 Keadaan sistem ditentukan oleh besaran-besaran seperti tekanan P, 

volume V, temperatur T, kapasitas panas C, massa jenis ρ , dan sebagainya. 

Besaran-besaran yang mempengaruhi sistem tersebut dinamakan koordinat 

termodinamik atau koordinat sistem. Koordinat termodinamika 

mempengaruhi keadaan sistem maka koordinat termodinamika juga disebut 

variabel keadaan sistem. 

Variabel keadaan sistem : 

1. Variabel ekstensif, yaitu variabel keadaan yang dipengaruhi oleh massa 

total sistem atau jumlah mol sistem. Contoh : volume V dan energi E 

2. Variabel intensif, yaitu variabel keadaan yang tidak dipengaruhi oleh massa 

total sistem atau jumlah mol sistem. Contoh : temperatur T dan tekapan P 

(7) 

 

Proses 

 

     Ketika suatu sistem tertutup bergeser dari kesetimbangan, sistem 

itu menjalani sebuah proses, selama itu sifat-sifat sistem berubah sampai 

keadaan setimbang yang baru tercapai. Selama proses tersebut, sistem dapat 

berinteraksi dengan lingkungannya agar dapat menukar kalor dan atau kerja 

yang menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam sistem atau 

lingkungan.  

 

Sistem PVT 
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Sistem termodinamika yang paling sederhana terdiri dari suatu massa 

tertentu fluida isotropik murni yang tidak dipengaruhi oleh reaksi kimia atau 

medan luar. Ciri sistem diberikan oleh 3 koordinat yang terukur yaitu 

tekanan P, volume V, dan suhu T, dan disebut sistem PVT. Percobaan 

menunjukkan bahwa ketiga koordinat ini tidak semuanya bebas, dengan  

menentukan dua dari ketiganya kita dapat menentukan yang ketiga. Jika 

harus ada persamaan keadaan yang menghubungkan ketiga koordinat ini 

untuk keadaan kesetimbangan. Persamaan ini dapat ditulis dalam bentuk 

fungsi 

f ( P, V, T ) = 0 

Pada prinsipnya, persamaan keadaan dapat diselesaikan untuk 

sebuah koordinat yang dinyatakan dalam koordinat yang lain, sebagai 

contoh V = V ( P, T ) 

     Persamaan keadaan yang paling sederhana yaitu persamaan untuk 

gas ideal. 

P V = R T 

V adalah volume molar, R adalah konstanta gas universal, dan T adalah 

suhu mutlak. Didapatkan dimensi R yaitu tekanan x volume molar/suhu. 

Harga R yang sering dipakai adalah 8,314 m3. Pa. mol-1. K-1.  

 

Kerja Mekanis 

 

     Kerja dalam termodinamika selalu mewakili perubahan energi antara 

sebuah sistem dan lingkungannya. Kerja mekanis terjadi saat sebuah gaya 
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pada sistem bergerak sepanjang jarak tertentu. Dalam mekanika, kerja 

didefinisikan menurut integral 

W = ∫ F dl 

dengan F adalah komponen gaya tersebut yang bekerja searah dengan 

perpindahan dl. Dalam bentuk diferensial, persamaan ini dapat ditulis 

∂W = F dl 

Dengan ∂W mewakili sebuah besaran kerja turunan. 

     Gaya F secara aktual menyebabkan perpindahan dl, tapi gaya itu harus 

merupakan gaya luar. Kita memakai tanda pengubahan yang biasa yaitu 

bahwa harga ∂W negative saat kerja dilakukan pada sistem dan positive saat 

kerja dilakukan oleh sistem. 

     Dalam termodinamika, kita sering mendapatkan kerja yang dilakukan 

oleh gaya yang tersebar meliputi suatu daerah, yaitu oleh tekanan P yang 

bekerja melalui volume V, maka persamaan 

∂W = P dv 

P adalah tekanan luar yang dikerjakan pada sistem. 

     Satuan kerja, dan karenanya satuan energi, berasal dari perkalian gaya 

dan jarak, atau perkalian tekanan dan volume. Oleh karena itu, satuan SI 

untuk kerja dan energi adalah Newton-meter, yang disebut joule (J). Ini 

adalah salah satu energi dan satuan yang hanya dikenal secara internasional. 

Daya adalah laju perubahan kerja setiap waktu, dan satuannya dalam SI 

yaitu watt (W), yang didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan pada laju 1 

J.s-1 . 
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     Dalam sistem teknik Inggris, satuan kerja dan energi yang sering 

dipakai yaitu foot-pound force. Satuan lain yang umum yaitu Btu. Kilowatt 

dan tenaga kuda umumnya digunakan sebagai satuan daya. 

 

Kalor 

 

Kalor, seperti kerja, dalam termodinamika dianggap sebagai energi 

dalam perjalanan yang melewati batas yang memisahkan sebuah sistem 

dengan lingkungannya. Namun, berbeda dengan kerja, perpindahan kalor 

dihasilkan dari perbedaan suhu antara sistem dan lingkungannya, dan hanya 

diperlukan kontak sederhana bagi perpindahan kalor dengan konduksi. 

Kalor tidak dianggap tersimpan dalam sistem. Saat energi dalam bentuk 

kalor ditambahkan ke dalam sistem, kalor tersebut disimpan dalam bentuk 

energi kinetik dan energi potensial partikel mikroskopik yang menyusun 

sistem. Satuannya, adalah juga satuan kerja dan energi. 

     Konvensi tanda yang digunakan untuk kalor Q berlawanan 

dengan yang digunakan untuk kerja. Kalor yang ditambahkan ke sistem 

diberikan oleh bilangan positif, sementara kalor yang diambil dari sistem 

diberikan oleh bilangan negatif. 

 

Reversibilitas 

 

Karena perhatian lebih difokuskan ke sistem bukan ke lingkungan 

pada penerapan termodinamika, maka persamaan termodinamika harus 

menyinggung sifat-sifat sistem. Sebuah proses dikatakan reversibel bila 
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arahnya dapat dibalik di setiap titik dengan sebuah perubahan yang sangat 

kecil pada kondisi luar. 

     Sebuah ciri yang penting dari proses reversibel yaitu bahwa 

sistem tidak pernah bergeser banyak dari kesetimbangan dalam. Secara tidak 

langsung menjelaskan bahwa sistem itu selalu dalam suatu keadaan yang 

dapat diidentifikasikan dengan suhu dan tekanan yang uniform, dan bahwa 

suatu persamaan keadaan selalu dapat diterapkan pada sistem tersebut. 

Tekanan dalam sistem selalu berada pada keseimbangan dengan gaya di luar 

sistem tersebut. Kondisi penting dalam proses untuk menjadi reversibel yaitu 

tekanan sistem tertentu dan uniform, dan tekanan sistem hampir secara pasti 

menyeimbangi gaya luar. Kondisi ini disebut juga reversibel secara mekanis 

(4). 

     Suatu zat padat yang dipanaskan di udara terbuka dapat 

dianggap di bawah tekanan tetap. Proses berlangsung sedikit demi sedikit 

sehingga dapat dianggap reversibel (9). 

 

Konsep Suhu dan Panas 

 

     Telah diketahui bahwa tiap bahan terdiri dari sejumlah atom dan 

molekul yang selalu dalam keadaan bergerak/bergetar. Energi yang dimiliki 

atom atau molekul tersebut untuk bergetar disebut energi termis benda tadi. 

      Energi termis ini dapat dijumpai dalam banyak aspek kehidupan 

kita sehari-hari mulai dari urusan masak memasak sampai urusan 

memanaskan besi. Makin besar energi termis yang dimiliki suatu benda 
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makin panas benda tersebut. Sebelum termometer ditemukan, ukuran panas 

atau dinginnya benda ditentukan dengan menyentuh/meraba benda itu. 

     Dalam percakapan sehari-hari, seringkali kata panas dan suhu 

tinggi digunakan dengan cara yang kurang tepat. Di bawah ini akan 

dijelaskan konsep kedua istilah tersebut. 

     Bila suatu panci panas disentuh, maka energi panas mengalir ke 

tangan karena panci lebih panas dari tangan. Namun bila es yang disentuh 

maka panas mengalir dari tangan ke es. Arah perambatan energi dalam hal 

ini selalu dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Besaran 

yang menyatakan panas atau dinginnnya suatu benda disebut suhu. Energi 

termis yang mengalir dari suatu benda ke benda lain karena adanya 

perbedaan suhu ini disebut panas. 

     Secara alami panas selalu mengalir dari benda bersuhu tinggi ke 

benda bersuhu lebih rendah, tetapi tidak perlu dari benda berenergi termis 

banyak ke benda berenergi termis lebih sedikit. Contohnya, energi termis 

yang terdapat di laut jumlahnya jauh lebih banyak dibanding energi termis 

yang terdapat di secangkir kopi panas. Bila cangkir kopi itu dicelupkan ke 

laut maka panas tidak akan mengalir dari laut ke cangkir kopi, tetapi dari 

cangkir kopi yang bersuhu lebih tinggi ke laut sekitarnya. Secara alami panas 

tidak akan pernah mengalir dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu 

tinggi. Dari contoh-contoh ini jelas bahwa panas dan suhu adalah dua 

besaran yang berbeda. 

 

Termometer 
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Pada umumnya bila suhu suatu benda berubah, maka berbagai sifat 

benda itu ikut berubah, misalnya dimensinya/ukurannya, sifat-sifat 

listriknya, sifat-sifat magnetnya ataupun sifat optiknya. Perubahan inilah 

yang dipakai sebagai ukuran untuk mendeteksi perubahan suhu yang terjadi. 

Dapat dikatakan bahwa dasar kerja termometer adalah perubahan sifat yang 

disebut di atas tadi. 

 Perubahan sifat yang paling mudah dipakai sebagai dasar adalah 

perubahan dimensi/ukuran, karena hampir semua bahan muai bila suhunya 

naik dan menyusut bila suhunya turun. 

Termometer yang menggunakan perubahan dimensi sebagai dasar 

pengukuran banyak dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari dan dikenal 

sebagai termometer air raksa (yang biasanya dipakai untuk mengukur suhu 

badan). Sebagai cairan seringkali juga digunakan alkohol berwarna. Dasar 

kerjanya adalah berubahnya tinggi kolom air raksa (cairan lainnya) bila suhu 

berubah. 

Termometer lain adalah termometer tahanan listrik yang dasar 

kerjanya adalah terjadinya perubahan tahanan listrik suatu konduktor atau 

semikonduktor bila suhu berubah. Logam yang biasanya digunakan pada 

termometer tahanan listrik adalah platinum, nikel atau tembaga. Platinum 

dapat dipakai untuk pengukuran suhu antara -258⁰C sampai 900⁰C, nikel 

antara -150⁰C sampai 300⁰C, sedangkan tembaga antara -200⁰C sampai 

120⁰C. 

Termometer jenis lain yang juga sering dipakai adalah termometer 

gas dengan volume konstan. Bola gas dikontakkan dengan sistem yang akan 

diukur suhunya. Posisi reservoir air raksa diatur agar volume gas dalam bola 
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tetap konstan. Dengan mengukur beda tinggi air raksa dan setelah 

dikalibrasi, maka suhu yang akan diukur didapat. Termometer gas ini 

banyak digunakan untuk pengukuran suhu yang rendah. Termometer gas air 

raksa misalnya dapat dipakai untuk mengukur suhu sampai serendah -39⁰C, 

sedangkan etanol sampai -130⁰C dan hidrogen dapat dipakai untuk 

mengukur sampai paling sedikit -240⁰C (5).  

 

Skala Suhu Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin 

 

Tc = T – 273,15(19.1) 

     Persamaan di atas menunjukkan bahwa skala Celcius Tc berbeda 

dari suhu mutlak T (Kelvin) sebesar  273,15⁰C. Karena ukuran derajat pada 

dua skala tersebut sama, maka perbedaan suhu sebesar 5⁰C sama dengan 

perbedaan suhu sebesar 5K. Kedua skala tersebut hanya berbeda dalam 

penentuan titik nolnya. Jadi, suhu titik beku pada skala Kelvin 273,15⁰K 

sama dengan  0,00⁰C dan titik didih air pada skala Kelvin 373,15 sama 

dengan 100⁰C. 

 Skala yang umum digunakan sehari-hari di Amerika Serikat adalah 

skala Fahrenheit. Skala ini menggunakan suhu 32⁰F untuk titik beku air dan 

suhu 212⁰F untuk titik didih air. Hubungan antara skala suhu Celcius dan 

Fahrenheit adalah 

Tf= 9 : 5 . Tc + 32⁰F         (19.2) 

Kita dapat menggunakan persamaan  (19.1) dan (19.2) untuk 

menentukan hubungan antara perubahan suhu dalam skala Celcius, Kelvin 

dan Fahrenheit : 
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∆Tc = ∆T = 5 : 9 . ∆Tf(19.3) 

     Dari ketiga skala suhu yang telah dibahas, hanya skala Kelvin 

yang didasarkan pada nilai suhu nol yang sesungguhnya. Skala Celcius dan 

Fahrenheit didasarkan pada nilai nol yang dapat berubah dan  khusus untuk 

suatu zat air serta khusus untuk suatu planet Bumi.  Jadi,  jika menemukan 

persamaan yang menggunakan suhu mutlak T atau yang berhubungan 

dengan  rasio suhu,  maka harus mengonversi semua suhunya ke dalam 

Kelvin. Jika dalam  persamaan terdapat perubahan suhu  ∆T, maka gunakan 

suhu Celcius untuk mendapatkan jawaban yang tepat, seperti pada 

persamaan (19.3) . Akan tetapi, cara yang paling aman adalah dengan 

mengonversi suhu tersebut ke dalam skala Kelvin (1). 

 

Pemuaian Termal pada Zat Padat dan Cair 

Termometer zat cair memanfaatkan salah satu perubahan fisis zat 

yang paling dikenal, yaitu bahwa ketika suhu meningkat maka volume pun 

meningkat. Fenomena ini, yang dikenal sebagai pemuaian termal. Sebagai 

contoh, sambungan-sambungan yang memanfaatkan pemuaian termal, 

digunakan pada bangunan-bangunan, beton jalan, rel kereta api, dinding 

batu bata, dan jembatan untuk mengimbangi perubahan dimensi yang terjadi 

ketika suhu berubah. 

Pemuaian termal adalah konsekuensi dari perubahan jarak rata-rata 

antaratom dalam sebuah benda. Pada suhu normal, atom-atom bergetar dari 

posisi kesetimbangannya dengan amplitudo kira-kira 10-11m dan frekuensi 

kira-kira 1013Hz. Jarak rata-rata antaratom adalah 10-10m. Ketika suhu zat 

padat naik, atom-atom pun bergetar dengan amplitudo yang lebih besar. 
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Hasilnya, rata-rata jarak antaratom pun naik. Dengan demikian, bendanya 

memuai. 

 Jika pemuaian termal yang terjadi relatif kecil terhadap ukuran awal 

benda, perubahan yang terjadi pada semua dimensi, sampai suatu 

aproksimasi yang cukup baik, adalah sebanding dengan pangkat satu dari 

perubahan suhunya. Misalkan sebuah benda memiliki panjang awal Lipada 

arah tertentu serta pada suhu tertentu dan panjangnya bertambah sebesar ∆L 

untuk perubahan suhu sebesar ∆T. Oleh karena mudah untuk menentukan 

perubahan kecil dalam ukuran panjang terhadap perubahan derajat suhu, 

kita definisikan koefisien muai linear rata-rata sebagai 

α= ∆L / Li: ∆T 

 

Eksperimen menunjukkan bahwa α selalu konstan untuk perubahan 

suhu yang kecil, persamaan ini biasanya ditulis menjadi 

 

∆L = α Li ∆T                                                         (19.4) 

atau 

Lf - Li = α Li ( Tf - Ti )                                                   (19.5) 

 

 

dimana Lf adalah panjang akhir, Ti dan Tf adalah suhu awal dan 

suhu akhir, konstanta kesebandingan α adalah koefisien muai linear rata-rata 

untuk bahan tertentu dan satuannya adalah (⁰C)-1. 

     Pemuaian termal sebagai suatu pembesaran yang efektif atau 

sebagai pembesaran fotografis pada sebuah benda. Sebagai contoh, ketika 
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cincin logam dipanaskan, semua dimensinya termasuk jari-jari rongganya 

meningkat. Perhatikan bahwa hal ini ekuivalen dengan pernyataan bahwa 

rongga dalam sebuah bahan memuai dengan cara yang sama seperti jika 

rongga tersebut diisi dengan bahan.  

     Tabel 19.1 memuat koefisien muai linear rata-rata untuk berbagai 

bahan. Perlu diingat bahwa konstanta α untuk bahan-bahan ini adalah 

positif, yang menunjukkan penambahan panjang ketika terjadi peningkatan 

suhu. Hal ini tidak selalu demikian, beberapa zat salah satu contohnya 

adalah kalsium karbonat (CaCO3) memuai pada satu dimensi (α positif) dan 

menyusut pada dimensi lainnya (α negatif) ketika suhunya naik. 

 

Tabel 19.1. Koefisien Muai Rata-rata Untuk Beberapa Bahan pada Suhu Kamar 

Bahan Koefisien Muai 

Linear Rata-rata (α) 

(⁰C)-1 

Bahan Koefisien Muai 

Volume Rata-rata (β) 

(⁰C)-1 
Aluminium 24 x 10-6 Alkohol, etil 1,12 x 10-4 

Kuningan dan 
Perunggu 

19 x 10-6 Benzena 1,24 x 10-4 

Tembaga 17 x 10-6 Aseton 1,5 x 10-4 
Kaca (umum) 9 x 10-6 Gliserin 4,85 x 10-4 
Kaca (Pyrex) 3,2 x 10-6 Raksa 1,82 x 10-4 
Timah hitam 29 x 10-6 Terpentin 9,0 x 10-4 

Baja 11 x 10-6 Bensin 9,6 x 10-4 
Invar 

(campuran besi-
nikel) 

0,9 x 10-6 Udara bersuhu 
0⁰C 

3,67 x 10-3 

Beton 12 x 10-6 Helium 3,665 x 10-3 
*Gas tidak memiliki nilai spesifik untuk koefisien muai volume karena nilai 

pemuaian bergantung pada jenis proses yang dialami oleh gas tersebut. Nilai yang 

dicantumkan pada tabel didasarkan pada asumsi bahwa gas mengalami pemuaian 

dalam kondisi tekanan konstan.  
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 Oleh karena dimensi-dimensi linear dari sebuah benda berubah 

terhadap suhu  maka begitu pula halnya dengan luas permukaan dan 

volume. Perubahan pada volume sebanding dengan volume awal Vi berubah 

sesuai suhunya berdasarkan hubungan 

 

∆V = B Vi ∆T 

 

dimana β adalah koefisien muai volume rata-rata. Untuk zat padat, 

koefien muai volume rata-rata adalah tiga kali koefisien muai linear rata-rata 

: β = 3α (Kita berasumsi bahwa koefisien muai linear rata-rata dari benda 

padat adalah  sama untuk semua arah dengan  kata lain, bahan tersebut 

isotropik). 

Untuk membuktikan β = 3α pada zat padat, bayangkan sebuah kotak 

padat dengan dimensi l, w, dan h. Volume benda tersebut pada suhu Ti 

adalah Vi = l w h. Jika suhu berubah menjadi Ti + ∆T, volumenya pun akan 

berubah menjadi Vi + ∆V, dimana setiap dimensinya berubah berdasarkan 

persamaan (19.4). Oleh karena itu,  

Vi + ∆V = ( l + ∆ l ) ( w + ∆ w ) ( h + ∆ h ) 

                  = ( l + α l ∆T  ) ( w + α w ∆T  ) ( h + α h  ∆T  ) 

                  = l w h ( 1 + α ∆T )3 

= Vi [ 1 + 3α ∆T + 3 ( α ∆T )2 + ( α ∆T )3 ] 

Jika kita membagi kedua sisi dari persamaan dengan Vi dan memisahkan 

suku ∆V/Vp kita mendapatkan perubahan fraksional dari volumenya : 

∆V / Vi = 3α∆T + 3 ( α ∆T )2 + ( α ∆T )3 
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Karena α ∆T << 1 untuk nilai ∆T ( < ~100⁰C ), kita dapat 

mengabaikan 3 ( α ∆T )2 dan ( α ∆T )3. Berdasarkan asumsi tersebut kita 

peroleh 

∆V/Vi = 3α∆T 

3α =1/Vi . ∆V/∆T 

Persamaan (19.6) menunjukkan pada ruas kanan persamaan ini 

sama dengan β, jadi kita mendapatkan 3α = β, yang merupakan hubungan 

yang ingin kita buktikan. Dengan cara yang sama, bahwa perubahan luas 

pada lempengan berbentuk segi empat adalah ∆A = 2α Ai ∆T. 

     Tabel 19.1 menunjukkan bahwa tiap bahan/zat memiliki 

karakteristik koefisien rata-rata pemuaiannya masing-masing. Sebagai 

contoh, ketika suhu dari batang kuningan dan batang baja dengan panjang 

yang sama dinaikkan dengan jumlah yang sama dari suatu keadaan awal, 

batang kuningan akan lebih memuai dibandingkan dengan batang baja 

karena kuningan memiliki koefisien muai rata-rata yang lebih besar 

dibandingkan baja. Mekanisme sederhana yang disebut setrip bimetal 

menggunakan prinsip ini dan mekanisme ini dapat ditemukan dalam 

peralatan seperti termostat. Benda ini terdiri dari dua plat tipis yang terbuat 

dari logam yang berbeda dan diikat bersama. Saat suhu dari keduanya 

meningkat, kedua logam akan memuai dengan panjang yang berbeda dan 

plat akan melengkung (1). 

 

2. Hukum Pertama Termodinamika 
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Q adalah energi yang ditambahkan pada atau dilepaskan oleh 

sistem, dan W adalah energi yang keluar dari atau masuk ke dalam sistem 

dalam bentuk usaha. 

 

∆U = U2 -  U1 = Q – W     (3.10) 

 

Hal-halyang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum pertama 

termodinamika : 

1. Semua besaran harus memiliki satuan yang sama 

2. Q bernilai positif (Q > 0) bila panas masuk ke dalam sistem, dan Q 

bernilai negatif (Q < 0) bila panas ke luar dari sistem 

3. W bernilai positif (W > 0) bila usaha dilakukan oleh sistem terhadap 

lingkungannya dan W akan bernilai negatif (W < 0) bila sistem dikenai 

usaha oleh lingkungannya 

 

Q = U2 + U1 + W, dapat dikatakan bahwa bila sejumlah panas Q memasuki 

sistem, sebagian darinya (U2 -  U1) akan tetap berada dalam sistem sebagai 

pertambahan energi dari sistem, dan sisanya (W) akan keluar dari sistem 

dalam bentuk usaha yang dilakukan sistem terhadap lingkungannya. 

 

Jika sistem mengalami proses isotermis, maka 

U2 = U1 dan Q = W       (3.11) 

Sedangkan untuk proses siklis, kondisinya adalah  

∑ Qi = ∑ Wi         (3.12) 
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Sebuah sistem yang terisolasi (isolated system) adalah sistem yang 

tidak melakukan usaha dan tak ada panas yang masuk atau ke luar sistem, 

sehingga 

W = Q = 0 dan U2 = U1     (3.13) 

 

Ini berarti bahwa energi dari sistem yang terisolasi bersifat tetap 

(konstan). 

Untuk proses adiabatis (dimana tak ada panas yang masuk atau ke 

luar sistem), Q = 0. Bila dimasukkan ke dalam Persamaan (3.10), akan 

diperoleh 

U2 -  U1 = -W        (3.14) 

 

     Dalam proses adiabatis, perubahan energi dari sistem sama 

dengan besarnya usaha. Jika W negatif (sistem mengalami kompresi), 

maka –W bernilai positif, dan U2 lebih besar dari U1, artinya energi dari 

sistem bertambah. Jika W positif (sistem memuai), maka energi dari sistem 

berkurang. Bertambahnya energi dari sistem umumnya diiringi dengan 

naiknya suhu, dan berkurangnya energi akan diikuti dengan turunnya 

suhu. 

     Dalam proses isochoris, volume tidak berubah, sehingga tak ada 

usaha yang dilakukan (W = 0), dan persamaan (3.10) akan menjadi 

U2 -  U1 = Q     (3.15) 

Ini berarti bahwa semua panas yang ditambahkan ke sistem dalam 

proses ini digunakan untuk menambah energi dari sistem. 

Maka untuk kasus proses isochoris 
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dQ = ncv*dT 

dimana cv* menunjukkan kapasitas panas jenis molekuler pada 

volume konstan. Karena tak ada usaha yang dilakukan proses isochoris 

maka dU=Dq, sehingga 

dU =ncv*dT      (3.16) 

namun karena dU tidak bergantung pada proses hanya bergantung 

pada keadaan awal dan akhir, maka persamaan (3.16) ini juga berlaku 

untuk proses yang berlangsung tidak dengan volume konstan. Jadi proses 

isobaris misalnya, Du tidak menjadi ncp*dT 

berdasarkan definisi kapasitas panas jenis molekuler pada tekanan 

konstan cp*, maka proses isobaris berlaku 

dQ =ncP*dT 

usaha yang dilakukan pada tekanan tetap adalah dW = p Dv. Dari 

persamaan keadaan pV = Nrt. Untuk p konstan akan diperoleh  

p dV = nR dT, 

sehingga 

dW = nR dT . 

dari dU = dQ – dW, akan diperoleh 

ncv*dT =ncP*dT . nR Dt 

atau 

cP* - cv* 

dimana 

cP* = kapasitas panas jenis molekuler pada tekanan konstan (J/mol 

K) 
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cv* = kapasitas panas jenis molekuler pada volume konstan (J/mol 

K) 

R = konstanta gas umum (8,314 J/mol K) 

Mesin Panas 

Mesin panas (heat engine) adalah mesin siklis yang mengubah panas 

Q yang diserapnya menjadi kerja mekanis W. Karena proses yang 

berlangsung dalam mesin panas merupakan proses siklis, maka dalam 

kasus ini ∆U=0, sehingga Q=W. Artinya, panas netto yang mengalir 

masuk ke dalam mesin dalam proses siklis sama dengan usaha (kerja) netto 

yang dilakukan oleh mesin (5). 

Entalpi 

Reaksi yang terjadi pada ruang tertutup memiliki volumenya tetap. 

Tetapi kebanyakan persamaan reaksi terjadi pada kondisi tekanan tetap 

seperti misalnya dalam tabung reaksi atau gelas piala yang terbuka. Dalam 

hal ini tekanannya selalu tetap yaitu sebesar tekanan atmosfer. Jadi bila 

asam benzoat dibakar dalam sebuah wadah terbuka, banyaknya panas 

yang dihasilkan akan berbeda dengan qv, karena kondisi reaksinya berbeda. 

Panas reaksi pada tekanan tetap, diberi simbol qp. Dengan menggunakan 

hukum termodinamika I akan diperoleh : 

∆E = qp + W 

     = qp – Pekst ∆V 

Dengan menyusun kembali persamaan di atas akan didapat : 

E2 – E1 = qp – Pekst ( V2 – V1) 

qp = ( E2 + PV2) – ( E1 + PV1) 
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Sekarang didefinisikan suatu fungsi baru yang dikenal dengan nama 

entalpi. Entalpi didefinisikan sebagai : 

H = E + PV 

Bila persamaan disubstitusikan, akan diperoleh : 

qp = H2 – H1 = ∆H 

Terlihat bahwa kenaikan entalpi sama dengan panas yang diserap 

apabila tidak ada kerja lain kecuali kerja P∆V. Seperti halnya energi dalam, 

entalpi juga merupakan fungsi keadaan.  

     Entalpi merupakan besaran yang relatif mudah untuk diukur. 

Besaran tersebut diukur dengan menggunakan kalorimeter. Kalorimeter ini 

secara sederhana dapat dibuat dari bahan yang mempunyai kapasitas 

panas yang rendah seperti cairan politirena atau wadah sabun plastik. 

Bahan-bahan tadi harus diisolasi dengan baik, misalnya saja dengan 

menggunakan expanded polystyrene (styrofoam) yang biasa digunakan dalam 

pengepakan. 

Kapasitas Panas 

     Kapasitas panas didefinisikan sebagai banyaknya panas yang 

diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebanyak 1⁰C. Banyaknya 

panas yang dibutuhkan akan bergantung pada cara panas itu diserap atau 

dilepaskan. Panas dapat diserap dalam keadaan volume tetap atau dalam 

keadaan tekanan tetap.  

Panas Pembentukan 

     Entalpi pembentukan molar standar (∆Hf⁰) suatu senyawa adalah 

banyaknya panas yang diserap atau dilepaskan ketika 1 mol senyawa 

tersebut dibentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. 
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     Perhatikan bahwa tidak terdapat nilai mutlak E dan H. Biasanya 

untuk menyatakan entalpi dan energi dalam digunakan keadaan standar 

sebagai titik acuan, karena dalam menyatakan entalpi atau energi dalam 

sebenarnya yang diukur adalah perbedaan entalpi atau energi dalam suatu 

keadaan dengan keadaan standarnya. Menurut perjanjian, keadaan 

standarnya adalah bentuk yang paling stabil dari suatu unsur pada tekanan 

1 atm dan suhu yang tertentu (biasanya 298,15⁰K), pada keadaan standar 

entalpi suatu zat adalah nol. Entalpi suatu senyawa diukur berdasarkan 

keadaan standar ini. Sebagai contoh, panas pembentukan molar standar 

(∆Hf⁰) air dapat ditulis sebagai berikut : 

H2(g) + ½ O2(g) → H2O 

∆Hf⁰ = -285,85 kJ/mol 

Berdasarkan hukum kekekalan energi, apabila arah reaksi dibalik, 

akan diserap panas dengan jumlah sama dengan panas yang dilepas pada 

reaksi di atas. Hal seperti di atas dikenal sebagai hukum Lavoiser Laplace. 

Jadi akan didapat :   

H2O(l) → H2(g) +½ O2(g) 

∆H = +285,85 kJ/mol 

Panas reaksi suatu reaksi kimia dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

∆Hf⁰ = [ ∑Vp ∆Hf⁰ (produk) ] - [ ∑Vr ∆Hf⁰ (reaktan) ] 

∆Hf⁰ : panas reaksi 

∑ : jumlah dari 

Vp : koefisien produk 

Vr : koefisien reaktan 
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Panas Pembakaran 

     Panas pembakaran suatu unsur atau senyawa adalah banyaknya 

panas yang dilepaskan ketika 1 mol unsur atau senyawa tersebut terbakar 

sempurna dalam oksigen. Sebagai contoh panas pembakaran molar  

standar intan dan grafit dapat ditulis sebagai berikut : 

C(granit) + O2(g) → CO2(g) ∆H⁰ = -393 kJ/mol 

C(intan) + O2(g) → CO2(g)∆H⁰ = -395 kJ/mol 

     Dari dua persamaan reaksi di atas dapat ditarik dua kesimpulan. 

Pertama, perubahan keadaan, walaupun masih dalam fasa yang sama, 

dalam hal ini grafit dan intan keduanya berupa padatan akan 

mempengaruhi jumlah panas yang diserap atau dilepaskan dalam suatu 

reaksi kimia. Kedua, dari kedua allotropi karbon di atas, grafit lebih stabil.  

 

Panas Netralisasi  

Panas netralisasi dapat didefinisikan sebagai jumlah panas yang 

dilepas ketika 1 mol air terbentuk akibat reaksi netralisasi asam oleh basa 

atau sebaliknya. Untuk netralisasi asam kuat oleh basa kuat, nilai ∆H⁰ 
selalu tetap yaitu -57 kJ/mol. Sebenarnya, hal ini disebabkan pada proses 

netralisasi asam kuat oleh basa kuat, reaksi yang terjadi sama saja yaitu : 

H+
(aq) + OH-

(aq) → H2O(l)∆H⁰ = -57 kJ/mol 

     Tetapi, jika basa lemah atau asam lemah dinetralisasi, panas 

netralisasinya selalu akan lebih kecil dari -57 kJ/mol. Misalkan : 

HCN(aq) +KOH(aq) → KCN(aq) + H2O(l)∆H⁰ = -12 kJ/mol 

Hal ini sebenarnya disebabkan bukan hanya reaksi netralisasi yang 

terjadi, tetapi juga reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi bersifat endotermik : 
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HCN(aq)→H+
(aq)+ CN-

(aq)∆H⁰ = -12 kJ/mol 

Karena itu, akan didapat : ( + 45 – 57 ) kJ/mol = -12 kJ/mol 

 

Panas Pelarutan 

     Jika panas reaksi yang lain adalah panas yang dilepas atau 

diserap ketika 1 mol senyawa dilarutkan dalam pelarut berlebih yaitu 

sampai suatu keadaan dimana pada penambahan pelarut selanjutnya tidak 

ada panas yang diserap atau dilepaskan lagi. Karena air, biasanya 

digunakan sebagai pelarut, maka reaksinya dapat ditulis : 

X(s) + aq → X(aq) 

X(s) adalah senyawa yang panas pelarutnya hendak ditentukan. 

Senyawa ini biasanya berbentuk padatan tetapi dapat juga berbentuk 

cairan (contohnya H2SO4(l)/bahkan gas contohnya HCl(g)). Pada X(aq)simbol 

aq menujukkan terdapatnya air dalam jumlah yang banyak. Contoh : 

NaCl(s) + aq → NaCl(aq)∆H⁰ = +4 kJ/mol 

 

Panas Pengenceran 

Panas pengenceran adalah banyaknya panas yang dilepaskan atau 

diserap ketika suatu zat atau larutan diencerkan dalam batas konsentrasi 

tertentu. Sebagai contoh apabila gas HCl diencerkan dengan sejumlah 

tertentu air, akan didapat persamaan reaksi berikut : 

HCl(g) + 25 H2O → HCl(aq)∆H⁰ = -72,4 kJ/mol 

Hukum Hess 

     Hukum penjelasan panas Hess, sebenarnya merupakan bentuk 

lain dalam menyatakan hukum kekekalan energi. Hukum ini menyatakan 
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bahwa banyaknya panas yang dilepas ataupun diserap dalam suatu reaksi 

kimia, akan selalu sama, tidak bergantung pada jalannya reaksi, apakah 

berlangsung dalam satu tahap atau beberapa tahap. Agar hukum ini 

berlaku diisyaratkan bahwa keadaan awal reaktan dan keadaan akhir 

produk pada berbagai proses tersebut adalah sama. 

Energi Ikatan 

Istilah energi ikatan disosiasi dan energi ikatan haruslah dibedakan. 

Energi ikatan yang disosiasi yang diberi simbol D adalah energi yang 

dibutuhkan untuk memecahkan ikatan sehinggga dihasilkan spesies netral 

(homolytic fission). Nilai D biasanya ditetapkan pada suhu 298,15⁰K. Jadi 

untuk reaksi : 

H2(g) → 2H(g)∆H⁰ = +435,9 kJ/mol 

Entalpi yang dibutuhkan untuk memecahkan ikatan pada reaksi di 

atas sama dengan energi ikatan disosiasi. 

Energi ikatan (EI) menyatakan besarnya kekuatan suatu ikatan-

ikatan tertentu dalam molekul. Untuk molekul diatomik, EI sama dengan 

D tetapi untuk poliatomik, nilai EI berbeda dengan D, sebagai contoh : 

CH4(g) → CH3(g) + H(g)∆H⁰ = +434,7 kJ/mol 

CH3(g) → CH2(g) + H(g)∆H⁰ = +443,9 kJ/mol 

     Pada kedua reaksi di atas, ikatan yang dipecah adalah sama yaitu 

C−H, tetapi energi yang dibutuhkan masing-masing berbeda. Bila ikatan 

C−H pada CH2(g) atau CH(g) dipecahkan, energi yang dibutuhkan juga akan 

berbeda. Karena itu, untuk menentukan energi ikatan C−H dalam molekul 

CH4 diambil nilai rata-rata dari total energi yang dibutuhkan untuk 

memutuskan keempat ikatan C−H dalam molekul CH4 tersebut (3).  
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3. Hukum Kedua Termodinamika 

Hukum kedua termodinamika yang dibuat oleh Kelvin-Planck 

adalah : 

“Tidak mungkin dibuat suatu mesin panas yang menyerap panas 

dari sebuah reservoir dan mengubah seluruh panas ini menjadi usaha 

mekanis” 

 

Secara matematis, untuk mesin panas dapat dikatakan bahwa selalu 

W < Q2, sehingga selalu ƞ < 1 ( ƞ<100% ). Pernyataan lain tentang hukum 

ini diberikan oleh Clausius : 

“Tidak mungkin untuk membuat suatu mesin dingin yang dapat 

menyerap panas dari suatu benda bersuhu rendah dan memindahkan 

panas itu ke benda lain yang bersuhu lebih tinggi tanpa melakukan usaha” 

(5). 

 

Pernyataan Hukum Termodinamika Kedua 

 

1. Pernyataan Kelvin Plank 

“Tidak mungkin membuat suatu mesin yang bekerja dalam suatu 

siklus, dimana kalor yang diserap dari suatu reservoir diubah seluruhnya 

menjadi usaha diluar tanpa melepaskan sebagian kalor tersebut sebagai 

sisanya ke reservoir kalor yang lebih rendah“. Dengan perkataan lain, tidak 

mungkin membuat suatu mesin yang mempunyai efisiensi 100%. 

 

2. Pernyataan Clausius 
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“Tidak mungkin membuat suatu mesin yang bekerja dalam suatu 

siklus, dimana kalor diserap dari suatu reservoir yang bersuhu lebih rendah 

dan melepaskan kalor tersebut ke reservoir yang lebih tinggi tanpa 

memerlukan usaha luar” (7) 

 

Proses Reversibel dan Non Reversibel 

 

Dalam termodinamika, semua proses dianggap berlangsung secara 

kuasistatik. Semua proses di alam adalah non-kuasistasik. 

Dalam alam, semua proses mengalami : 

- efek gesekan : gesekan akibat sentuhan 

- efek viskositas : gesekan antar partikel 

- efek hambatan listrik : hambatan elektron dalam kawat 

- efek histeris : hambatan dalam zat magnetik 

Karena efek-efek di atas, ada energi yang hilang dari sistem masuk 

ke lingkungan yang disebut efek disipasi. Proses yang bersifat kuasistasik 

dan tidak disertai efek disipasi disebut proses reversibel (proses dapat 

balik). Proses non-reversibel (proses tidak dapat balik) tidak memnuhi 

kedua syarat di atas. Semua proses alam bersifat non-reversibel. 

 

Proses-proses alam yang terpenting : 

a. Usaha isotermal 

Proses-proses dimana usaha yang dilakukan pada sistem secara 

isotermal diubah menjadi kalor, kemudian diteruskan ke lingkungan. Jadi 

usaha yang dilakukan pada sistem diubah seluruhnya menjadi kalor, 
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kemudian didisipasikan ke lingkungan. Proses ini non-reversibel, sebab bila 

reversibel, maka lingkungan dapat melepaskan Q ke sistem dan oleh sistem 

akan dikonversikan seluruhnya menjadi W. Hal ini bertentangan dengan 

hukum kedua termodinamika 

b. Usaha adiabatik 

Proses dimana usaha yang dilakukan pada sistem secara adiabatik 

diubah seluruhnya menjadi energi dalam. Proses ini non-reversibel, sebab 

bila reversibel, maka sistem dapat menyerahkan kembali energi tersebut ke 

pengaduk dan mengubah seluruhnya menjadi usaha, atau dengan 

perkataan lain, bila reversibel, maka usaha dapat diperoleh dari satu 

sumber kalor saja. Kedua hal tersebut melanggar hukum kedua 

termodinamika 

c. Pada ekspansi bebas energi dalam diubah menjadi usaha, 

kemudian berubah lagi menjadi energi dalam. 

d. Proses-proses konduksi dan radiasi kalor 

e. Proses-proses kimiawi 

 

Dalam termodinamika ada dua proses yang memegang peranan 

yang penting, yaitu usaha luar dan pertukaran kalor. 

a. Usaha luar berlangsung secara kuasistasik 

Adanya usaha luar ditandai oleh perubahan volume. Bila proses 

kuasistasik, maka perubahan volume sistem harus berlangsung lambat 

sehingga sistem setiap saat selalu berada dalam keseimbangan. 

b. Pertukaran kalor berlangsung secara kuasistasik 
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Bila sistem menerima atau melepaskan kalor, maka suhu sistem 

berubah. Bila proses berlangsung kuasistasik, maka suhu sistem harus 

berubah sedemikian lambatnya sehingga setiap saat sistem tetap berada 

dalam keadaan seimbang termal. 

Pada siklus-siklus yang sudah dikenal, pada bagian siklus dimana 

terdapat pertukaran kalor yang disertai perubahan suhu, bila diinginkan 

prosesnya berlangsung secara kuasistasik (7) 

 

Siklus Carnot 

 

Sebuah mesin ideal ditemukan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824 

dan disebut dengan mesin Carnot, sedangkan siklusnya disebut siklus 

Carnot.  

“Untuk mesin-mesin yang bekerja di antara dua suhu, tidak 

mungkin ada mesin yang lebih efisien dari mesin Carnot” 

Selanjutnya Carnot juga menampilkan teorema Carnot yang 

berbunyi : 

“Semua mesin Carnot yang bekerja di antara dua suhu-suhu yang 

sama mempunyai efisiensi yang sama” 

 

Untuk proses isotermal 

Q2=nRT2In(V1/V2) 

 

Q1=nRT1In(V3/V4) 

 



232 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

Karena itu diperoleh 

Q2/Q2={[T2In(V1/V2)]/[T1In(V3/V4)]} 

 

Untuk proses isotermal berlaku 

p1V1
γ= p2V2

γ 

p3V3
γ= p4V4

γ
 

 

Untuk proses adiabatis berlaku 

p2V2
γ= p3V3

γ 

p4V4
γ= p1V1

γ
 

 

Bila persamaan untuk proses isotermal dan adiabatis di atas dipadu 

dengan mengeliminasi p1, p2, p3, p4, maka untuk proses isotermal berlaku 

V1V2
γV3V4

γ= V2V3
γV4V1

γ
 

sehingga 

V1V2= V3V4 

 

Bila persamaan terakhir ini dimasukkan ke persamaan untuk Q2/Q1, 

akan diperoleh 

Q2/Q1=-T2/T1 

 

Karena efisiensi untuk mesin Carnot adalah 

Ƞ = 1 + (Q2/Q1) 

 

maka persamaan (3.21) efisiensi Carnot menjadi 
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Ƞ(Carnot) = 1 – (T1/T2) 

 

Karena dalam mesin panas Carnot, T1 merupakan suhu “reservoir 

dingin” dan T2 adalah suhu “reservoir panas”, maka tentu saja T1 T2, 

sehingga (Carnot) 100%. 

Siklus carnot merupakan suatu siklus termodinamika yang 

melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokhorik. Siklus adalah suatu 

rangkaian sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan 

semula. Misalnya, terdapat suatu siklus termodinamika yang melibatkan 

proses isotermal, isobarik, dan isokhorik. Sistem menjalani proses 

isotermal dari keadaan A sampai B, kemudian menjalani proses isobarik 

untuk mengubah sistem dari keadaan B ke keadaan C. Akhirnya proses 

isokhorik membuat sistem kembali ke keadaan awalnya (A). Proses dari A 

ke keadaan B, kemudian ke keadaan C, dan akhirnya kembali ke keadaan 

A, menyatakan suatu siklus. 

Siklus termodinamika 

http://fisikazone.com/siklus-carnot/siklus-termodinamika/
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Apabila siklus tersebut berlangsung terus menerus, kalor yang 

diberikan dapat diubah menjadi usaha mekanik. Tetapi tidak semua kalor 

dapat diubah menjadi usaha. Kalor yang dapat diubah menjadi usaha 

hanya pada bagian yang diarsir (diraster) saja. Berdasarkan diatas besar 

usaha yang bermanfaat adalah luas daerah ABCA. Secara matematis dapat 

ditulis seperti berikut : 

 

Usaha bernilai positif jika arah proses dalam siklus searah putaran 

jam, dan bernilai negatif jika berlawanan arah putaran jarum jam. 

Perubahan energi dalam ΔU untuk satu siklus sama dengan nol ( ΔU = 0) 

karena keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Berdasarkan percobaan 

joule diketahui bahwa tenaga mekanik dapat seluruhnya diubah menjadi 

energi kalor. Pada tahun 1824, seorang insinyur berkebangsaan Prancis, 

Nicolas Leonardi Sadi Carnot, memperkenalkan metode baru untuk 

meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usaha. Metode 

efisiensi Sadi Carnot ini selanjutnya dikenal sebagai siklus Carnot. Siklus 

Carnot terdiri atas empat proses, yaitu dua proses isotermal dan dua proses 

adiabatik. 

http://fisikazone.com/siklus-carnot/persamaan-matematis-siklus-termodinamika/
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BentukSiklus Carnot 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan siklus Carnot sebagai 

berikut : 

1. Proses AB adalahpemuaianisotermalpadasuhu T1. Pada 

proses inisistemmenyerapkalor Q1dari reservoir bersuhutinggi 

T1danmelakukanusaha WAB. 

2. Proses BC adalahpemuaianadiabatik. Selama proses 

iniberlangsungsuhusistemturundari T1menjadi T2sambilmelakukanusaha 

WBC. 

3. Proses CD adalahpemampatanisoternalpadasuhu T2. Pada 

proses inisistemmenerimausaha WCDdanmelepaskalor Q2ke reservoir 

bersuhurendah T2. 

4. Proses DA adalahpemampatanadiabatik. Selama proses 

inisuhusistemnaikdari T2menjadi T1akibatmenerimausaha WDA. 

http://fisikazone.com/siklus-carnot/bentuk-urutan-siklus-carnot/
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Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal yaitu mesin yang 

memiliki efisiensi tertinggi yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Usaha 

total yang dilakukan oleh sistem untuk satu siklus sama dengan luas 

daerah di dalam siklus pada diagram p – V. Mengingat selama proses 

siklus Carnot sistem menerima kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 

dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2, maka usaha yang 

dilakukan oleh sistem menurut hukum I termodinamika adalah sebagai 

berikut. 

(10) 

Entropi 

 

Kalau hukum pertama termodinamika membahas tentang hukum 

kekekalan energi, maka hukum kedua termodinamika membahas tentang 

entropi. Entropi merupakan suatu besaran yang bergantung pada keadaan 

sistem. Para ahli  senang menyebut entropi sebagai derajat 

ketidakteraturan atau tingkat ketakteraturan. 

     Dalam termodinamika, semesta (universe) dipilah menjadi sistem 

dan lingkungan. Sistem merupakan bagian semesta yang dipilih sebagai 

pusat pengamatan atau perhatian, sedangkan lingkungan adalah bagian 

semesta yang berada di luar sistem. 

     Entropi dijelaskan lewat proses dapat balik. Entropi merupakan 

besaran yang hanya bergantung pada keadaan (tak tergantung proses). 

Untuk proses adiabatik (yang reversibel), tak ada pertukaran panas antara 

http://fisikazone.com/siklus-carnot/persamaan-hukum-termodinamika-i/
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sistem dan lingkungan, sehingga entropi awal dan akhir sistem adalah 

sama. Karena itu, proses adiabatik disebut sebagai proses isentropik. 

 

Hukum kedua termodinamika diungkapkan dengan cara lain : 

“Entropi total sistem-sistem yang mengalami proses adalah konstan 

atau bertambah” 

“Tidak mungkin ada suatu proses yang menyebabkan entropi total 

sistem-sistem berkurang” 

 

Sebagai penutup, baiklah ikuti ilustrasi berikut ini. Andaikan kita 

masukkan es ke dalam segelas air teh. Setelah beberapa saat, tentu es akan 

mencair dan menjadi air. Hal ini terjadi karena es menyerap panas dari 

sekitarnya, antara lain dari gelas dan air. Dalam hal ini dikatakan bahwa es 

mengalami pertambahan entropi karena molekul-molekul es yang mencair 

(menjadi air) akan bergerak lebih aktif (lebih tidak teratur) bila 

dibandingkan dengan es yang membeku. Sebaliknya, air teh mula-mula 

akan mengalami penurunan entropi karena gerakan molekulnya akan 

berkurang keaktifannya (menjadi lebih teratur) karena panas yang 

dilepaskan untuk mencairkan es. 

     Jika sebuah film yang merekam proses pencairan es ini diputar 

mundur (dimana ada sebagian air dalam gelas yang tiba-tiba menjadi es, 

dan air tehnya naik suhunya), maka dengan segera akan diketahui 

kepalsuan film yang diputar mundur itu. Maka secara sederhana dapatlah 

disimpulkan bahwa panas itu hanya mengalir dari benda yang bersuhu 

lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah (5). 
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Perhitungan ∆E dari ∆H 

 

∆H = ∆E + P∆V 

∆H : panas reaksi pada P tetap 

∆E : reaksi pada V tetap 

∆V : perubahan volume 

     Untuk reaksi-reaksi zat padat, ∆V kecil (pada P kecil), hingga ∆H 

~ ∆E (8). 

 

4. Hukum Ketiga Termodinamika 

 

Entropidari semua kristal murni padat pada 0⁰K besarnya 0. Hal ini 

mula-mula dikemukakan oleh : J.W. Richards, Walter Nerst, Max Planck. 

Hukum termodinamika III menyatakan bahwa entropi suatu kristal 

sempurna pada suhu nol mutlak adalah nol. Seperti yang telah 

dikemukakan, tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mengukur nilai 

absolut entalpi. Untuk menentukan entalpi suatu zat, ditetapkan bahwa 

nilai entalpi suatu elemen dalam keadaan standar sama dengan nol. 

Berlainan dengan entalpi, berdasarkan hukum termodinamika III, entropi 

absolut dapat ditentukan dan entropi absolut suatu zat selalu positif (8). 

     Karena ∆S = qrev/T, maka entropi zat naik bila diberi kalor dan 

turun bila ditarik kalor. Ini berarti entropi naik bila suhu bertambah dan 

turun bila suhu berkurang. Semua zat (unsur dan senyawa) pada suhu 0⁰K 

akan berfasa terkondensasi (padat dan cair). Oleh sebab itu ditetapkan 0⁰K 
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sebagai dasar menentukan nilai entropi, dengan ketetapan bahwa setiap 

unsur pada 0⁰K mempunyai entropi = 0 pada tekanan 1 atm. 

Rumusan Nernst tentang hukum ketiga termodinamika : 

“Dalam semua proses isotermal reversibel, perubahan entropi 

mendekati nol bila suhu mendekati nol”. 

Pernyataan Nernst-Simon tentang hukum ketiga termodinamika : 

“Dalam proses isotermal zat murni, perubahan entropi dalam 

kesetimbangan internalnya sama dengan nol bila suhu mendekati nol 

mutlak” (9).  

Energi Bebas Standar (∆G⁰) 
   Agar hasil pengukuran energi bebas yang dilakukan pada tempat 

yang berbeda dapat dibandingkan, perlu ditentukan suatu kondisi standar 

dalam melakukan pengukuran energi bebas tersebut. Berdasarkan 

perjanjian, kondisi standar adalah sebagai berikut : 

1. Padatan : zat murni pada P = 1 atm 

2. Cairan : zat murni pada P = 1 atm 

3. Gas : gas ideal pada Pparsial = 1 atm 

4. Larutan : larutan ideal pada konsentrasi 1 M 

     Jadi perubahan energi bebas standar, yang diberi simbol ∆G⁰, 
dapat dihitung apabila semua reaktan dan produk berada dalam keadaan 

standar seperti yang telah dijelaskan di atas. 

     Berdasarkan perjanjian, ditetapkan pula bahwa energi bebas 

pembentukan standar (∆Gf⁰) suatu unsur dalam keadaan paling stabil pada 

tekanan 1 atm dan pada suhu tertentu adalah nol. 
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Bila arah reaksi kimia dibalik, tanda ∆G akan berubah (dari positif 

ke negatif atau sebaliknya, seperti halnya pada entropi dan entalpi). 

Arti Tenaga Bebas 

Perubahan yang terjadi di alam, memperoleh kestabilan yang 

maksimal yaitu keadaan kesetimbangan. Sistem yang susah dalam 

kesetimbangan tidak dapat melakukan kerja. Sistem hanya dapat 

melakukan kerja, bila sistem ada pada jalan mencapai kesetimbangan. 

Kerja ini berupa kerja maksimal bila perubahan berlangsung reversibel. 

Untuk memperhitungkan kerja yang berguna diadakan pengertian baru 

yang disebut tenaga bebas atau free energy (G). 

G = H – TS (8). 

Penentuan Entropi Secara Kalorimetrik 

     Perubahan entropi zat dari suhu 0⁰K sampai 298⁰K pada tekanan 

1 atm. Karena zat pada suhu 25⁰C ada yang berwujud padat seperti Al, 

maka tahap perubahan yang dialami untuk sampai ke suhu tersebut 

berbeda. Zat yang berwujud padat pada keadaan standar mengalami satu 

proses kenaikan suhu, yaitu dari 0⁰K sampai suhu standar 298⁰K. Zat yang 

berwujud padat sering mengalami transisi fasa dari satu bentuk kristal ke 

bentuk yang lain, contohnya belerang pada suhu 95⁰C berubah dari bentuk 

rombik ke monoklin (9). 

Hukum Fasa 

Hukum fasa menyatakan bahwa : 

f = c – p + 2 

c : jumlah komponen dalam sistem 

p : jumlah fasa dalam sistem 
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f : jumlah variabel (tekanan, suhu, dan komposisi) (3). 

 

Kesimpulan 

Sistem yang berada dalam keadaan setimbang termodinamik akan 

tetap mempertahankan keadaan itu. Proses kuasistasik adalah suatu proses 

yang penyimpangan atau perubahan keseimbangan termodinamikanya 

sangat kecil. Kalor adalah sesuatu yang berpindah pada kontak diatermik 

antara 2 sistem berlainan suhu. Pada setiap sistem dikenal 2 jenis usaha 

yaitu usaha dalam dan usaha luar. Usaha dalam adalah usaha yang 

dilakukan oleh suatu bagian sistem pada bagian sistem yang lain. Usaha 

luar terjadi jika sistem mengalami pergeseran/perpindahan karena 

berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi tersebut berlangsung yaitu  

pada suhu tetap (isotermal) dan disertai dengan kenaikan suhu. Kalor 

dapat diubah menjadi usaha, misalnya pada mesin kalor. Pengubahan 

kalor menjadi usaha sesuai dengan hukum pertama termodinamika, yaitu 

Q = ∆U – W 

Hukum pertama termodinamika membahas energi dalam sistem, 

tidak bergantung pada jalannya proses, hanya bergantung pada keadaan 

awal dan akhir dari proses.  

Hukum kedua termodinamika membahas arah perpindahan proses 

dan ketidakmungkinan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Proses 

reversibel adalah proses dapat balik, sedangkah non-reversibel sebaliknya. 

Entropi adalah suatu besaran yang abstrak, tidak dapat diukur nilainya. 

Yang dapat diukur hanya perubahan entropi. 
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     Hukum ketiga termodinamika sebagai dasar untuk menentukan 

nilai entropi. 
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Pertanyaan Nomor 3 

Pertanyaan 

1. a. Sebuah batu berada dalam air. Jelaskan mana permukaan tertutup dan 

mana 

    lingkungannya ! 

b. Dapatkah air dalam sumur merupakan sistem? Jelaskan mana 

permukaan tertutup dan  

    mana lingkungannya  

c. Apakah udara di dalam pompa menjadi sistem terbuka atau sistem 

tertutup. Jelaskan ! 

Jawaban : 

a. Bila sebuah batu berada dalam air, maka sebagai permukaan tertutup 

adalah permukaan sebentuk batu dan permukaan ini bersifat khayal. 

Sedangkan lingkungannya adalah air atau udara luar 

b. Air sumur dapat dikatakan sebagai sistem bila air sumur menjadi objek 

perhatian kita. Permukaan tertutup dari air sumur ialah dinding dan 

dasar sumur dan permukaan sebentuk permukaan air sumur itu sendiri. 

Dinding bersifat sebagai permukaan tertutup nyata sedangkan 

permukaan air bersifat tertutup khayal. Lingkungan dari air sumur 

adalah udara luar. 

c. Udara di dalam pompa menjadi sistem terbuka sebab terdapat 

pertukaran udara dengan lingkungan disamping pertukaran energi (8). 

 

https://gurumuda.net/contoh-soal-hukum-i-termodinamika.htm
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2. Suatu mesin Carnot, jika reservoir panasnya bersuhu 400⁰K akan 

mempunyai efisiensi 40%. Jika reservoir panasnya bersuhu 640⁰K, 

efisiensinya.....% 

A. 50,0 

B. 52,5 

C. 57,0 

D. 62,5 

E. 64,0 

(Sumber Soal : SPMB 2004) 

Jawaban : 

Data pertama: 

η = 40% = 4 / 10 

Tt = 400 K 

Cari terlebih dahulu suhu rendahnya (Tr) hilangkan 100 % untuk 

mempermudah perhitungan: 

η = 1 − (Tr/Tt) 

    4 / 10 = 1 − (Tr/400) 

(Tr/400) = 6 / 10 

Tr = 240⁰K 

 

Data kedua : 

Tt = 640 K 

Tr = 240 K (dari hasil perhitungan pertama) 

η = ( 1 − Tr/Tt) x 100% 
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η = ( 1 − 240/640) x 100% 

η = ( 5 / 8 ) x 100%  

= 62,5% (13) 

3. Kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem dan sistem melakukan 

usaha 2500 Joule pada lingkungan. Perubahan energi dalam sistem 

adalah… 

Jawaban : 

Diketahui : Kalor (Q) = +3000 Joule 

                   Usaha (W) = +2500 Joule 

Ditanya : perubahan energi dalam 

Jawab : 

Hukum I Termodinamika 

 

Q positif jika kalor ditambahkan pada sistem 

W positif jika sistem melakukan usaha pada lingkungan 

Q negatif jika kalor dilepaskan sistem 

W negatif jika lingkungan melakukan usaha pada sistem 

Perubahan energi dalam sistem : 

 

Energi dalam sistem bertambah 500 J (13). 

 

https://gurumuda.net/contoh-soal-hukum-i-termodinamika.htm
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BAB 8. KONDUKTOR 
 

Pendahuluan 

DEFINISI KONDUKTOR 

Konduktor adalah bahan yang di dalamnya banyak terdapat electron 

bebas yang mudah bergerak.Tarikan antara electron bebas yang berada 

dalam edaran paling luar dan intinya sangat kecil sampai dalam suhu 

normal pun ada satu atau lebih electron yang terlepas dari atomnya[1]. 

Electron bebas ini akan sangat berpengaruh pada sifat bahan 

tersebut. Jika suatu bahan listrik memiliki banyak electron bebas pada orbit 

– orbit electron, bahan ini memiliki sifat sebagai penghantar listrik.Electron 

bebas ini bergerak secara acak dalam ruang di celah atom – 

atom.Konduktor dapat berupa zat padat, cair, atau gas.Konduktor yang 

baik adalah yang memiliki tahanan jenis yang kecil.Pada umumnya logam 

bersifat konduktor[2]. 

Konduktor listrik adalah zat yangmemungkinkan arus listrik untuk 

melewati itu.Kebanyakan  konduktor listrik adalah logam, tetapi non-

logamjugadapat menjadi  konduktor yang baik.Tembagasalah satu 

konduktor listrik yang terbaik, dan ini alasan  mengapa tembaga  digunakan 

untuk membuat kawat.Direalitas, perak sebenarnya memiliki konduktivitas 

listrik bahkan lebih tinggi daritembaga, tetapi karena perakbegitu mahal, 

tidak praktis untuk menggunakannyauntuk kabel listrik karena jumlah besar 
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sepertidiperlukan. Dalam saluran listrik overhead  yang kita lihat di atas 

kami, aluminium digunakan. Aluminium 

biasanya mengelilingi inti baja yang menambahkan kekuatan tarik 

logamsehingga tidak pecahketika membentang melintasi jarak. Kadang-

kadang emasdigunakan untuk membuat kawat, bukan karena emas 

merupakan konduktor yang sangat baik, tetapi karena emas sangat tahan 

terhadap korosi permukaan.  

Sebuah konduktor memungkinkan gerakan atau aliran sesuatu 

seperti panas atau muatan listrikmenjadi mudah. Konduktor panas adalah 

bahan yang memungkinkan energy dalam bentuk panas, yang akan 

ditransfer dalam materi, tanpa gerakan material itu sendiri.[3]. 

Sekarang ini perkembangan dari bahan konduktor telah mengalami 

kemajuan dengan pesat. Banyak bahan – bahan yang digunakan sebagai 

bahan konduktor. Suatu material digolongkan berdasarkan  kemampuannya 

untuk menghantarkan arus listrik , dapat dibedakan  menjadi 3, yaitu : 

bahan konduktor, semikonduktor, dan bahan isolator.  

Anilin merupakan senyawa organik dengan komposisi C6H7N yang 

termasuk ke dalam senyawa aromatik, dengan bantuan doping asam aniline 

dapat menjadi bahan konduktor dengan nilai konduktivitas sendiri [4]. 

 

JENIS BAHAN KONDUKTOR 

Bahan – bahan yang dipakai untuk konduktor harus memenuhi 

persyaratan – persyaratan sebagai berikut : 

1. Mempunyai konduktivitas yang cukup baik 

2. Mempunyai mekanisme mekanis ( daya tarik ) cukup tinggi 
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3. Koefisien muai panjangnya kecil 

4. Modulus elastisnya cukup besar 

Bahan – bahan yang biasa digunakan sebagi konduktor adalah : 

1. Logam biasa, seperti 

a. Tembaga  

Tembaga adalah salah satu logam yang bersifat 

konduktor.Tembaga banyak digunakan dalam pembuatan kabel 

listrik.Penghantar listrik tembaga digunakan  untuk menghantar 

kabel untuk tembaga elektrolisis dengan kemurnian sekurang – 

kurangnya 99%. Tahanan jenis tembaga lunak untuk hantaran 

listrik telah dibakukan internasional yaitu tidak boleh melebihi  

1/58 = 0,017241 ohm nm / m pada 24º C 

b. Aluminium  

Dibandingkan dengan penghantar tembaga, aluminium juga 

digunakan untuk kabel yaitu aluminium dengan kemurnian 99%. 

Tahanan jenis aluminium lunak hantaran listrik telah dibakukan 

tidak boleh melebihi  

0,028264 ohm nm / m pada 24º C 

Sifat – sifat mekanis dari aluminium : 

 Kekuatan menahan tegangan tarik / tekan lebih rendah dari 

tembaga yaitu  kgf / mm2 akan tetapi aluminium 

mudah dibengkokkan atau dipress. 

Sehingga aluminium banyak dipakai untuk : 

 Sebagai penutup pada transistor, karena mempunyai daya 

hantar yang cukup tinggi. 
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 Sebagai bahan pelidung pada bagian – bagian yang tidaka 

boleh terkena gelombang elektromagnetik, karena 

aluminium termasuk bahan yang magnetis. 

 Sebagai bahan yang digunakan pada kumparan 

transformator arus, karena pekerjaannya mudah. 

 

 

 

Gambar 1. Penampang penghantar aluminium[3]. 

 

2. Logam campuran (alloy) , yaitu sebuah logam dari tembaga atau 

aluminium  yang diberi campuran dalam jumlah tertentu dari logam jenis 

lain, yang gunanya untuk meningkatkan kekuatan mekanismenya.  

1) Kuningan ( Brass)  

 Merupakan paduan antara tembaga(Cu) dengan seng (Sn) 

 Warnanya kuning 

 Tegangan tarik maksimum 23 – 40 kgf / mm2 

 Kurang cocok dipakai di udara terbuka 

 Kurang tepat dipakai sebagai konduktor karena 

konduktivitasnya rendah, tetapi cocok dipergunakan sebagai 

media gelombang UHF ( microwave ). 



250 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

 

Struktur Atomik Cu-Zn Berbentuk Kubik 

(Sumber : www.materialsproject.org) 

 
2) Perunggu (Bronze) 

 Campuran antara tembaga dan timah 

 Tahanan jenisnya lebih besar daripada bahan kuningan 

 Tegangan tariknya 20 – 40 kgf / mm2 

 Mempunysi daya tahan yang baik terhadap korosi. 

 Sebagai penghantar atau konduktor biasanya dipakai untuk 

hantaran – hantaran  yang halus, misalnya untuk kawat 

telegraf, telepon, dan sebagainya. 

3. Logam paduan ( composite ), yaitu dua jenis logam atau lebih yang 

dipadukan dengan cara kompresi, peleburan (smelting) atau 

http://www.materialsproject.org/
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pengelasan (welding),  contohnya : kawat baja berlapis tembaga (Copper 

Clad Steel) dan kawat baja berlapis aluminium (Aluminum Clad Steel) 

 

Struktur Atomik Cu-Zn Berbentuk Trigonal 
(Sumber : www.materialsproject.org) 

v  

Struktur Elektronik Atomik Cu-Zn Berbentuk Trigonal 

(Sumber : www.materialsproject.org) 
 

http://www.materialsproject.org/
http://www.materialsproject.org/
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Struktur Atomik Cu-Sn (Cu41Sn11) Berbentuk Kubik 
(Sumber : www.materialsproject.org) 

 

 

Logam  

http://www.materialsproject.org/
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Logam adalah material yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, dan 

mempunyai titik cair tinggi. Sifat fisis logam adalah mengkilat, konduktor panas 

dan listrik, merenggang jika ditarik, mudah ditempa, berupa padatan dalam suhu 

kamar, dapat ditarik oleh magnet, memiliki kepadatan yang tinggi dan berbunyi 

nyaring jika dipukul. Hal ini juga berlaku sebaliknya untuk unsur nonlogam, 

namun unsur nonlogam dapat berupa padat, cair dan gas dalam suhu kamar. 

Beberapa logam terkenal adalah aluminium, tembaga, emas, titanium, 

uranium dan zink. Secara singkat logam dapat diklasifikasikan menjadi : 

a. Logam berat : besi, nikel, krom, tembaga, timah, seng 

b. Logam ringan : aluminium, barilium, magnesium, titanium, kalsium, 

kalium, nitrat. 

c. Logam mulia : emas, perak, platina 

d. Logam refraktori : wolfram, molibdenum, titanium, zirkonium 

e. Logam radioaktif : uranium, radium 

 

Penggunaan logam dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam. Salah satu 

aplikasi penggunaannya adalah di bidang industri, pertanian dan kedokteran. 

Namun, penggunaan logam paling popular adalah di bidang teknik. Sebagai 

konduktor panas yang baik, logam juga digunakan dalam membuat panci. Logam 

bersifat kuat sehingga dapat digunakan untuk membangun rangka bangunan dan 

jembatan. Logam juga dapat menimbulkan suara dering yang nyaring jika dipukul, 

maka logam juga dapat digunakan dalam pembuatan bel. 

Sifat-sifat logam : 
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a. Pada suhu kamar umumnya berwujud padat, kecuali air raksa (Hg) 

yang berwujud cair sehingga dapat digunakan untuk melarutkan logam 

lainnya. 

b. Mempunyai kilap karena adanya refleksi cahaya pada permukaannya. 

c. Umumnya bewarna putih, kecuali tembaga (Cu) yang bewarna merah 

dan emas (Au) yang bewarna kuning. 

d. Dapat ditempa dan mempunyai daya rentang yang kuat. 

e. Penghantar listrik dan panas yang baik. 

f. Cenderung mudah teroksidasi atau bereaksi dengan oksigen di udara 

terbuka. 

g. Oksida logam bereaksi dengan air membentuk basanya, misalnya : 

Fe2O3 + 3H2O  2Fe(OH)3 

Na2O + H2O  2NaOH 

h. Logam-logam dalam deret volta dapat menggantikan logam yang 

terletak di sebelah kanannya : 

Mg + ZnCl2  MgCl2 + Zn 

Fe + NiSO4  FeSO4 + Ni 

i. Dapat membentuk paduan atau alloy dengan logam lainnya, misalnya 

perunggu yang merupakan paduan antara tembaga dan timah, dan 

kuningan yang merupakan paduan antara seng dan tembaga [6] 

 

KLASIFIKASI KONDUKTOR 

1. Klasifikasi konduktor menurut bahannya:    

1) kawat logam biasa, contoh:   

a. BBC (Bare Copper Conductor).  



  255 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

b. AAC (All Aluminum Alloy Conductor).  

2) kawat logam campuran (Alloy), contoh: 

a. AAAC (All Aluminum Alloy Conductor)kawat logam 

paduan(composite),seperti: kawat baja berlapistembaga (Copper 

Clad Steel) dan kawat baja berlapis aluminium (Aluminum Clad 

Steel). 

3) kawat lilit campuran, yaitu kawat yang lilitannya terdiri dari dua jenis 

logam atau lebih, contoh:ASCR (Aluminum Cable Steel 

Reinforced) 

2. Klasifikasikonduktormenurut konstruksinya: 

a. kawat padat (solid wire) berpenampang bulat. 

b. kawat berlilit (standartwire) terdiri 7 sampai dengan 61 kawat 

padat yang dililit menjadi satu, biasanya berlapis dan 

konsentris. 

c. kawat berongga (hollow conductor) adalah kawat berongga 

yang dibuat untuk mendapatkan garis tengah luar yang besar 

3. Klasifikasi konduktor menurut bentuk fisiknya:  

1. konduktor telanjang.  

2. konduktor berisolasi, yang merupakan konduktor telanjang dan pada 

bagian luarnya diisolasi sesuai dengan peruntukan tegangan kerja, contoh

  

a. Kabel twisted.  

b. Kabel NYY  

c. Kabel NYCY  

d. Kabel NYFGBY 
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KARAKTERISTIK KONDUKTOR 

 

Ada 2 (dua) jenis karakteristik konduktor, yaitu:  

a. karakteristik mekanik, yang menunjukkan keadaan fisik dari 

konduktor yang menyatakan kekuatan tarik dari pada konduktor 

(dariSPLN 41-8:1981, untuk konduktor 70 mmC,makakemampuan 

maksimal dariberselubung AAAC-S pada suhu sekitar 30 konduktor 

untuk menghantar arus adalah 275 A). 

b. karakteristik listrik, yang menunjukkan kemampuan dari konduktor 

terhadap arus listrik yang melewatinya (dari SPLN 41-10 : 1991, 

untuk konduktor 70 mm2 berselubung AAAC-S pada suhu sekitar 

30oC,maka kemampuan maksimum dari konduktor untuk menghantar 

arus adalah 275 A). 

a. Konduktivitas listrik 

Sifat daya hantar listrik material dinyatakan dengan konduktivitas, 

yaitu kebalikan dari resistivitas atau tahanan jenis penghantar, dimana 

tahanan jenis penghantar tersebut didefinisikan sebagai:   

R= ρl/A  

dimana; 

A :luas penampang (m2)   

l  :Panjang penghantar (m)   

Ώ : tahanan jenis penghantar (ohm.m)   

R  :tahanan penghantar (ohm)   

ρ  : konduktivitas 
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Menyatakan kemudahan – kemudahan suatu material untuk 

meneruskan arus listrik.Satuan konduktivitas adalah (ohm 

meter).Konduktivitas merupakan sifat listrik yang diperlukan dalam 

berbagai pemakaian sebagai penghantar tenaga listrik dan mempunyai 

rentang harga yang sangat luas. Logam atau material yang merupakan 

penghantar listrik yang baik, memiliki konduktivitas listrik dengan orde 

107 (ohm.meter) -1 dan sebaliknya material isolator memiliki 

konduktivitas yang sangat rendah, yaitu antara 10-10 sampai dengan 10-

20 (ohm.m)-1. Diantara kedua sifat ekstrim tersebut, ada material semi 

konduktor yang konduktivitasnya berkisar antara 10-6 sampai dengan 

10-4 (ohm.m)-1.Berbeda pada kabel tegangan rendah, pada kabel 

tegangan menengah untuk pemenuhan fungsi penghantar dan 

pengaman terhadap penggunaan, ketiga jenis atau sifat konduktivitas 

tersebut diatas digunakan semuanya. 

  

Logam Konduktivitas listrik ohm meter  

  

Perak ( Ag ) ……………………….  6,8 x 107  

Tembaga ( Cu ) …………………..   6,0 x 107  

Emas ( Au ) …………………….. ..   4,3 x 107  

Alumunium ( Ac ) ………………. ..   3,8 x 107  

Kuningan ( 70% Cu – 30% Zn )…  1,6 x 107  

Besi ( Fe ) …………………………   1,0 x 107  

Baja karbon ( Ffe – C ) ………….  0,6 x 107  

Baja tahan karat ( Ffe – Cr ) ……   0,2 x 107 
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b. Kriteria mutu penghantar   

Konduktivitas logam penghantar sangat dipengaruhi oleh unsur – unsur 

pemadu, impurity atau ketidaksempurnaan dalam kristal logam, yang 

ketiganya banyak berperan dalam proses pembuatan pembuatan 

penghantar itu sendiri. Unsur – unsur pemandu selain mempengaruhi 

konduktivitas listrik, akan mempengaruhi sifat – sifat mekanika dan 

fisika lainnya. Logam murni memiliki konduktivitas listrik yang lebih 

baik dari pada yang lebih rendah kemurniannya. Akan tetapi kekuatan 

mekanis logam murni adalah rendah.  

Penghantar tenaga listrik, selain mensyaratkan konduktivitas yang tinggi 

juga membutuhkan sifat mekanis dan fisika tertentu yang disesuaikan 

dengan penggunaan penghantar itu sendiri.  

Selain masalah teknis, penggunaan logam sebagai penghantar ternyata 

juga sangat ditentukan oleh nilai ekonomis logam tersebut 

dimasyarakat. Sehingga suatu kompromi antara nilai teknis dan 

ekonomi logam yang akan digunakan mutlak diperhatikan. Nilai 

kompromi termurahlah yang akan menentukan logam mana yang akan 

digunakan. Pada saat ini, logam Tembaga dan Aluminium adalah 

logam yang terpilih diantara jenis logam penghantar lainnya yang 

memenuhi nilai kompromi teknis ekonomis termurah.  

Dari jenis–jenis logam penghantar pada tabel 1. diatas, tembaga 

merupakan penghantar yang paling lama digunakan dalam bidang 

kelistrikan. Pada tahun 1913, oleh International Electrochemical 

Comission (IEC) ditetapkan suatu standar yang menunjukkan daya 
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hantar kawat tembaga yang kemudian dikenal sebagai International 

Annealed Copper Standard (IACS). Standar tersebut menyebutkan 

bahwa untuk kawat tembaga yang telah dilunakkan dengan proses anil 

(annealing), mempunyai panjang 1m dan luas penampang 1mm2, serta 

mempunyai tahanan listrik (resistance) tidak lebih dari 0.017241 ohm 

pada suhu 20oC, dinyatakan mempunyai konduktivitas listrik 100% 

IACS.  

Akan tetapi dengan kemajuan teknologi proses pembuatan tembaga 

yang dicapai dewasa ini, dimana tingkat kemurnian tembaga pada 

kawat penghantar jauh lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 1913, 

maka konduktivitas listrik kawat tembaga sekarang ini bisa mencapai 

diatas 100% IACS.  

Untuk kawat Aluminium, konduktivitas listriknya biasa dibandingkan 

terhadap standar kawat tembaga. Menurut standar ASTM B 609 untuk 

kawat aluminium dari jenis EC grade atau seri AA 1350(*), 

konduktivitas listriknya berkisar antara 61.0 – 61.8% IACS, tergantung 

pada kondisi kekerasan atau temper. Sedangkan untuk kawat 

penghantar dari paduan aluminium seri AA 6201, menurut standar 

ASTM B 3988 persaratan konduktivitas listriknya tidak boleh kurang 

dari 52.5% IACS. Kawat penghantar 6201 ini biasanya digunakan untuk 

bahan kabel dari jenis All Aluminium Alloy Conductor (AAAC).  

Disamping persyaratan sifat listrik seperti konduktivitas listrik diatas, 

kriteria mutu lainnya yang juga harus dipenuhi meliputi seluruh atau 

sebagian dari sifat – sifat atau kondisi berikut ini, yaitu:  
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    a. komposisi kimia.  

b. sifat tarik seperti kekuatan tarik (tensile strength) dan regangan 

tarik(elongation).  

c. Sifat bending.  

d. Diameter dan variasi yang diijinkan.   

e. Kondisi permukaan kawat harus bebas dari cacat, dan lain-lain 

 

SIFAT BAHAN KONDUKTOR 

 Bahan penghantar memiliki sifat-sifat penting, yaitu: 

 Daya Hantar Listrik  

Arus yang mengalir dalam suatu penghantar selalu mengalami hambatan 

dari penghantar itu sendiri. Besar hambatan tersebut tergantung dari 

bahannya. Besar hambatan tiap meternya dengan luas penampang 1mm2 

pada temperatur200C dinamakan hambatan jenis. Besarnya hambatan 

jenis suatu bahan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan :  

R= ρl/A  

dimana :  

R  : Hambatan dalam penghantar, satuanya ohm (Ω)  

ρ  : hambatan jenis bahan, dalam satuan ohm.mm2/m  

l  : panjang penghantar, satuannya meter (m)  

A  : luas penampang kawat penghantar, satuanya mm2 

 Koefisien Temperatur Hambatan  

Telah kita ketahui bahwa dalam suatu bahan akan mengalami perubahan 

volume bila terjadi perubahan temperatur. Bahan akan memuai jika 

temperatur suhu naik dan akan menyusut jika temperatur suhu turun. 
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Besarnya perubahan hambatan akibat perubahan suhu dapat diketahui 

dengan persamaan ;  

R = R0 { 1 + α (t – t0)} 

dimana :  

R  : besar hambatan setelah terjadinya perubahan suhu  

R0 : besar hambatan awal, sebelum terjadinya perubahan suhu.

  

T  : temperatur suhu akhir, dalam 0C  

t0  : temperatur suhu awal, dalam 0C  

α  : koefisien temperatur tahanan 

 Daya Hantar Panas 

Daya hantar panas menunjukkan jumlah panas yang melalui lapisan 

bahan tiap satuan waktu.Diperhitungkan dalam satuan Kkal/jam 

0C.Terutama diperhitungkan dalam pemakaian mesin listrik beserta 

perlengkapanya.Pada umumnya logam mempunyai daya hantar panas 

yang tinggi. 

 Daya Tegangan Tarik 

Sifat mekanis bahan sangat penting, terutama untuk hantaran diatas 

tanah.Oleh sebab itu, bahan yang dipakai untuk keperluan tersebut harus 

diketahui kekuatanya.Terutama menyangkut penggunaan dalam 

pendistribusian tegangan tinggi. 

 Timbulnya daya Elektro-motoris Termo 

Sifat ini sangat penting sekali terhadap dua titik kontak yang terbuat 

dari dua bahan logam yang berlainan jenis, karena dalam suatu 
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rangkaian, arus akan menimbulkan daya elektro-motoris termo tersendiri 

bila terjadi perubahan temperatur suhu. 

Daya elektro-motoris termo dapat terjadi lebih tinggi, sehingga 

dalam pengaturan arus dan tegangan dapat menyimpang meskipun 

sangat kecil.Besarnya perbedaan tegangan yang dibangkitkan tergantung 

pada sifat-sifat kedua bahan yang digunakan dan sebanding dengan 

perbedaan temperaturnya.Daya elektro-motoris yang dibangkitkan oleh 

perbedaan temperatur disebut dengan daya elektro-motoris termo.[3] 

Teori dan Sifat Konduktor 

 

Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, 

dimana muatan listrik yang dimuatkan padanya akan bebas bergerak tanpa 

hambatan sedikitpun.  

 

Dengan definisi yang demikian maka konduktor memiliki sifat-sifat sebagai 

berikut : 

a. Muatan listrik yang dimuatkan akan ada di permukaan. 

Hal ini dijelaskan berdasarkan gaya tolak menolak diantara muatan-

muatan listrik yang dimuatkan sehingga muatan listrik yang ada 

didalamnya akan  saling menjauhi, tetapi masih belum keluar dari 

permukaan konduktor. 

 

b. Arah medan listrik di permukaan adalah tegak lurus permukaan itu. 

Apabila arah medan listrik di permukaan konduktor miring terhadap 

permukaan, maka muatan listrik di permukaan akan mengalami gaya 
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medan karena adanya komponen medan listrik sepanjang arah yang 

menyinggung permukaan. Jadi dalam keadaan setimbang komponen 

medan listrik pada arah mendatar adalah nol, yang berarti medan listrik 

di permukaan konduktor tegak lurus terhadapa permukaan. 

 

c. Didalam konduktor tidak ada medan listrik. 

Dengan menerapkan teorema Gauss dengan integrasi yang mencakup 

permukaan di bawah permukaan konduktor seperti gambar berikut, nilai 

integralnya adalah nol karena tidak adanya muatan listrik yang 

dimuatkan pada permukaan konduktor. Seandainya didalam konduktor 

tersebut terdapat distribusi arah medan listrik, maka  arah medan listrik 

tersebut entah masuk semuanya ke permukaan atau keluar dari 

permukaan, sehingga nilai integralnya tidak akan nol. Jadi nilai integral 

nol terjadi apabila kuat medan listriknya nol disembarang tempat di 

permukaan konduktor. 

 

 

 



264 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

Gambar 1. Medan Listrik didalam Konduktor Nol [14] 

 

 

d. Konduktor adalah benda equipotensial. 

Karena tidak ada medan listrik didalam konduktor, maka tidak 

diperlukan usaha untuk memindahkan muatan listrik dari titik A ke titik 

B di dalam konduktor, yang berarti potensial listrik di A sama dengan 

potensial listrik di B. Selain itu, juga tidak diperlukan usaha untuk 

memindahkan muatan listrik dari sembarang titik di permukaan 

konduktor ke titik lain yang juga ada di permukaan konduktor sebab 

arah medan listrik di permukaan konduktor tegak lurus permukaan. Jadi 

potensial listrik di semua titik di permukaan konduktor adalah sama dan 

begitu juga dengan potensial listrik yang ada didalam konduktor. 

Dengan kata lain konduktor merupakan benda equipotensial, maksudmya 

potensial listriknya sama di mana-mana didalam maupun di luar 

konduktor.  

 

e. Muatan listrik yang dimuatkan ke konduktor berongga hanya terdapat 

di permukaan luar saja. 

Dengan menerapkan teorema Gauss dengan integrasi yang meliputi luas 

di atas rongga konduktor, nilai integral yang diperoleh pasti nol, karena 

kuat medan listrik di sembarang tempat didalam konduktor adalah nol, 

yang berarti luas integrasi itu tidak mencakup muatan listrik, yang 

berarti pula tidak ada muatan listrik di permukaan rongga. Muatan 

listrik yang dimuatkan hanya ada di permukaan luar konduktor. 
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f. Kuat medan listrik di permukaan konduktor sebanding dengan rapat 

muatan di tempat itu. 

Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat diamati bahwa dengan 

menerapkan teorema Gauss dengan integrasi yang meliputi keenam 

dinding kotak segi empat, yang memberi konstribusi pada integrasi 

hanyalah permukaan atas saja karena hanya pada  permukaan tersebut 

yang ditembus garis gaya. Seandainya  luas permukaan itu adalah A, 

maka nilai integral Gauss itu adalah E.A, yang nialinya harus sama 

dengan total muatan listrik yang dicakup dibagi dengan permitivitas 

medium, yaitu . A, bila  adalah rapat muatan listik di permukaan, 

dan A merupakan luas permukaan. Dengan demikian berlaku lah 

persamaan : 

 

 E.A = . A / ε  atau  E = / ε 

  

 

 

Gambar 2. Kuat Medan Listrik di Permukaan Konduktor 

Sebanding dengan Rapat Muatan [14] 
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g. Di bagian permukaan yang lebih runcing, medan listriknya lebih kuat. 

Dengan melihat masing-masing bagian permukaan pada gambar 

dibawah ini, sebagai permukaan yang memiliki bentuk seperti dua bola 

dengan jari-jari R1 dan R2, yang dihubungkan oleh konduktor kecil 

sehingga merupakan kesatuan konduktor sebagai benda equipotensial, 

maka masing-masing bola memiliki rapat muatan  dan  serta 

mengingat kedua bola berpotensial sama, maka berlaku persamaan : 

   yakni  

 

Yang menghasilkan hubungan : 

    

 

Dengan mengingat hubungan antara kuat medan listrik di permukaan 

dengan rapat muatan, maka didapat hubungan : 

 E1 : E2 = ( 1/R1) : ( 1/R2) 

 

Jadi, dapat diketahui bahwa permukaan yang lebih runcing, dengan jari-

jari kelengkungan R yang lebih kecil, memiliki medan listrik (E) yang 

lebih kuat. 
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Gambar 3. Permukaan Konduktor yang Berupa Lingkaran [14] 

 

 

h. Kuat medan listrik dan potensial listrik di permukaan dan diluar bola 

konduktor bermuatan listrik sama dengan seluruh muatan listiknya 

dipusatkan pada pusat bola konduktor tersebut. 

Dengan menerapkan teorema Gauss dengan luasan integrasi tepat di 

atas permukaan bola konduktor,  didapatkan persamaan kuat medan 

listrik oleh titik muatan listrik di pusat bola konduktor itu. Adapun 

potensial listriknya yang diperoleh dengan integral  dari r = R 

sampai r =  akan menghasilkan potensial listrik seperti yang dihasilkan 

oleh titik muatan listrik di pusat bola konduktor [13] 

 

 

  

Karakteristik konduktor : 

 



268 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

a. Karakteristik mekanik, yang menunjukkan keadaan fisik dari konduktor 

yang menyatakan kekuatan tarik daripada konduktor ( dari SPLN 41-8 

1981, untuk konduktor 70 mm2 berselubung AAAC-S pada suhu sekitar 

30˚C, maka kemampuan maksimal dari konduktor untuk menghantar arus 

adalah 275 A) 

b. Karakteristik listrik, yang menunjukkan kemampuan dari konduktor 

terhadap arus listrik yang melewatinya (dari SPLN 41-10 : 1991, untuk 

konduktor 70 mm2 berselubung AAAC-S pada suhu sekitar 30˚C, maka 

kemampuan maksimum dari konduktor untuk menghantar arus adalah 275 

A) [7] 

 

1. Logam, Oksida Logam dan Paduan Logam Konduktor 

Salah satu sifat logam yang paling penting adalah konduktivitas listrik (k) 

dan kebalikannya (disebut juga resistivitas = ρ) didefinisikan dengan  persamaan 

, dimana R adalah resistensi benda uji, l adalah panjang dan A luas 

penampang. Logam memiliki konduktivitas tinggi karena elektron-elektron dapat 

dengan mudah bermigrasi melalui kisi. Hukum Wiedmann-Franz menunjukkan 

bahwa rasio konduktivitas listrik dan panas adalah hampir sama untuk semua 

logam pada temperatur yang sama [11] 

 

Bahan konduktor merupakan penghantar listrik yang baik atau memiliki 

hambatan listrik yang kecil, karena memiliki energi sela yang sangat kecil. Bahkan 

kita dapat melihatnya seperti terjadi tumpang tindih antara pita valensi dan pita 

konduksinya sehingga memiliki sejumlah elektron bebas yang siap menghantarkan 

listrik. Semakin besar suhunya, semakin besar pula hambatan listriknya. Hal ini 
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disebabkan elektron-elektron bebasnya mendapatkan energi termal sehingga tidak 

lagi mudah digerakkan [10] 

 

Gambar berikut menyatakan struktur pita sebuah konduktor, misalnya 

tembaga. Sifat yang pokok adalah pita yang paling energetik yang mengandung 

sembarang banyaknya elektron hanyalah terisi sebagian. Ada keadaan-keadaan 

kosong diatas tingkat energi fermi sehingga jika ditetapkan sebuah medan listrik E, 

maka tiap-tiap elektron didalam pita ini akan mampu memperbesar 

momentumnya didalam arah E dan akan terdapat arus. Pita-pita yang energinya 

lebih rendah, sepenuhnya akan terisi dan tidak dapat membuat konstribusi kepada 

proses konduksi (proses hantaran) tersebut [5] 

 

 

Gambar 4. Pita Konduktor, Semikonduktor dan Isolator [8] 

 

Ciri karakteristik logam adalah konduktivitas listrik yang tinggi karena 

elektron bergerak dengan mudah melalui kisi. Konduktivitas termal logam yang 

tinggi dijelaskan dengan penyebab yang sama, dan hukum Wiedmann – Franz 

menunjukkan bahwa rasio konduktivitas listrik dan konduktivitas termal pada 

temperatur sama hampir serupa untuk berbagai jenis logam. 
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Konduktivitas timbul karena elektron mudan bergerak dalam kisi, dan 

tahanan terjadi akibat hamburan gelombang oleh sebarang ketidakteraturan dalam 

susunan kisi. Ketidakteraturan ditimbulkan oleh beberapa penyebab, seperti 

temperatur, perpaduan, deformasi atau iradiasi nuklir, yang semuanya 

menimbulkan gangguan pada keteraturan kisi. Pada gambar dibawah, 

diperlihatkan efek temperatur sangat penting, tahanan mengalami kenaikan secara 

linear dengan bertambahnya temperatur diatas sekitar 100 K hingga titik leleh. 

Pada pelelehan, tahanan meningkat tajam karena keadaan tak tertata dari cairan. 

Namun untuk beberapa jenis logam seperti bismut, tahanannya berkurang akibat 

hadirnya struktur zona khusus. Akibat keberadaan zona khusus ini, bismut dalam 

keadaan padat merupakan konduktor yang kurang baik, dan pelelehan merusak 

zona khusus struktur ini. 

 

 

Gambar 5. Perubahan Tahanan terhadap Temperatur [9] 

 

Agar terjadi konduksi listrik, elektron pada puncak pita harus dapat 

meningkatkan energinya apabila diterapkan medan listrik pada material agar 

terjadi aliran elektron atau arus listrik searah dengan potensial yang diterapkan. 

Apabila terdapat kesenjangan energi antara dua zona dari jenis yang diperlihatkan 

pada gambar berikut, dan zona yang lebih rendah terisi elektron, maka elektron 
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tidak mungkin meningkatkan energinya dengan melompat ke level kosong 

dibawah pengaruh medan listrik yang diterapkan, kecuali medan tersebut cukup 

kuat untuk mengalihkan energi ke elektron di puncak pita terisi sehingga dapat 

melewati senjang energi. Jadi, konduksi metalik terjadi karena jumlah elektron per 

atom pada logam tidak memadai untuk mengisi pita kesenjangan energi [12] 

 

 

Gambar 6. Skema Zona Brillouin [12] 

 

KESIMPULAN 

 Konduktor adalah bahan yang di dalamnya banyak terdapat electron bebas 

yabg mudah bergerak.Bahan – bahan yang dipakai untuk konduktor harus 

memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut : 

1. Mempunyai konduktivitas yang cukup baik 

2. Mempunyai mekanisme mekanis ( daya tarik ) cukup tinggi 

3. Koefisien muai panjangnya kecil 

4. Modulus elastisnya cukup besar 

Bahan yang biasa digunakan sebagai konduktor adalah : 

1. Logam biasa , seperti tembaga dan aluminium 

2. Logam campuran 

3. Logam paduan 
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 Klasifikasi konduktor menurut bahannya ada yang kawat biasa, kawat 

logam campuran, dan kawat logam lilit, berdasarkan kontruksinya ada yang 

kawat padat, kawat berlilit, dan kawat berongga, serta berdasarkan bentuk 

fisiknya konduktor ada yang konduktor telanjang dan konduktor berisolasi. 

 Bahan konduktor yang baika harus dilihat dari daya hantar listrik, daya 

hantar panas, koefisien hambatan dan lain – lain. 

 

CONTOH SOAL 

1. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor panas, seperti alat 

masak misalnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan konduktor panas ? 

Pembahasan: 

Berdasarkan daya hantar panasnya, benda dibedakan atas dua jenis, yaitu : 

 Konduktor panas, yaitu benda yang dapat menghantarkan panas 

dengan baik, seperti besi, baja, dan aluminium. 

 Isolator panas, yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan panas 

dengan baik, contohnya kayu dan karet 

2. Wajan dapat dibuat dari tembaga, kenapa hal tersebut bisa terjadi, sifat 

tembaga apa yang menyebabkan dia bisa dignakan sebagai bahan dasar 

pembuatan tembaga ? 

Pembahasan : 

Wajan adlah benda yang digunakan untuk memasak. Oleh karena itu, sifat 

yang harus dimiliki oleh wajan adalah dapat menghantarkan panas dengan 

baik dan tahan panas. Sifat ini dimiliki oleh tembaga. Jadi , wajan dapat 

dibuat dari tembaga yang memiliki tahan panas.  

3. Apa kelebihan alat masak yang terbuat dari tembaga dibandigkan aluminium ? 
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Pembahasan : 

Dalam alat masak , alat yang terbuat dari tembaga mempunyai kelebihan 

dari segi presisinya yaitu dapat menghantrkan panas dengan cepat dan 

perubahannya hanya seketika dibandingkan alat yang terbuat dari 

aluminium. 
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BAB 9. SEMIKONDUKTOR 

 
PENDAHULUAN 

Semikonduktor merupakan bahan dengan konduktivitas listrik yang berada 

diantara isolator dan konduktor. Disebut semi atau setengah konduktor, karena 

bahan ini memang bukan konduktor murni. Semikonduktor umumnya 

diklasifikasikan berdasarkan harga resistivitas listriknya pada suhu kamar, yakni 

dalam rentang 10-2-109 Ωcm. Sebuahsemikonduktor akan bersifat sebagai 

isolator pada temperatur tang sangat rendah, namun pada temperatur ruang 

akan bersifat sebagai konduktor. 

Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik, karena 

konduktivitasnya dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain (biasa 

disebut doping). Semikonduktor merupakan elemen dasar dari komponen 

elektronika seperti dioda,transistor dan IC (integrated circuit). Semikonduktor 

sangat luas pemakaiannya, terutama sejak ditemukannya transistor pada akhir 

tahun 1940-an. Oleh karena itu semikonduktor dipelajari secara intensif dalam 

fisika zat padat. Namun dalam paper ini hanya dibahas sifat fisis dasar 

semikonduktor saja. 

Dalam menyajikan sifat fisis dasar semimonduktor, paper ini membahas 

rapat elektron dan hole, yakni partikel pembawa muatan dalam semikonduktor. 

Bahan semikonduktor yang banyak dikenal contohnya adalah silikon (Si), 
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germanium (Ge), galium arsenida (GaAs). Germanium dahulu adalah bahan 

satu-satunya yang dikenal untuk membuat komponen semikonduktor. Namun 

belakang, silikon menjadi popular setelah ditemukan cara mengekstrak bahan 

ini dari alam. Silikon merupakan bahan terbanyak ke-2 yang ada dibumi setelah 

oksigen (O2). Pasir,kaca dan batu-batuan lain adalah bahan alam yang banyak 

mengandung unsur silikon. 

 

I. KAJIAN TEORI 

 

A. Klasifikasi konduktor 

Berdasarkan murni atau tidak murninya bahan semikonduktor dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu semikondukor intrinsik dan ekstrinsik. 

 

1. Semikonduktor intrinsik 

Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor yang terdiri atas satu 

unsur saja, misalnya Si saja atau Ge saja. Pada kristal semikonduktor Si, 1 

atom Si yang memiliki 4 elektron valensi berikatan dengan 4 atom Si lainnya. 

Perhatikan gambar 1. 

 

 

Gambar 1.a                                                         Gambar 1.b 
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Pada kristal semikonduktor intrinsik Si, sel primitifnya berbentuk kubus. 

Ikatan yang terjadi antar atim Si yang berdekatan adlah ikatan kovalen. Hal 

ini disebabkan karena adanya pemakaian 1 buah elektron bersama (         ) 

oleh dua atom Si yang berdekatan. Menurut teori pita energi, pada T = 0 K 

pita valensi semikonduktor terisi penuh elektron, sedangkan pita konduksi 

kosong. Kedua pita tersebut dipisahkan oleh celah energi kecil,yakni dalam 

rentang 0,18 – 3,7 Ev. Pada suhu kamar Si dan Ge masing-masing memiliki 

celah energi 1,11 Ev dan 0,66 Ev. 

Bila mendapat cukup energi, misalnya berasal dari energi panas, elektron 

dapat melepaskan diri dari ikatan dan tereksitasi menyebrangi celah energi. 

Elektron valensi pada atom Ge lebih mudah tereksitasi menjadi elektron 

bebas daripada elektron valensi pada atom Si,karena celah energi Si lebih 

besar daripada elektron valensi pada atom Ge. Elektron ini bebas bergerak 

diantara atom. Sedangkan tempat kekosongan elektron disebut hole. Dengan 

demikian dasar pita konduksi dihuni oleh elektron dan puncak pita valensi 

dihuni hole. Pita terisi sabagian dan saat menimbulkan arus netto bila 

dikenakan medan listrik.(2) 
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Gambar Elektron dapat menyebrangi celah energi menuju pita konduksi 
sehingga menimbulkan hole pada pita valensi. 

 

2. Semikonduktor ekstrinsik 

Semikonduktor yang telah terkotori (tidak murni lagi) oleh atom 

dari jenis lainnya dinamakan semikonduktor ekstrinsik. Proses 

penambahan atom pengotor pada semikonduktor murni disebut 

pengotoran(doping). Dengan menambahkan atom pengotor 

(impurities),struktur pita dan resistivitasnya akan berubah. 

Ketidakmurnian dalam semikonduktor dapat menyumbangkan 

elektron maupun hole dalam pita energi. Dengan demikian konsentrasi 

elektron dapat menjadi tidak sama dengan konsentrasi hole,namun 

masing-masing bergantung pada konsentrasi dan jenis bahan 

ketidakmurnian. 

Dalam aplikasi terkadang hanya diperlukan bahan dengan 

pembawa muatan elektron saja atau hole saja. Hal ini dilakukan 

dengan doping ketidakmurnian kedalam semikonduktor. 

Terdapat tiga jenis semikonduktor ekstrinsik, yaitu 

semikonduktor tipe-n,semikonduktor tipe-p dan semikonduktor 

paduan. 
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Semikonduktor Ekstrinsik Tipe-n 

Semikonduktor dengan konsentrasi elektron lebih besar 

dibandingkan konsentrasi hole disebut semikonduktor ekstrinsik tipe-n. 

Semikonduktor tipe-n menggunakan semikonduktor intrinsik dengan 

menambahkan atom donor yang berasal dari kelompok V pada 

susunan berkala, misalnya Ar (arsenic), Sb (antimony), P 

(phosphorus). Atom campuran ini akan menempati lokasi atom 

intrinsik didalam kisi kristal semikonduktor.(2) 

 

 

Gambar 3. Atom pengotor untuk menghasilkan semikonduktor 
ekstrinsiktipe-n 

 

Konsentrasi elektron pada Si dan Ge dapat dinaikkan dengan proses 

doping unsur valensi 5. Sisa satu elektron akan menjadi elektron bebas. Jika 

mendapatkan energi yang relatif kecil saja (disebut sebagai energi ionisasi). 

Elektron ini akan menambah konsentrasi elektron pada pita konduksi. 

Elektron yang meninggalkan atom pengotor yang menjadi ion disebut 

dengan elektron ekstrinsik. Keberadaan impuriti donor digambarkan 

dengan keadaan diskrit pada energi gap pada posisi didekat pita konduksi. 
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. 

 

  (a) 

 

  (b) 

  Gambar.4 
(a) kristal semikonduktor ekstrinsik tipe-n dua dimensi 
(b) pita energi semikonduktor ekstrinsik tipe-n 

 

Penambahan atom donor telah menambah level energi pada pita konduksi 

yang berada diatas energi gap sehingga mempermudah elektron untuk 

menyebrang ke pita konduksi. Pada suhu kamar sebagian besar atom terionisasi 

dan elektronnya tereksitasi kedalam pita konduksi. Sehingga jumlah elektron 

bebas (elektron intrinsik dan elektron ekstrinsik) pada semikonduktor tipe-n jauh 

lebih besar daripada jumlah hole (hole intrinsik). Oleh sebab itu elektron didalam 

semikonduktor tipe-n disebut pembawa muatan mayoritas, dan hole disebut 

sebagai pembawa muatan minoritas.(3) 
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Semikonduktor Ekstrinsik Tipe-p 

 

Semikonduktor tipe-p, dimana konsentrasi lubang lebih tinggi 

dibandingkan elektron dapat diperoleh dengan menambahkan atom 

akseptor. Pada Si dan Ge, atomya aseptor adalah unsur bervalensi tiga 

(kelompok III pada susunan berkala) misalnya B(boron), Al(aluminium) 

atau Ga(galium). 

 

 

Gambar 5. Atom pengotor untuk menghasilkan 
semikonduktor ekstrinsik tipe-p  

 
 

Karena unsur tersebut hanya memiliki tiga elektron valensi, maka 

terdapat satu kekosongan untuk  membentuk ikatan kovalen dengan atom 

induknya. Atom tersebut akan mengikat elektron dari pita valensi yang 

berpindah ke pita konduksi. Dengan penangkapan sebuah elektron 

tersebut, atom akan menjadi ion negatif. Atom akseptor akan menempati 

keadaan energi dalam energi gap didekat pita valensi.(2) 
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      a         b 

    Gambar 6.  

(a) Kristal semikonduktor ekstrinsik tipe-p dlam dua dimensi 

(b) Pita energi semikonduktor ekstrinsik tipe-p 

Pada semikonduktor tipe-p, atom dari golongan III dalam sistem 

periodik unsur misalnya Ga,Dibubuhkan kedalam kristal semikonduktor 

intrinsik. Oleh karena galium termasuk golongan III pada sistem periodik 

unsur, atom Ga memiliki tiga buah elektron valensi. Akibatnya, dalam 

berikatan dengan atom silikon didalam kristal,Ga memerlukan elektron 

lagi untuk berpasangan dengan atom Si. Oleh sebab itu atom Ga mudah 

menangkap elektron sehingga disebut akseptor.(2) 

Jika ini terjadi atom akseptor menjadi kelebihan elektron sehigga 

menjadi bermuatan negatif. Dalam hal ini dikatakan ato akseptor 

terionkan. Ion akseptor ini nmempunyai muatan tak bebas. Oleh karena 

tak bergerak dibawah medan listrik luar. Ion Si yang elektronnya 

ditangkap oleh akseptor terbentuk menjadi lubang yang disebut lubang 

ekstrinsik. 
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Jelaslah bahwa pada semikonduktor tipe-p, lubang merupakan pembawa 

muatab yang utama, sehingga disebut pembawa muatan mayoritas. Disini 

elektron bebas merupakan pembawa muatan minoritas.(3) 

 

Semikonduktor Paduan 

Semikonduktor paduan (compound semiconductor) dapat diperoleh 

dari unsur valensi tiga dan valensi enam (paduan II-VI,misal GaAs atau 

GaSb) atau dari unsur valensi dua dan valensi enam (paduan II-

VI,misalnya ZnS). Ikatan kimia terbentuk dengan peminjaman elektron 

oleh unsur dengan valensi lebih tinggi kepada unsur dengan valensi lebih 

rendah. Atom donor pada semikonduktor paduan adalah unsur dengan 

valensi lebih tinggi dibandingkan dengan unsur yang diganti. Atom 

akseptor adalah unsur dengan valensi lebih rendah dibandingkan dengan 

unsur yang diganti (ditempati).(2) 

 

 

Gambar 7 

(a) kristal semikonduktor paduan GaAs dalam dua dimensi 

(b) kristal semikonduktor paduan tipe-n dua dimensi 
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B. Mengukur Celah Energi(Eg ) dengan Metode Optik 

 

Sifat konduktifitas dan konsentrasi ditentukan oleh faktor Eg KBT 

perbandingan celah energi dengan temperatur. Ketika perbandingan ini besar, 

konsentrasi sifat intrinsik akan rendah dan konduktivitasnya juga akan rendah. 

Nilai terbaik dari celah energi diperoleh dari penyerapan optik. Celah energi (Eg) 

merupakan selisihan antara energi rendah pada pita konduksi (EK) dengan energi 

tertinggi pada pita valensi (Ev) atau secara matematis dapat ditulis: 

     

   Eg = EK - Ev     (1) 

       

           E 

 

 

   Ek 

   

   Ev 

       k 

 

   Gambar 8. Pita energi pada semikonduktor 

 

Untuk mengukur besarnya celah energi (Eg) dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu penyerapan langsung dan tidak langsung.(3) 

 

1. Penyerapan lansung 
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Pada penyerapan langsung ini, lektron mengabsorpsi foton dan langsung 

meloncat kedlam pita konduksi. Besarnya celah energi (Eg) sama dengan 

besarnya energi foton (gelombang elektromagnetik). Secara sistematis 

dapat dituliskan: 

 

      

 

Dimana  ω merupakan frekuensi angular dari foton (gelombang 

elektromagnetik). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

   Gambar.9. penyerapan langsung 

 

2. Penyerapan tidak langsung 

 

Pada penyerapan tidak langsung, elektron mengadsorbsi foton 

sekaligus fonon. Proses ini memenuhi hukum kekekalan energi. Sehingga 

selain energi foton (partikel dlam gelombang elektromagnetik) terdapat 

juga fonon (partikel dalam gelombang elastik) yang dipancarkan maupun 

diserap,daoat ditulis: 
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Dimana tanda (_+) menunjukan bahwa dalam proses penyerapan 

tidak langsung inin keberadaan fonon ada yang dipancarkan(+) atau 

diserap (-). Jika digambarkan akan diperoleh gambar seperti berikut. 

 

C. Semikonduktor Amorf 

Semikonduktor amorf dapat diperoleh dari bentuk selaput tipis 

dengan penguapan atau dari supercooling. Apa yang terjadi jika model 

pita dalam zat padat tanpa kristal yang teratur? Meskipun keadaan 

elektron tidak dapat dideskripsikan dengan baik. Pendefinisian nilai k 

mengijinkan pita dan celah energi masih terjadi.(1) 

Dalam semikonduktor amorf, baik elektron maupun hole dapat 

membawa arus namun pembawa ditujukan untuk memperkuat sejumlah 

kecil struktur yang acakk. Artinya, lintasan bebas menjadi terurut dari 

jarak antar atom rata-rata. Dekat pita dengan keadaan yang sangat 

berbeda terjadi lokalisasi dan konduksi oleh proses termal. 

Sambungan p-n 

apa yang terjadi jika kita sambungkan dua potong semikonduktor 

tipe n dan tipe p seperti gambar 11? Pada sambungan sisi p terdapat hole 

bebas dan (-) atom pengotor akseptor yang diionisasi dengan konsentrasi 

sama dan secara keseluruhan bersifat netral. Pada sambungan sisi n 

terdapat elektron bebas dan sejumlah atom pengotor donor yang 

diionisasi. Pembawa mayoritas pada sisi p adlah hole dan pada sisi n 

adalah elektron gambar 12.a. dalam keadaan kesetimbangan termal 
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dengan konsentrasi pembawa mayoritas kecil dibandingkan pembawa 

minoritas. Konsentrasi hole dalam sisi p seperti berbaur memenuhi kristal 

secara uniform. Elektron akan segera berdifusi dari sisi n tetapi difusi balik 

listrik terjadi secara netral. Sesegera mungkin muatan kecil ditransfer oleh 

difusi yamg terjadi,yaitu di belakang sebelah kiri pada sisi p kelebihan 

atom akseptor yang diionisasi dan pada sisi n kelebihan atom donor yang 

diionisasi.(1) 

 

 

D.  Aplikasi bahan semikonduktor 

Untuk mendapatkan alat-alat emikonduktor yang bermutu tinggi, 

soal yang terpenting adalah mendapatkan “kemurnian” dan 

“kesempurnaan dari kristal tunggal” dari semikonduktor yang 

dipergunakan sebagai bahan untuk pembuatan alat-alat tersebut. Hal ini 

disebabkan bahwa secara umum penambahan sedikit ketidakmurnian 

mempengaruhi pembawa muatan,sehingga mempengaruhi komponen yang 

akan dibuatnya. Sebaliknya, semakin sempurna kristalnya yang berarti 

mempunyai kerusakan lapisan kristal yang sangat sedikit,kesempurnaan 

kristal ini snagat menentukan karakteristik dari komponen yang dibuatnya 

1. Transistor 

Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat 

pemotong (switching), stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau fungsi lainnya. 

Transistor dapat berfungsi semacam kran listrik, dimana berdasarkan arus 

inputnya (BJT) atau tegangan inputnya (FET),memungkinkan pengaliran listrik 

yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. 
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2. Dioda  

Sebuah dioda berfungsi sebagai versi elektronik dari katup searah. Dengan 

membatasi arah pergerakan muatan listrik,dioda hanya mengijinkan arus listrik 

untuk mengalir ke satu dan menghalangi aliran ke arah yang berlawanan. 

 

3. Sel surya 

Sel surya atau sel photovoltalic adalah sebuah alat semikonduktor yang 

terdiri dari sbuah wilayah-besar dioda p-n junction, dimana dlam hadirnya 

cahaya matahari mampu menciptakan energi listrik yang berguna. Pengubahan 

ini disebut efek photovoltalic. Bidang riset berhubungan dengan sel surya dikenal 

sebagai photovoltalics. 

 

4. Mikroposesor 

Sebuah mikroposesor ( disingkat µP atau uP) adalah sebuah central processing 

unit (CPU) elektronik komputer yang teerrbuat dari transistor mini dan sirkuit 

lainnya diatas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor.(4) 
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BAB 10. SUPERKONDUKTOR 
 

Pendahuluan 

Superkonduktor pertama kali ditemukan oleh fisikawan Belanda, 

Heike Kamerlingh Onnes, dari Universitas Leiden pada tahun 1911. Pada 

tanggal 10 Juli 1908, Onnes berhasil mencairkan Helium dengan cara 

mendinginkan hingga 4 ˚K atau 269˚C. Kemudian pada tahun 1911, 

Onnes mulai mempelajari sifat-sifat listrik dari logam pada suhu yang 

sangat dingin. Diketahui bahwa hambatan suatu logam akan turun ketika 

didinginkan dibawah suhu ruang. Ilmuan, William Kelvin, 

memperkirakan bahwa elektron yang mengalir dalam konduktor akan 

berhenti ketika suhu mencapai nol mutlak. Dilain pihak, ilmuan lain 

termasuk Onnes memperkirakan bahwa hambatan akan menghilang pada 

keadaan tersebut. Untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi, Onnes 

kemudian mengalirkan arus pada kawat merkuri yang sangat murni dan 

kemudian mengukur hambatannya sambil menurunkan suhunya. Pada 

suhu 4,2 ˚K, Onnes mendapatkan hambatannya tiba-tiba menjadi hilang. 

Arus mengalir terus menerus melalui kawat merkuri. 

Dengan tidak adanya hambatan, maka arus dapat mengalir tanpa 

kehilangan energi. Onnes mengalirkan arus pada suatu kumparan 

superkonduktor dalam suatu rangkaian tertutup dan kemudian mencabut 

sumber arusnya, lalu mengukur arusnya satu tahun kemudian, ternyata 

arus masih tetap mengalir. Fenomena ini kemudian oleh Onnes diberi 
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nama Superkonduktivitas. Atas penemuannya itu, Onnes dianugerahi Nobel 

Fisika pada tahun 1993 (1). 

Penemuan lainnya yang berkaitan dengan superkonduktor terjadi 

pada tahun 1933. Walter Meissner dan Robert Ochsenfeld menemukan 

bahwa suatu superkonduktor akan menolak medan magnet. Sebagaimana 

diketahui, apabila suatu konduktor digerakkan dalam medan magnet, 

suatu arus induksi akan mengalir dalam konduktor tersebut. Prinsip inilah 

yang kemudian diterapkan dalam generator. Akan tetapi dalam 

superkonduktor, arus yang dihasilkan tepat berlawanan dengan medan 

tersebut, sehingga medan tersebut tidak dapat menembus material 

superkonduktor. Hal ini menyebabkan magnet tersebut ditolak. Fenomena 

ini dikenal dengan istilah Diamagnetisme dan efek ini kemudian dikenal 

dengan efek Meissner. 

Efek Meissner ini sedemikian kuatnya sehingga sebuah magnet 

dapat melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Medan magnet tidak 

boleh terlalu besar. Apabila medan magnetnya terlalu besar, maka efek 

Meissner akan hilang dan material akan kehilangan sifat 

superkonduktivitasnya. Dengan berlalunya waktu, ditemukan juga 

superkonduktor-superkonduktor lainnya. Selain Merkuri, ternyata 

beberapa unsur-unsur lainnya juga menunjukkan sifat superkonduktor 

dengan harga Tc yang berbeda. Sebagai contoh, karbon juga bersifat 

superkonduktor dengan Tc 15 K. Hal yang ironis adalah logam emas, 

tembaga, dan perak, yang merupakan logam konduktor terbaik bukanlah 

suatu superkonduktor (2). 
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1. Teori Superkonduktor 

1.1  Pengertian Superkonduktor 

Superkonduktor adalah bahan material yang memiliki hambatan 

listrik bernilai nol pada suhu yang sangat rendah. Artinya superkonduktor 

dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. 

Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam 

superkonduktor bernilai nol mengalami efek meissner. Resistivitas suatu 

bahan bernilai nol jika dibawah suhu kritisnya (1). 

 

Gambar 1. Grafik hubungan antara resistivitas terhadap Suhu (1). 

 

1.2 Prinsip Superkonduktor 

Superkonduktivitas adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam 

beberapa material pada suhu rendah, dicirikan dengan ketiadaan hambatan 

listrik dan “dampin” dari medan magnetik interior (efek Meissner). 

Superkonduktivitas adalah sebuah fenomena mekanika-kuantum yang 

berbeda dari konduktivitas sempurna. 

Dalam superkonduktor konvensional, superkonduktivitas 

disebabkan oleh sebuah gaya tarik antara elektron konduksi tertentu yang 

meningkat dari pertukaran phonon, menyebabkan elektron konduksi 

memperlihatkan fase superfluid terdiri dari pasangan elektron yang 

berhubungan. 

Superkonduktivitas terjadi diberbagai macam material, termasuk 

unsur sederhana seperti timah dan aluminium, beberapa logam alloy, 
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beberapa semikonduktor di-dop-berat, dan beberapa “compound” keramik 

berisi bidang atom tembaga dan oksigen. Kelas compound yang terakhir 

dikenal sebagai kuprat, superkonduktor suhu tinggi. 

Superkonduktivitas tidak terjadi dalam logam mulia seperti emas 

dan perak, atau dibanyak logam ferromagnetik, meskipun ada beberapa 

material menampilkan superkonduktivitas dan ferromagnetisme yang telah 

ditemukan tahun-tahun belakangan ini (3). 

 

1.3 Sifat dan Karakteristik Bahan Superkonduktor 

Sifat-sifatnya adalah : 

a. Sifat Kelistrikan 

Bahan logam tersusun dari kisi-kisi dan basis serta elektron 

bebas. Ketika medan listrik didekatkan pada elektron akan 

mendapat percepatan. Medan listrik akan menghamburkan 

elektron ke segala arah dan menumbuk atom-atom pada kisi. Hal 

ini menyebabkan adanya hambatan listrik pada logam 

konduktor.  
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Gambar 2. Keadaan normal Atom Kisi pada logam (1) 

Pada bahan superkonduktor terjadi juga interaksi antara 

elektron dengan inti atom. Namun elektron dapat melewati inti 

tanpa mengalami hambatan dari kisi atom. Pada superkonduktor, 

elektron membentuk pasangan Cooper (Cooper pair) dalam satu 

keadaan kuantum pada tingkat energi terendah. Proses ini dikenal 

sebagai Kondensasi Bose-Einstein. Aliran Cooper pair ini bergerak 

sebagai satu entitas. 

 

Gambar 3. Keadaan Superkonduktor Atom Kisi pada logam (1). 
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Untuk mengeluarkan satu Cooper pair dari aliran ini, elektron 

harus didorong ke energi quantum state yang lebih tinggi. 

Sementara, tabrakan dengan ion logam tidak melibatkan cukup 

energi untuk melakukannya. Oleh karena itu arus listrik dapat 

mengalir tanpa kehilangan energi (4). 

b. Sifat Kemagnetan 

Jika sebuah superkonduktor ditempatkan pada medan magnet, 

maka tidak akan ada medan magnet dalam superkonduktor. Hal 

ini terjadi karena superkonduktor menghasilkan medan magnet 

dalam bahan yang berlawanan arah dengan medan magnet luar 

yang diberikan. Pada suhu kritis, medan magnet akan ditolak. 

Efek ini dinamakan Efek Meissner, membuat sebuah magnet 

melayang diatas superkonduktor (gejala levitasi). Gejala ini 

dimanfaatkan dalam pembuatan kereta MAGLEV (4). 
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Gambar 4. Gejala Levitasi (3). 

c. Sifat Quantum Superkonduktor 

Teori dasar quantum untuk superkonduktor dirumuskan melalui 

tulisan Bardeen, Cooper, dan Schriefer pada tahun 1957. Teori 

ini dinamakan teori BCS. Teori BCS menjelaskan bahwa: 

 Interaksi tarik menarik antara elektron dapat 

menyebabkan keadaan dasar terpisah dengan keadaan 

tereksitasi oleh energi gap. 

 Interaksi antara elektron dan kisi menyebabkan adanya 

energi gap yang diamati. Mekanisme interaksi yang tidak 

langsung ini terjadi ketika satu elektron berinteraksi 

dengan kisi dan merusaknya. Elektron kedua 
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memanfaatkan keuntungan dari deformasi kisi. Kedua 

elektron ini berinteraksi melalui deformasi kisi. 

 London Penetration Depth merupakan konsekuensi dari 

Teori BCS (1). 

1.4  Metode Sintesis Superkonduktor 

Superkonduktor sistem Bismuth terdiri atas tiga fasa Tc-rendah 2201 

(30˚K), fase Tc-rendah 2212 (80˚K), dan fase Tc-tinggi 2223 (110˚K). 

Sintesis fase tunggal atau kristal tunggal superkonduktor sistem Bismuth, 

khususnya fase suhu tinggi (fase 2223) yang mempunyai suhu kritis sekitar 

110˚K dalam mendapatkan kualitas semurni mungkin masih sangat susah. 

Hal ini disebabkan jangkauan suhu pembentukan superkonduktor fase 2223 

sangat pendek, yaitu berkisar antar 8350˚C sampai 8570˚C (3). 

Salah satu topik kajian pada bahan superkonduktor suhu kritis tinggi 

(SKST) yang banyak dilakukan dalam satu dekade terakhir ini adalah 

karakteristik resistivitas dalam medan magnet (magneto-resistivity) pada fase 

vorteks gelas. Bahan utama yang digunakan sebagai model sistem SKST 

adalah kristal Y-123 yang anisotropinya lebih rendah serta Bi-2212 dengan 

anisotropinya yang lebih tinggi. Sejumlah karakteristik superkonduktivitas 

yang telah ditunjukan oleh Y-123 ternyata sangat berbeda jika diterapkan 

pada Bi-2212, terlebih dengan adanya penambahan doping oksigen di 

dalamnya (5). 

Bahan superkonduktor suhu kritis tinggi (SKST) umumnya 

mempunyai struktur yang berlapis sehingga bersifat anisotropis. Kajian sifat 

fisis instrinsik dari bahan yang anisotropis memerlukan sampel kristal 

tunggal yang “bersih”, bebas dari cacat struktur, fasa takmurnian, dan efek 
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batas butir. Karena itu, sintesis dan penumbuhan kristal senyawa SKST 

telah dilakukan secara intensif di berbagai laboratorium negara maju sejak 

tahun 1987. Sintesis sampel kristalin Bi-Sr-Cr-Cu-O (BSCCO) dalam bentuk 

bulk sejauh ini lebih banyak ditempuh melalui metode pendinginan lambat 

dan digunakannya “pelarut” pada suhu tinggi (flux), baik berupa self-flux 

maupun NaCl dan KCl. Sampel yang dihasilkan melalui metode tersebut 

umumnya berupa polikristal atau BSCCO-2212 dengan menggunakan 

metode TSFZ untuk memperoleh sampel dengan kadar oksigen yang 

bervariasi. Berbeda dengan teknik penumbuhan kristal BSCCO-2212 pada 

umumnya yang memisahkan proses pengaturan kadar oksigen dari proses 

penumbuhannya, maka dalam eksperimen sintesis ini kandungan oksigen 

(δ) dalam senyawa dikendalikan sekaligus dalam proses penumbuhannya 

dengan mengatur tekanan oksigen dalam ruang pertumbuhan kristal. 

Dengan teknik ini, kadar oksigen kristal yang dihasilkan dapat diatur tanpa 

perlakuan tambahan setelah terbentuknya kristal (penganilan akhir) dan 

sampel yang dihasilkan dapat terhindar dari kemungkinan kerusakan yang 

terjadi pada permukaan kristal (6). 

Pada saat ini ilmuan masih melakukan penelitian untuk 

mendapatkan bahan superkonduktor yang berada dalam suhu kamar, 

karena temperatur kritis (Tc) superkonduktor yang baru ditemukan 

TI2Ca2Ba2Cu3O10 masih rendah sekitar 125 ˚K. Untuk merealisasikan 

rencana besar ini ilmuan masih mengalami banyak kendala, diantaranya 

membuat bahan superkonduktor yang memiliki suhu kritis mendekati suhu 

ruang, mempunyai fasa murni, densitas tinggi, homogenitas tinggi, ukuran 

butir yang kecil, rapat arus kritis tinggi (Tc) dan medan magnetik kritis 
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tinggi (Hc) sehingga pengaplikasiannya tidak memerlukan biaya yang mahal 

(5). 

1.5 Efek Meissner 

Ketika superkonduktor ditempatkan di medan magnet luar yang 

lemah, medan magnet akan menembus superkonduktor pada jarak yang 

sangat kecil dan dinamakan London Penetration Depth. Pada bahan 

superkonduktor umumnya London Penetration Depth sekitar 100 nm. Setelah 

itu medan magnet bernilai nol. Peristiwa ini dinamakan Efek Meissner dan 

merupakan karakteristik dari superkonduktor. Efek Meissner adalah efek 

dimana superkonduktor menghasilkan medan magnet. 

Efek Meissner ini sangat kuat sehingga sebuah magnet dapat 

melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Medan magnet ini juga tidak 

boleh terlalu besar. Apabila terlalu besar, maka efek Meissner akan hilang 

dan material akan kehilangan sifat superkonduktifitasnya (1). 

Efek Meissner tidak akan terjadi pada konduktor biasa, karena Efek 

Meissner adalah karakteristik dari superkonduktor. Hal ini adalah keunikan 

materi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan 

kemampuan untuk menghantarkan listrik (7). 

Selain itu, superkonduktor tidak hanya sebagai konduktor yang 

sempurna, namun juga sebagai diamagnetik yang sangat baik. Efek Meissner 

yang ideal dengan penolakan medan magnet yang sempurna dari 

keseluruhan volume logam, hanya terjadi jika logam mempunyai bentuk  

silinder yang sangat panjang (kawat). Untuk bentuk yang lainnya, penolakan 

medan magnet yang luas berdasarkan bentuk geometri. Pada suatu kasus, 

logam yang berbentuk papan (plat yang besar) tegak lurus terhadap medan 



  299 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

magnet, sehingga tidak terjadi penolakan terhadap medan magnet sama 

sekali (8). 

1.6 Tipe-Tipe Superkonduktor 

Berdasarkan interaksi denga medan magnetnya, maka 

superkonduktor dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu : 

1. Superkonduktor Tipe 1 

Menurut BCS (Bardeen, Cooper, dan Schrieffer) dijelaskan 

dengan menggunakan pasangan elektron (yang sering disebut 

pasangan Cooper). Pasangan elektron bergerak sepanjang 

terowongan penarik yang dibentuk ion-ion logam bermuatan positif. 

Akibatnya, dari adanya pembentukan pasangan dan tarikan ini arus 

listrik akan bergerak dengan merata dan superkonduktivitas akan 

terjadi. Superkonduktor yang berkelakuan seperti ini disebut 

Superkonduktor Tipe 1 yang secara fisik ditandai dengan efek 

Meissner, yakni gejala penolakan medan magnet luar oleh 

superkonduktor. Superkonduktor tipe 1 ini akan terus-menerus 

menolak medan magnet yang diberikan hingga mencapai medan 

magnetik kritis. Kemudian dengan tiba-tiba bahan akan berubah 

kembali ke keadaan normal (1). 

 

Gambar 5. Grafik Magnetisasi terhadap Medan Magnet (4). 
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Superkonduktor tipe 1 memiliki kekhasan dimana tahanan yang 

diamati adalah nol. Ketika dinaikkan temperaturnya melebihi 

4.153˚K ternyata tahanannya mendadak naik, temperatur dimana 

suatu bahan memiliki sifat superkonduktif disebut temperatur kritik 

(Tc).  

Pada tipe ini terjadi peristiwa unik dimana medan magnet luar 

yang cukup kecil pada bahan superkonduktor akan menginduksikan 

arus super. Arus  ini akan menimbulkan medan magnet induksi 

dalam bahan itu sendiri sehingga induksi magnetik total dalam 

bahan bernilai nol (diamagnet  sempurna). Gejala ini dikenal dengan 

efek Meissner dan terjadi di bawah temperatrur kritik (3). 

 

Gambar 6. Karakteristik Hambatan Superkonduktor Tipe 1 

Terhadap Temperatur (3). 

Observasi terhadap efek Meissner dalam superkonduktor tipe 1 

menunjukan bahwa permukaan antara fase normal dan fase 

superkonduktor memiliki energi positif efektif. Tanpa energi 

permukaan ini, benda uji akan terpecah menjadi daerah 
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superkonduktor yang halus dan daerah normal untuk mengurangi 

kerja yang dilakukan untuk menolak fluks magnetik (9). 

2. Superkonduktor Tipe 2 

 

 

 

 

Gambar 7. Bentuk Kristal Tipe 2 (3). 

 

Berbeda dengan superkonduktor tipe 1, superkonduktor tipe 2 

memiliki dua buah nilai medan kritik, yaitu medan kritik bawah, 

Hc1 dan medan kritik atas, Hc2. Jika medan luar (H) yang 

diberikan lebih kecil dari Hc1(H<Hc1) maka  bahan tersebut akan 

bersifat seperti superkonduktor tipe 1, tapi jika diantara Hc1 dan 

Hc2 (Hc1 < H < Hc2) maka fluksi magnet akan menembus bahan 

dan berada pada keadaan campuran dimana efek Meissner terjadi 

secara parsial. 

Sedangkan jika medan luar lebih besar dari Hc2 maka sifat 

superkonduktor akan hilang. Superkonduktor tipe 2 biasanya 
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disusun oleh beberapa logam sehingga dikenal sebagai 

intermetallic superconductor (3). 

 

Tabel 1.Contoh Superkontuktor Tipe 2 (3). 

 

Superkonduktor tipe 2 tidak dapat dijelaskan dengan 

teori BCS karena apabila superkonduktor jenis 2 ini 

dijelaskan dengan teori BCS, efek Meissner nya tidak terjadi. 

Superkonduktor tipe 2 akan menolak medan magnet yang 

diberikan. Namun perubahan sifat kemagnetan tidak tiba-tiba 

tetapi secara bertahap. Pada suhu kritis, maka bahan akan 

kembali ke keadaan semula. Superkonduktor tipe 2 memiliki 

suhu kritis yang lebih tinggi dari superkonduktor tipe 1 (1). 

1.7 Bahan Superkonduktor 

Tabel 2. Bahan Superkonduktor (4) 

No Bahan 
Suhu Kritis 

(Tc) K 
Tahun 

Ditemukan 
1 Raksa Hg 4,2 1911 

2 Timbal Pb                      7,2 1913 
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3 Niobium nitrida          16,0 1960-an 

4 Niobium-3-timah          8,1 1960-an 

5 Al0,8Ge0,2Nb3            20,7 1960-an 

6 Niobium germanium  23,2 1973 

7 Lanthanum barium 

Tembaga oksida            

28 1985 

8 Yttrium barium 

Tembaga oksida (1-2-3 

atau YBCO) 

93 1987 

9 Thalium barium 

kalsium Tembaga 

oksida            

125 

 

- 

10 Karbon ( C ) 15 - 

11 HgBa2Ca2Cu3O8  164 1995 

 

1.8 Aplikasi Superkonduktor 

Dasar penggunaan superkonduktor adalah terbentuknya 

sambungan p-n, dimana superkonduktor tipe-p dan tipe-n 

digabungkan yang merupakan dasar terjadinya revolusi industri 

akibat ditemukan transisitor oleh Wiliam Shocklye, John 

Barden, dan Walter Brattain di laboratorium Bell pada tahun 

1948 (4). Pemanfaatan superkonduktor antara lain : 

 Kabel Listrik 
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Dengan menggunakan bahan superkonduktor, maka 

energi listrik tidak akan mengalami disipasi karena 

hambatan pada bahan superkonduktor bernilai nol. Maka 

penggunaan energi listrik akan semakin hemat. 

 Alat Transportasi 

Penggunaan superkonduktor dalam bidang transportasi 

adalah Kereta Listrik super cepat yang dikenal dengan 

sebutan Magnetik Levitation (MAGLEV) (1). 

 Superkomputer 

Dibidang komputer superkonduktor  digunakan untuk 

membuat suatu superkomputer dengan kemampuan 

berhitung yang fantastis. 

 Generator Listrik Super-efisien 

Perusahaan di Amerika, American Superkonduktor Corp, 

diminta untuk memasang suatu sistem penstabil listrik 

yang diberi nama Distributed Superconducting Magnetic 

Energy Storage System (D-SMES). Satu unit D-SMES 

dapat menyimpan energi listrik sebesar 3 MegaWatt yang 

dapat digunakan untuk menstabilkan listrik apabila 

terjadi gangguan listrik (4). 

 

Kesimpulan  

Superkonduktor pertama kali ditemukan oleh fisikawan Belanda, 

Heike Kamerlingh Onnes, 1911. Onnes melakukan percobaan dengan 

mengalirkan arus pada suatu kumparan superkonduktor dalam suatu 
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rangkaian tertutup dan kemudian mencabut sumber arusnya lalu mengukur 

arusnya satu tahun kemudian ternyata arus masih tetap mengalir. Fenomena 

ini kemudian oleh Onnes diberi nama Superkonduktivitas. Onnes 

dianugerahi Nobel Fisika. 

Yang dimaksud Superkonduktor adalah bahan material yang 

memilikki hambatan listrik bernilai nol pada suhu yang sangat rendah. 

Artinya superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya 

sumber tegangan. Karakteristik dari bahan Superkonduktor adalah medan 

magnet dalam superkonduktor bernilai nol mengalami efek Meissner. 

Sifat dan Karakteristik Bahan Superkonduktor : Sifat Kelistrikan, Sifat 

Kemagnetan, dan Sifat Quantum Superkonduktor. 

Berdasarkan interaksi denga medan magnetnya, maka superkonduktor 

dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu : 

a. Superkonduktor Tipe 1 

b. Superkonduktor Tipe 2 

Dasar penggunaan superkonduktor adalah terbentuknya sambungan 

p-n, dimana superkonduktor tipe-p dan tipe-n digabungkan yang merupakan 

dasar terjadinya revolusi industri, adapun pemanfaatan superkonduktor : 

a. Kabel Listrik, 

b. Alat Transportasi, 

c. Superkomputer, 

d. Generator Listrik Super-efisien. 
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Latihan 

1. Apa yang dimaksud Superkonduktor ? 
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Jawab : Superkonduktor adalah bahan material yang memiliki hambatan 

listrik bernilai nol pada suhu yang sangat rendah. Artinya superkonduktor 

dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan (1). 

 

2. Apakah bentuk Logam berpengaruh terhadap efek Meissner ? Jelaskan. 

Jawab : Ya. Efek Meissner yang ideal dengan penolakan medan magnet yang 

sempurna dari keseluruhan volume logam, hanya terjadi jika logam 

mempunyai bentuk  silinder yang sangat panjang (kawat) (8). 

 

3.Sebutkan kegunaan Superkonduktor ! 

Jawab : Kabel Listrik, Alat Transportasi, Superkomputer, Generator Listrik 

Super-efisien, dan lain-lain (1). (4). 
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BAB 11. ISOLATOR 
 

PENDAHULUAN 

Besarnya arus dan tegangan yang muncul dalam sistem tenaga 

listrik secara tiba-tiba dan melonjak tinggi baik itu yang berasal dari dalam 

sistem maupun dari lingkungan. Hal ini sulit untuk dihentikan sebab 

tingginya lonjakan tegangan yang muncul secara tiba-tiba dan hanya dalam 

hitungan milisekon, menuntut sistem pengamanan yang lebih terhadap alat 

listrik, maupun bahan isolasi itu sendiri. Untuk melindungi alat, diperlukan 

isolasi yang mampu memisahkan antara dua bagian yang bertegangan, 

umumnya dengan bahan-bahan dielektrik. Namun, secara harafiah, poin 

utama dari isolasi adalah sebagai pemisah antarbagian yang bertegangan, 

sehingga tidak menyebabkan terjadinya loncatan bunga api yang berujung 

pada kerusakan alat maupun bahan isolasi. 

Peran utama dari tujuan pembuatan suatu isolasi adalah mampu 

mencegah loncatan energi dan melindungi alat listrik maupun bahan isolasi 

itu sendiri, sehingga mampu menekan biaya pengeluaran akibat dari 

kerusakan alat, baik pada sistem tenaga listrik itu sendiri maupun peralatan 

rumah tangga. Sebab, seperti yang kita ketahui alat pada sistem tenaga 

listrik sangat mahal dan biaya yang dibutuhkan untuk membangkitkan 

suatu tenaga listrik bisa mencapai miliaran rupiah. Untuk itu, diperlukan 

upaya-upaya yang dapat meminimkan biaya yang begitu besar. Di samping 

itu juga merugikan rakyat apabila terjadinya lonjakan tegangan atau 
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swiching setelah mati lampu, sebab dapat merusak alat-alat rumah tangga 

(3). 

 

A. Pengertian Isolator 

Isolator listrik adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan 

perpindahan muatan listrik. Dalam bahan isolator valensi elektronnya terikat 

kuat pada atom-atomnya. Bahan-bahan ini dipergunakan dalam alat-alat 

elektronika sebagai isolator atau penghambat mengalirnya arus listrik. 

Isolator berguna pula sebagai penopang beban atau pemisah 

antara konduktor tanpa membuat adanya arus mengalir ke luar atau atara 

konduktor. Istilah ini juga dipergunakan untuk menamai alat yang 

digunakan untuk menyangga kabel transmisi listrik pada tiang listrik (1). 

 

B. Bahan Bersifat Isolator  

Bahan-bahan yang bersifat isolator ialah bahan-bahan yang akan 

menghambat arus listrik bila dihubungkan dengan sumber tegangan. Bahan-

bahan ini biasanya tidak dapat menghantar listrik. Karena dalam bahan 

yang bersifat isolator seluruh lintasan elektronnya memiliki ikatan yang 

kuat dengan intinya atau dengan kata lain pada bahan isolator tidak 

mempunyai elektron bebas sehingga walau diberi tegangan listrik tidak akan 

membuat elektron-elektronnya bergerak (2). 

Beberapa benda/bahan seperti kaca, karet, kertas, kayu merupakan 

bahan isolator yang sangat bagus. Beberapa bahan sintetis juga cukup bagus 

dipergunakan sebagai isolator kabel. Contohnya plastik atau karet. Bahan-

bahan ini dipilih sebagai isolator kabel karena lebih mudah 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Valensi_elektron&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Penghantar_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabel
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiang_listrik&action=edit&redlink=1
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dibentuk/diproses sementara masih bisa menyumbat aliran listrik pada 

voltase menengah (ratusan, mungkin ribuan volt). 

 

C. Klasifikasi Isolator  

Secara umum isolator dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu isolator 

padat, cair dan gas. Kemampuan isolator dalam menahan tegangan 

mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan material penyusun dan 

lingkungan sekitarnya. Apabila tegangan yang diterapkan melebih kuat 

medan isolator maka akan terjadi tembus atau breakdown yang 

menyebabkan terjadinya aliran arus. 

 

1. Isolator Padat 

Isolator padat yang digunakan dalam peralatan sistem tenaga listrik 

adalah bahan organik, anorganik, dan polimer sintetis. Contoh bahan 

organik adalah kertas, kayu, dan karet, sedang bahan anorganik adalah 

keramik dan mika. Contoh polimer sintetis adalah polyvinyl chlorida dan 

resin epoksi. Bahan isolasi padat yang banyak digunakan adalah mika, 

keramik, dan gelas. Kemampuan isolator sangat dipengaruhi oleh 

sifat bahan isolator dan besar polutan yang menempel pada permukaan 

bahan isolator. Polutan akan menyebabkan permukaan lebih konduktif. 

Konduktifitas yang lebih besar ini akan menyebabkan aliran arus apabila 

diberi tegangan. 
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a. Bahan Isolator Padat 

 Ada beberapa bahan isolasi bentuk padat yang dikenal dalam bidang 

kelistrikan. Bahan-bahan tersebut antara lain: 

 

 Kaca 

Kaca adalah substansi yang dibuat dengan pendinginan bahan-bahan 

yang dilelehkan, tidak berbentuk kristal tetapi tetap pada kondisi 

berongga. Kaca pada umumnya terdiri dari campuran silikat dan 

beberapa senyawa, antara lain: borat dan pospat. Kaca dibuat dengan 

cara melelehkan beberapa senyawa silikat (pasir), alkali (Na dan K) 

dengan bahan lain (kapur, oksida timah hitam). Karena itu sifat dari 

kaca tergantung dari komposisi bahan-bahan pembentuknya  tersebut. 

Massa jenis kaca berkisar antara 2 hingga 8,1 g/cm 

8,1 g/cm2, kekuatan tekannya 6000 hingga 21000 kg/cm2, kekuatan 

tariknya 100 hingga 300 kg/cm2.Karena kekuatan tariknya relatif kecil, 

maka kaca adalah bahan yang regas. Walaupun kaca merupakan 

substansi berongga, tetapi tidak mempunyai titik leleh yang tegas, 

karena pelelehannya adalah perlahan-lahan ketika suhu pemanasan di 

naikkan. Titik pelelehan kaca berkisar antara 500 hingga 17000 oC. 

Makin sedikit kandungan SiO2 nya makin rendah titik pelembekan 

suatu kaca. Demikian pula halnya dengan muai panjangnya, makin 

banyak kadar SiO2 yang dikandungnya akan makin kecil muai 

panjangnya. 
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 Porselin 

Porselin adalah bahan isolasi kelompok keramik yang sangat penting 

dan luas penggunaannya. Istilah-istilah bahan keramik digunakan 

untuk semua bahan anorganik yang dibakar dengan pembakaran pada 

suhu tinggi dan merubah bahan asal substansinya. Bahan dasar dari 

porselin adalah tanah liat. Ini berarti bahan dasar tersebut mudah 

dibentuk pada waktu basah, tetapi menjadi tahan terhadap air dan 

kekuatan mekaniknya naik setelah dibakar. Penggunaan isolator dari 

porselin antara lain : isolator tarik, isolator penyangga, dan rol isolator (6). 

 

b. Mekanisme Kegagalan Isolator Padat 

 Mekanisme kegagalan bahan isolasi padat terdiri dari 

beberapa jenis sesuai fungsi waktu penerapan tegangannya. Hal ini dapat 

dilihat sebagai berikut : 

 

Uraian masing masing jenis kegagalan pada bahan isolasi padat adalah 

sebagai berikut : 

 Kegagalan Sasiasi (intrinsik) 

Kegagalan sasiasi (intrinsik) adalah kegagalan yang disebabkan oleh jenis 

dan suhu bahan (dengan menghilangkan pengaruh luar seperti tekanan, 

bahan elektroda, ketidakmurnian, kantong kantong udara. Kegagalan ini 

terjadi jika tegangan yang dikenakan pada bahan dinaikkan sehingga 

tekanan listriknya mencapai nilai tertentu yaitu 106 volt/cm dalam waktu 

yang sangat singkat yaitu 10-8 detik. 
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 Kegagalan Elektromagnetik 

Kegagalan elektromagnetik adalah kegagalan yang disebabkan oleh 

adanya perbedaan polaritas antara elektroda yang mengapit zat isolasi 

padat sehingga timbul tekanan listrik pada bahan tersebut. Tekanan listrik 

yang terjadi menimbulkan tekanan mekanik yang menyebabkan timbulnya tarik 

menarik antara kedua elektroda tersebut. Pada tegangan106 volt/cm 

menimbulkan tekanan mekanik 2 s.d 6 kg/cm2. 

 

 Kegagalan Termal 

Kegagalan termal adalah kegagalan yang terjadi jika kecepatan 

pembangkitan panas di suatu titik dalam bahan melebihi laju kecepatan 

pembuangan panas keluar. Akibatnya terjadi keadaan tidak stabil sehingga pada 

suatu saat bahan mengalami kegagalan. 

 

 Kegagalan Erosi 

Kegagalan erosi adalah kegagalan yang disebabkan oleh zat isolasi tidak 

sempurna, karena adanya lubang-lubang atau rongga dalam bahan isolasi padat 

tersebut. Lubang/rongga akan terisi oleh gas atau cairan yang kekuatan gagalnya 

lebih kecil dari kekuatan zat padat (4). 
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2. Isolator Cair 

Bahan isolasi cair ini biasanya digunakan pada peralatan seperti 

transformator, pemutus beban, rheostat. Bahan isolasi cair memiliki dua fungsi 

yaitu sebagai pemisah  antara bagian yang bertegangan atau pengisolasi dan juga 

sebagai pendingin. Persyaratan agar bahan cair dapat digunakan sebagai bahan 

isolasi adalah mempunyai tegangan tembus dan daya hantar panas yang tinggi (3).  

 

a. Beberapa alasan digunakannya bahan isolasi cair adalah sebagai berikut: 

 

 Isolasi cair memiliki kerapatan 1000 kali lebih dibandingkan dengan 

isolasi gas, sehingga memiliki kekuatan dielektrik yang lebih tinggi 

menurut hukum Paschen. 

 Isolasi cair akan mengisi celah atau ruang yang akan diisolasi dan secara 

serentak melalui proses konversi menghilangkan panas yang timbul 

akibat rugi energi. 

 Isolasi cair cenderung dapat memperbaiki diri sendiri (self healing) jika 

terjadi pelepasan muatan (discharge). Namun kekurangan utama isolasi 

cair adalah mudah terkontaminasi (5). 

 

b. Penerapan Isolasi Cair 

1. Minyak Transformator 

Minyak transformator adalah minyak mineral yang diperoleh dengan 

permunian minyak mentah. Selain berasal dari minyak mineral, minyak 

transformator dapat pula dibuat dari bahan organik, misalnya minyak 
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trafo piranol atau silicon. Sebagai bahan isolasi,minyak transformator 

harus mempunyai tegangan tembus yang tinggi. Untuk itu minyak trafo, 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Kekuatan isolasi tinggi. 

b. Penyalur panas yang baik dan memiliki berat jenis yang kecil, 

sehingga partikel-partikel dalam minyak dapat mengendap dengan 

cepat. 

c. Viskositas yang rendah agar lebih mudah bersikulasi dan menjadikan 

kemampuan pendinginan menjadi lebih baik. 

d. Titik nyala yang tinggi, tidak mudah menguap yang membahayakan. 

e. Tidak merusak bahan isolasi padat. 

f. Sifat kimia yang stabil sebagai bahan isolasi, minya transformator 

harus mempunyai tegangan tembus yang tinggi 

 

2. Minyak Kabel 

Minyak kabel juga merupakan salah satu hasil pemurnian minyak bumi. 

Minyak kabel digunakan untuk memadatkan penyekat kertas pada kabel 

tenaga, kabel tanah, dan terutama kabel tegangan tinggi, juga untuk menjaga 

atau menahan air supaya tidak meresap, sekaligus sebagai elektrikum. 

Pada dasarnya penyekat bentuk cair digunakan sebagai bahan pembersih 

pada alat-alat listrik. Hal ini banyak 

difungsikan sebagai pengisolasi atau bahan pengisi seperti pada minyak 

trafo yang merupakan pemurni bahan-bahan mineral. Oleh 

karena itu bahan isolasi bentuk cair banyak digunakan karena memiliki 

daya tembus tinggi dan daya hantar yang kuat. Adapun kendala-kendala 
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yang biasa menghambat kerja yaitu misalnya pada minyak trapo 

biasa terdapat air dan asam. 

 

3. Sebagai Cairan Sintesis 

Disamping bahan-bahan tersebut di atas terdapat pula isolasi cair sintesis 

yang juga digunakan pada teknik listrik. Isolasi cair sintesis yang sering 

digunakan pada teknik listrik adalah cairan yang berisi hidrokarbon 

seperti difenil yang dimana 3 sampai 5 atom hydrogennya 

diganti dengan atom chlor (6).  

 

c. Mekanisme Kegagalan Isolator Cair 

Teori mengenai kegagalan dalam zat cair kurang banyak diketahui 

dibandingkan dengan teori kegagalan gas atau zat padat. Hal tersebut disebabkan 

karena sampai saat ini belum didapatkan teori yang dapat menjelaskan proses 

kegagalan dalam zat cair yang benar-benar sesuai antara keadaan secara teoritis 

dengan keadaan sebenarnya. Teori kegagalan zat isolasi cair dapat dibagi menjadi 

empat jenis sebagai berikut : 

 

 Teori Kegagalan Elektronik 

Teori ini merupakan perluasan teori kegagalan dalam gas, artinya proses 

kegagalan yang terjadi dalam zat cair dianggap serupa dengan yang terjadi 

dalam gas. Oleh karena itu supaya terjadi kegagalan diperlukan elektron 

awal yang dimasukkan kedalam zat cair. Elektron awal inilah yang akan 

memulai proses kegagalan. 
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 Teori Kegagalan Gelembung 

Kegagalan gelembung atau kavitasi merupakan bentuk kegagalan zat cair 

yang disebabkan oleh adanya gelembung-gelembung gas didalamnya. 

 

 Teori Kegagalan Bola Cair 

Jika suatu zat isolasi mengandung sebuah bola cair dari jenis cairan lain, 

maka dapat terjadi kegagalan akibat ketidakstabilan bola cair tersebut dalam 

medan listrik. Medan listrik akan menyebabkan tetesan bola cair yang 

tertahan didalam minyak yang memanjang searah medan dan pada medan 

yang kritis tetesan ini menjadi tidak stabil. Kanal kegagalan akan menjalar 

dari ujung tetesan yang memanjang sehingga menghasilkan kegagalan total. 

 

 Teori Kegagalan Tak Murnian Padat 

Kegagalan tak murnian padat adalah jenis kegagalan yang disebabkan oleh 

adanya butiran zat padat (partikel) di dalam isolasi cair yang akan memulai 

terjadi kegagalan (7). 

 

3. Isolator Gas 

Pada umumnya isolator gas digunakan sebagai media isolasi dan 

penghantar panas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada isolator gas ini 

adalah ketidakstabilan temperatur, ketidaknormalan sifat kedielektrikan pada 

tekanan yang tinggi, dan resiko ledakan dari gas yang digunakan. 

 

a. Klasifikasi Isolator Gas 
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Berdasarkan kekuatan dielektrik, stabilitas kimia, korosi, dan lainnya, 

isolator gas dapat diklasifikasikan menjadi : 

 Gas sederhana, contohnya: 

Udara, Nitrogen, Helium, Hidrogen 

 Gas oksida, contohnya: 

Gas karbondioksida, Gas sulfur dioksida 

  Gas hidrokarbon, contohnya: 

Metana, Etana, Propana.  

 Gas elektronegatif, contohnya: 

Gas sufhur hexaflorida, CH2Cl2 (8) 

Bahan isolasi gas digunakan sebagai pengisolasi dan sekaligus sebagai 

media penyalur panas. Bahan isolasi gas yang dibahas dalam paper ini adalah: 

udara, sulphur hexa fluorida (SF6) sebagai titik berat di damping gas-gas lain 

yang lazim digunakan. 

a. Udara merupakan bahan isolasi yang mudah didapatkan, mempunyai 

tegangan tembus yang cukup besar yaitu 30 kV/ cm. Hubungan antara 

tegangan tembus dan jarak untuk udara tidak linier seperti ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

b. Sulphur Hexa Fluorida (SF6) merupakan suatu gas bentukan antara unsur sulfur 

dengan fluor dengan reaksi eksotermis: 
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Gambar 3. Gambar molekul SF6 (7) 

(Sumber : Chemoffice) 

 

Terlihat pada gambar bahwa molekul SF6 mempunyai 6 atom fluor 

yang mengelilingi sebuah atom sulfur, di sini masing-masing atom fluor 

mengikat 1 buah elektron terluar atom sulfur. Dengan demikian maka SF6 

menjadi gas yang inert atau stabil seperti halnya gas mulia. Sampai saat ini 

SF6 merupakan gas terberat yang mempunyai massa jenis 6,139 kg/m3 yaitu 

sekitar 5 kali berat udara pada suhu 0o C dan tekanan 1 atm. Sifat gas ini 

adalah: tidak terbakar, tidak larut pada air, tidak beracun, tidak berwarna 

dan tidak berbau. SF6 juga merupakan bahan isolasi yang baik yaitu 2,5 kali 

kemampuan isolasi udara. 

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa untuk pembentukan SF6 

timbul panas, ini berarti bahwa pada pemisahan SF6 menjadi sulfur dan 



320 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

fluor memerlukan panas dari sekelilingnya sebesar 262 Kkal/ molekul. Hal 

ini tepat sekali digunakan untuk bahan pendinginan pada peralatan listrik 

yang menimbulkan panas atau bunga api pada waktu bekerja, misalnya: 

sakelar pemutus beban. 

 

b. Penerapan Isolator Gas 

Berikut ini adalah beberapa penerapan penggunaan isolator gas 

pada sistem kelistrikan 

 Pada gardu induk konvesional 

Mengacu pada arti dasar isolasi sebenarnya yaitu pemisah antara bagian 

bertegangan yang satu dan bertegangan yang lainnya, berarti gardu induk 

konvesional (gardu induk dengan isolasi udara) gardu induk di mana antar 

gardu induk tersebut terpisah oleh udara sebagai isolasinya sehingga 

diperlukan tempat pembangunan gardu yang luas. Udara yang 

dimaksud di sini adalah udara biasa di mana tempat kita 

menghirup napas. 

 Mesin-Mesin Listrik Besar. 

Misalnya pada generator turbo dan kondensator sinkron. Mereka 

menggunakan gas sebagai isolatornya. Hidrogen mampu bertindak 

sebagai pendingin sebab memiliki konduktvitas termal yang relatif tinggi 

sehingga dapat mengurangi rugi-rugi pada belitannya. Kemudian, 

kebisingan dapat diminimalisir sebab kepekatan hidrogen lebih rendah 

dibanding udara. Namun, hati-hati dengan reaksi antara hidrogen 

dan udara karena pada perbandingan tertentu, dapat mengakibatkan 

letusan. 
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 Perangkat Tegangan Tinggi 

Seperti kabel dan transformator pada kabel dan transforator, mereka 

menggunakan gas sebagai isolator sebab tegangan tembusnya rendah yaitu 

157, dan tahan tehadap suhu tinggi 6880˚C / W 

 Lampu Tabung 

Menggunakan gas Ne dengan tegangan tembusnya sekitar 100V/cm, 

resistivitas termalnya 2150˚C/W 

 

c. Mekanisme Kegagalan Isolator Gas 

Dalam mekanisme tembus listrik bahan isolasi, ada beberapa 

peristiwa/proses yang berperan di dalamnya,antara lain: 

 Ionisasi, yaitu peristiwa terlepasnya elektron dari ikatan atom netral 

sehingga menghasilkan satu elektron bebas dan ion positif.  

 Deionisasi, yaitu peristiwa dimana satu ion positif menangkap elektron 

bebas sehingga ion positif tersebut menjasi atom netral. 

 Emisi, yaitu peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam menjadi 

elektron bebas. Proses dasar dalam kegagalan isolasi gas adalah 

ionisasi benturan oleh elektron. Ada dua jenis proses dasar yaitu : 

o Proses primer, yang memungkinkan terjadinya banjiran electron 

o Proses sekunder, yang memungkinkan terjadinya peningkatan 

banjiran elektron 

Saat ini dikenal dua mekanisme kegagalan isolator gas yaitu:  

 Mekanisme Kegagalan Townsend 

Pada proses primer, elektron yang dibebaskan bergerak cepat sehingga 

timbul energi yang cukup kuat untuk menimbulkan banjiran elektron. 
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 Mekanisme Kegagalan Streamer 

Ciri utama kegagalan streamer adalah postulasi sejumlah besar foto ionisasi 

molekul gas dalam ruang di depan streamer dan pembesaran medan listrik 

setempat oleh muatan ruang ion pada ujung streamer. Muatan ruang ini 

menimbulkan distorsi medan dalam sela. Ion positif dapat dianggap 

stasioner dibandingkan elektron-elektron yang begerak cepat dan banjiran 

elektron terjadi dalam sela dalam awan elektron yang membelakangi 

muatan ruang ion positif (3). 

 

Kesimpulan 

Isolator bisa disebut juga penyekat, penyekatan listrik terutama 

dimaksudkan agar arus listrik tidak dapat mengalir. Bahan/benda yang bersifat 

isolator akan dapat menghambat arus listrik karena dalam bahan yang bersifat 

isolator seluruh lintasan elektronnya memiliki ikatan yang kuat dengan intinya 

atau dengan kata lain pada bahan islotor tidak mempunyai elektron bebas sehingga 

walau diberi tegangan listrik tidak akan membuat elektron-elektronnya bergerak. 
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BAB 12. POLIMER 
 

Pendahuluan 

Peradaban modern didasarkan pada penggunaan polimer di berbagai sektor 

seperti makanan, pakaian, akomodasi, transportasi, elektronik dan komputer. 

Polimer dan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kemajuan besar pada 

beberapa dekade terakhir. Kualitas hidup kita menjadi tergantung pada polimer 

(1). 

Polimer sebenarnya adalah zat, molekul yang terdiri dari sejumlah residu 

monomer, yang dihubungkan dengan ikatan primer (dalam bahasa Yunani 

Polymeros = banyak bagian) (2). 

Polimer merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang secara aplikatif. 

Plastik, ban, serat-serat alamiah merupakan produk-produk polimer. Polimer 

merupakan ilmu yang sangat menarik untuk dipelajari. Polimer adalah ilmu 

yang sangat dinamis. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pengetahuan yang 

baik tentang polimer untuk memahami dan mengembangkan ilmu polimer ini. 

Berdasarkan hal ini penulis bermaksud membuat sebuah paper yang 

berjudul “POLIMER” yang akan berisikan tentang polimer, sejarah polimer, 

jenis-jenis polimer dan cara menganalisis polimer itu sendiri. 

 

Perumusan Masalah 

1. Apa yang disebut dengan polimer? 

2. Bagaimana sejarah dari polimer? 



  325 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

3. Jelaskan jenis-jenis polimer? 

4. Dimana daerah penghasil polimer? 

5. Apa nama perusahaan yang memproduksi polimer? 

6. Bagaimana cara menganalisis polimer? 

 

Tujuan  

1. Untuk memenuhi tugas kuliah kimia fisika 

2. Untuk mengetahui tentang polimer 

3. Untuk mengetahui sejarah dari polimer 

4. Untuk mengetahui tentang jenis-jenis polimer 

5. Untuk mengetahui tentang daerah penghasil polimer 

6. Untuk mengetahui tentang perusahaan yang memproduksi polimer 

7. Untuk mengetahui cara menganalisis polimer 

Manfaat  

1. Dapat mengetahui tentang polimer 

2. Dapat mengetahui sejarah dari polimer 

3. Dapat mengetahui tentang jenis-jenis polimer 

4. Dapat mengetahui tentang daerah penghasil polimer 

5. Dapat mengetahui tentang perusahaan yang memproduksi polimer 

6. Dapat mengetahui cara menganalisis polimer 
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A. Pengertian Polimer 

Polimer adalah zat, molekul yang terdiri dari sejumlah residu 

monomer, yang dihubungkan dengan ikatan primer. Dalam bahasa Yunani 

Polymeros = banyak bagian (2).  

Polimer adalah suatu molekul raksasa (makromolekul) yang 

terbentuk dari susunan ulang molekul kecil yang terikat melalui ikatan kimia. 

Suatu polimer akan terbentuk bila seratus atau seribu unit molekul kecil yang 

disebut monomer, saling berikatan dalam suatu rantai. Sifat-sifat polimer 

berbeda dari monomer-monomer yang menyusunnya (3). 

 

 

Gambar. Ilustrasi Monomer dan Polimer 
(Sumber : www.google.com) 

Beberapa contoh monomer dari kiri ke kanan : vinil klorida, propena, 

tetrafluoroetilena, dan stirena. 

 

 (3) 
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Monomer akrilonitril membentuk polimer poliakrilonitril (PAN) 

yang dikenal dengan nama orlon dan digunakan sebagai karpet dan 

pakaian rajutan. Ikatan rangkap pada karbon dalam monomer berubah 

menjadi ikatan tunggal dan berikatan dengan atom karbon lain 

membentuk polimer (3). 

Polimerisasi adalah proses penggabungan dua jenis atau lebih 

monomer untuk menjadi polimer. Secara umum polimerisasi dibagi 

menjadi dua golongan yang terdiri dari polimerisasi kondensasi dan 

polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi melibatkan rantai panjang. 

Polimerisasi di pandang mempunyai kesamaan dengan reaksi kondensasi 

yang terjadi pada zat bermassa molekul rendah. Pada polimerisasi 

kondensasi terjadi reaksi antar molekul yang mengandung dua gugus 

fungsi atau lebih yang dapat bereaksi dan menghasilkan satu molekul 

besar yang diikuti oleh penyingkiran molekul kecil misalnya air (4). 

 

B. Sejarah Polimer 

Polimer  sebenarnya sudah ada dan digunakan manusia sejak 

berabad-abad yang lalu. Polimer-polimer yang sudah digunakan adalah 

jenis polimer alam seperti selulosa, pati, protein, wol, dan karet. Istilah 

polimer pertama kali digunakan oleh kimiawan dari Swedia, Berzelius 

(1833). Sedangkan industri polimer (polimer sintesis) baru dikembangkan 

beberapa puluh tahun terakhir ini (5). 

Berkembangnya industri polimer ini diawali ketika Charles 

Goodyear dari Amerika Serikat berhasil menemukan vulkanisasi pada 



328 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

tahun 1839. Setelah itu berbagai modifikasi polimer pun mulai 

berkembang seperti: 

Pada tahun 1870  Modifikasi selulosa dengan asam nitrat 

Pada tahun 1907  Ditemukan damar fenolik 

Pada tahun 1930  Ditemukan Poli fenol etena atau Polistirena 

Pada tahun 1933  Ditemukan Polietena atau Polietilena di 

laboratorium ICI di Winnington, Chesire (5). 

Sejak saat itu sejumlah terobosan baru banyak dilakukan untuk 

menciptakan berbagai sistem polimer baru maupun pengembangan sistem 

polimer yang telah ada. Hasilnya tampak sebagai produk industri polimer 

yang begitu beragam sebagaimana yang terlihat sekarang ini (5). 

Hingga pada tahun 1970 sudah terdapat lebih dari 25 produk polimer 

dan pada tahun 1980 polimer mencapai 2 juta m3 tiap tahunnya, melebihi 

produksi kayu dan baja. Dengan berkembangnya industri polimer, ternyata 

membawa dampak positif terhadap jumlah pengangguran. Hal ini disebabkan 

karena industri polimer menyerap benyak tenaga kerja. Karena sifatnya yang 

karakteristik maka bahan polimer sangat disukai. Sifat - sifat polimer yang 

karakteristik ini antara lain : 

a. Mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dengan 

biaya murah 

b. Ringan 

c. Tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif 

d. Bersifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik 

e. Berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya yang elastis dan 

plastis 
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f. Berat molekulnya besar sehingga kestabilan dimensinya tinggi 

Berkembangnya industri polimer turut menentukan perkembangan 

ekonomi suatu negara. Semakin besar penggunaan polimer, menunjukkan 

semakin pesat perkembangan ekonomi suatu Negara (5). 

Tabel 7 Produksi Bahan yang Digunakan Di berbagai Negara 

Produksi polimer (dalam ribuan ton) (5) 
Kanada 
Polimer 1976 1977 1978 1979 
Poli (etena) 300,9 345,0 477,5 591,0 
Poli (Kloroetena) 75,9 99,7 98,7 152,4 
Poli (feniletena) - 90,5 - 119,7 

  
 Jepang 

Polimer 1976 1977 1978 1979 
Poli (etena) 1392 1467 1767 2165 
Poli (Kloroetena) 1044 99,7 1204 1583 
Poli (feniletena) 876 900 1032 1227 

 
Inggris  
Polimer 1976 1977 1978 1979 
Poli (etena) 473,1 487,2 427,3 459,9 
Poli (Kloroetena) 415,9 385,2 409,1 425,0 
Poli (feniletena) 238,6 228,6 184,2 220,4 

 
Jerman  
Polimer 1976 1977 1978 1979 
Poli (etena) 1466,9 1431,1 1518,6 1587,6 
Poli (feniletena) 962,9 894,9 1003,8 1085,9 

 

C. Jenis-jenis Polimer  

1. Jenis-jenis Polimer Berdasarkan Asal (Sumber) 

a. Biopolimer  

 Laboratorium bukan satu-satunya tempat mensintesis polimer. Sel-sel 

kehidupan juga merupakan pabrik polimer yang efisien. Protein, DNA, 

kitin pada kerangka luar serangga, wol, jaring laba-laba, sutera dan 

kepompong ngengat adalah polimer-polimer yang disintesis secara alami. 
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Serat-serat selulosa yang kuat menyebabkan batang pohon menjadi kuat 

dan tegar untuk tumbuh dengan tinggi seratus kaki dibentuk dari monomer-

monomer glukosa yang berupa padatan kristalin yang berasa manis (3). 

 Jadi, Polimer alam adalah polimer yang terjadi secara alami (5). 

Polimer ini mempunyai molekul yang identik dan merupakan senyawa 

murni yang memiliki rantai yang panjang (2). 

 Yang termasuk ke dalam polimer alam, yaitu :  

1) Karet Alam 

Karet merupakan polimer alam yang terpenting dan dipakai secara 

luas. Bentuk utama dari karet alam, terdiri dari 97% cis-1,4-

poliisoprena, dikenal sebagai hevea rubber. Karet ini diperoleh dengan 

menyadap kulit sejenis pohon (hevea brasiliensis) yang tumbuh liar. 

Hampir semua karet alam diperoleh sebagai lateks yang terdiri dari 

sekitar 32 – 35% karet dan sekitar 5% senyawa lain, termasuk asam 

lemak, gula, protein, sterol, ester dan garam (3). 

 Tanaman karet (Hevea) memiliki sebaran alami yaitu di Brazil, 

Columbia, Peru, dan Venezuela. Tanaman tersebut telah menjadi 

tanaman eksotik di daerah Sri Lanka, India, Cina, Brunei, Thailand, 

Vietnam, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, 

Liberia, Uganda, dan Etiopia. Di Indonesia, karet tersebar hampir 

diseluruh wilayah nusantara, dengan provinsi penghasil utama yaitu 

Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Aceh, dan 

Lampung (6). 
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2) Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan contoh polimer alami. Karbohidrat berasal 

dari tumbuh-tumbuhan dan terdiri atas unsur C, H, dan O dengan 

rumus molekul Cn(H2O)n. Istilah karbohidrat diambil dari kata karbon 

dan hidrat (air). Selain itu, karbohidrat juga dikenal dengan nama 

sakarida (Saccharum=gula). Senyawa karbohidrat mudah ditemukan di 

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam gula pasir, buah-

buahan, gula tebu, air susu, beras, jagung, gandum, ubi jalar, kentang, 

singkong, dan kapas (7). 

Sepuluh Provinsi di Indonesia yang menghasilkan beras adalah 

Jawa Timur (1,1 juta ton), Jawa Tengah (779 ribu ton), Jawa Barat (540 

ribu ton), Sulawesi Selatan (490 ribu ton), NTB (155 ribu ton), DKI 

Jakarta dan Banten (86 ribu ton), Lampung (69 ribu ton), Sumatra 

Selatan (68 ribu ton), DIY Yogyakarta (66 ribu ton) dan DI Aceh (46 

ribu ton) (9). 

Daerah Penghasil jagung di Indonesia adalah DI.Aceh, Bali, 

Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Kalimantan Barat, Lampung, NTB, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, 

dan Sumatera Utara. Daerah penghasil kentang antara lain Jawa Barat, 

Kalimantan Timur, dan Maluku. Daerah penghasil ketela pohon, 

terutama terdapat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketela 

pohon juga terdapat di seluruh nusantara. (10) 

 

3) Protein 
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Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi 

yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang 

dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein berperan 

penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus 

(11). 

4) Selulosa 

Selulosa merupakan senyawa organik dengan rumus (C6H10O5)n. 

Sebuah polisakarida yang terdiri dari rantai linier dari beberapa ratus 

hingga lebih dari sepuluh ribu ikatan β(1→4) unit D-glukosa. Selulosa 

merupakan komponen struktural utama dinding sel dari tanaman hijau, 

banyak bentuk ganggang dan Oomycetes. 

Selulosa adalah senyawa organik yang paling umum di Bumi. 

Sekitar 33% dari semua materi tanaman adalah selulosa (isi selulosa 

dari kapas adalah 90% dan dari kayu adalah 40-50%). Selulosa tidak 

dapat dicerna oleh manusia, hanya dapat dicerna oleh hewan yang 

memiliki enzim selulase (12). 

 

b. Polimer semi sintetis 

 Polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan 

kimia (5). Adapun contoh dari polimer semi sintetik yaitu eter selulosa (13). 

Eter selulosa sebagai pengikat dan bahan tambahan untuk mortir khusus 

atau kimia khusus untuk bangunan dan konstruksi juga stabilisator 

viskositas pada cat, makanan, produk farmasetik, dan lain-lain (14). 

Perusahaan yang memproduksi eter selulosa adalah Zheijiang Haishen 

Chem. Co., Ltd (15). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
https://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://id.wikipedia.org/wiki/Monomer
https://id.wikipedia.org/wiki/Monomer
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_peptida
https://id.wikipedia.org/wiki/Sel
https://id.wikipedia.org/wiki/Virus
https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
https://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
https://id.wikipedia.org/wiki/Polisakarida
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikatan_glikosidik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
https://id.wikipedia.org/wiki/Dinding_sel
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanaman_hijau&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ganggang
https://id.wikipedia.org/wiki/Oomycetes
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapas
https://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Selulase
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c. Polimer anorganik 

Polimer anorganik atau polimer sintesis yakni polimer yang dibuat 

melalui polimerisasi dari monomer-monomer polimer. Polimer sintesis 

sesungguhnya yang pertama kali digunakan dalam skala komersial adalah 

dammar Fenol formaldehida. Dikembangkan pada permulaan tahun 1900-

an oleh kimiawan kelahiran Belgia Leo Baekeland (yang telah sukses 

dengan penemuanya mengenai kertas foto sensitif cahaya), dan dikenal 

secara komersial sebagai bakelit. (5) 

Bakelit atau Fenol formaldehida pertama kali disentesis oleh Leo 

Baekeland. Bakelit sendiri merupakan salah satu contoh dari polimer yang 

berdasarkan asalnya polimer sintesis. Polimer sintesis sendiri artinya adalah 

polimer yang di buat di pabrik. Selain itu bakelit mempunyai sifat polimer 

yang tidak dapat melunak dan dibentuk ulang. Jika dipanaskan pada suhu 

tinggi, maka plastik ini akan terurai dan rusak. 

Proses pembentukan bakelit adalah polimer kondensasi.  Bakelit 

digunakan untuk instalasi listrik dan alat-alat yang tahan suhu tinggi, 

misalnya asbak dan fiting lampu listrik (16). Salah satu perusahaan yang 

memproduksi bakelit adalah CV. Kurnia Jaya. 

Jenis–jenis Polimer Berdasarkan Susunan Rantai 

a. Polimer Linier 

Polimer Linier yaitu polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan 

satu sama lainnya membentuk rantai polimer yang panjang (5).  Sifat–sifat 
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polimer linier adalah lentur, mempunyai BM kecil dan bersifat termoplastis 

(18). Polimer linear terdiri dari rantai panjang atom-atom skeletal yang 

dapat mengikat gugus substituen. Polimer ini biasanya dapat larut dalam 

beberapa pelarut, dan dalam keadaan padat pada temperatur normal. 

Polimer ini terdapat sebagai elastomer, bahan yang fleksibel (lentur) atau 

termoplastik (seperti gelas). Contoh : Polietilena poli (vinil klorida) atau 

PVC, poli (metil metakrilat), poliakrilonitril  dan nylon 66. (4) 

 

b. Polimer Bercabang 

Polimer Bercabang, yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit 

ulang membentuk cabang pada rantai utama (5). Sifat polimer bercabang 

adalah lentur, mempunyai BM kecil dan bersifat termoplastis (18). Polimer 

bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linear dengan percabangan 

pada struktur dasar yang sama sebagai rantai utama (4). Contoh dari 

polimer bercabang adalah Glikogen. 

c. Polimer Berikatan Silang (Cross – linking) 

Polimer Berikatan Silang (Cross – linking), yaitu polimer yang terbentuk 

karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai 

utamanya (5). sifat polimer bercabang adalah kaku, mempunyai BM besar 

dan bersifat termosit (18). 

Pembentukan sambungan silang dilakukan dengan sengaja melalui 

proses industri untuk mengubah sifat polimer, sebagaimana terjadi pada 

proses vulkanisasi karet. Banyak sistem polimer sifatnya sangat ditentukan 

oleh pembentukan jaringan tiga dimensi, misalnya bakelit yang merupakan 

dammar mengeras–bahang dan fenol–metanal. Dalam sistem polimer 
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seperti itu pembentukan sambungan silang tiga dimensi terjadi pada tahap 

akhir produksi. Proses ini memberikan sifat kaku dan keras kepada polimer. 

Jika tahap akhir produksi melibatkan penggunaan panas, polimer tergolong 

mengeras–bahang dan polimer disebut dimatangkan. Akan tetapi, beberapa 

sistem polimer dapat dimatangkan pada keadaan dingin dan karena itu 

tergolong polimer mengeras–dingin. Polimer lurus (hanya mengandung 

sedikit sekali sambungan silang, atau bahkan tidak ada sama sekali) dapat 

dilunakkan dan dibentuk melalui pemanasan. Polimer seperti itu disebut 

polimer lentur–bahang (22). 

 

2. Jenis–jenis Polimer Berdasarkan Sifat Termal 

a. Termoplastik 

Polimer termoplastik adalah polimer yang bisa mencair dan melunak. 

Hal ini disebabkan karena polimer-polimer tersebut tidak berikatan silang 

(linier atau bercabang) biasanya bisa larut dalam beberapa pelarut (5). 

Bahan-bahan yang bersifat termoplastik mudah untuk diolah kembali 

karena setiap kali dipanaskan bahan-bahan tersebut dapat dituangkan ke 

dalam cetakan yang berbeda untuk membuat produk plastik yang baru. 

Polietilen (PE) dan polivinilklorida (PVC) merupakan contoh jenis polimer 

ini (3). Perusahaan yang memproduksi PVC adalah PT. Setia Pratama 

Lestari Pelletizing (24). 

b. Termoset 

Plastik-plastik termosetting biasanya bersifat keras karena mereka 

mempunyai ikatan-ikatan silang. Plastik termoset menjadi lebih keras ketika 

dipanaskan karena panas itu menyebabkan ikatan-ikatan silang lebih mudah 
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terbentuk. Bakelit, poli (melanin formaldehida) dan poli (urea 

formaldehida) adalah contoh polimer ini. Sekalipun polimer-polimer 

termoseting lebih sulit untuk dipakai ulang daripada termoplastik, namun 

polimer tersebut lebih tahan lama. Polimer ini banyak digunakan untuk 

membuat alat-alat rumah tangga yang tahan panas seperti cangkir (3). 

 

Tabel 8. Perbedaan Sifat Plastik Termoplas dan Plastik Termoset 

Termoplastik Termoset 

Mudah diregangkan  Keras dan rigid 

Fleksibel Tidak Fleksibel 

Melunak jika dipanaskan  Mengeras jika dipanaskan 

Titik leleh rendah Tidak meleleh jika dipanaskan 

Dapat dibentuk ulang Tidak dapat dibentuk ulang 

 

3. Jenis-jenis Polimer Berdasarkan Jenis Monomer 

a. Homopolimer 

Homopolimer merupakan polimer yang terbentuk dari penggabungan 

monomer sejenis dengan unit berulang yang sama (5).  

Struktur polimer. . . – A – A – A – A – A – A –. . Salah satu contoh 

pembentukan homopolimer dari polivinil klorida adalah sebagai berikut : 

(3) (3) 

b. Kopolimer 

Kopolimer merupakan polimer yang tersusun dari dua macam atau 

lebih monomer. Contoh: polimer SBS (polimer stirena-butadiena-stirena)  

Kopolimer ini dibagi lagi atas empat kelompok yaitu: 
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1) Kopolimer acak. 

yaitu kopolimer yang mempunyai sejumlah satuan berulang yang 

berbeda tersusun secara acak dalam rantai polimer.  

Strukturnya: . . . – A – B – A – A – B – B – A – A –. . . . (3) 

 

2) Kopolimer silang teratur. 

yaitu kopolimer yang mempunyai beberapa kesatuan ulang yang 

berbeda berselang-seling adanya dalam rantai polimer.  

Strukturnya:. . . – A – B – A – B – A – B – A – B – . . . (3). 

 

3) Kopolimer blok. 

yaitu kopolimer yang mempunyai suatu kesatuan berulang berselang-

seling dengan kesatuan berulang lainnya dalam rantai polimer. 

Strukturnya: . – A – A – A – A – B – B – B – B – A – A – A – A –. (3) 

 

4) Kopolimer cabang/Graft Copolimer. 

yaitu kopolimer yang mempunyai satu macam kesatuan berulang 

menempel pada polimer tulang punggung lurus yang mengandung 

hanya satu macam kesatuan berulang dari satu jenis monomer. (3) 

 

4. Jenis–jenis Polimer Berdasarkan Reaksi Polimerisasi 

a. Poliadisi 

Poliadisi yaitu polimer yang terjadi karena reaksi adisi. Reaksi adisi 

atau reaksi rantai adalah reaksi penambahan (satu sama lain) molekul-
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molekul monomer berikatan rangkap atau siklis biasanya dengan adanya 

suatu pemicu berupa radikal bebas atau ion (5). 

Polimer adisi yaitu polimer yang terbentuk dari reaksi polimerisasi yang 

disertai dengan reaksi pemutusan ikatan rangkap diikuti oleh adisi dari 

monomer-monomernya (4).. 

Dalam reaksi polimer adisi ini tidak disertai terbentuknya molekul-

molekul kecil seperti H2O atau NH3. Dalam reaksi polimerisasi adisi, 

umumnya melibatkan reaksi rantai. Mekanisme polimerisasi adisi dapat 

dibagi menjadi tiga tahap yaitu: (3) 

 

Tabel 9. Pembagian Mekanisme Polimerisasi Adisi 

Tahap Inisiasi Tahap pembentukan pusat-pusat aktif 

Tahap Propagasi Tahap pembentukan rantai lewat adisi 

monomer secara kontinyu 

Tahap Terminasi Yaitu tahap deaktivasi pusat aktif 

(3) 

Sebagai contoh mekanisme polimerisasi adisi dari pembentukan 

polietilenasebagai berikut: 

 Inisiasia untuk tahap pertama ini dimulai dari penguraian inisiator 

dan adisi molekul monomer pada salah satu radikal bebas yang 

terbentuk. Bila kita nyatakan radikal bebas yang terbentuk dari 

inisiator sebagai R‟, dan molekul monomer dinyatakan dengan CH2 

= CH2, maka tahap inisiasi dapat digambarkan sebagai berikut: (3) 

 

 (3) 
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 Propagasi dalam tahap ini terjadi reaksi adisi molekul monomer 

pada radikal monomer yang terbentuk dalam tahap inisiasi (3). 

Bila proses dilanjutkan, akan terbentuk molekul polimer yang besar, 

dimana ikatan rangkap C= C dalam monomer etilena akan berubah 

menjadi ikatan tunggal C – C pada polimer polietilena (3). 

 Terminasi dapat terjadi melalui reaksi antara radikal polimer yang 

sedang tumbuh dengan radikal mula-mula yang terbentuk dari 

inisiator 

(R‟) atau antara radikal polimer yang sedang tumbuh dengan radikal 

polimer lainnya, sehingga akan membentuk polimer dengan berat 

molekul tinggi (3).  

b. Polikondensasi 

Polimer kondensasi terjadi dari reaksi antara gugus fungsi pada 

monomer yang sama atau monomer berbeda (4). Dalam polimerisasi 

kondensasi kadang-kadang disertai dengan terbentuknya molekul kecil 

seperti H2O, NH3, atau HCl (3).  

Monomer-monomer bereaksi secara adisi untuk membentuk rantai. 

Namun demikian, setiap ikatan baru yang dibentuk akan bersamaan dengan 

dihasilkannya suatu molekul kecil biasanya air dari atom-atom monomer. 

Pada reaksi ini, tiap monomer harus mempunyai dua gugus fungsional 

sehingga dapat menambahkan pada tiap ujung ke unit lainnya dari rantai 

tersebut. Jenis reaksi polimerisasi ini disebut reaksi kondensasi. 

Dalam polimerisasi kondensasi, suatu atom hidrogen dari satu ujung 

monomer bergabung dengan gugus–OH dari ujung monomer yang lainnya 
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untuk membentuk air. Reaksi kondensasi yang digunakan untuk membuat 

satu jenis nilon ditunjukkan pada gambar berikut (3). 

 

Kondensasi terhadap dua monomer yang berbeda yaitu 1,6 – 

diaminoheksana dan asam adipat yang umum digunakan untuk membuat 

jenis nilon. Nilon diberi nama menurut jumlah atom karbon pada setiap 

unit monomer. Dalam gambar ini, ada enam atom karbon di setiap 

monomer, maka jenis nilon ini disebut nilon 66 (3). 

 

5. Jenis-jenis Polimer Berdasarkan Aplikasinya 

a. Polimer Komersial 

Polimer Komersial adalah yang disintesis dengan biaya murah dan 

diproduksi secara besar-besaran. Polimer komersial pada prinsipnya terdiri 

dari 4 jenis polimer utama yaitu: Polietilena, Polipropilena, Poli (vinil 

klorida), dan Polisterena. Polietilena dibagi menjadi produk massa jenis 

rendah (< 0,94 g/cm3), dan produk massa jenis tinggi (> 0,94 g/cm3). 

Perbedaan dalam massa jenis ini timbul dari strukturnya yaitu 

polietilena massa jenis tinggi secara esensial merupakan polimer linier dan 

polietilena massa jenis rendah bercabang. Plastik-plastik komoditi mewakili 

sekitar 90% dari seluruh produksi termoplastik dan sisanya terbagi diantara 

kopolimer stirena – butadiena, kopolimer akrilonitril – butadiena – stirena 

(ABS), poliamida dan poliester. Contoh plastik - plastik komoditi dan 

penggunaannya dapat dilihat pada tabel (5). 
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Tabel 10. Contoh Plastik-plastik Komoditi dan Penggunaannya 

Tipe Singkatan Kegunaan Utama 

Polietilena masa 
jenis rendah 

LDPE Lapisan pengemas, isolasi kawat, kabel, 
barang mainan,botol felksibel, 
perabotan, bahan pelapis. 

Polietilena masa 
jenis tinggi 

HDPE Botol, drum, pipa, saluran, lembaran, 
film, isolasi, kawat dan kabel 

Polipropilena PP Bagian-bagian mobil dan perkakas, tali, 
anyaman, karpet, film 

Poli (vinil klorida) PVC Bahan bangunan, pipa, tegar, bahan 
untuk lantai, isolasi kawat dan kabel, 
film dan lembaran 

Polistirena PS Bahan pengemas(busa dan film), isolasi 
busa, perkakas, perabotan rumah, 
barang, mainan 

(5) 

 

b. Polimer Teknik 

Polimer Teknik yaitu polimer yang memiliki sifat unggul tetapi 

harganya mahal. Konsumsi plastik teknik kimia hingga akhir tahun 1980-an 

mencapai kira-kira 1,5x109 kg/tahun diantaranya poliamida, polikarbonat, 

asetal, poli (fenilena oksida) dan poliester mewakili sekitar 99% dari 

pemasaran. Yang tidak diperhatikan adalah bahan-bahan berkualitas teknik 

dari kopolimer akrilonitril – butadiena – stirena, berbagai polimer 

terfluorinasi dan sejumlah kopolimer serta bahan paduan polimer yang 

meningkat jumlahnya. Ada banyak kesamaan dalam pasaran plastik - 

plastik teknik tetapi plastik - plastik ini dipakai terutama dalam bidang 

transportasi seperti (mobil, truk, pesawat udara), konstruksi (perumahan, 

instalasi pipa ledeng, perangkat keras), barang-barang listrik dan elektronik 

(mesin bisnis, komputer), mesin-mesin industri dan barang-barang 

konsumsi (5).  
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c. Polimer dengan tujuan khusus 

Polimer dengan tujuan khusus yaitu polimer yang memiliki sifat 

spesifik yang unggul dan dibuat untuk keperluan khusus. Contoh: alat-alat 

kesehatan seperti termometer/timbangan (5). 

  

C. Cara Menganalisis Polimer 

1. FTIR (Fourier Transform Infra Red) 

Spektroskopi FTIR merupakan suatu metode analisis yang dipakai 

untuk karakterisasi bahan polimer dan analisis gugus fungsi. Dengan cara 

menentukan dan merekam hasil spektra residu dengan serapan energi oleh 

molekul organik dalam sinar infra merah. Dengan infra merah didefinisikan 

sebagai daerah yang memiliki panjang gelombang dari 1-500 cm-1. Setiap 

gugus dalam molekul umumnya mempunyai karakteristik sendiri sehingga 

spektroskopi FTIR dapat digunakan untuk mendeteksi gugus yang spesifik 

pada polimer. Intensitas pita serapan merupakan ukuran konsentrasi gugus 

yang khas yang dimiliki oleh polimer. Metode ini didasarkan pada interaksi 

antara radiasi infra merah dengan materi (interaksi atom atau molekul 

dengan radiasi elektromagnetik). Interaksi ini berupa absorbansi pada 

frekuensi atau panjang gelombang tertentu yang berhubungan dengan 

energi transisi antara berbagai keadaan energi vibrasi, rotasi dan molekul. 

Radiasi infra merah yang penting dalam penentuan struktur atau analisis 

gugus fungsi terletak pada 650 cm-1 – 4000 cm-1. Berikut merupakan 

gambar dari FTIR (29). 

2. Kromatografi Permeasi Gel (GPC) 
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Teknik kromatografi permeasi gel (GPC) berkembang sebagai cara 

penentuan bobot molekul polimer yang digunakan sejak tahun 1960-an. 

Kromatografi gel merupakan metode kromatografi baru, meliputi 

kromatografi eksklusi, kromatogeafi penyaring gel, dan kromatografi 

permeasi gel. Kromatografi ini paling mudah dimengerti dan paling mudah 

dikerjakan (29). 

Kolom dapat melewatkan molekul pelarut yang merupakan fasa 

bergerak, sedangkan molekul polimer yang lebih kecil dapat memasuki 

pori–pori gel, karena itu bergerak lebih lambat disepanjang kolom 

dibanding molekul besar. Elemen yang keluar dideteksi dengan cara 

spektroskopi atau cara–cara fisik lainnya dan dikalibrasi dengan larutan 

polimer standar untuk menghasilkan kurva distribusi bobot molekul (29). 

3. Analisis Termogravimetri (TGA) 

TGA dipakai terutama untuk menetapkan stabilitas panas polimer-polimer. 

Metode TGA yang paling banyak dipakai didasarkan pada pengukuran berat 

yang kontiniu terhadap neraca sensitif disebut neraca panas. Ketika suhu 

sampel dinaikan dalam udara atau dalam suatu atmosfer yang inert. TGA ini 

dinyatakan sebagai TGA non isoterma. Data dicatat sebagai termogram berat 

versus temperatur. Hilangnya berat bisa timbul dari evaporasi lembab yang 

tersisa atau pelarut, tetapi pada suhu-suhu yang lebih tinggi terjadi dari 

terurainya polimer. (30) 

Selain memberikan informasi mengenai stabilitas panas, TGA bisa dipakai 

untuk mengkarakterisasi polimer melalui hilangnya suatu entitas yang 

diketahui, sebagai HCL dari poli (vinil klorida). Dengan demikian kehilangan 

berat bisa dikorelasikan dengan persen vinil klorida dalam suatu vinil klorida 
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dalam suatu kopolimer. TGA juga bermanfaat untuk penetapan volatilitas 

bahan pemlastik dan bahan–bahan tambahan lainnya. Penelitian-penelitian 

stabilitas panas akan tetapi, merupakan aplikasi utama dari TGA (30). 

TGA insotermal kurang umum dipakai daripada TGA nonisotermal. 

Insturmen-insturmen TGA modern memungkinkan termogram-termogram 

dicatat pada kuantitas mikrogram terhadap produk-produk degradasi yang 

terjadi. Analisis termogravimetri dilakukan baik secara dinamik maupun 

secara statik. Pada termogravimetrik dinamik, sampel dinaikkan 

temperaturnya secara linier terhadap waktu. Pada cara statik atau 

termogravimetri isotermal, sampel dipelihara temperaturnya pada suatu 

periode waktu tertentu, selama waktu tersebut setiap perubahan berat dicatat 

(30). 

Pada rangkaian peralatannya diperlukan paling tidak tiga komponen utama, 

yakni timbangan berpresisi tinggi, tungku dan perekam. Kenaikan temperatur 

dalam tungku haruslah berfungsi linier terhadap waktu dan mampu digunakan 

baik dalam lingkungan inert, oksidasi maupun reduksi. Perubahan temperatur 

dan berat direkam secara kontinyu sedemikian rupa Sehingga tidak ada 

termogram yang terlewati (30). 

Laju pemanasan sampel dan atmosfer sekeliling sampel dapat 

mempengaruhi bentuk termogram suatu senyawa tertentu. Metode analisis 

termal ini diantaranya berguna untuk mengetahui formula materi hasil 

dekomposisi termal. Ia berguna juga untuk mengetahui range temperatur. Ini 

dapat dilakukan dengan memfariasikan laju pemanasan dan mencatat 

perubahan beratnya. Data termogravimetri dapat dimanfaatkan untuk 

mengevaluasi parameter kinetic (30). 
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4. Analisis Termal Diferensial (DTA) 

Teknik ini dilakukan dengan cara merekam secara terus-menerus perbedaan 

temperatur antara contoh yang diukur dengan materi pembanding yang inert 

sebagai fungsi dari temperatur tungku. DTA dan TGA masing-masing 

komplementer satu terhadap lainnya, tetapi range pengukuran DTA jauh lebih 

besar (30). 

Komponen peralatan utama DTA terdiri atas pemegang sampel, tungku 

yang dilengkapi dengan termokopel, sistem  pengendali aliran, sistem penguat 

sinyal, pengendali program tenaga tungku dan perekam. Untuk memperoleh 

data DTA, mula-mula kedalam tabung yang berisi sampel (diameter 2 mm, 

kapasitas 0,1-10 mg sampel) dimasukkan termokopel yang sangat tipis. Hal 

yang sama juga terhadap tabung yang berisi pembanding seperti alumina, pasir 

kuarsa ataupun dibiarkan kosong. Pada metode dinamik, kedua tabung 

diletakkan bersisian pada blok tempat sampel, kemudian dipanaskan atau 

didinginkan dengan laju yang seragam. Agar memperoleh hasil yang 

reprodusibel semua langkahnya sebaiknya mengikuti tata cara standar. 

Pertama materi sampel harus halus(100 mesh). Hasil pengaluran antara ∆T 

Sebagai fungsi T merupakan indikasi perolehan ataupun kehilangan energyi 

dari sampel yang diteliti (30). 

5. Titrasi Termometrik 

Variabel yang diukur pada titrasi dengan metode ini adalah panas 

reaksinya. Temperatur dialirkan terhadap volume titran. Titran diteteskan dari 

buret terhadap suatu larutan yang terletak dalam suatu bejana yang terisolasi 

secara termal. Perubahan temperatur pada setiap penambahan volume titran 
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direkam secara terus-menerus. Titik akhir ditandai dengan belokan yang tajam 

pada kurva titrasi pada media tidak berair (30). 

Komponen utama dan metodologi dalam titrasi termometrik sangatlah 

sederhana. Ia terdiri atas buret dengan penetesan otomatis, kamar titrasi 

adiabatis, termistor dan perekam. Perubahan temperatur direkam sebagai 

fungsi waktu. Kurva titrasi termometrik menyatakan ukuran perubahan etalpi 

total, tercakup didalamnnya perubahan entropi dan energi dalam. Metode ini 

digunakan untuk titrasi dan titrasi asetat anhidrida dalam asam asetat serta 

studi asetilasi (30). 

 

6. Metode Termal dalam Analisis Kuantitatif 

Peranan metode analisis termal misalnya dalam pemilihan temperatur yang 

serasi untuk mengeringkan endapan dalam analisis gravimetri anorganik. 

Contohnya adalah pengendapan Mg oksinat yang dikeringkan pada 1100oC. 

Pada temperatur ini dua molekul masih terikat dalam molekul Mg-

oksinat,tetapi pada 2100oC, molekul tersebut terhidrasi secara total (30). 

Sebagai pertimbangan dapat ditinjau pengendapan kompleks besi cupferron 

menunjukkan bahwa komposisi pastinya pada setiap suhu tidak dapat 

ditentukan, untuk mengatasi hal ini kompleks dibakar sehingga berat materi 

sebagai oksidasi pada komposisi tersebut dapat diketahui. Perhatian utama 

untuk pengerjaan ini adalah timbangan termal (30). 

TMA memperkerjakan probe sensitif dalam kontaknya dengan permukaan 

sampel dengan sampel polimer. Ketika sampel dipanaskan probe tersebut 

merasakan adanya transisi-transisi thermal seperti Tg atau Tm, dengan 

mendeteksi perubahan volume (dilatometri) ataupun perubahan modulus. 
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Dalam kasus yang awal dipakai tip probe yang datar, dan pada yang terakhir 

dipakai tip yang runcing, untuk menembus permukaan. Gerakan probe 

dideteksi oleh pengubah suatu variabel yang mencatat keluaran voltase 

proporsional dengan pergantian tersebut. TMA biasanya lebih sensitif daripada 

DSC atau DTA untuk mendeteksi transisi-transisi termal (30). 

Metode mekanik lainnya yang kurang umum dipakai adalah analisis 

anyaman torsi (TBA, torsional braid analisis). Dalam TBA suatu anyaman 

atau benang gelas di impregnasi dengan sampel polimer. Sampel ini kemudian 

dipanaskan ketika anyaman atau benang tersebut disubyeksikan ke oskilasi-

oskilasi torsi. Variasi-variasi dalam kelakuan oskilasi berkaitan dengan transisi-

transisi termomekanik (30). 

 

7. Kromotografi Pirolis Gas (PGC) 

Pada tahun 1959 muncul laporan pertama mengenai perpaduan langsung 

alat pirolis dengan kolom suatu kromotografi gas. Sejak itu kombinasi pirolis 

dan kromotografi gas telah terbukti menjadi alat yang bermanfaat untuk 

karakterisasi polimer (30). 

Pirolis diselesaikan dengan salah satu dengan tiga cara, yaitu pirolis ruang 

tungku, pirolis kilat, dan spirolis laser. Pada masing-masing kasus 

kromotogram dari produk-produk pirolis disebut pirogram. Pada metode ruang 

tungku, suatu sampel polimer yang berada dalam “perahu” sampel dimasukan 

kedalam ruang pirolis yang belum dipanaskan cepat dari suhu ruang ke suhu 

pirolis. Produk-produk pirolis terbentuk gas dialirkan langsung kedalam 

kromotograf gas oleh gas pengangkut.  
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Metode pirolis kilat mempekerjakan suatu koil atau filamel yang 

mempunyai resistensi tinggi yang dilapisi dengan sampel polimer dan dipasang 

langsung ke sampel kromotograf tersebut, kemudian dipanaskan oleh arus 

listrik. Beberapa alat pirolis kilat menggunakan filament-filamen feromagnetik 

yang dipanaskan oleh induksi frekuensi tinggi ke titik curie, yang cepat 

membawa sampel ke suatu suhu yang konstan dan bisa terbuktikan ulang (30). 

Dalam metode pirolis laser, pirolis diselesaikan dengan suatu berkas laser 

yang terfokus. Pirogram-pirogram yang diperoleh biasanya jauh lebih 

sederhana daripada yang diperoleh dengan dua metode lainnya karena tidak 

semua polimer menyerap sinar laser, hitam karbon sering dicampur dengan 

sampel untuk mempermudah pirolis (30). 

PGC polimer-polimer bermanfaat untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. 

Dengan analisis kualitatif polimer-polimer seringkali bisa diindentifikasi dari 

pola peak-peak (sidik jari) dalam program. Bahkan homopolimer-

homopolimer dengan taktisitas berbeda, atau kopolimer-kopolimer acak, blok, 

dan cangkok yang di preparasi dengan monomer-monomer sama selalu 

memperlihatkan program-pirogram karakteristik. Satu contoh dari analisis 

kuantitatif adalah penetapan vinil asetat dalam poli [etilena-co-(vinil asetat)] 

dengan mengukur asam asetat yang keluar selama pirolis (30). 

PGC juga bermanfaat dalam menjelaskan langkag-langkah degradasi 

termal. Sebagai contoh, program polietina terdiri dari triplet-triplet berjarak 

teratur sesuai dengan Alkana, alkena, dan α, ∞ alkadiena (masing-masing 

dengan jumlah karbon yang sama), yang menunjukkan bahwa degradasi 

terjadi melalui pengguntingan acak rangka polimer. Karena terjadinya 

degradasi lebih lanjut produk-produk pirolis yang mula-mula terbentuk, 



  349 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

beberapa polimer seperti polistirena dan poli (metal metakrilat) 

memperlihatkan peak-peak monomer yang besar dalam pirogramnya yang 

timbul dari reaksi-reaksi depolimerisasi. Spektrometri massa atau kombinasi 

GC dan spektometri massa juga dipakai untuk mengidentifikasi produk-

produk pirolis (30). 

 

 

8. Differential Scanning Calorymetri (DSC) 

Analisis termal dalam pengertian luas adalah pengukuran sifat kimia fisika 

bahan sebagai fungsi suhu. Penetapan dengan metode ini dapat memberikan 

informasi pada kesempurnaan kristal, polimorfisma, titik lebur, sublimasi, 

transisi kaca, dedrasi, penguapan, pirolisis, interaksi padat-padat dan 

kemurnian. Data semacam ini berguna untuk karakterisasi senyawa yang 

memandang kesesuaian, stabilitas, kemasan dan pengawasan kualitas. 

Pengukuran dalam analisis termal meliputi suhu transisi termogravimetri dan 

analisis cemaran (29). 

Analisis termal DSC digunakan untuk mengetahui fase-fase transisi pada 

polimer. Analisis ini menggunakan dua wadah sampel dan pembanding yang 

identik dan umumnya terbuat dari alumunium. Teknik-teknik yang mencakup 

dalam metode analisis termal adalah TGA, yang didasari pada perubahan 

berat akibat pemanasan. Analisis diferensial termal di dasari pada perubahan 

kandungan panas akibat perubahan temperatur dan titrasi termometrik. Dalam 

DTA 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. Dalam DSC 
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sampel dan pembanding juga bergantung pada penambahan suhu secara terus-

menerus, namun panas yang ditambahkan baik ke sampel atau ke pembanding 

dilakukan seperlunya, hal ini untuk mempertahankan agar suhu keduanya 

selalu sama. Penambahan panas dicatat pada recorder, panas ini digunakan 

untuk mengganti kekurangan atau kelebihan sebagai akibat dari reaksi 

endoterm atau eksoterm yang terjadi dalam sampel. Data yang di peroleh dari 

masing-masing teknik tersebut digunakan untuk memplot secara kontiniu 

dalam bentuk kurva yang dapat disetarakan dengan suatu spektrum yang 

dikenal dengan termogram (29). 

Differential Scanning Calorimeter (DSC) merupakan salah satu alat 

dari Thermal Analyzer yang dapat digunakan untuk menentukan kapasitas 

panas dan entalpi dari suatu bahan. Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

adalah teknik analisa yang mengukur perbedaan kalor yang masuk ke dalam 

sampel dan pembanding sebagai fungsi temperatur. Differential Scanning 

Calorimetry (DSC) secara luas digunakan untuk mengkarakterisasi sifat 

thermophysical polimer. DSC dapat mengukur sifat termoplastik penting 

termasuk titik leleh, kalor peleburan, persen kristalinitas dan suhu transisi gelas 

(29). 

Kalorimetri pemindaian atau DSC Diferensial adalah teknik thermoanalytical 

di mana perbedaan dalam jumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

suhu dari sampel dan acuan yang diukur sebagai fungsi temperatur. Baik 

sampel dan acuan yang sangat dipertahankan pada suhu yang sama pada 

hampir seluruh percobaan.  Secara umum, program suhu untuk analisis DSC 

dirancang seperti bahwa peningkatan suhu pemegang sampel linear sebagai 
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fungsi waktu. Sampel referensi harus memiliki kapasitas panas yang jelas atas 

kisaran temperatur akan dipindai (29). 

Prinsip dasar yang mendasari teknik ini adalah bila sampel mengalami 

transformasi fisik seperti transisi fase, lebih atau kurang panas harus mengalir 

ke referensi untuk mempertahankan keduanya pada temperatur yang sama.  

Lebih atau kurang panas yang harus mengalir ke sampel tergantung pada 

apakah proses ini eksotermik atau endotermik. Misalnya, sebagai sampel padat 

meleleh, cairan itu akan memerlukan lebih banyak panas mengalir ke sampel 

untuk meningkatkan suhu pada tingkat yang sama sebagai acuan.  Hal ini 

disebabkan penyerapan panas oleh sampel karena mengalami transisi fase 

endotermik dari padat menjadi cair. Demikian juga, sampel ini mengalami 

proses eksotermik (seperti kristalisasi), panas yang lebih sedikit diperlukan 

untuk menaikkan suhu sampel. Dengan mengamati perbedaan aliran panas 

antara sampel dan referensi, diferensial scanning kalorimeter mampu 

mengukur jumlah panas yang diserap atau dilepaskan selama transisi tersebut 

(29). 

DSC juga dapat digunakan untuk mengamati perubahan fasa lebih halus, 

seperti transisi kaca. DSC banyak digunakan dalam pengaturan industri 

sebagai instrumen pengendalian kualitas karena penerapannya dalam 

mengevaluasi kemurnian sampel dan untuk mempelajari pengobatan polimer. 

Hasil percobaan DSC adalah pemanasan atau pendinginan kurva. Polimer 

sering dianggap sebagai material yang tidak mampu memberikan performa 

yang baik pada termperatur tinggi. Namun pada kenyataannya terdapat 

beberapa polimer yang cocok untuk penggunaan pada temperatur tinggi, 

bahkan lebih baik daripada traditional materials (29). 
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Pada polimer, khususnya plastik, definisi temperatur tinggi adalah suhu 

diatas 135oC. Pada temperatur tinggi, polimer tidak hanya melunak, tetapi 

juga dapat mengalami degradasi termal. Sebuah plastik yang mengalami 

pelunakan pada temperatur tinggi tetapi mulai mengalami degradasi termal 

pada suhu yang jauh lebih rendah hanya dapat digunakan pada suhu di bawah 

suhu dia mulai mengalami degradasi (29).  

Menentukan temperatur aplikasi membutuhkan pengetahuan mengenai 

perilaku degradasi termal dari polimer tersebut. Titik pelunakan pada polimer 

sangatlah ditentukan oleh tipe polimer yang digunakan. Pada polimer amorf, 

suhu yang penting adalah Tg (glass transition temperature). Sedangkan, pada 

polimer kristalin dan semi-kristalin, suhu yang penting terletak pada Tm 

(melting point) (29). 

Prinsip kerja analisis termal DSC didasarkan pada perbedaan suhu antara 

sampel dan suatu pembanding yang diukur ketika sampel dan pembanding 

dipanaskan dengan pemanasan yang beragam. Perbedaan suhu antara sampel 

dan zat pembanding yang lembam (inert) akan teramati apabila terjadi 

perubahan dalam sampel yang melibatkan panas seperti reaksi kimia, 

perubahan fase atau perubahan struktur. Jika ΔH (-) maka suhu sampel akan 

lebih rendah daripada suhu pembanding, sedangkan jika ΔH (+) maka suhu 

sampel akan lebih besar daripada suhu zat pembanding. Perubahan kalor 

setara dengan perubahan entalpi pada tekanan konstan (29). 

Data yang diperoleh dari analisis DSC dapat digunakan untuk mempelajari 

kalor reaksi, kinetika, kapasitas kalor, transisi fase, kestabilan termal, 

kemurnian, komposisi sampel, titik kritis, dan diagram fase. Termogram hasil 

analisis DSC dari suatu bahan polimer akan memberikan informasi titik 
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transisi kaca (Tg), yaitu suhu pada saat polimer berubah dari bersifat kaca 

menjadi seperti karet, titik kristalisasi (Tc), yaitu pada saat polimer berbentuk 

kristal, titik leleh (Tm), yaitu saat polimer berwujud cairan, dan titik 

dekomposisi (Td), yaitu saat polimer mulai rusak. Tipe-tipe dasar dalam sistem 

DSC, yaitu : 

a. Heat – flux DSC 

b. Power Competation DSC 

c. Hyper DSC (29) 

Polimer adalah suatu molekul raksasa (makromolekul) yang terbentuk dari 

susunan ulang molekul kecil yang terikat melalui ikatan kimia. Istilah polimer 

pertama kali digunakan oleh kimiawan dari Swedia, Berzelius (1833). Sedangkan 

Perkembangan industri polimer ini diawali ketika Charles Goodyear dari Amerika 

Serikat berhasil menemukan vulkanisasi pada tahun 1839.    

Polimer diklasifikasikan kedalam 6 kelompok besar yaitu Berdasarkan 

sumbernya (biopolimer, semi sintetik, anorganik), susunan rantainya (polimer 

linear, bercabang dan ikatan silang), sifat termal (termoplastik dan termoset), jenis 

monomer (homopolimer dan kopolimer), reaksi polimerisasi (poliadisi dan 

polikondensasi), dan berdasarkan Aplikasinya (polimer komersial, teknik dan 

polimer khusus). 

Untuk menganalisis polimer terdapat 8 metode yaitu FTIR (Fourier Transform 

Infra Red), Kromatografi Permeasi Gel (GPC), Analisis Termal Diferensial (DTA), 

Titrasi Termometrik, Metode Termal dalam Analisis Kuantitatif, Kromotografi Pirolis 

Gas (PGC), Differential Scanning Calorymetri (DSC),  
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Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan polimer ?  

Jawab : Polimer adalah suatu molekul raksasa (makromolekul) yang terbentuk 

dari susunan ulang molekul kecil yang terikat melalui ikatan kimia. Suatu 

polimer akan terbentuk bila seratus atau seribu unit molekul kecil yang disebut 

monomer, saling berikatan dalam suatu rantai (3). 

 

2. Sebutkan faktor-faktor utama yang menyebabkan pesatnya industri polimer! 

Jawab : 

a. Bahan-bahan polimer dapat memenuhi spektrum luas dari 

kehidupan 

b. Harganya relatif murah 

c. Kualitasnya dapat ditingkatkan lewat perubahan struktur kimia, 

penambahan aditif, penstabil dan pewarna 

d. Dapat dicampur dengan polimer lain sehingga menghasilkan 

bahan dengan kualitas sesuai yang dikehendaki (31). 

 

3. Jelaskan dampak negatif dari penggunaan polimer! 

Jawab :  

1. Ancaman Polimer Sintetik Bagi Kesehatan Manusia 

a. Pembakaran plastik 

 Plastik memiliki tekstur yang kuat dan tidak mudah terdegradasi 

oleh mikroorganisme tanah. Oleh karena itu seringkali kita 

membakarnya untuk menghindari pencemaran terhadap tanah dan air 

di lingkungan kita. 
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Namun pembakaran plastik ini justru dapat mendatangkan masalah 

tersendiri bagi kita. Sampah polimer sintetis jangan dibakar, karena 

akan menghasilkan senyawa dioksin. Dioksin adalah suatu senyawa gas 

yang sangat beracun dan bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker). 

 Plastik vinyl chloride tidak berbahaya, tetapi monomer vinyl 

chloride sangat beracun dan karsinogenik yang mengakibatkan cacat 

lahir Selain itu juga dapat mengakibatkan kerusakan kromosom dan 

menyebabkan bayi-bayi lahir dalam kondisi cacat. 

 

b.  Penggunaan Plastik pada Kemasan Makanan 

Satu lagi yang perlu diwaspadai dari penggunaan plastik dalam 

industri makanan adalah kontaminasi zat warna plastik dalam 

makanan. Sebagai contoh adalah penggunaan kantong plastik hitam 

(kresek) untuk membungkus makanan seperti gorengan dan lain-lain. 

Zat pewarna hitam ini kalau terkena panas (misalnya berasal dari 

gorengan), bisa terurai, terdegradasi menjadi bentuk radikal. Zat racun 

itu bisa bereaksi dengan cepat, seperti oksigen dan makanan. 

Kalaupun tak beracun, senyawa tadi bisa berubah jadi racun bila 

terkena panas. Bentuk radikal ini karena memiliki satu elektron tak 

berpasangan menjadi sangat reaktif dan tidak stabil sehingga dapat 

berbahaya bagi kesehatan terutama dapat menyebabkan sel tubuh 

berkembang tidak terkontrol seperti pada penyakit kanker. Banyak 

faktor yang menentukan terjadinya kanker, misalnya kekerapan orang 

mengonsumsi makanan yang tercemar, sistem kekebalan, faktor 
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genetik, kualitas plastik, dan makanan. Bila terakumulasi, bisa 

menimbulkan kanker. 

Ancaman kesehatan yang terakhir seperti yang lazim kita lakukan 

apabila kita hendak memakan suatu makanan yang panas (misalnya 

gorengan) atau mencegah tangan terkotori oleh minyak dari gorengan 

tersebut, maka kita melapisi makanan tersebut dengan kertas tisu. 

Padahal hal tersebut sebenarnya dapat mengancam kesehatan kita. 

Ternyata, zat kimia yang terkandung dalam kertas tisu yang kita 

gunakan dapat bermigrasi ke makanan yang kita lapisi. Zat ini biasanya 

sering disebut pemutih klor yang memang ditambahkan dalam 

pembuatan kertas tisu agar terlihat lebih putih bersih. Zat ini bersifat 

karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). 

 

2. Dampak Negatif Polimer Terhadap Lingkungan 

Dalam kehidupan sehari-hari banyak barang-barang yang 

digunakan merupakan polimer sintetis mulai dari kantong plastik untuk 

belanja, plastik pembungkus makanan dan minuman, kemasan plastik, 

alat-alat listrik, dan alat-alat rumah tangga. Setiap kita belanja dalam 

jumlah kecil, misalnya diwarung, selalu kita akan mendapatkan 

pembungkus plastik dan kantong plastik . 

Barang-barang tersebut merupakan polimer sintetis yang tidak 

dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Akibatnya, barang-barang 

tersebut akan menumpuk dalam bentuk sampah yang tidak dapat 

membusuk. Atau menyumbat saluran air yang menyebabkan 
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banjir.Bila plastic dikubur maka akan membuat tanah itu menjadi tak 

subur dan tak dapat ditanami (32). 
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BAB 13. MATERIAL KERAMIK 
 

PENDAHULUAN 

Keramik sesuai dengan konteks modern mencakup material anorganik 

yang sangat luas. Keramik mengandung elemen nonmetalik dan metalik yang 

dibuat dengan berbagai teknik manufaktur. Keramik berasal dari kata Yunani 

“keramos”, yang berarti “bahan yang dibakar” atau “material yang dibakar di 

tungku atau tanur”. Namun demikian, keramik modern sering dibuat tanpa 

proses pembakaran di tungku (misalnya penekanan-panas, sintering-reaksi, 

devitrifikasi-gelas, dan sebagainya) (11). Keramik didefinisikan sebagai 

senyawa padat yang dibentuk dengan bantuan panas atau panas dan tekanan, 

yang terdiri dari sedikitnya satu logam dan satu unsur non logam, atau suatu 

gabungan sedikitnya dua unsur nonlogam (9).  

Klasifikasi Keramik 

Keramik dapat diklasifikasikan menurut tipe atau fungsinya dengan 

berbagai cara. Bidang industri, mengklasifikasikan keramik sebagai gerabah, 

produk lempung keras (bata, pipa keramik, dan sebagainya), bahan tahan-api 

(bata tahan-api, silika, alumina, basa, netral), semen dan beton, gelas dan 

enamel vitrous, dan keramik rekayasa (teknik, halus). Keramik dari kelompok 

keramik rekayasa memiliki kekuatan sangat tinggi dan keras, memiliki stabilitas 

kimia yang luar biasa dan dapat dibuat dengan toleransi dimensi sangat ketat. 

Pengenalan komponen keramik rekayasa didasarkan pada pendekatan ilmiah. 

Selain itu, pengembangan keramik rekayasa bertujuan untuk membuat material 

yang memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi dan lebih baik, temperatur 

pemprosesan yang lebih tinggi, dan mengingat kelangkaan mineral strategis. 
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Berbeda dengan keramik tradisional yang memanfaatkan mineral alam, 

keramik rekayasa yang baru bergantung pada ketersediaan material yang 

dimurnikan dan material sintetis, serta pada pengendalian mikrostruktur yang 

ketat selama pemprosesan. 

Berdasarkan komposisi kimia, keramik dapat diklasifikasikan dalam lima 

kategori utama: 

1. Oksida – alumina, Al2O3 (isolasi busi, grit batu gerinda), magnesia, MgO 

(lapisan tahan-api untuk tanur, kowi), zirkonia, ZrO2 (kepala piston, lapisan 

tahan-api tanur tangki gelas), zirkonia/alumina (media gerinda), spinel, 

M2+O.M2
3+O3 (ferit, magnet, transistor, pita rekam) gelas silika “fused” 

(peralatan laboratorium). 

2. Karbida – silikon karbida, SiC (industri kimia, kowi, pelindung keramik), 

silikon nitrida, Si3N4 (corong untuk aluminium cair, bantalan temperatur-

tinggi), boron nitrida, BN (kowi, batu gerinda untuk baja kekuatan-tinggi). 

3. Silikat – porselen (komponen listrik), steatite (isolator), mullit (bahan tahan-

api). 

4. Sialon – berbasis Si-Al-O-N dan M-Si-Al-O-N di mana M = Li, Be, Mg, Ca, Sc, 

Y, tanah jarang (mata pahat untuk pemotongan kecepatan tinggi, die ekstrusi, 

sudu turbin). 

5. Keramik-gelas – Piroceram, Cercor, Pirosil (cakram rekuperator untuk alat penukar 

kalor). 

Berdasarkan hubungan struktur/sifat (mikrostruktural) keramik dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Kristal tunggal berukuran cukup besar (seperti kristal kaser rubi). 

2. Gelas (nonkristalin) berukuran cukup besar (seperti lembaran gelas “float”). 
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3. Kristalin atau filamen mirip-gelas (seperti gelas-E untuk polimer diperkuat-

gelas, kristal-tunggal “wisker”, gelas silika untuk lempeng pesawat ulang-

alik). 

4. Agregat polikristalin terikat oleh matriks mirip gelas (seperti pecah belah 

porselen, bahan tahan-api silika, silikon nitrida tekan-panas). 

5. Agregat polikristalin tanpa-gelas (seperti alumina, magnesium, dan berilia 

yang sangat murni, berbutir halus, “tanpa porositas”). 

6. Agregat polikristalin yang dibuat dari perlakuan–panas gelas dengan 

komposisi khusus (seperti gelas-keramik). 

7. Komposit (seperti silikon karbida, atau filamen karbon dalam matriks gelas 

atau gelas-keramik, bahan tahan-api magnesia-grafit, beton). 

Pendekatan klasifikasi keramik seperti ini mengutamakan penekanan 

pada sifat kristalin dan non kristalin (mirip-gelas) dari keramik, dan 

pentingnya permukaan batas butir serta pencampuran dari dua fasa dengan 

sifat yang sangat berbeda (11). 

Sifat Umum Keramik 

Atom pembentuk keramik memiliki gaya ikatan yang sangat kuat, 

berupa pengikatan ionik, kovalen, atau campuran keduanya. Akibatnya 

keramik mempunyai titik leleh yang sangat tinggi, sehingga keramik sangat 

cocok untuk sistem pengguna energi intensif seperti tanur industri dan turbin 

gas. Contoh, alumina dengan titik leleh 2050oC merupakan material tahan-api 

yang penting untuk tanur. Jenis pengikatan interatomik keramik yang kuat, 

menyebabkan konduktivitas listrik keramik relatif rendah. Keramik 

merupakan isolator listrik yang sangat baik, karena tidak memiliki elektron 
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bebas. Namun, mobilitas ion menjadi signifikan pada temperatur di atas 500-

600oC dan secara bertahap keramik berubah menjadi lebih konduktif. 

Kekuatan keramik pada tegangan kompresi sangat baik, oleh karena 

itu, perancang barang-barang keramik mulai dari busur pada bangunan hingga 

ujung perkakas potong logam mengusahakan agar gaya ketika pemakaian 

bersifat kompresif. Sebaliknya, kekuatan tarik keramik tidak menyolok, 

bahkan rendah, karena pengaruh cacat permukaan. Jadi, pada beberapa kasus, 

pelapisan dengan lapisan tipis vitrous yang menutup retak permukaan dapat 

meningkatkan kekuatan tarik. Kekuatan keramik umumnya dinyatakan dalam 

nilai modulus of rupture (MOR), yang diperoleh dari hasil uji lengkung tiga 

titik, karena pengujian konvensional dengan pembebanan uniaksial, seperti 

yang digunakan pada logam, sulit diterapkan. Pembebanan uniaksial yang 

tepat sangat sulit dilaksanakan, kesalahan penyebarisan sedikit saja dari 

penjepit mesin menimbulkan tegangan lengkung yang tidak dikehendaki. 

Keramik umumnya dianggap sebagai material yang getas dan tidak ulet, dan 

sebelum atau pada saat perpatahan, deformasi plastis yang dialami 

mikrostruktur hanya sedikit bahkan sama sekali tidak ada. Hal ini 

menyebabkan penerapan jenis proses produksi mencakup deformasi yang 

mudah diterapkan pada logam dan polimer, tidak mungkin dilakukan 

terhadap keramik. Jadi produksi keramik seringkali terfokus pada 

penggabungan dan pengikatan serbuk halus. Keramik tidak memiliki keuletan 

inheren, tetapi keramik memiliki ketahanan terhadap deformasi plastis lambat 

pada temperatur sangat tinggi (creep) yang lebih baik dibandingkan logam. 

Modulus elastisitas keramik sangat tinggi. Modulus ini menyatakan 

kekakuan, atau tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan 
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regangan elastis, dan sama halnya dengan kekuatan, modulus elastisitas 

merupakan kriteria desain utama. Namun, kombinasi antara kerapatan rendah 

dengan kekakuanlah yang menjadikan keramik material yang sangat menarik 

untuk konstruksi yang mengutamakan persyaratan untuk reduksi berat (11).  

Tabel 1. Sifat-Sifat Fisis Keramik Standar ISO (1) 

Variabel  Keramik Alumina Tinggi Standar ISO 6474 

Alumina 

Kandungan (% berat) Al2O3 >  99,8 Al2O3 > 99,5 
Rapatan (gram/cm3) > 3,98 > 3,90 

Ukuran butiran (micro) 3-6 < 7 

Kekasaran  0,02 - 

Kekerasan (vickers) 2300 > 2000 

Kuat tekan (Mpa) 4500 - 

Kuat tekuk (Mpa) 550 400 

Modulus Young (Gpa) 380 - 

 

Keramik merupakan berbagai produk industri kimia yang dihasilkan 

dari pengolahan tambang seperti clay, feldspar, pasir silika, dan kaolin 

melalui tahapan pembakaran dengan suhu tinggi. Industri keramik yang 

terdiri dari ubin (tile), saniter, perangkat rumah tangga (tableware), genteng 

telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan 

nasional melalui penyediaan kebutuhan domestik, perolehan devisa, dan 

penyerapan tenaga kerja. Pemanfaatan potensi sumber daya alam seperti 

lempung, feldspar, dan pasir silika yang tersebar diberbagai daerah, industri 

keramik terus tumbuh baik dalam kapasitas maupun tipe dan desain produk 

yang semakin berdaya saing tinggi. Kondisi ini dapat terlihat pada 

pertumbuhan rata-rata sekitar 6% dan perolehan devisa yang mencapai US$ 

212 juta serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 200.000 orang. Saat ini 

kapasitas industri keramik tile mencapai 327 juta m2, keramik saniter 4,6 juta 

pcs, dan keramik tableware 268 juta pcs, sehingga untuk keramik telah 
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menempatkan Indonesia sebagai produsen keramik terbesar dunia setelah 

China, Itali, Spanyol, Turki, dan Brazil. Industri keramik meliputi bahan 

baku, industri bahan penolong, dan industri bahan setengah jadi serta produk 

keramik seperti tile, saniter, tableware, dan alat laboratorium meliputi KBLI 

26201 s/d 26209 atau HS 6901 s/d 6914 (3). 

Bahan Baku Keramik 

1. Kaolin 

Kaolin merupakan massa batuan yang tersusun dari material lempung dengan 

kandungan besi yang rendah dan umumnya berwarna putih atau agak 

keputihan. Kaolin mempunyai komposisi hidrous aluminium silikat 

(2H2O.Al2O3.2SiO2), dengan disertai mineral penyerta. Proses pembentukan 

kaolin (kaolinisasi) dapat terjadi melalui proses pelapukan dan proses 

hidrotermal alterasi pada batuan beku feldspartik. 

 

Sifat-sifat mineral kaolin antara lain, plastis, mempunyai daya hantar panas 

dan listrik yang rendah, serta pH bervariasi. Pengeringan (endothermic 

dehydroxylation) pada suhu 550-600oC akan menghasilkan disordered 

metakaolin Al2Si2O7 dengan terus kehilangan gugus hydroxyl (-OH) ketika suhu 

mencapai 900oC. Pemanasan 925-950oC metakaolin berubah menjadi 

aluminium silikon Si3Al4O12 atau 2Al2Si2O7     Si3Al4O12 + SiO2, pemanasan 

hingga 1050oC fasa Si3Al4O12 berubah menjadi mullite, 3Al2O3.2SiO2 dan kristal 

Cristobalite: 3Si3Al4O12    2Si2Al6O13 + 5SiO2 (2). Kaolin dapat digunakan dalam 

pembuatan keramik, bahan obat, pelapis obat, pelapis kertas, sebagai aditif 

pada makanan dan pada pasta gigi. 

2. Clay 
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Clay pada umumnya ada dua jenis yaitu: ball clay dan fire clay. Ball clay 

digunakan pada keramik putih karena memiliki plastisitas tinggi dan tegangan 

patah tinggi dan tidak pernah digunakan tersendiri. Fire clay terdiri dari tiga 

kelas yaitu: 

1. Flin fire clay yang memiliki struktur kuat 

2. Plastic fire clay yang memiliki workabilitas baik 

3. High alumina clay dipergunakan untuk refraktori dan bahan tahan-api 

3. Feldspar 

Feldspar sangat penting dalam campuran bahan keramik. Feldspar secara 

umum dinyatakan dalam bentuk: 

  

Feldspar ada tiga jenis yaitu: 

1. Orthoclas  

2. Albite  

3. Anorthite  

Berdasarkan mineralogi feldspar dikelompokkan menjadi plagioklas. Feldspar 

plagioklas berbentuk suatu deret teratur, tetapi orthoclas dengan ion-ion K+ 

berbatasan dengan Albite. Feldspar merupakan suatu silikat alamiah, berwarna 

merah jambu atau kecoklat-coklatan dan merupakan mineral granit dengan 

salah satu komposisinya adalah NaAlSi3O8. Aluminium bermuatan tiga, 

sedangkan silikon bermuatan empat sehingga perlu ditambahkan dengan Na+ 

untuk mengimbanginya sebagai ion sisipan. Jaringan ini bersifat terbuka 

sehingga ada tempat untuk ion tambahan.  
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Berdasarkan kandungan kimiawinya feldspar dibagi empat, yaitu kalium 

feldspar (KAlSi3O8), natrium feldspar (NaAlSi3O8), kalsium feldspar 

(CaAl2Si3O8) dan barium feldspar (BaAl2Si3O8). 

4. Kwarsa 

Struktur atomik dari kuarsa adalah tetrahedron yang salah satu atom silikon 

dikelilingi oleh empat atom oksigen. Contoh yang paling sederhana adalah: 

Forsterit (Mg2SiO4). Satuan tetrahedral dari silika pada temperatur kamar 

tersusun dalam suatu susunan heksagonal, tetapi pada temperatur 875oC 

kestabilan susunan tetrahedral berubah. Fasa temperatur dari silika disebut 

kwarsa, mineral temperatur menengah disebut tridymit, dan mineral 

temperatur tinggi disebut kristobalit. Perubahan dari kwarsa ke tridymit 

merupakan perubahan besar dalam susunan kristalnya. 

 

Kristobalit dan tridymit merupakan fasa metastabil pada temperatur kamar, 

sedangkan kwarsa pada temperatur tinggi sebagai fasa metastabil. Kristobalit 

mengalami suatu perubahan struktur yang lebih baik, tetapi bukan pematahan. 

Tridymit dua perubahan pada jangkauan metastabilnya pertama pada 

temperatur 117oC dan yang lain pada temperatur 163oC. Inversi yang cepat ini 

mempengaruhi silika sebagai refraktori (bahan tahan-api) dibawah kondisi 

perubahan temperatur yang cepat. 

Pembuatan Keramik 

Pembuatan keramik melalui serangkaian proses, proses itu adalah: 

1. Pemilihan bahan baku 
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Tujuan pemilihan bahan baku ini adalah untuk memilih bahan baku yang 

dianggap baik dan cocok digunakan untuk pembuatan keramik yang 

diinginkan. 

2. Pembutiran 

Tujuan dari pembutiran adalah untuk memisahkan material dengan ukuran 

yang tidak sama menjadi seragam. Pembutiran ini membuat bahan baku yang 

tadinya memiliki ukuran butir yang tidak sama menjadi sama besar. Ukuran 

butir biasanya menggunakan ukuran mesh. Ukuran yang lazim digunakan 

adalah 60-100 mesh. 

3. Pencampuran bahan 

Pencampuran bertujuan untuk mendapatkan campuran bahan yang 

homogen/seragam. Pencampuran dapat dilakukan dengan cara manual 

maupun masinal dengan blunger maupun mixer. 

4. Pembentukan (pencetakan) 

Tahap pembentukan adalah tahap mengubah bongkahan badan tanah liat 

plastis menjadi benda-benda yang dikehendaki. Beberapa metode yang dapat 

digunakan pada pembentukan keramik, sebagai berikut: 

1. Die Pressing 

Proses ini merupakan proses dimana bahan keramik dihaluskan hingga 

menjadi bubuk, lalu dicampur dengan pengikat (binder) organik kemudian 

dimasukkan ke dalam cetakan dan ditekan hingga mencapai bentuk padat 

yang cukup kuat. Metode ini umumnya digunakan dalam pembuatan ubin, 

keramik elektronik atau produk dengan cukup sederhana karena metode ini 

cukup murah.  

2. Rubber Mold Pressing 
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Metode ini dilakukan untuk menghasilkan bubuk padat yang tidak seragam. 

Pembuatan keramik dengan metode ini menggunakan sarung yang terbuat 

dari karet, kemudian bubuk dimasukkan kedalam sarung karet dan dibentuk 

dalam cetakan hidrostatis. 

3. Ekstrusion Molding 

Pembentukan keramik pada metode ini melalui lubang cetakan. Metode ini 

biasa digunakan untuk membuat pipa saluran, pipa reaktor atau material 

lain yang memiliki suhu normal untuk penampang lintang tetap. 

4. Slip Casting 

Metode ini dilakukan untuk memperkeras suspensi dengan air dan cairan 

lainnya, dituang dalam plester berpori, air akan diserap dari daerah kontak 

kedalam cetakan dan lapisan lempung yang kuat terbentuk.  

5. Injection Molding 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan bahan yang terbuat dari plastis 

diinjeksikan dan dicampur dengan bubuk pada cetakan. Metode ini banyak 

digunakan untuk memproduksi benda-benda yang mempunyai bentuk 

kompleks 

(10). 

5. Pengeringan 

Tujuan utama pada tahap ini adalah untuk menghilangkan air plastis yang 

terikat pada badan keramik. Badan keramik plastis saat dikeringkan terjadi 3 

proses penting, yaitu: 

1. Air pada lapisan antarpartikel lempung mendifusi ke permukaan, menguap, 

sampai akhirnya partikel-partikel saling bersentuhan dan penyusutan 

berhenti 
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2. Air yang terserap pada permukaan partikel hilang 

3. Air dalam pori hilang tanpa terjadi susut 

Tahap-tahap ini menerangkan mengapa harus dilakukan proses pengeringan 

secara lambat untuk menghindari retak/cracking terlebih pada tahap 1. Proses 

yang terlalu cepat mengakibatkan keretakan karena hilangnya air secara tiba-

tiba tanpa diimbangi penataan partikel tanah liat secara sempurna, yang 

mengakibatkan penyusutan mendadak. Menghindari pengeringan yang terlalu 

cepat, pada tahap awal benda keramik diangin-anginkan pada suhu kamar. 

6. Penimbangan 

Kegunaan dari proses penimbangan ini adalah untuk mengetahui besarnya 

massa kering sampel keramik yang nanti dibandingkan dengan besarnya massa 

keramik setelah dibakar. 

7. Pembakaran 

Pembakaran merupakan inti dari pembuatan keramik dimana proses ini 

mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, dan kuat. 

Pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku/furnace pada suhu tinggi. 

Parameter yang mempengaruhi hasil pembakaran adalah: suhu 

sintering/matang, atmosfer tungku dan tentu saja mineral yang terlibat. Selama 

pembakaran, badan keramik mengalami beberapa reaksi-reaksi penting, 

hilang/muncul fase-fase mineral, dan berat yang hilang. 

 

Padatan keramik sebelum dibakar dari grain-grain yang dipisahkan oleh 

porositas (25%-60%), tergantung pada bahan-bahan dan metode 

pembentukannya untuk memaksimalkan sifat-sifat seperti: kekerasan, 

konduktivitas termal, dan lain-lain. Proses pembakaran keramik 700oC-1800oC, 
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tujuannya untuk mengumpulkan partikel-partikel menjadi massa yang koheren, 

menghilangkan porositas. Proses sintering mengakibatkan: 

1. Perubahan ukuran dan bentuk grain 

2. Perubahan pori 

3. Perubahan ukuran pori 

  

Hal ini mengakibatkan berkurangnya luas permukaan total, berkurangnya 

volume total dan mengakibatkan efek kekuatan. Selama proses sintering ini 

partikel-partikel keramik akan saling berdekatan, bentuk pori menjadi lebih 

steris dan ukurannya kecil. Proses densifikasi pada sintering telah menyebabkan 

terjadinya penyusutan, besar penyusutan ini bergantung pada besarnya 

temperatur dan lamanya waktu pembakaran, selain itu erat juga kaitannya 

dengan keadaan awal porositas. Proses penyusutan tidak semuanya merata, hal 

ini terjadi karena: 

1. Perbedaan ukuran butir 

2. Distribusi temperatur tidak merata 

3. Waktu sintering yang berbeda untuk setiap titik 

4. Adanya penyusutan anisotropik dan orientasi partikel 

5. Komposisi dari campuran 

6. Pada proses pencetakan/pembentukan sampel dengan cara dry pressing 

kurang teliti  

8. Pendinginan 

Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menghindari terjadinya degradasi 

partikel-partikel dari luar yang akan mengganggu keramik yang telah dibuat. 

Pendinginan dilakukan secara lambat, hal ini perlu dilakukan karena 
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pendinginan yang terlalu cepat dapat mengakibatkan keramik menjadi tidak 

bagus. 

9. Penimbangan massa setelah pembakaran 

Proses ini berguna untuk mengetahui besarnya massa keramik setelah dibakar 

yang selanjutnya akan dibandingkan dengan besarnya massa keramik sebelum 

dibakar. 

10. Pengujian 

Kegunaan dari pengujian ini adalah agar kita dapat melihat sifat fisis dan 

mekanik dari keramik yang telah dibuat. 

Produsen Keramik 

a. PT, Pabrik, CV serta Alamat Industri Keramik 

No Nama PT Alamat Produk 

1 
Dutamegah Matra Keramik  Solaris, grand, 

asashi 

2 Keramik Diamond Industries  Diamond, grand 

master, grazia, 
diva, permata 

keramik, elite, 

exclusive, 

favorite, 

masterpiece, 

stargres 

3 Arwana Citra Mulia Tbk  Arwana 

4 Arwana Nuansa Keramik  Arwana, UNO 
5 Sun Power Ceramics  Sun power 

6 Ming Chia Ceramics Indonesia  Ming chia 

ceramics, 

centurion 

ceramics tile 

7 Kobin Keramik Indonesia  Kobin, jupiter, 

paris, topaz 

8 Kim Liong Keramik Indonesia  Jupiter, brada 
9 Platinum Ceramic Indonesia Surabaya Platinum, asia 

tile 

10 Platinum Ceramic Indonesia Gresik Platinum, asia 

tile 

11 Platinum Ceramic Indonesia Bekasi Platinum, asia 

tile 
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12 Adyabuana Persada  Milan, hercules, 

super milan, 

habitat 

13 Industri Keramik Kemenangan 
Jaya 

 Centrino, centro, 
vittoria, king, 

omega, rome tile, 

crazy out, crazy 

stone, akasia 

14 Lantai Emas Kemenangan Jaya  Vittoria, akasia, 

king, modern, 

sultan, star, 

venesia, citra, 
oskar, omega, 

rome tile, centro 

15 Ubin Keramik Kemenangan 

Jaya 

 Centrino, 

vittoria, akasia, 

king, omega, 

rome tile, sultan, 

star, centro 

16 Roman Ceramic International Tangerang Roman 
17 Roman Ceramic International Mojokerto Roman 

18 Satyaraya Keramindoindah  Roman 

19 Jui Shin Indonesia  Garuda, 

d’eurogres, 
colosseum, icon, 

medici 

20 Chang Jui Fang  Picasso, kita, 
atena, harmony 

21 White Horse Ceramic 

Indonesia 

 Pegasus, 

cavallino bianco, 

white horse, 

unicorn 

22 Cahaya Putra Asa Keramik  Kasiar, 

granluxor, 

gladiator, bromo, 
tierra, cleopatra, 

myleano 

23 Perkasa Primarindo  Mandalay, 

artemis, valencia, 

apache, 

primatiles, 

prince, eurrotilles  

24 Primarindo Argatile  Veneta’s, de 
oscar, aristocrat, 

citicer, optima 

25 Granitoqua Building Ceramics  Granito  

26 Sarana Griya Lestari Keramik  Milan, habitat, 

habitat listello, 

habitat insert 
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27 Keramik Indonesia Asosiasi Bogor KIA, impress, 

planet, berlian, 

spectra 

28 Keramik Indonesia Asosiasi Karawang KIA, impress 
29 Niro Ceramic Nasional 

Indonesia 

 Niro granito  

30 KIA Serpih Mas Jl. Raya 

Narogong Km. 

51.9 Desa Limus 

Nunggal, 

Cileungsi, 

Bogor, Jawa 
Barat 16820 

KIA, impresso, 

planet, berlian, 

spectra 

31 KIA Serpih Mas Karawang KIA, impresso, 

spectra, trend 

32 Surya Siam Keramik  DK, trend, 

ceramic 

33 Indopenta Sakti Teguh  Grand royal, 

imola, xenia, 

Napoli 
34 Indoagung Multikreasi 

Ceramic Industri 

 Raymond, san 

fransisco, 

napoleon 

 

No Nama PT Alamat 

1 Citra Cipta Sukses Lestari Jl. Jembatan Dua No. 

11-C&D, Jakarta Utara, 

DKI Jakarta 14450 

2 Sarana Kencana Indah Sejati Jl. Pinangsia I No. 16-

CD, Jakarta Barat, DKI 
Jakarta 11110 

3 Sandimas Reskakeramika Granito Jl. Raya Mercedes Desa 

Cicada, Gunung Putri, 

Bogor, Jawa Barat 

16964 

4 KIA Serpih Mas Jl. Senen Raya No. 135, 

Senen, Jakarta Pusat, 

DKI Jakarta 10410 
5 Keramika Indonesia Assosiasi Jl. Senen Raya No. 135, 

Senen, Jakarta Pusat, 

DKI Jakarta 10410 

6 Union Keramik Utama, Co Jl. Pulo Kambing No. 1, 

Pulogadung, Jakarta 

Timur, DKI Jakarta 

13930 
7 Wazran Inti Amani Jl. DI. Panjaitan No. 

27, Bypass, Jakarta 

Timur, DKI Jakarta 
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13340 

8 Serinco Jaya Marmer Industries Jl. Hayam Wuruk No. 

108, Jakarta Barat, DKI 

Jakarta 11160 
9 Ital Impexindo Ferry Sonneville 

Complex Kav. 4-B 

Block IV, Jl. Gunung 

Putri, Citeureup, Bogor, 

Jawa Barat 16961 

10 Satya Langgeng Indonesia Wisma 46 Kota BNI, 

Lyman Wing, Jl. Jend. 

Sudirman Kav. 1 
Jakarta Pusat, DKI 

Jakarta 10220 

11 Gewin Andratama Ruko Padalarang No. 1a 

Jl. Raya Padalarang 

Kav. 527 Padalarang 

Jawa Barat, Bandung 

Barat 40553 

12 Mon Bateung Mandiri Duren Sawit Jakarta, 
Jakarta Timur 13440 

13 Golden Indah Pratama Jl. Raya Otista No. 141 

Lantai III, Jakarta 

Timur 13330 

14 Aero Global Logistik Jl. Srengseng Raya No. 

96 A Jakarta Barat 

11630 
15 Multi Prima Mandiri Perkasa Jl. Raya Otista No. 141 

Lantai III Jakarta Timur 

13330 

16 Indoraya Multiguna Jl. Bungur Besar Rya 

Blok B3 No. 85, Jakarta 

Pusat 10620 

17 Infinity Indonesia Jl. Perak Timur 512 

Blok F Surabaya, 
Jakarta Timur 60177 

18 Infinity Indonesia Jl. Jend. Ahmad Yani 

No. 41, Jakarta Timur 

13120 

 

b. Produk Industri Keramik 

Keramik termasuk dalam kategori thermoset yaitu suatu benda yang setelah 

mengalami pemanasan dan pendinginan kembali tidak dapat berubah lagi 
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kebentuk asalnya. Berdasarkan bahan bakunya produk keramik dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

No Uraian 

1 Keramik ubin/tile: 

Ubin lantai, ubin perapian, atau ubin dinding 

2 Keramik saniter: 

Bak cuci, wastafel, alat baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana 
kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing dan perlengkapan 

saniter semacam itu dari keramik, dari porselen atau tanah lempung 

China  

3 Keramik tableware: 

Perangkat makan, perangkat dapur, perlengkapan rumah tangga 

lainnya 

 

Berdasarkan fungsi dan strukturnya produk keramik dapat dikelompokkan 

menjadi 2 (dua) jenis yaitu keramik konvensional dan keramik maju. 

1. Keramik konvensional 

Keramik konvensional menggunakan bahan-bahan alam fasa amorf 

(dengan atau tanpa diolah). Keramik konvensional dapat dibagi dalam 2 

golongan masing-masing yaitu, industri keramik berat terdiri dari refraktori, 

mortar, abrasive, industri semen, dan industri keramik halus yang terdiri 

dari industri gerabah/keramik hias, porselen lantai, dan dinding, saniter, 

tableware, dan isolator listrik.  

2. Keramik maju 

Keramik maju dikenal juga dengan advanced ceramics yang menggunakan 

bahan baku artifikal murni yang mempunyai fasa kristalin. Beberapa jenis 

industri keramik maju adalah sebagai berikut: 

a. Zirkonia dan silikon, digunakan untuk kebutuhan otomotif (blok mesin, 

gear, mata pisau, dan gunting). 

b. Barium titanat untuk industri elektronika (kapasitor dan gunting). 
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c. Keramik nitrid oksida (zirkon nitrida, magnesium nitrida, dan silikon 

karbida), digunakan untuk high technologi, cutting tools, komponen 

mesin alat ekstraksi, dan pengolahan logam. 

d. Fiber optic di industri telekomunikasi, penerangan, gedung pencakar 

langit, dan tenaga surya. 

Daerah Penghasil/Sumber Keramik 

Bahan baku industri berkembang di daerah potensial yang tidak 

diekspor atau dijual dalam bentuk bahan tambang, namun telah diproses 

menjadi bahan baku yang kemurniannya lebih tinggi dalam bentuk siap untuk 

dipakai atau diformulasikan dengan bahan baku lainnya. Bahan baku dan 

penolong yang masih di impor seperti feldspar, glazur/fritz, China Stone, dan 

zat pewarna (pigmen). Sedangkan sumber deposit bahan baku tersebut 

banyak terdapat di Indonesia tetapi belum diolah. Industri keramik nasional 

memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produsen keramik 

negara lain, yaitu tersedianya deposit tambang bahan baku keramik yang 

cukup besar yang tersebar diberbagai daerah seperti ball clay, feldspar, dan 

zircon di Kalimantan Barat maupun energi gas sebagai bahan bakar proses 

produksi. Hal ini merupakan keuntungan bagi industri keramik dalam upaya 

meningkatkan daya saing produk keramik. 

1. X-Ray Diffractions (XRD) 

Difraksi sinar-X merupakan suatu metode analisis yang didasarkan pada 

interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik sinar-X (mempunyai λ = 

0,5 – 2,5 Amstrong dan energi ± 107 eV), yaitu pengukuran radiasi sinar-X yang 

terdifraksi oleh bidang kristal (4). Penghambatan sinar-X oleh unit-unit padatan 
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kristalin akan menghasilkan pola-pola difraksi yang digunakan untuk 

menentukan susunan partikel pada kisi padatan (2). 

 

XRD merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui 

struktur kristal, perubahan fasa dan derajat kristalinitas. Difraksi sinar-X 

oleh atom-atom yang tersusun di dalam kristal menghasilkan pola yang 

berbeda bergantung kepada konfigurasi yang dibentuk oleh atom-atom 

dalam kristal. Teknik ini dilakukan dengan menempatkan sampel materi 

yang ingin dipelajari pada wadah sampel. Radiasi sinar-X pada panjang 

gelombang tertentu ditembakkan pada sampel. Intensitas radiasi hasil 

difraksi dicatat oleh goniometer. Hasil analisis ditunjukkan dalam bentuk 

2  yang dapat dikonversikan ke satuan jarak d. Analisis difraktogram 

dilakukan untuk menentukan interatom spacing (d) melalui pencocokan 

dengan database. Perubahan pada lebar puncak atau posisi puncak 

menentukan ukuran, kemurnian serta tekstur kristal. 

Metode XRD berdasarkan sifat difraksi sinar-X yaitu hamburan 

dengan panjang gelombang λ saat melewati kisi kristal dengan sudut  

melewati kisi kristal dengan jarak antar bidang kristal d berdasarkan 

Hukum Bragg. 

    

Keterangan: n= suatu bilangan bulat (orde difraksi) 

    = sudut difraksi  

    = panjang gelombang sinar-X 

                    = jarak kisi pada kristal dalam bidang 
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Identifikasi senyawa dapat dilakukan secara cepat dengan membandingkan 

atom intensitas spektrum sampel dengan intensitas standar, karena intensitas 

spektrum suatu senyawa sangat spesifik dan berbeda untuk setiap senyawa. 

Mineral setiap jenisnya memiliki susunan atom yang spesifik sehingga 

menghasilkan bidang atom karakteristik yang dapat memantulkan sinar-X. 

Sinar-X dapat dipantulkan oleh atom-atom yang tersusun dalam bidang kristal 

dan menghasilkan pola-pola khas dari setiap jenis mineral pada saat analisa. 

2. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Scanning electron microscopy (SEM) adalah jenis mikroskop elektron yang 

menganalisis gambar sampel permukaan dengan pemindaian menggunakan 

energi tinggi, elektron dalam raster dapat dilihat sebagai gambaran permukaan. 

Elektron yang berinteraksi dengan atom yang membentuk sampel 

menghasilkan sinyal yang berisi informasi tentang sampel dari permukaan 

topografi, komposisi dan properti lainnya seperti daya konduksi listrik. 

 

Analisa struktur mikro dari suatu bahan dapat dilakukan dengan menggunakan 

SEM. Prosedur preparasi sampel dam pemotretannya adalah sebagai berikut: 

1. Sampel yang akan dianalisa dengan SEM harus dipoles dengan diamond 

paste mulai dari ukuran yang paling kasar hingga 0,25 μm, dimana 

permukaannya menjadi halus dan rata. 

2. Pembersihan permukaannya dari lemak dan pengotor lainnya dengan 

menggunakan ultrasonic cleaner selama 2 menit dan menggunakan bahan 

alkohol. 

3. Pelapisan permukaan sampel dengan bahan emas dan selanjutnya di foto 

bagian-bagian yang diinginkan dengan pembesaran tertentu. 
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3. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 

Spektrofotometer inframerah merupakan suatu metode yang dapat 

mengidentifikasi kandungan gugus fungsi suatu senyawa organik dan 

membandingkannya dengan daerah sidik jarinya tetapi tidak dapat 

menentukan molekuler unsur penyusunnya. Spektroskopi FTIR digunakan 

untuk mengukur serapan radiasi inframerah pada berbagai panjang gelombang 

antara 1400-4000 cm-1 (2,3-7,1 μm). Karakterisasi menggunakan FTIR dapat 

dilakukan dengan menganalisis spektra yang dihasilkan sesuai dengan puncak-

puncak yang dibentuk oleh suatu gugus fungsi. Spektrum inframerah senyawa 

organik bersifat khas, artinya senyawa yang berbeda akan mempunyai 

spektrum yang berbeda pula. Spektroskopi FTIR mempunyai sistem optik yang 

serupa dengan spektrometri sinar laser. Sinar IR mempunyai energi yang 

rendah, maka tabel sel yang dipakai lebih tipis daripada untuk spektrofotometer 

yang lainnya (5). 

 

Sistem analisa spektroskopi inframerah telah memberikan keunggulan dalam 

mengkarakterisasi senyawa organik dan formulasi material polimer. Analisa 

inframerah akan menentukan gugus fungsi dari molekul yang memberikan 

regangan pada daerah serapan inframerah. Tahap awal identifikasi bahan 

polimer, maka harus diketahui pita serapan yang karakteristik untuk masing-

masing polimer dengan membandingkan spektrum yang telah dikenal. Pita 

serapan yang khas ditunjukkan oleh monomer penyusun material dan struktur 

molekulnya. Analisis gugus fungsi suatu bahan polimer menggunakan metode 

spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FT-IR) dilakukan untuk 

mengetahui gugus fungsi yang terdapat dalam membran polisulfon. 
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Prinsip kerja FTIR adalah energi inframerah diemisikan dari sumber dan 

berjalan melalui bagian optic dari spectrometer. Gelombang sinar tersebut 

melewati interferometer, sinar tersebut dipisahkan dan digabungkan kembali 

untuk menghasilkan suatu pola interferensi. Setelah itu gelombang sinar 

ditransformasikan oleh detektor. Hasil dari detektor adalah suatu 

interferogram, yaitu suatu daerah waktu yang menggambarkan pola 

interferensi. Analog Digital Corverter (ADC) akan mengubah pengukuran 

tersebut menjadi suatu format digital. FTIR digunakan untuk menganalisis 

senyawa yang dalam proses vibrasinya mengalami perubahan momen dipole. 

Energi yang diperlukan untuk tereksitasi pada tingkat energi ini bersifat khas 

untuk gugus fungsi tertentu. Oleh karena itu, metode tersebut digunakan untuk 

analisis kualitatif suatu senyawa (12). 

4. Analisis Termal 

Analisis termal untuk material keramik yang sering digunakan adalah analisis 

dengan Differential Thermal Analysis (DTA). Analisis DTA meliputi pengamatan 

perubahan-perubahan material sebagai fungsi suhu. Perubahan berupa adanya 

pelepasan panas (eksoterm) dan penyerapan panas (endoterm). Proses penyerapan 

atau pelepasan panas tersebut merupakan suatu tanda adanya peristiwa yang 

terjadi pada bahan yang dianalisa, misalnya: perubahan struktur fasa 

(transformasi polimorfi), proses pelepasan air atau zat-zat yang menguap 

lainnya, proses oksidasi/reduksi, dan proses peleburan (8). 

 

Prinsip dari analisa ini adalah mengukur perubahan suhu (∆T) antara suhu 

sampel dengan suhu acuan (reference), dan sebagai bahan acuan adalah material 
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yang stabil (inert) terhadap perubahan suhu dan lingkungan atmosfer, misalnya 

serbuk korundum (8). Apabila dalam pengamatan ternyata suhu bahan acuan 

lebih tinggi daripada suhu sampel maka diperoleh perubahan suhu (∆T) negatif 

atau terjadi perubahan endoterm, dan sebaliknya akan terjadi perubahan suhu 

(∆T) positif atau terjadi perubahan eksotermis. Apabila suhu sampel dengan 

suhu acuan sama berarti tidak terjadi perubahan, dalam hal ini hanya 

ditunjukkan berupa garis lurus (base line) (8). 

5. Struktur Kristal 

Kristal yaitu zat padat yang terdiri dari atom-atom yang teratur dalam pola 

periodik pada ruang tiga dimensi. Kristal dapat dikategorikan ke dalam tujuh 

sistem kristal yaitu: triklinik, monoklinik, ortorombik, tetragonal, kubik, 

trigonal (rombohedral), dan heksagonal (8). Struktur geometri kristal: 

Sistem Kristal Sumbu  Sudut Sumbu 

Kubik a = b = c α = β = γ = 90o 
Rombohedral a = b = c α = β = γ  90o 

Tetragonal a = b  c α = β = γ = 90o 

Heksagonal a  b  c α = β = 90o, γ = 120o 

Orthrombik a  b  c α = γ = 90o, β  90o 

Triclinic a  b  c α  β   γ  90o 

Monoclinic a  b  c α = γ = 90o, β  90o 

   
6. Kekuatan Patah (Bending Strength) 

Material keramik sebagian besar memiliki ikatan kovalen yang kuat sehingga 

pada suhu ruang, keramik bersifat rapuh (brittle) serta kekuatan tekannya jauh 

lebih kuat yaitu 8 sampai 20 kali dari kekuatan tariknya. Walaupun kekuatan 

tarik merupakan salah satu sifat mekanik yang penting pada suatu material, 

ternyata dalam pengujian kekuatan tarik untuk keramik jarang sekali 

dilakukan, hal ini disebabkan keramik bersifat rapuh sehingga sulit untuk 

memberikan tegangan tarik yang murni. Evaluasi sifat mekanik untuk material 
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keramik dilakukan pengujian kekuatan patah (bending strength) atau sering 

disebut Modulus of Rupture (MOR) yang menyatakan ukuran ketahanan bahan 

terhadap tekanan mekanis dan tekanan panas (thermal stress). Pengukuran 

kekuatan patah (bending strength) sampel keramik digunakan dengan metode 

tiga titik tumpu (triple point bending): 

 

  

 

dengan: 

 P : gaya penekan (kgf) 

 L : jarak dua penumpu (cm) 

 b,d : dimensi sampel 

7. Kekerasan 

Kekerasan menyatakan ketahanan terhadap deformasi (penetrasi) pada 

permukaan keramik. Ada tiga jenis pengukuran kekerasan, yaitu: 

a. Kekerasan goresan (scratch hardness) 

b. Kekerasan lekukan (indentation hardness) menurut icker, brinell, rockwell, 

meyer, dan knoop 

c. Kekerasan pantulan (rebound) atau kekerasan dinamik (dynamic hardness) 

Nilai kekerasan Vickers (Hv) dapat ditentukan dengan persamaan: 

  atau  

dengan, 

 P : Gaya tekan yang diberikan (kgf) 

 D : Panjang diagonal identor (mm) 
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 Hv : kekerasan vikers (kgf/mm2) 

8. Ketangguhan (Fracture Toughness) (Kic) 

Besarnya nilai kekerasan dapat dihitung dengan: 

   

dengan, 

 P : Beban yang diberikan (kgf) 

 D : Panjang diagonal jejak indentor (mm) 

 Hv : Kekerasan Vickers (kgf/mm2) 

 E : Modulus Young (250 Gpa) 

 C : Jarak dari pusat kesalah satu ujung retak (m) 

(8). 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan teori tentang keramik dan karakterisasinya, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembuatan keramik melibatkan proses pencetakan yang terdiri dari: die 

pressing, rubber mold pressing, ekstrusion molding, slip casting, dan injection 

molding. 

2. Karakterisasi keramik terbagi 7 metode, yaitu: XDR (X-Ray Diffraction), FTIR 

(Fourier Transform Infrared Spectroscopy ), dan SEM (Scanning Electron 

Microscopy), Analisis Termal, Struktur Kristal, Kekuatan Patah, Kekerasan, 

Ketangguhan. 

Saran 

Khusus materi produsen industri keramik pembaca diharapkan menambah sumber 

lain agar lebih lengkap. 
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PERTANYAAN 

1. Apakah yang dimaksud dengan keramik? 

Jawab: 

Keramik merupakan senyawa padat yang dibentuk dengan bantuan panas atau 

panas dan tekanan, yang terdiri dari sedikitnya satu logam dan satu unsur non 

logam, atau suatu gabungan sedikitnya dua unsur nonlogam. 

Sumber: Purbasari, A., dan T. Walmiki Samadhi. 2005. Fundamentals of 

Ceramics. Pengembangan Produk Keramik Berpori dengan Proses Ekstruksi pada 

Skala Laboratorium. Vol 4:hal 229. 

 

2. Mengapa keramik sangat cocok untuk sistem pengguna energi intensif seperti 

tanur industri dan turbin gas? berikan contoh 

Jawaban: 

Atom pembentuk keramik memiliki gaya ikatan yang sangat kuat, berupa 

pengikatan ion, kovalen, atau campuran dari keduanya. Akibatnya, keramik 

memiliki titik leleh yang sangat tinggi. Selain itu, hal ini juga menyebabkan 

kekuatan keramik pada tegangan kompresi sangat baik, sehingga keramik 

sangat cocok untuk sistem pengguna energi intensif seperti tanur industri dan 

turbin listrik. Contoh keramiknya adalah alumina dengan titik leleh 2050oC 

merupakan material tahan-api yang penting untuk tanur. 
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Sumber: Smallman, R. E., dan R. J. Bishop. 2000. Metalurgi Fisik Modern dan 

Rekayasa Material. Terjemahan oleh Sriati Djaprie. Jakarta: Erlangga. hal 353 

 

3. Alumina adalah salah satu jenis keramik rekayasa pilihan. Mengapa penting 

dilakukan pemampatan dengan pensinteran pada jenis keramik ini? 

Jawab: 

Pemampatan dengan pensinteran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menghasilkan serbuk alumina dengan kadar alumina yang tinggi sehingga 

dapat meningkatkan mutu produk keramik jenis alumina. Pemampatan dengan 

pensiteran ini dapat dilakukan dengan pembakaran bakalan (nama produk 

keramik jenis alumina sebelum pembakaran) pada suhu yang sangat tinggi 

(maksimum) kemudian mendinginkannya. Proses ini akan menghasilkan 

struktur butir keramik jenis alumina yang lebih halus. Umumnya, peningkatan 

kadar alumina dari 88% menjadi 99,8% memerlukan peningkatan temperatur 

pembakaran dari 1450oC menjadi 1750oC. 

Sumber: Smallman, R. E., dan R. J. Bishop. 2000. Metalurgi Fisik Modern dan 

Rekayasa Material. Terjemahan oleh Sriati Djaprie. Jakarta: Erlangga. hal 358 

 

4. Pada proses pembuatan keramik bagian pembentukan badan keramik, sebutkan 

kelebihan dan kelemahan masing-masing metode dan kekhasan produk yang 

dihasilkan 

Jawab: 

Metode Kelebihan Kekurangan Kekhasan produk 

Slip Casting Capital cost 

relatif rendah 

Waktu proses relatif 

lama, presisi 

Berbentuk rumit 

dan berdinding 
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dimensi produk 

relatif rendah 

tipis 

Ekstruksi Skala produksi 

besar, dapat 

dilakukan secara 

kontinyu 

Memerlukan 

pengendalian yang 

baik terhadap 

komposisi bahan 

yang diekstrusi 

Bervariasi 

geometris pada 

arah radial/lateral 

dan relatif 

panjang 

Injection 

Molding 

Presisi dimensi 

produk relatif 

tinggi 

Biaya awal 

peralatan relatif 

tinggi, 

menggunakan 

banyak bahan aditif 

organik 

Berukuran kecil 

dengan bentuk 

rumit 

Pressing Skala produksi 

besar dengan 

presisi dimensi 

produk relatif 

tinggi, beban 

pengeringan 

rendah 

Memerlukan 

pengendalian yang 

baik dalam operasi 

penerapan dan 

pelepasan tekanan 

Bentuk 

sederhana, 

berukuran besar 

dengan densitas 

tinggi 

Sumber: Purbasari, A., dan T. Walmiki Samadhi. 2005. Fundamentals of 

Ceramics. Pengembangan Produk Keramik Berpori dengan Proses Ekstruksi pada 

Skala Laboratorium. Vol 4:hal 229. 
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BAB 14. MATERIAL BERPOROS 

DAN BERLAPIS  
 

A. Pengertian material berlapis dan berporos 

 Material berlapis dan berporos adalah material yang memiliki poros 

dan lapisan lapisan bermuatan negatif kation kation didalam antar lapisnya 

dan memiliki kemampuan mengembang dan sifat penukar ion dan luas 

permukaan yang besar (4). 

B. Klasifikasi material berlapis dan berporos. 

a. Kaolin – serpentine group 

 Salah satu mineral lapisan T:O, 1:1 serpentine, kelompok kaolin 

terdiri dari satu lembar tetrahedral yang terkondensasi untuk satu lapisan 

oktahedral tunggal dan mineral ini sebagisan besar memiliki diameter 7,1-

7,3 Å. Struktur Kaolin ideal adalah [(Al4Si4O10)(OH)8] dengan   lapisan   

oktahedral   yang   dari   jenis   gibsit,   struktur serpentin ideal adalah 

[Mg6Si4O10] (OH)8  dengan lembar oktahedral dari jenis brukit. Sub  

kelompok kaolin terdiri dari tiga politype (pengaturan susunan yang 

berbeda) kaolinit, dickite dan nacrite serta halosit (Scot, M dkk,2004) 

b. Pyrophyilite-talk group 

 Semua mineral (TOT) 2:1 mineral berisi satu lapisan oktahedral 

pusat terkondensasi untuk dua lembar tetrahedral pararel melalui aspek  
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oksigen silika T untuk OH oktahedral hidroksil. Rumus strukur ideal 

Pyrophilite dan Talk [Al4Si8O20](OH)4 dan [Mg6Si8O20](OH)4 masing-

masing memiliki jarak diameter 9,1-9,4Å. Antar lapisan tertarik oleh gaya 

van der waals dan oksigen yang diikat sangat hidrofobik dan setiap muatan 

digunakan oleh subsitusi tetrahedral yang sebagian besar dinetralkan oleh 

oktahedral. 

c. Smectite-group 

 Mineral smektit mengandung lapisan 2:1 TOT, tetapi mereka 

berbeda dari pyrophylite-talc dalam jumlah yang lebih signifikan dari 

subsitusi isomorf berlangsung. Cukup untuk menaikan muatan per sel  unit 

0,5-1,2. Muatan negatif yang timbul dari hal ini diimbangi dengan 

interlayer, kation terhidrasi (terutama, K, Na, Ca dan Mg). Interaksi 

muatan agak menyebar   karena sebagian   besar   muatan   muncul   dari   

subsitusi   isomorf   dalam   lapisan oktahedral. Karena itu kation terhidrasi 

secara longgar dipegang dan mudah dipertukarkan. Selain itu, sejumlah 

besar air dapat ditampung di antara lapisan yang menimbulkan komponen  

pembengkakan yang memberikan smectit, selain itu molekul organic polar 

tertarik oleh kation   dapat ditukar dan diinterkalasi, yang menyebabkan 

penumpukan. Dari semua mineral lempung, smectit adalah yang menjadi 

salah satu yang menarik dalam kimia untuk modifikasi  dan aplikasi. 

d. Vermiculite group 

 Mineral ini sangat  mirip dengan  2:1 smectit TOT kecuali   lapisan 

mereka dengan kepadatan muatan yang lebih tinggi (1,2-1,8) karena 

tingkat yang lebih besar dari subsitusi isomorf, yang timbul terutama dari 

pengganti tetrahedral. Sementara air dan molekul organic polar akan   
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terinterkalasi, penumpukan lebih terbatas daripada bagian smectite. Dalam 

mineral alami kation penukar adalah Mg dengan sejumlah kecil Ca dan 

Na. Vermicuilite yang trioktahedral dan sering terbentuk sebagai kristal 

besar dengan morfologi platy, mirip dengan mika. Meskipun mereka lebih 

lembut dan mengandung air interlayer. Sehubungan dengan mika induk 

dari mana mereka berasal muatan lapisan negative vermiculites lebih 

rendah dari besi teroksidasi (3) 

e. Illite group 

 llite tersusun 2:1 mineral lempung TOT oktahedral untuk sebagian 

besar tetapi mereka nonexpanding. Hal ini karena muatan per sel unit pada 

sekitar 1,8 timbul terutama dari subsitusi tetrahedral dan kation 

dipertukarkan adalah ion K, interlayer K sangat cocok ke bagian ditrigonal 

dari muatan oksigen dasar. Oksigen kemudian menyusun pararel dengan 

ion K tertanam ke permukaanya dan gaya elektrostatik yang kuat illite 

mengandung K kurang dan lebih banyak air dari mika aslinya. 

f. Mica dan brittle group 

 Mineral ini perbandinganya 2:1 TOT, berbagai isomorf tersubsitusi 

menghasilkan puluhan mika spesifik dan mika rapuh dibagi menjadi sub 

kelompok trioktahedral. Mika biasanya memiliki K atau kation tukar Na, 

sementara di miak yang rapuh kation interlayer utama adalah Ca. 

Kepadatan muatan mika yang tinggi dan rapuh mengarah ke gaya 

elektrostatik yang begitu kuat sehingga interlayer molekul polar tidak ada 

dan mereka akibat pengaruh nonswelling. 

g. Polygorskite-spiolite group 
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 Mineral ini berserat perbandinganya 2:1 TOT lempung unik karena 

mereka memiliki struktur saluran yang dihasilkan dari inversi berulang dari 

lapisan silikat. Oleh karena itu mereka tidak memiliki lapisan oktahedral 

terus menerus. Palygorskite mineral menunjuka struktur lorong, strktur ini 

telah dijelaskan sebagai pita 2:1 unit phyllosilicat yang dihubungkan pada 

SiO4 inversi tetrahedral  tentang ikatan Si-O-Si. Sudut  ini   

menghubungkan   pita menghasilkan kerangka kerja yang relatif terbuka 

saluran sejajar dengan tepi pita dan disepanjang sumbu serat. Lebar pita 

berisi lima dan delapan lokasi oktahedral per unit struktural untuk 

palygorskite dan sepiolite masing-masing. Speiolite memiliki saluran 

sedikit lebih lebar. Sepiolite trioktahedral terutama dengan Mg di lapisan 

tersebut, sedangkan rasio Mg untuk kation trivalen dapat ervariasi 3:1-1:3 

membuat mereka lebih kepada dioktahedral (2) 

h. Klorite group 

 Unit struktural mineral klorite terdiri dari lapisan 2:1 dengan muatan 

negative seimbang dengan selembar hidroksida bermuatan positif 

oktahedral dalam interlayer. Dua jenis lapisan oktahedral dalam 2:1 

lapisan TOT dan lainya diantara mereka.di dalam di-trioktahedral, kedua 

jenis lapisan oktahedral yang di-trioktahedral masing-maisng memiliki 

lapisan 2:1 dioktahedral dan interlayer   trioktahedral (3) 

C. Struktur material berlapis dan berporos 

 Setiap mineral lempung mengandung dua jenis lembaran, tetrahedral 

(T) dan oktahedral (O), masing-masing atom silikon dikelilingi oleh empat 

atom oksigen dan kation silikon tetrahedral terkoordinasi terkait dengan 

satu sama lain melalui ikatan kovalen  sharing oksigen.  Oksigen-oksigen 
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membentuk bidang dasar dan oksigen apical tersisa dengan lapisan kation 

lain (3). 

 Unit tetrahedral mengatur sebagi jaringan heksagonal (Gb.1a,b), 

dengan penyusun dasar lapisan oksigen yang memiliki kation (biasanya 

alumunium atau magnesium) yang dikoordinasikan dengan enam oksigen 

atau hidrogen dan unit-unit kovalen dihubungkan menjadi struktur lapisan 

lain (3) 

 Zeolit merupakan mineral berstruktur pori yang tersusun atas dasar 

tetrahedral SiO4 dan AlO4. Tetrahedral yang berdekatan terikat pada 

sudutnya melalui atom oksigen menghasilkan makromolekul anorganik 

dengan struktur tiga dimensi dengan saluran-saluran berdimensi 0,2  

sampai 1nm (mikropori). Kerangka struktur zeolit merupakan kristal 

tetrahedral dari atom-atom oksigen dengan silicon (SiO4)4- atau oksigen 

dengan alumunium (AlO4)5-. Tetrahedral-tetrahedral tersebut 

berhubungan satu dengan lainya membentuk kerangka tiga dimensi, 

dengan atom oksigen sebagai penghubung antara tetrahedral satu dengan 

tetrahedral lainya. Di dalam pori-pori tersebut proses adsrpsi, pertukaraan 

ion dan katalisis terjadi (2). 

 

D. Sifat sifat material berlapis dan berporos 

 

 Material berlapis dan berporos dapat menginterkalasi senyawa-

senyawa organik, ion ataupun   senyawa-senyawa anorganik lainya, selain 

itu bahan-bahan anorganik berlapis dapat berfungsi sebagai adsorben, 

pemucat, katalis dan bahan fotofungsional. Sifat penukar ion dan luas 
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permukaan yang besar sehingga kemampuan proses-proses katalitik, 

fotofungsional dan adsorpsi sangat berpengaruh (2).  

 

E. Kelimpahan material berlapisan dan berporos di alam 

a) Lempung / bentonit 

 Material anorganik berporos dan berlapis yang secara giat dipelajari 

adalah lempung terpilar pilared clay, lempung dapat dibedakan berdasarkan 

strukturnya : 

i. Saponit   Mgn
n+(SixAl6)IV(Mg6)VIO20 (OH,F)4 

ii. Montmorilonit  (Na0,8
+ K0,3

+ Ca0,1
2+) (SixO)IV (Al3,1

3+ Fe0,3
3+ 

Mg0,2
2+)VI O2 (OH)4 

iii. Hectorite  Na0,3 (Si4)VI (Mg2Li3)VI O10 (OH)2 

b) Zeolit 

 Zeolit merupakan mineral berstruktur poros dan berlapis dengan 

satuan pembangun dasar adalah tetrahedaral SiO4dan AlO4. Secara 

representatif komposisi kimia zeolit adalah :  

Ay/m
m+[(SiO2)x (AlO2

-)y.zH2O 

Dimana A adalah kation dengan muatan m, (x+y) adalah jumlah 

tetrahedral per satuan sel sel zeolit terdiri dan x/y disebut perbandingan 

Si/Al. Rumus tersebut menunjukan bahwa zeolit terdiri dari kation-kation 

yang bersifat dapat dipertukarkan dan menetralkan muatan kerangka, 

kerangka alumina- silika dan molekul-molekul air dalam rongganya (4). 

F. Sintesis material berlapis dan berporos 

Lempung Terpilar, pilarisasi adalah penyisipan molekul, ion atau senyawa 

berukuran besar dari rigid ke dalam antar lapis senyawa berstruktur lapis 
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seperti lempung (montmorilonit/bentonit) sehingga terbentuk suatu bahan 

berstruktur pori dengan sifat-sifat fisika kimia yang baik. Pilarisasi menjadi 

mungkin apabila terjadi kombinasi yang tepat antara lempung dan spesies 

pemilar (4). 

 Menurut Wijaya dkk (2006) pilarisasi pembentukan oksida besi pada 

permukaan antar lapis montmorilonit (Fe2O3 Monmoriloni)t menggunakan 

kation kompleks besi polihidroksi mengakibatkan luas permukaan spesifik 

dari 69,71 menjadi 126,49 m2/g, volume total pori menjadi sebesar 107, 89 

ml/Å/gr yang membentuk struktur house of card. 

 

G. Karakterisasi material berlapis dan berporos 

a. Instrumrntasi Difraksi Sinar X 

 Difraksi sinar x dapat menentukan jenis suatu material berpori 

berdasarkan pola difraksi yang khas dari jenis material berpori tersebut pada 

difraktogram. Pola difraksi suatu Montmorilonit mengacu pada prosedur 

oleh Rightor et al (1991) 

 Difraktogram yang dihasilkan menunjukan adanya puncak-puncak 

yang muncul pada sudut difraksi (2ө =5,91 (d001 =14,95 Å) dan 2ө =19,92 

(d001=4,45 Å) yang merupakan daerah karakteristik mineral 

montmorilonit, sedangkan analisis X-RD pada Fe2O3–Montmorilonit 

menunjukan puncak pada 2 ө= 5,91 yang mengindikasikan terbentuknya 

rumah kartu yang dapat teramati pada sudut 2 ө yang kecil dengan 

intensitas yang rendah (5) 

 

b. Analisis spektrofotometer inframerah 
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 Analisis mengunakan spektrofotometer adalah untuk menunjukan 

suatu gugus fungsi atau ligan yang terikat pada suatu material anorganik 

berdasarkan serapan pada bilangan gelombang tertentu. Spektra FTIR 

yang menunjukan serapan pada bilangan gelombang 3627,9 cm-1 yang 

merupakan vibrasi regang H-O-H dari molekul air yang memiliki ikatan 

hidrogen lemah dengan permukaan Si-O, bilangan gelombang 3435 cm-1 

merupakan serapan khas O-H yang terserap, dimana serpan tersebut 

adalah serapan yang khas yang nampak untuk semua anggota 

smektit.gelombang 522,7 cm-1 adalah serapan karakteristik Si-O-Al (Al 

oktahedral, sedangkan pita serapan pada bilngan gelombang 464,8 cm-1 

merupakan vibrasi tekuk Si-O-Si (5). 

 

c. Analisis Fluorosensi sinar-x  

 Analisis flurosensi sinar-x digunakan untuk mengetahui kandungan 

logam tertentu di dalam montmorilonit, pada Fe2O3 -Montmorilonit 

menunjukan Fe yang terkandung adalah 5,21% (b/b) besi. Adanya logam 

besi merupakan subsitusi isomorfik atom Fe menggantikan atom Al di 

dalam lembaran oktahedral. Subsitusi yang terjadi mengakibatkan 

montmorilonit mengalami kelibihan muatan negatif sehingga mempunyai 

sifat dapat menarik kation-kation pada permukaan setelah interkalasi 

menunjukan kandunagn besi sebesar 25,9% (b/b) atau lebih 20% (b/b) 

dibandingkan dengan montmorilonit asal. Hal ini menunjukan bahwa 

telah terjadi penyisipan oksida besi ke dalam montmorilonit relatif berhasil 

(Wijaya, 2005). 
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d. Analissi UV-Visible 

 

 Hasil karakterisasi dengan menggunakan difusi reflektansi UV-Visible. 

 

Grafik K/S menujukan koefisien sinar yang diserap oleh padatan oksida 

besi (Fe2O3) maupun komposit Fe2O3-Montmorilonit dibandingkan sinar 

yang dihamburkan. Panjang gelombang yang memberikan serapan 

maksimum untuk Fe2O3 maupun komposit Fe2O3-Montmorilonit. Panjang 

gelombang tersebut merupakan adsorption edge ( g) yang dapat digunakan 

untuk menghitung energy λ celah pita (band gap) dengan rumus seperti : 

 

 

Eg =  =  . eV 

 

Hasil yang diperoleh bahwa oksida besi lebih banyak terdistribusi di 

permukaan montmorilonit, hal tersebut dikarenakan mudahnya besi 

teroksidasi teroksidasi hingga terdistribusi di permukaan dan menjelaskan 

terbentuknya produk interkalasi dengan struktur rumah kartu yang 

menyebabkan terbentuknya mesopori (5).  

 

e. Analisis surface area 
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Analisis serapan gas digunakan untuk mengetahui luas permukaan dan 

distribusi pori suatu padatan dengan metode BET. Hasil- hasil pada tabel 

2 menunjukan terjadi kenaikan yang signifikan dari luas permukaan 

spesifik dan volum total pori. 

Pada grafik menunjukan bahwa pada daerah ukuran pori sama, volume 

pori Fe2O3-Montmorilonit. Luas permukaan yang besar serta distribusi 

ukuran pori yang utamanya adalah struktur rumah kartu sesuai dengan 

cool dan vansant. 

 

f. Analisis SEM 

Hasil analisis SEM adalah untuk memperlihatkan permukaan suatu 

material anorganik. Hasil analisis SEM pada Fe2O3-Montmorilonit 

menunjukan pemebentukan Fe2O3 di dalam antar lapis maupun 

permukaan montmorilonit yang mengubah morfologiberdasarkan 

terlihatnya bobgkahan-bongkahan putih yang besar kemungkinan adalah 

Fe2O3 berdasarkan nilai kenaikan band gap energi yang relatif kecil (5). 

 

H. Aplikasi Material Anorganik Berporos dan berlapis 

a. Material berporos dan berlapis sebagai pendukung photofungsional 

materials dan adsorben : inkulasi senyawa fotokromik azobenzena ke 

dalam pori-pori AlO3-Montmorilonit 

b. Bahan berporos dan berlapis sebagai pendukung senyawa non-linear 

optik lempung terpilar sebagai bahan fotofungssional dan adssorben, 

Inklusi p-Nitroanilin ke dalam lempung terpilar TiO2 

c. Bahan berporos dan berlapis sebagai katalis. 
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d.  Bahan berporos dan berlapis sebagai fotokatalis 

e.  Bahan berporos dan berlapis sebagai bahan penukar ion 

f.  Zeolit dapat digunakan dalam 

i. Bidang pertanian sebagai pengatur kelembapan tanah 

ii. Kedokteran gigi sebagai campuran bubuk pasta 

iii. Bidang bangunan sebagai campuran semen 

iv. Bidang lingkkungan untuk pengolahan air, penanganan limbah 

radioaktif dan penanganan udara tercemar 

v.  Industri kertas  

vi.  Industri deterjen dan sabun 

vii.  Industri minyak bumi 

viii. Bahan pemucat CPO (Crude Palm Oil) (4) 

Kesimpulan  

1. Material berlapis dan berporos adalah material yang memiliki poros dan 

lapisan lapisan bermuatan negatif kation kation didalam antar lapisnya dan 

memiliki kemampuan mengembang dan sifat penukar ion dan luas 

permukaan yang besar 

2. Klasifikasi material berlapis dan berporos antara lain kaolin serpentine 

group, pyrophyilite-talk group, smectite-group, vermiculite group, illite 

group, mica dan brittle group, polygorskite-spiolite group, dan klorite group 

3. Kelimpahan material berlapisan dan berporos di alam berupa dalam bentuk 

Lempung / bentonit dan zeolit 

4. Karakterisasi material berlapis dan berporos dapat dilakukan dengan 

beberapa cara diantara lain instrumrntasi Difraksi Sinar X, Analisis 



402 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

spektrofotometer inframerah, analisis Fluorosensi sinar-x, analissi UV-

Visible, analisis surface area dan nalisis SEM. 
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Pertanyaan 

1. Zeolit merupakan salah satu contoh dari material berlapis dan berporos. 

Jelaskanlah bagaimana struktur dari zeolit tersebut. 

Jawab : Zeolit merupakan mineral berstruktur pori yang tersusun atas dasar 

tetrahedral SiO4 dan AlO4. Tetrahedral yang berdekatan terikat pada 

sudutnya melalui atom oksigen menghasilkan makromolekul anorganik 

dengan struktur tiga dimensi dengan saluran-saluran berdimensi 0,2  sampai 

1nm (mikropori). Kerangka struktur zeolit merupakan kristal tetrahedral 

dari atom-atom oksigen dengan silicon (SiO4)4- atau oksigen dengan 

alumunium (AlO4)5-. Tetrahedral-tetrahedral tersebut berhubungan satu 

dengan lainya membentuk kerangka tiga dimensi, dengan atom oksigen 
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sebagai penghubung antara tetrahedral satu dengan tetrahedral lainya. Di 

dalam pori-pori tersebut proses adsrpsi, pertukaraan ion dan katalisis terjadi 

2. Jelaskanlah sifat sifat material berlapis dan berporos 

Jawab : Material berlapis dan berporos dapat menginterkalasi senyawa-

senyawa organik, ion ataupun   senyawa-senyawa anorganik lainya, selain 

itu bahan-bahan anorganik berlapis dapat berfungsi sebagai adsorben, 

pemucat, katalis dan bahan fotofungsional. Sifat penukar ion dan luas 

permukaan yang besar sehingga kemampuan proses-proses katalitik, 

fotofungsional dan adsorpsi sangat berpengaruh. 

3. Jelaskanlah salah satu cara mengkarakterisasi material berlapis dan 

berporos 

Jawab : Analisis spektrofotometer inframerah, analisis mengunakan 

spektrofotometer adalah untuk menunjukan suatu gugus fungsi atau ligan 

yang terikat pada suatu material anorganik berdasarkan serapan pada 

bilangan gelombang tertentu. Spektra FTIR yang menunjukan serapan pada 

bilangan gelombang 3627,9 cm-1 yang merupakan vibrasi regang H-O-H 

dari molekul air yang memiliki ikatan hidrogen lemah dengan permukaan 

Si-O, bilangan gelombang 3435 cm-1 merupakan serapan khas O-H yang 

terserap, dimana serpan tersebut adalah serapan yang khas yang nampak 

untuk semua anggota smektit.gelombang 522,7 cm-1 adalah serapan 

karakteristik Si-O-Al (Al oktahedral, sedangkan pita serapan pada bilngan 

gelombang 464,8 cm-1 merupakan vibrasi tekuk Si-O-Si 

4. Sebetkanlah beberapa dari aplikasi Material Berporos dan berlapis ! 

Material berporos dan berlapis dapat digunakan sebagai pendukung 

photofungsional materials dan adsorben : inkulasi senyawa fotokromik 
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azobenzena ke dalam pori-pori AlO3-Montmorilonit. Bahan berporos dan 

berlapis juga dapat digunakan sebagai pendukung senyawa non-linear optik 

lempung terpilar sebagai bahan fotofungssional dan adssorben, Inklusi p-

Nitroanilin ke dalam lempung terpilar TiO2.  
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BAB 15. MATERIAL MAGNETIK, 

DIELEKTRIK DAN OPTIK 
 

1. Material Magnetik 

Bahan magnetik adalah suatu bahan yang memiliki sifat kemagnetan dalam 

komponen pembentuknya. Berdasarkan perilaku molekulnya di dalam Medan 

magnetik luar, bahan magnetik terdiri atas tiga kategori, yaitu paramagnetik, 

feromagnteik dan diamagnetik. 

 

a. Klasifikasi Material Magnetik 

1) Bahan Diamagnetik 

 Bahan diamagnetik adalah bahan yang resultan medan magnet 

atomis masing-masing atom/molekulya adalah nol, tetapi medan magnet 

akibat orbit dan spin elektronnya tidak nol (Halliday & Resnick, 1989). 

 Bahan diamagnetik tidak mempunyai momen dipol magnet 

permanen. Jika bahan diamagnetik diberi medan magnet luar, maka 

elektron-elektron dalam atom akan mengubah gerakannya sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan resultan medan magnet atomis yang arahnya 

berlawanan dengan medan magnet luar tersebut. 
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 Sifat diamagnetik bahan ditimbulkan oleh gerak orbital elektron. 

Karena atom mempunyai elektron orbital, maka semua bahan bersifat 

diamagnetik. Suatu bahan dapat bersifat magnet apabila susunan atom 

dalam bahan tersebut mempunyai spin elektron yang tidak berpasangan. 

Dalam bahan diamagnetik hampir semua spin elektron berpasangan, 

akibatnya bahan ini tidak menarik garis gaya. Nilai bahan diamagnetik 

mempunyai orde -10-5m3/kg. Contoh bahan diamagnetik yaitu: bismut, 

perak, emas, tembaga dan seng.  

2) Bahan Paramagnetik. 

Bahan paramagnetik adalah bahan yang resultan medan magnet 

atomis masing-masing atom/ molekulnya tidak nol, tetapi resultan medan 

magnet atomis total seluruh atom/ molekul dalam bahan nol, hal ini 

disebabkan karena gerakan atom/ molekul acak, sehingga resultan medan 

magnet atomis masing-masing atom saling meniadakan (Halliday & 

Resnick, 1989). 

Di bawah pengaruh medan eksternal, mereka mensejajarkan diri 

karena torsi yang dihasilkan. Sifat paramagnetik ditimbulkan oleh momen 

magnetik spin yang menjadi terarah oleh medan magnet luar.  

Bahan ini jika diberi medan magnet luar, elektron-elektronnya akan 

berusaha sedemikian rupa sehingga resultan medan magnet atomisnya 

searah dengan medan magnet luar. Sifat paramagnetik ditimbulkan oleh 

momen magnetik spin yang menjadi terarah oleh medan magnet luar.  

Dalam bahan ini hanya sedikit spin elektron yang tidak berpasangan, 

sehingga bahan ini sedikit menarik garis-garis gaya. Dalam bahan 

paramagnetik, medanB yang dihasilkan akan lebih besar dibanding dengan 
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nilainya dalam hampa udara. Suseptibilitas magnet dari bahan 

paramagnetik adalah positif dan berada dalam rentang 10-5 sampai 10-3 

m3/Kg, sedangkan permeabilitasnya adalah μ> μ0. Contoh bahan 

paramagnetik : alumunium, magnesium dan wolfram.  

 

3) Bahan Ferromagnetik 

Bahan ferromagnetik mempunyai resultan medan magnet atomis 

besar, hal ini disebabkan oleh momen magnetik spin elektron. Pada bahan 

ini banyak spin elektron yang tidak berpasangan, masing-masing spin 

elektron yang tidak berpasangan ini akan menimbulkan medan magnetik, 

sehingga medan magnet total yang dihasilkan oleh satu atom menjadi lebih 

besar (Halliday & Resnick, 1989). 

Medan magnet dari masing-masing atom dalam bahan 

ferromagnetik sangat kuat, sehingga interaksi diantara atom-atom 

tetangganya menyebabkan sebagian besar atom akan mensejajarkan diri 

membentuk kelompok-kelompok, kelompok inilah yang dikenal dengan 

domain. 

Domain-domain dalam bahan ferromagnetik dalam ketiadaan 

medan eksternal momen magnet dalam tiap domain akan paralel, tetapi 

domain-domain diorientasikan secara acak dan yang lain akan terdistorsi 

karena pengaruh medan eksternal. Domain dengan momen magnet paralel 

terhadap medan eksternal akan mengembang, sementara yang lain 

mengerut. Semua domain akan menyebariskan diri dengan medan eksternal 

pada titik saturasi, artinya bahwa setelah seluruh domain sudah terarahkan, 

penambahan medan magnet luar tidak memberi pengaruh apa-apa karena 
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tidak ada lagi domain yang perlu disearahkan, keadaan ini disebut dengan 

penjenuhan (saturasi). Bahan ini juga mempunyai sifat remanensi, artinya 

bahwa setelah medan magnet luar dihilangkan, akan tetap memiliki medan 

magnet, karena itu bahan ini sangat baik sebagai sumber magnet permanen. 

Contoh bahan ferromagnetik : besi, baja. Sifat kemagnetan bahan 

ferromagnetik akan hilang pada temperatur Currie. Temperatur Currie 

untuk besi lemah adalah 770oC dan untuk baja adalah 1043o C.  

Sifat bahan ferromagnetik biasanya terdapat dalam bahan ferit. Ferit 

merupakan bahan dasar magnet permanen yang banyak digunakan dalam 

industriindustri elektronika, seperti dalamloudspeaker, motor-motor 

listrik,dynamo dan KWH- meter. 

b. Material Magnet Lunak dan Magnet Keras 

Material magnetik diklasifikasikan menjadi dua yaitu material 

magnetic lemah atau soft magnetic materials maupun material magnetik kuat 

atau hard magnetic materials. Penggolongan ini berdasarkan kekuatan medan 

koersifnya dimana soft magnetic atau material magnetik lemah memiliki 

medan koersif yang lemah sedangkan material magnetik kuat atau hard 

magnetic materials memiliki medan koersif yang kuat. Hal ini lebih jelas 

digambarkan dengan diagram histerisis atau hysteresis loop sebagai loop. 

Diagram histeresis diatas menunjukkan kurva histeresis untuk 

material magnetik lunak pada gambar (a) dan material magnetic keras pada 

gambar (b). H adalah medan magnetik yang diperlukan untuk menginduksi 

medan berkekuatan B dalam material. Setelah medan H ditiadakan, dalam 

specimen tersisa magnetisme residual Br, yang disebut residual remanen, 

dan diperlukan medan magnet Hc yang disebut gaya koersif, yang harus 
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diterapkan dalam arah berlawanan untuk meniadakannya. Magnet lunak 

mudah dimagnetisasi serta mudah pula mengalami demagnetisasi, seperti 

tampak pada Gambar 3 Nilai H yang rendah sudah memadai untuk 

menginduksi medan B yang kuat dalam logam, dan diperlukan medan Hc  

yang kecil untuk menghilangkannya. Magnet keras adalah material yang 

sulit dimagnetisasi dan sulit di demagnetisasi.  

Karena hasil kali medan magnet (A/m) dan induksi (V.det/m2) 

merupakan energi per satuan volume, luas daerah hasil integrasi di dalam 

loop histerisis adalah sama dengan energi yang diperlukan untuk satu siklus 

magnetisasi mulai dari 0 sampai +H hingga –H sampai 0. energi yang 

dibutuhkan magnet lunak dapat dapat diabaikan; medan magnet keras 

memerlukan energi lebih banyak sehingga pada kondisi-ruang, 

demagnetisasi dapat diabaikan. Dikatakan, magnetisasi permanen. 

 

c. Magnet keramik 

Keramik adalah bahan-bahan yang tersusun dari senyawa anorganik 

bukan logam yang pengolahannya melalui perlakuan dengan temperatur 

tinggi. Kegunaannya adalah untuk dibuat berbagai keperluan desain teknis 

khususnya dibidang kelistrikan, elektronika, mekanik dengan 

memanfaatkan magnet keramik sebagai magnet permanen, dimana material 

ini dapat menghasilkan medan magnet tanpa harus diberi arus listrik yang 

mengalir dalam sebuah kumparan atau selenoida untuk mempertahankan 

medan magnet yang dimilikinya. Disamping itu, magnet permanen juga 

dapat memberikan medan yang konstan tanpa mengeluarkan daya yang 

kontinyu.  
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Bahan keramik yang bersifat magnetik umumnya merupakan 

golongan ferit, yang merupakan oksida yang disusun oleh hematit (α-Fe2O3) 

sebagai komponen utama. Bahan ini menunjukkan induksi magnetik 

spontan meskipun medan magnet dihilangkan. Material ferit juga dikenal 

sebagai magnet keramik, bahan itu tidak lain adalah oksida besi yang 

disebut ferit besi (ferrous ferrite) dengan rumus kimia MO.(Fe2O3) 6, dimana M 

adalah Ba, Sr, atau Pb. 

 

6Fe2O3 + SrCO3 SrO.6Fe2O3 + CO2                         (1) 

 

Pada umumnya ferit dibagi menjadi tiga kelas : 

 Ferit Lunak, ferit ini mempunyai formula Mfe2O4, dimana M = Cu, 

Zn, Ni, Co, Fe,Mn, Mg dengan struktur kristal seperti mineral spinel. 

Sifat bahan ini mempunyaipermeabilitas dan hambatan jenis yang 

tinggi, koersivitas yang rendah. 

 Ferit Keras, ferit jenis ini adalah turunan dari struktur magneto 

plumbit yang dapat ditulis sebagai Mfe12O19, dimana M = Ba, Sr, Pb. 

Bahan ini mempunyai gaya koersivitas dan remanen yang tinggi dan 

mempunyai struktur kristal heksagonal dengan momen-momen 

magnetik yang sejajar dengan sumbu c. 

 Ferit Berstruktur Garnet, magnet ini mempunyai magnetisasi 

spontan yang bergantung pada suhu secara khas. Strukturnya sangat 

rumit, berbentuk kubik dengan sel satuan disusun tidak kurang dari 

160 atom. 
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Magnet keramik yang merupakan magnet permanen mempunyai 

struktur Hexagonal close-pakced. Dalam hal ini bahan yang sering digunakan 

adalah Barrium Ferrite (BaO.6Fe2O3). Dapat juga barium digantikan bahan 

yang menyerupai (segolongan) dengannya, yaitu seperti Strontium. 

Ferit lunak mempunyai struktur kristal kubik dengan rumus umum 

MO.Fe2O3 dimana M adalah Fe, Mn, Ni, dan Zn atau gabungannya seperti 

Mn-Zn dan Ni-Zn. Bahan ini banyak digunakan untuk inti transformator, 

memori komputer, induktor, recording heads, microwave dan lain-lain. Ferit 

keras banyak digunakan dalam komponen elektronik, diantaranya motor-

motor DC kecil, pengeras suara (loud speaker), meteran air, KWH-meter, 

telephone receiver, circulator, dan rice cooker. 

d. Aplikasi Dari Komponen Magnet 

Komponen magnet, khususnya keramik magnetik ferit merupakan 

komponen yang sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang, diantaranya adalah 

: 

 Beberapa penggunaan ferit dibidang elektrik yaitu : 

 Pada sistem magnetik loudspeaker  

 Pada sistem eksitasi, kutub-kutub dan rotor multipolar motor listrik 

 Motor Horse Power Fractional 

 Motor DC 

Motor DCadalah motor listrik yang dialiri sumber arus 

searah pada kumparan medan untuk menjadikannya energi 

mekanik.Hampir sama dengan motor AC, kumparan medan yang 

bergerak disebut stator dan untuk kumparan jangkar disebut juga 

rotor. 
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Motor DC memiliki 3 bagian utama untuk berputar antara lain: 

 Current elektromagnet atau biasa disebut dinamo. Dinamo 

silinder terhubung ke as untuk menggerakkan beban. Untuk 

kasus motor DC kecil kutub utara dan selatan berganti lokasi 

saat dinamo berputar. 

 Kutub medan. Terbagi menjadi dua yaitu kutub utara dan 

kutub selatan. 

 Commutator. Fungsi komponen ini untuk mentransmisikan 

arus antara dinamo dan sumber daya. 

PT. Samoin adalah  Perusahaan PMA yang berkantor pusat di 

Korea, dan memproduksi memproduksi Spindel motor, DC Motor, 

Steepping Motor dan Hysterisis motor berkualitas Export 

memproduksi Spindel motor, DC Motor, Steepping Motor dan 

Hysterisis motor berkualitas Export 

 Loudspeaker 

Pengeras suara (loudspeaker atau speaker) adalah transduser 

yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio (suara) dengan cara 

menggetarkan komponennya yang berbentuk membran untuk 

menggetarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara sampai di 

kendang telinga kita dan dapat kita dengar sebagai suara. Proses 

spaker coil bergerak maju mundur, kembali ke posisi semula dan 

seterusnya adalah sebagai berikut. Garis gaya magnet yang konstan 

berasal dari magnet permanen dan coil. Kedua magnet tersebut, 

yaitu elektromagnet dari coil dan magnet permanen, berinteraksi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Transduser
https://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensi_audio
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satu sama lain seperti dua magnet yang berhubungan pada 

umumnya. Kutub positif pada elektromagnet tertarik oleh kutub 

negatif pada bidang magnet permanen dan kutub negatif pada 

elektromagnet ditolak oleh kutub negatif magnet permanen.Ketika 

orientasi kutub elektromagnet bertukar, bertukar pula arah dan gaya 

tarik-menariknya. Dengan cara seperti ini, arus bolak-balik 

melakukan dorongan dan tarikan antara voice coil dan magnet 

permanen. Proses inilah yang mendorong coil kembali dan begitu 

seterusnya dengan cepat. Sewaktu coil bergerak, ia mendorong dan 

menarik speaker cone. Hal tersebut dapat menggetarkan udara di 

depan speaker, membentuk gelombang suara. 

Perusahaan atau pabrik yang memproduksi loudspeaker 

adalah Sinar Baja Electric dimana pabrik ini memiliki 4 cabang di 

Indonesia yaitu Sinar Baja Electric I, Sinar Baja Electric II, Sinar 

Baja Electric III, Indoyoke, Multicone Paperindo dan 1 cababang  

di China yakni Sinar Baja China. Pabrik ini  berlokasikan di seputar 

kawasan industri Margomulyo - Surabaya, Wonoayu-Sidoarjo, Beji-

Pasuruan dan di Guandong China.  

 

 Bidang Instrumentasi Elektronika 

Peralatan kontrol otomatis yang menggunakan komponen keramik 

magnetik antara lain adalah : 

 Pengontrol temperatur : menggunakan transformator pulsa 
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Yuyao Mingxing Refrigeration Accessories Factory yang 

berada di Zhejiang, China (Mainland) adalah perusahaan yang 

memproduksi pengontrol temperatur. 

 Pagar elektronik (electric fence) : menggunakan transformator pulsa 

 Switch otomatis : reed relay, menggunakan inti ferit 

 Jam elektronik  

Jam elektronik menggunakan batang ferit dan kumparan untuk 

mengambil medan magnet elektromagnetik jala-jala listrik. 

Tegangan induksi yang diperoleh digunakan sebagai sumber 

tegangan roferens. 

Casio merupakan perusaan pembuat jam tangan dengan merk 

Casio dan G-Shock yang terkenal karena kualitas dan ketahanannya 

di dunia. Casio adalah perusahaan terkemuka asal Jepang. Nama 

Casio diambil dari nama pendirinya yaitu tadao Kashio 

 

 Bidang Telekomunikasi 

Dalam bidang telekomunikasi terutama telekomunikasi radio, ferit 

frekuensi radio (R, F Ferrite) mempunyai aplikasi yang luas untuk peralatan 

telekomunikasi radio, dari frekuensi audio sampai dengan frekuensi yang 

sangat tinggi (LF sampai dengan VHF, UHF). Didaerah ini keramik 

magnetik dari magnet bahan Mn-Zn digunakan pada daerah frekuensi 

tinggi. Keramik magnetik gelombang mikro digunakan pada daerah 

frekuensi ratusan MHz sampai dengan ribuan MHz (VHF,UHF, SHF dan 

EHF). Penggunaan ferit gelombang mikro adalah pada peralatan yang 

mentransmisikan energy elektromagnetik, seperti waveguide dan 
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transmission line baik coaxial maupun strip. Ferit mempengaruhi medan 

elektromagnetik gelombang mikro dan kecepatan propagasi gelombang 

mikro, juga sebagai inti magnetikm dan transformator frekuensi radio. 

Selain itu juga disebutkan peralatan telekomunikasi radio yang 

menggunakan ferit magnet : 

 Penerima radio (550 kHz-1600 kHz) : transformator IF dan penguat 

RF, inductor isolator dan magnetik ferit. 

 Penerima radio HF : transformator dan magnetic filter (bandpass filter, 

choke), transformator matching impedance. 

 Penerima TV : transformator tegangan tinggi Cahtode Ray Tube, 

deflection yoke (untuk kumparan refleksi CRT), choke suppression TVI 

(Television Interference). 

 Penggeser gelombang radio (converter) dan penguat RF (RF Amplifier) 

 Penguat audio : RFI suppression choke, transformator frekuensi audio, 

magnetik untuk kompensasi 

 Antenna 

PT.Subur Semesta merupakan perusahaan bergerak dibidang 

usaha elektronik dengan produk inti produksi/perakitan produk 

“Emergency Lamp” dengan merk CMOS. Selain memproduksi 

produk inti berupa Emergency Lamp dengan merk CMOS. 

Perusahaan mulai mengembangkan produk-produk lainnya seperti 

Parabola Receiver, Parabola Antena Positioner, Alarm merk 

“KEYPRO” untuk kendaraan, Coin Box Telepon merk “VENUS”, 

Multiphone Connector (anti interlokal) merk “VENUS”, Power Supply  

untuk computer case merk “SEASONIC”. 
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 Jalur transmisi (transmission line) 

 RF wattmeter 

 

Penggunaan keramik magnetik pada peralatan gelombang mikro adalah : 

 Isolator 

PT. SINARINDO WIRANUSA ELEKTRIK berdiri sejak tahun 

1989,adalah sebuah perusahaan Swasta Nasional yang merupakan 

produsen pabrikan peralatan pelengkap tiang dan pelengkap kabel (Pole 

Hardware & Cable Accessories) untuk kebutuhan PLN (Perusahaan Listrik 

Negara), terutama untuk material distribusi Tegangan Menengah 

(TM),tegangan rendah (TR), dan sambungan rumah (SR). Perusahaan ini 

bertempat di kota grogol permai blok H No. 26 dan Jl. Latumenten 

No. 19, Jakarta. 

 Penggeser fasa (phase shiffer) 

 Circulator 

 Peralatan yang memanfaatkan efek faraday ; isolator dengan inti ferit 

berbentuk silindris. 

 Rotater ferit ; gyrator yang terdiri atas suatu silinder ferit yang 

dikelilingi oleh magnet permanen. Jalur trasmisi coaxial ; isolator 

ferit digunakan dalam jalur transmisi ini dalam kombinasi dengan 

bahan dielektrik.  

 Penguat ferrimagnetik/ferromagnetik : penguat menggunakan ferit. 

 Pembatas daya. 
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Ferit juga digunakan pada peralatan telekomunikasi yang lain, 

seperti pada telepon dan telegrafi. 

 

 Bidang mekanik 

 Pembuatan magnet untuk meteran air merupakan aplikasi 

komponen keramik magnetik dalam bidang mekanik. 

 Untuk mainan. 

 Pemegang pada white board. 

 

e. Metode Pembuatan Magnet  

 

1. Pencampuran bahan baku 

Blending dan mixing merupakan istilah yang biasa digunakan dalam 

proses pembuatan material dengan menggunakan metode serbuk akan 

tetapi kedua proses tersebut memiliki arti yang berbeda. Menurut standar 

ISO, blending didefenisikan sebagai proses penggilingan suatu material 

tertentu hingga menjadi serbuk yang merata pada beberapa komposisi 

nominal. Proses blending dilakukan untuk menghasilkan serbuk yang sesuai 

dengan komposisi dan ukuran yang diinginkan. Sedangkan mixing 

didefenisikan sebagai pencampuran dua atau lebih serbuk yang berbeda. 

Pencampuran bahan baku dibutuhkan untuk mendapatkan 

campuran material yang homogen agar produk yang dihasilkan lebih 

sempurna. Proses pencampuran yang umum dilakukan adalah 

pencampuran secara kimia basah (wet chemical process). Proses ini dilakukan 

melalui pencampuran dalam bentuk larutan, sehingga akan diperoleh 
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tingkat homogenitas yang lebih tinggi daripada cara konvensional. Metode 

ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : metode desolven dan metode 

presitipasi. Metode desolven dilakukan dengan cara mencampurkan 

beberapa sistem larutan kemudian diubah menjadi serbuk dengan cara 

pelepasan bahan bahan pelarutnya (solven) secara fisika melalui 

pemanasan/pendinginan secara tepat supaya tidak terjadi proses seperasi 

senyawa-senyawa (kation-kation). Metode presitipasi adalah proses bahan 

terlarut (solute) dari larutan dengan cara pengendapan. Untuk mengubah 

endapan menjadi serbuk dilakukan proses pemanasan/kalsinasi. Contoh 

dari metode ini antara lain coorpresipitasi, sol gel. 

 

2. Proses Kalsinasi 

Proses kalsinasi adalah proses pembakaran tahap awal yang 

merupakan reaksi dekomposisi secara endothermic dan berfungsi untuk 

melepaskan gas-gas dalam bentuk karbonat atau hidroksida sehingga 

menghasilkan serbuk dalam bentuk oksida dengan kemurnian yang tinggi. 

Kalsinasi dilakukan pada suhu tinggi yang suhunya tergantung pada jenis 

bahannya. 

Kalsinasi merupakan tahapan perlakuan panas terhadap campuran 

serbuk pada suhu tertentu. Tergantung pada jenis bahan. Kalsinasi 

diperlukan sebagai penyiapan serbuk keramik untuk diproses lebih lanjut 

dan juga untuk mendapatkan ukuran partikel yang optimum serta 

menguraikan senyawa-senyawa dalam bentuk garam atau dihidrat menjadi 

oksida, membentuk fase Kristal. Peristiwa yang terjadi selama proses 

kalsinasi antara lain: 
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a. Pelepasan air bebas (H2O) dan terikat (OH) berlangsung sekitar suhu 

100oC hingga 300oC. 

b. Pelepasan gas-gas, seperti : CO2 berlangsung sekitar suhu 600oC dan 

pada tahap ini disertai terjadinya pengurangan berat yang cukup berarti. 

c. Pada suhu lebih tinggi, sekitar 800oC struktur kristalnya sudah 

terbentuk, dimana pada kondisi ini ikatan diantara partikel serbuk belum 

kuat dan mudah lepas. 

 

3. Proses Pembentukan  

Pembuatan keramik terdiri dari pembentukan dan pembakaran. 

Pembentukan 

keramik salah satu tahap yang penting dalam pembuatan keramik, karena 

sangat menentukan hasil akhir. Ada beberapa proses atau cara pembentukan 

keramik diantaranya : 

a) Cara pres kering (dry pressing) 

 Pembentukan terhadap serbuk halus yang mengandung sedikit air atau 

penambahan bahan organic dengan pemberian tekanan yang dibatasi 

oleh cetakan. 

b) Cara press basah (wet pressing) 

 Pembentukan penambahan bahan organik dengan pemberian tekanan 

yang dibatasi oleh cetakan. Terhadap serbuk halus dengan penekanan 

dan penyaringan larutan serbuk (suspensi) di dalam medan magnet. 

c) Cara press panas (hot pressing) 
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Pembentukan terhadap serbuk halus yang merupakan kombinasi 

dari pembentukan dan pembakaran (sintering). Dapat dipakai untuk 

membuat produk dengan density tinggi dan bentuk yang tepat. 

d) Metode tape casting 

 Tape casting adalah teknik yang sangat umum digunakan untuk 

pembentukan film tipis atau plat dengan jangkauan ketebalan sekitar 20 

μm sampai 1 mm. Tape casting baik digunakan untuk pembuatan 

komponen-komponen elektronik seperti kapasitor, induktor dan bahan-

bahan untuk rangkaian mikroelektronik. Salah atu keuntungan dari 

proses ini adalah peralatannya yang sederhana, mudah dilakukan 

pengukuran untuk pengujian dalam laboratorium dan biaya produksi 

rendah. Selain itu juga memungkinkan untuk pembentukan kebanyakan 

keramik menjadi lembaran-lembaran tunggal atau lembaran-lembaran 

lapisan ganda dan untuk pembentukan bahan baku menjadi struktur dua 

atau tiga dimensi. 

e) Slip casting 

 Suspensi dengan air dan cairan lain, larutan suspensi dituang 

kedalam cetakan plaster berpori, air diserap dari daeituang ke drah 

kontak kedalam cetakan dan lapisan lempung kuat terbentuk. Pada 

metode slip casting massa yang akan dibentuk harus berupa suspensi 

dituang ke dalam cetakan yang terbuat dari bahan gypsum (plaster paris) 

yang memiliki pori-pori yang dilakukan dengan tanpa tekanan. Untuk 

mendapatkan hasil yang baik, suspensi yang digunakan harus memenuhi 

criteria yaitu viskositas yang rendah, tidak cepat menguap, cepat 
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mengeras, susut kering rendah, kekuatan kering tinggi dan tidak banyak 

memiliki gelembung udara.  

 Kelebihan utama pembentukan dengan metode ini adalah mampu 

menghasilkan bentuk-bentuk yang rumit. Selain itu metode ini ekonomis 

walaupun digunakan untuk memproduksi bentuk-bentuk tertentu dalam 

jumlah kecil karena cetakan yang digunakan relatif murah. 

f) Rubber Mold pressing 

Pembentukan terhadap serbuk halus dengan menggunakan pembungkus 

yang terbuat dari karet serta diberi tekanan keseluruh permukaan karet, 

dan menghasilkan bahan yang kompak.  

 

Pada penelitian ini proses percetakan dilakukan dengan metode press kering 

(dry pressing). 

 

4. Proses Sintering 

Proses sintering pada magnet keramik adalah suatu proses 

pemadatan/densifikasi dari sekumpulan serbuk pada suhu tinggi mendekati 

titik leburnya. Melalui proses ini terjadi perubahan struktur mikro seperti 

pengurangan jumlah dan ukuran pori, pertumbuhan butir (grain growth), 

peningkatan densitas dan penyusutan (shrinkage). Beberapa variabel 

mempengaruhi kecepatan sintering yaitu densitas awal, ukuran partikel, 

atmosfir sintering, waktu dan kecepatan pemanasan. Sintering merupakan 

tahapan pembuatan keramik yang sangat penting dan menentukan sifat-sifat 

produk keramik.  
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Tujuan dari pembakaran adalah untuk mengaglomerasikan partikel ke 

dalam massa koheren melalui proses sintering. Defenisi sintering adalah 

pengikatan massa partikel pada serbuk oleh atraksi molekul atau atom dalam 

bentuk padat dengan perlakuan panas dan menyebabkan kekuatan pada 

massa serbuk. 

Faktor-faktor yang menentukan proses dan mekanisme sintering antara lain 

: jenis bahan, komposisi, bahan pengotornya dan ukuran partikel. Proses 

sintering berlangsung apabila : 

a.  Adanya transfer materi diantara butiran yang disebut proses difusi. 

b. Adanya sumber energi yang dapat mengaktifkan transfer materi, energi 

tersebut digunakan untuk menggerakkan butiran hingga terjadi kontak dan 

ikatan yang sempurna. Difusi adalah aktivitas termal yang berarti bahwa 

terdapat energy minimum yang dibutuhkan untuk pergerakan atom atau 

ion dalam mencapai energi yang sama atau diatas energi aktivitas untuk 

membebaskan dari letaknya semula dan bergerak ke tempat yang lain yang 

memungkinkannya. Energi untuk menggerakkan proses sintering disebut 

gaya dorong (drying force) yang ada hubungannya dengan energi 

permukaan butiran (γ) 

 

Tahapan Sintering 

Tahapan sintering menurut Hirschorn, pada sampel yang telah 

mengalami kompaksi sebelumya, akan mengalami beberapa tahapan 

sintering sebagai berikut: 

1.   Ikatan mula antar partikel serbuk. 
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Saat sampel mengalami proses sinter, maka akan terjadi pengikatan 

diri. Proses ini meliputi difusi atom-atom yang mengarah kepada 

pergerakan dari batas butir. Ikatan ini terjadi pada tempat dimana 

terdapat kontak fisik antar partikel-partikel yang berdekatan. Tahapan 

ikatan mula ini tidak menyebabkan terjadinya suatu perubahan 

dimensi sampel. Semakin tinggi berat jenis sampel, maka akan banyak 

bidang kontak antar partikel, sehingga proses pengikatan yang terjadi 

dalam proses sinter juga semakin besar. Elemen-elemen pengotor yang 

masih terdapat, berupa serbuk akan menghalangi terjadinya proses 

pengikatan ini. Hal ini sisebabkan elemen pengotor akan berkumpul 

dipermukaan batas butir, sehingga akan mengurangi jumlah bidang 

kontak antar partikel. 

2. Tahap pertumbuhan leher. 

Tahapan kedua yang tejadi pada proses sintering adalah 

pertumbuhan leher. Hal ini berhubungan dengan tahap pertama, yaitu 

pengikatan mula antar partikel yang menyebabkan terbentuknya 

daerah yang disebut dengan leher (neck) dan leher ini akan terus 

berkembang menjadi besar selama proses sintering berlangsung. 

Pertumbuhan leher tersebut terjadi karena adanya perpindahan massa, 

tetapi tidak mempengaruhi jumlah porositas yang ada dan juga tidak 

menyebabkan terjadinya penyusutan. Proses pertumbuhan leher ini 

akan menuju kepada tahap penghalusan dari saluran-saluran pori antar 

partikel serbuk yang berhubungan, dan proses ini secara bertahap. 

3. Tahap penutupan saluran pori. 
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Merupakan suatu perubahan yang utama dari salam proses sinter. 

Penutupan saluran pori yang saling berhubungan akan menyebabkan 

perkembangan dan pori yang tertutup. Hal ini merupakan suatu 

perubahan yang penting secara khusus untuk pori yang saling 

berhubungan untuk pengangkutan cairan, seperti pada saringan-

saringan dan bantalan yang dapat melumas sendiri. Salah satu 

penyebab terjadinya proses ini adalah pertumbuhan butiran. Proses 

penutupan saluran ini dapat juga terjadi oleh penyusutan pori (tahap 

kelima dari proses sinter), yang menyebabkan kontak baru yang akan 

terbentuk di antara permukaan-permukaan pori. 

4. Tahapan pembulatan pori. 

Setelah tahap pertumbuhan leher, material dipindahkan di permukaan 

pori dan pori tersebut akan menuju kedaerah leher yang 

mengakibatkan permukaan dinding tersebut menjadi halus. Bila 

perpindahan massa terjadi terus-menerus melalui daerah leher, maka 

pori disekitar permukaan leher akan mengalami proses pembulatan. 

Dengan temperatur dan waktu yang cukup pada saat proses sinter 

maka pembulatan pori akan lebih sempurna. 

5. Tahap penyusutan 

Merupakan tahap yang terjadi dalam proses sinter. Hal ini 

berhubungan dengan proses densifikasi (pemadatan) yang terjadi. 

Tahap penyusutan ini akan menyebabkan terjadinya penurunan 

volume, disisi lain sampel yang telah disinter akan mejadi lebih padat. 

Dengan adanya penyusutan ini kepadatan pori akan meningkat dan 

dengan sendirinya sifat mekanis dari bahan tersebut juga akan 
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meningkat, khususnya kekuatan dari sampel setelah sinter. Tahap 

penyusutan pori ini terjadi akibat pergerakan gas-gas yang terdapat di 

daerah pori keluar menuju permukaan. Dengan demikian tahap ini 

akan meningkatkan berat jenis yang telah disinter. 

6. Tahap pengkasaran pori 

Proses ini akan terjadi apabila kelima tahap sebelumnya terjadi 

dengan sempurna. Pengkasaran pori akan terjadi akibat adanya proses 

bersatunya lubang-lubang kecil dari pori sisa akan menjadi besar dan 

kasar. Jumlah total dari pori adalah tetap, tetapi volume pori 

berkurang dengan diimbangi oleh pembesaran pori tersebut.  

 

5 .  Hydrothermal Oxidation   

Proses hydrothermal oxidation  merupakan metode pembuatan 

magnet yang diawali dengan proses pemurnian bahan pasir untuk 

meningkatkan kandungan Fe2O3. Proses pemurnian dilakukan dengan cara 

melarutkan pasir besi dengan bahan katalis HCl, HNO3, dan H2SO4  pada 

suhu 90°C sampai larutan mengering. Campuran yang telah mengering 

kemudian dipanaskan dengan Furnace  pada suhu 800°C selama empat 

jam. Bahan pasir yang sudah murni kemudian diproses menjadi magnet 

Barium Ferit melalui proses kalsinasi, kompaksi, dan sintering. 

 

6. High Energy Milling   (HEM)   

Proses fabrikasi magnetit (FeO4) dapat dikembangkan menggunakan 

metode high energy milling  (HEM). HEM merupakan teknik unik dengan 

menggunakan energi tumbukan antara bola-bola penghancur dan dinding 
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chamber yang diputar dan digerakkan dengan cara tertentu. Keunggulan 

HEM adalah dapat membuat nano partikel dalam waktu yang relatif 

singkat (memerlukan beberapa  jam, tergantung tipe alat), dapat membuat 

nano partikel dalam kondisi atau suasana yang dinginkan saat proses 

milling , dan juga dapat menghasilkan nano  partikel dalam jumlah yang 

relatif banyak 

Pertama-tama serbuk homogen dimasukkan kedalam sebuah 

chamber logam dengan beberapa bola baja di dalamnya yang bergerak 

berputar terus-menerus. Bola-bola akan saling bertumbukan di dalam 

chamber  logam tersebut. Tumbukan bola ini berakibat serbuk homogen 

yang dimasukkan akan tertumbuk diantara bola-bola tersebut. Hal ini 

mengakibatkan partikel akan pecah dan terus menerus hingga mencapai 

ukuran yang diinginnkan. Metode ini dapat dilakukan  pada suhu rendah, 

waktu yang relatif cepat, serta dengan peralatan yang sederhana 

 

7. Powder Metallurgy and Solidification 

Metode ini digunakan dalam pembuatan magnet neodyminum (Nd-

Fe-B) yang merupakan magnet permanen dengan kekuatan paling tinggi. 

Kekuatan sifat magnet Nd-Fe-B bertumpu pada fase Nd2Fe14B yang 

memiliki magnetisasi total dan medan anisotropi cukup tinggi. Sifat 

kemagnetan dasar seperti remanen, koersivitas, dan energi produk 

maksimum suatu magnet permanen sangat sensitif terhadap struktur mikro 

material. Desain struktur mikro material yang optimal diperlukan dalam 

proses fabrikasi magnet sehingga sifat kemagnetan yang dihasilkan bisa 

menjadi lebih baik. Salah satu kelemahan fase Nd2Fe14B adalah temperatur 
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Curie yang relatif rendah yaitu 310°C. Temperatur Curie adalah salah satu 

sifat  transisi pada fase meningkat  

 

f. Pengujian Kekuatan magnet 

Magnet memiliki daya tarik menarik dan daya tolak menolak jika 

didekatkan di antara kutub-kutub magnet. Daya tarik menarik ini diakibatkan 

oleh medan magnet, dan menghasilkan medan magnet. Hal ini terjadi ketika 

arus mengalir pada sebuah konduktor, pertama kali diamati oleh Oersted pada 

tahun 1819. Medan magnet juga dapat dihasilkan dari magnet tetap. Pada saat 

itu tidak ada arus yang mengalir, akan tetapi gerak orbital dan spin elektron ( 

dinamakan “Amperican currents”) bahan magnet tetap yang telah melalui proses 

magnetisasi terlebih dahulu dengan menggunakan medan magnet luar. 

Untuk bahan magnet BaO6Fe2O3, dimana variasi kandungan dari setiap 

unsur sangat mempengaruhi sifat bahan tersebut, baik dari kekuatan 

materialnya maupun daya tarik dari bahan magnet tersebut. Daya tarik ini 

dipengaruhi oleh ukuran-ukuran butiran pada bahan yang terbentuk. Ukuran-

ukuran butiran yang terbentuk ini tergantung pada proses pertumbuhan kristal 

yang terjadi ketika pembuatan material. Oleh karena itu dapat dinyatakan 

bahwa semakin kecil butiran yang terbentuk pada material (nano composite) 

maka semakin besar kekuatan magnet untuk menarik atau menolak (medan 

magnet remanen), hal ini terjadi karena adanya interaksi antar butiran tesebut. 

Setelah bahan magnet terbentuk dengan ukuran butiran dan struktur kristal 

tertentu kemudian dilakukan proses magnetisasi, yaitu memberikan medan 

magnet luar agar memiliki medan magnet sendiri atau permanen. Perlu 

diketahui bahwa pada saat bahan magnet terbentuk menjadi kristal itu belum 
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memiliki daya tarik terhadap logam. Setelah diberi medan magnet luar bahan 

baru akan memilki medan magnet, cara pemberian medan magnet ini 

dilakukan secara perlahan-lahan sehingga kondisi tertentu (saturasi). 

Kemudian pemberian medan magnet ini diturunkan secara perlahan sampai 

suatu nilai saturasi dengan arah medan magnet yang berlawanan, dan pada 

akhirnya bahan akan memiliki daya tarik pada logam. 

Untuk mengukur sifat-sifat magnet tersebut biasanya alat yang digunakan 

yaitu Vibrating Sample Magnetometer (VSM), Alat VSM merupakan salah satu 

jenis peralatan yang digunakan untuk mempelajari sifat magnetic bahan. 

Dengan alat ini akan diperoleh informasi mengenai besaran-besaran sifat 

magnetik sebagai akibat perubahan medan magnet luar yang digambarkan 

dalam kurva histerisis, sifat magnetik bahan sebagai akibat perubahan suhu, 

dan sifat-sifat magnetic sebagai fungsi sudut pengukuran atau kondisi 

anisotropik bahan. 

 

2. Material Dielektrik 

Bahan dielektrik adalah suatu bahan yang memiliki daya hantar arus 

yang sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada. Bahan dielektrik ini dapat 

berwujud padat, cair dan gas. Ketika bahan ini berada dalam medan listrik, 

muatan listrik yang terkandung di dalamnya tidak mengalami pergerakan 

sehingga tidak akan timbul arus seperti bahan konduktor ataupun 

semikonduktor, tetapi hanya sedikit bergeser dari posisi setimbangnya yang 

mengakibatkan terciptanya pengutuban dielektrik. Pengutuban tersebut 

menyebabkan muatan positif bergerak menuju kutub negatif medan listrik, 

sedangkan muatan negatif bergerak pada arah berlawanan (yaitu menuju 
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kutub positif medan listrik). Hal ini menimbulkan medan listrik internal (di 

dalam bahan dielektrik) yang menyebabkan jumlah keseluruhan medan 

listrik yang melingkupi bahan dielektrik menurun. Sifat inilah yang 

menyebabkan bahan dielektrik itu merupakan isolator yang baik. 

Meskipun isolator juga memiliki konduksi listrik yang rendah, namun 

istilah “dielektrik” biasanya digunakan untuk bahan-bahan isolator yang 

memiliki tingkat kemampuan pengutuban tinggi yang besarannya diwakili 

oleh konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik atau permitivitas listrik 

relatif adalah sebuah konstanta yang melambangkan rapatnya fluks 

elektrostatik dalam suatu bahan bila diberi potensial listrik. Konstanta ini 

merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan pada bahan tersebut 

jika diberi sebuah potensial, relatif terhadap ruang hampa, yang dapat 

ditulis secara matematis : 

                                               

dimana εs merupakan permitivitas statis dari bahan tersebut, dan ε0 adalah 

permitivitas ruang hampa. Permitivitas ruang hampa diturunkan dari 

persamaan Maxwell dengan menghubungkan intensitas medan listrik E 

dengan kerapatan fluks listrik D. Pada ruang hampa, permitivitas ε sama 

dengan ε0, sehingga konstanta dielektriknya adalah 1. 

Permitivitas relatif dari sebuah medium berhubungan dengan 

kerentanan (susceptibility) listriknya (χe) melalui persamaan : 

                                   εr = 1 + χe 

Karena sifatnya yang sangat sulit menghantarkan listrik, maka bahan 

dielektrik ini identik dengan bahan-bahan selain konduktor dan 

semikonduktor, yaitu isolator. Contoh umum tentang dielektrik adalah 
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sekat isolator diantara plat konduktor yang terdapat dalam kapasitor. Bahan 

dielektrik ada dua jenis, yakni polar dan non-polar. Molekul dielektrik polar 

berarti bahwa molekul dielektrik tersebut dalam keadaan tanpa medan 

listrik, antara elektron dan intinya telah membentuk dipol. Sedangkan 

molekul non-polar ketika tidak ada medan listrik antara elektron dan inti 

tidak tampak sebagai dua muatan terpisah. 

Dielektrik molekul polar maupun non polar bila diletakkan dalam 

medan listrik akan mengalami polarisasi. Bagian permukaan dielektrik yang 

terpolarisasi terdapat muatan-muatan negatip disatu permukaan dan 

muatan positif di permukaan lain. Muatan-muatan ini bukan muatan bebas, 

tetapi masing-masing terikat pada molekul yang terletak didekat 

permukaan, dan selebihnya dielektik bermuatan total nol.Dielektrik sebagai 

salah satu bahan listrik mempunyai beberapa sifat-sifat kelistrikan. Adapun 

fungsi yang paling penting dari suatu bahan dielektrik adalah : 

1. Untuk mengisolasi antara satu penghantar dengan penghantar 

lainnya. 

2. Menahan gaya mekanis akibat adanya arus pada konduktor yang 

diisolasinya. 

3. Mampu menahan tekanan yang diakibatkan panas dan reaksi kimia. 

Tekanan yang  diakibatkan oleh medan elektrik, gaya mekanik, thermal 

maupun kimia dapat terjadi secara serentak. Dengan kata lain, suatu bahan 

dielektrik dapat dikatakan ekonomis jika bahan dielektrik tersebut dapat 

bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan menahan semua tekanan 

tersebut diatas. 
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Dari sifat-sifat bahan dielektrik yang ada, terdapat 6 sifat yang perlu diketahui, 

yaitu : 

1. Kekuatan dielektrik 

Semua bahan dielektrik memiliki tingkat ketahanan yang disebut 

dengan “kekuatan dielektrik”, diartikan sebagai tekanan listrik tertinggi 

yang dapat ditahan oleh dielektrik tersebut tanpa merubah sifatnya menjadi 

konduktif. Apabila suatu dielektrik berubah sifatnya menjadi konduktif, 

maka dielekrik tersebut telah tembus listrik (breakdown). Kekuatan dielektrik 

juga dapat diartikan sebagai tekanan listrik terendah yang mengakibatkan 

dielektrik tersebut tembus listrik. Kekuatan dielektrik ini disebut juga 

dengan kuat medan kritis. Tegangan tembus (breakdown voltage) suatu 

isolator adalah tegangan minimum yang dibutuhkan untuk merusak 

dielekrik tersebut. Kekuatan dielektrik dari suatu bahan isolasi dinyatakan 

dengan tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh suatu medium tanpa 

merusaknya. Dengan kata lain, kekuatan dielektrik dinyatakan dengan 

gradien tegangan yang diperlukan supaya dielektrik itu mengalami tembus 

listrik. 

2. Konduktansi 

Apabila tegangan searah diberikan pada plat-plat sebuah kapasitor 

komersil dengan isolasi seperti mika, porselin atau kertas maka arus yang 

timbul tidak berhenti mengalir untuk waktu yang singkat, tetapi turun 

perlahan-lahan. Hal itu disebabkan oleh ketiga komponen arus yang 

terdapat di dalam dielektrik tersebut. Arus pengisian (ip) terjadi selama 

waktu t1. Arus pengisian disebabkan oleh molekul-molekul yang bergerak 

cepat sehingga terpolarisasi dengan cepat pula. Kemudian arus berkurang 
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perlahan-lahan selama t2,  arus ini disebut arus absorpsi (ia). Arus absorpsi 

terjadi karena adanya gerakan-gerakan lambat (viscous) dari molekul-

molekul dielektrik. Akhirnya arus mencapai nilai tertentu (ik), arus ini 

disebut arus konduksi. Arus ini tetap mengalir dengan konstan karena 

tahanan dielektirk tidak mencapai nilai tak hingga. 

3. Rugi-rugi dielektrik 

Rugi-rugi dielektrik untuk isolasi tegangan tinggi merupakan salah 

satu ukuran penting terhadap kualitas material isolasi. Suatu bahan 

dielektrik tersusun atas molekul-molekul dan elektron-elektron di dalamnya 

terikat kuat dengan inti atomnya. Ketika bahan tersebut belum dikenai 

medan listrik, maka susunan molekul dielektrik tersebut masih belum 

beraturan (tidak tersusun rapi). Ketika molekul-molekul tersebut dikenai 

medan listrik, maka muatan inti positif mengalami gaya yang searah 

dengan medan listrik dan elektron-elektron dalam molekul tersebut akan 

mengalami gaya listrik yang arahnya berlawanan dengan arah medan listrik 

tadi. Gaya listrik ini akan mengubah posisi elektron dan proton dari posisi 

semula, akibatnya molekul-molekul dielektrik akan terpolarisasi dan 

berubah arahnya sejajar dengan arah medan listrik. Karena mendapat 

terpaan elektrik yang selalu berubah-ubah arahnya, maka arah dipol juga 

berubah-ubah setiap saat (180o) terhadap posisi semula. Perubahan arah 

molekul akan menimbulkan gesekan antar molekul. Karena medan listrik 

yang berubah setiap saat, maka gesekan antar molekul juga terjadi berulang-

ulang. Gesekan ini akan menimbulkan panas yang disebut dengan rugi-rugi 

dielektrik. 
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Gambar 6. Dampak medan listrik terhadap molekul dielektrik 

 

4. Tahanan isolasi 

Jika suatu dielektrik diberi tegangan searah, maka arus yang 

mengalir pada dielektrik terdiri dari dua komponen, yaitu arus yang 

mengalir pada permukaan dielektrik (Is) dan arus yang mengalir melalui 

volume dielektrik (Iv). Sehingga hambatan dielektrik terdiri dari resistansi 

permukaan dan resistansi volume. Dalam prakteknya, hasil tahanan isolasi 

tergantung pada besar polaritas tegangan pengukuran serta jenis bahan 

isolasi. 

5. Peluahan sebagian (Partial discharge) 

Peluahan parsial (partial discharge) adalah peluahan elektrik pada 

medium isolasi yang terdapat di antara dua elektroda berbeda tegangan, 

dimana peluahan tersebut tidak sampai menghubungkan kedua elektroda 

secara sempurna. Ada beberapa jenis peristiwa pada peluahan parsial, yaitu 

: 

a. Peluahan parsial internal 

Peluahan ini terjadi pada susunan dielektrik yang tidak sempurna, 

terdapat celah atau rongga yang berisi udara atau pun campuran 

dielektrik lain yang memiliki konstanta dielektrik lebih rendah. 

b. Peluahan parsial permukaan 

Peluahan parsial permukaan mungkin terjadi bila terdapat daerah 

yang secara paralel dengan dielektrik mengalami stres tegangan 
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berlebihan. Kejadian ini biasa dialami pada bushing, ujung kabel, overhang 

dari kumparan generator. 

c. Korona 

Korona merupakan hasil terakselerasinya ionisasi di bawah 

pengaruh suatu medan listik. Ini merupakan suatu proses fisika dimana 

struktur molekul netral atau atom diubah akibat benturan atom atau 

molekul netral dengan elektron bebas, foton atau ion negatif. Setiap 

sistem isolasi atau elektroda dimana korona dapat terjadi merupakan 

sumber korona. Wilayah dimana korona terjadi disebut lokasi korona. 

Korona dapat dideteksi dari peristiwa emisi cahaya yang berwarna 

violet atau juga dari bunyi getaran yang dihasilkan pada konduktor. 

d. Pemohonan elektrik (electrical treeing) 

Pemohonan elektrik bermula dari kondisi dielektrik yang tidak baik 

dikarenakan adanya rongga/celah udara di dalam dielektrik itu sendiri. 

Apabila diberi tegangan tinggi, maka terjadi peluahan internal yang 

dalam waktu lama akan terjadi percabangan rongga akibat erosi. 

Pemohonan elektrik dapat juga terjadi dalam waktu yang singkat 

dikarenakan ketidak mampuan dielektrik dalam menahan terpaan 

medan listrik. Oleh karena peristiwa ini maka dielektrik telah 

mengalami kerusakan secara fisik. 

6. Kekuatan kerak isolasi (tracking strenght) 

Bila suatu sistem isolasi diberi tekanan elektrik, maka arus akan 

mengalir pada permukaannya. Besar arus permukaan ini menentukan 

besarnya tahanan permukaan sistem isolasi. Arus ini sering juga disebut 

arus bocor atau arus yang menelusuri sirip isolator. Besar arus tersebut 
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dipengaruhi oleh kondisi sekitar, yaitu suhu, tekanan, kelembaban dan 

polusi. Secara teknis sistem isolasi harus mampu memikul arus bocor 

tersebut tanpa menimbulkan pemburukan karena arus bocor dapat dibatasi. 

Arus bocor menimbulkan panas, dan hasil sampingannya adalah timbulnya 

penguraian pada bahan kimia yang membentuk permukaan sistem isolasi. 

Efek yang sangat nyata dari penguraian ini adalah timbulnya kerak (jejak 

arus). Kerak dapat membentuk jalur konduktif yang selanjutnya akan 

menimbulkan tekanan elektrik yang berlebihan pada isolasi. Panas yang 

ditimbulkan arus bocor dapat juga menimbulkan erosi tanpa didahului oleh 

adanya kerak konduktif. 

 

Penggunaan Dielektrik 

Dielektrik digunakan untuk memisahkan dua permukaan yang memiliki 

perbedaan potensial listrik. Dielektrik banyak digunakan sebagai isolasi pemisah 

dan pembungkus pada konduktor. Ada empat area yang secara prinsipil harus 

menggunakan pemisah, yaitu:  

1.Antara phasa dengan bumi  

2.Antara phasa dengan phasa 

3.Antara belitan suatu kumparan 

4.Antara kumparan dengan kumparan lainnya  

 

 Penggunaan Pada Transformator Daya  

 Pemakaian dielektrik sebagai pemisah pada transformator daya dibagi 

secara luas dalam beberapa hal, sebagai berikut :  

1. Pemisah antar belitan 
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2. Pemisah antar kumparan 

3. Pemisah kumparan tegangan rendah dengan bumi  

4. Pemisah kumparan tegangan rendah dengan kumparan tegangan tinggi  

5. Pemisah kumparan tegangan tinggi dengan bumi  

Pada transformator daya, kumparan tegangan tinggi maupun tegangan 

rendah  

dimasukkan ke dalam suatu tangki logam. Kumparan inti trafo ditahan atau 

didudukkan pada isolator solid yang pada umumnya berupa kayu untuk 

mencegah terjadinya bagian kontak tegangan pada tangki. Rongga kosong yang 

ada normalnya diisi dengan dielektrik minyak atau pun gas. Minyak atau pun 

gas ini membantu  mengurangi panas yang timbul pada konduktor inti selain 

menambah umur trafo tersebut. Pada kumparan konduktor belitan-belitan trafo 

dipisah dengan menggunakan enamel organik untuk rating trafo yang rendah, 

namun pada rating yang lebih tinggi digunakan kertas atau gelas sebagai 

pembungkus konduktor. Selain itu, dapat dipakai juga pressboard, glass fabric, 

porcelain untuk kondisi rating trafo yang lebih tinggi lagi 

PT Kalla Electrical System perusahaan yang didirikan pada tahun 1996 ini 

memproduksi trafo. Hingga saat ini, PT KES telah mensupply trafo ke berbagai 

wilayah PLN di Indonesia, dimana pangsa pasar dari PT KES adalah 90% 

untuk memenuhi kebutuhan PLN dan selebihnya adalah untuk industri 

menengah keatas dengan kebutuhan daya >200kva 

 Penggunaan Pada Mesin Berputar 

Pada mesin berputar seperti motor atau generator, penggunaan dielektrik 

pada  

http://www.mediakalla.com/category/activities/energy-power/pt-kalla-electrical-system/
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mesin ini ditentukan berdasarkan tegangan kerja mesin, apakah bekerja pada 

tegangan  

tinggi atau pada tegangan rendah. Untuk bahan-bahan dielektrik yang dipakai, 

maka kemampuan suhu kerja serta kekuatan mekanis bahan harus diperhatikan. 

Bahan yang sering dipakai adalah mika, enamel organik dan epoxi resin.  

Annn Yang Machinery Co, Ltd terletak di modern Feng Zhou High Tech 

Industrial Park di Taichung, Taiwan. Sejak awal tahun 1990, Annn Yang telah 

mengembangkan mesin bubut untuk pasar internasional, memproduksi presisi 

dibangun mesin yang baik unik dalam desain dan fungsi. Melalui inovasi dan 

investasi yang agresif dalam banyak sumber mutakhir ketika mengembangkan 

produk baru, Annn Yang terus membuat kemajuan dalam industri bubut. Ann 

Yang menggabungkan pengalaman dan berusaha untuk kesempurnaan untuk 

membuatnya pemimpin di bidangnya. 

 Penggunan Pada Circuit Breaker 

Circuit breaker merupakan alat listrik yang berfungsi memutuskan daya dari  

sumber arus kepada beban pada saat terjadi gangguan. Circuit breaker 

merupakan saklar otomatis yang memiliki lengan penghubung yang dalam 

kondisi normal berada dalam keadaan tertutup. Bila terjadi gangguan maka 

lengan penghubung akan terbuka sehingga rangkaian menjadi terbuka. Pada 

tegangan yang rendah, circuit breaker diisi dengan udara, namun pada tegangan 

tinggi dan dengan daya yang besar biasanya digunakan OCB (Oil Circuit 

Breaker), gas SF6 atau juga hampa udara. Bahan-bahan tersebut berguna untuk 

mencegah terjadinya arus busur api, ataupun mempercepat  pemadaman busur 

api yang sempat terjadi. Pada tabung atau kotak CB biasanya dilapisi oleh 
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bahan isolasi seperti teflon, mika, plastik, kaca, porselein atau lainnya sesuai 

dengan kemampuan temperatur bahan tersebut bekerja normal 

PT. E-T-A adalah salah satu Perusahaan Modal Asing (PMA) yang ada di 

Indonesia dan merupakan perusahaan cabang dari E-T-A GmbH Germany 

yang memproduksi circuit breaker. Sebagai perusahaan yang besar, PT E-T-A 

ingin memperbaiki kondisi internal perusahaan terutama dalam hal standarisasi 

aliran data dan informasi. 

 

 Penggunaan Pada Kabel  

Dewasa ini, penggunaan karet alami praktis telah digantikan oleh 

penggunaan karet sintetis atau pelastik sebagai pemisah kabel. Pengguanaan 

dari bahan tersebut tergantung pada jenis aplikasinya. Bahan tersebut harus 

dapat memanjang, merenggang atau memiliki sifat elastisitas dan kekerasan 

yang baik sehingga memudahkan pada waktu pemasangan atau perbaikan 

selain itu juga tidak mudah rusak. Bahan tersebut juga harus memiliki konstanta 

dielektrik dan faktor daya yang rendah tetapi memiliki kekuatan dielektrik dan 

resistansi yang tinggi. Juga, selama operasional, dikarenakan melebihi beban 

penuh atau pun dalam keadaan beban penuh yang terjadi terlalu lama, maka 

bahan dapat rusak karena temperatur yang tinggi. Hal ini memaksa bahan untuk 

dapat memilki kemampuan menahan penuaan akibat tingginya temperatur 

dengan baik. Bahan juga harus dapat menahan sinar matahari dengan lama dan 

berbagai jenis bahan kimia. Kabel tegangan tinggi dapat menimbulkan ozon, 

sebagai akibatnya bahan dielektrik akan menjadi lebih buruk. Tempat yang 

paling dipengaruhi adalah yang dekat dengan konduktor.  
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Kabel juga kadang-kadang ditempatkan pada sungai atau di bawah laut. 

Untuk penerapan tersebut maka bahan harus dapat tetap kering atau memiliki 

daya serap air yang rendah. Ketika kabel harus digunakan pada temperatur yang 

dingin, maka bahan tidak boleh menjadi kaku dan merenggas sehingga menjadi 

gampang rusak. Kejadian peluahan sebahagian (partial discharge) pada bahan 

dielektrik juga harus dijaga untuk serendah mungkin terjadi.Jenis bahan 

dielektrrik yang sering digunakan pada industri kabel adalah kertas, karet, 

plastik dan udara tekan. Kertas masih sering digunakan sebagai pembungkus 

selubung kabel adalah karena keterandalannya, kekuatan dielektrik yang tinggi, 

rugi-rugi dielektrik yang rendah dan umur yang panjang. Yang paling sering 

digunakan sebagai bahan dielektrik untuk kabel tegangan rendah adalah P.V.C 

(Poly-Vinyl-Chloride). Polyethylen dan sejenisnya juga sering digunakan. P.V.C 

tidak cocok digunakan untuk tegangan tinggi dikarenakan konstanta dielektrik 

yang tinggi dan tingginya rugi-rugi. Bahan ini tidak dapat digunakan secara 

berkelanjutan pada tegangan yang lebih tinggi, meskipun P.V.C. dapat 

digunakan pada temperatur di atas 85 oC pada tegangan rendah tanpa 

terganggu. Pada sisi lainnya, polyethylenememiliki konstanta dielektrik yang 

rendah dan nilai rugi-rugi yang rendah tetapi memiliki kekuatan dielektrik yang 

tinggi. Bahan dielektrik yang paling baik untuk tegangan tinggi dan temperatur 

kerja yang tinggi adalah teflon (P.T.F.E) yang dapat digunakan sampai 250 oC. 

Karet silikon memiliki derajat ketahanan panas yang tinggi untuk suhu kerja 

sampai 150 oC. Karena kelebihan yang dimiliknya, maka bahan ini sering 

digunakan pada kabel pesawat udara. Pada dielektrtik kertas, kertas yang 

digunakan adalah kertas impregnasi dengan minyak. Dalam tabel 1 berikut ini 

akan diberikan beberapa jenis bahan yang sering digunakan pada kabel 
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PT Sumi Indo Kabel Tbk (Perusahaan) didirikan pada tanggal 23 Juli 1981, 

dengan nama PT Industri Kawat Indonesia. Perusahaan mengubah namanya 

menjadi PT IKI Indah Kabel Indonesia tahun  1982. Pada rahun 2006 PT 

Sumi Indo Kabel Tbk. merupakan pabrik kabel yang telah go public dengan 

omzet penjualan yang terbesar diantara pabrik kabel lainnya 

 

 Kapasitor 

Kapasitor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan 

muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Seperti sebuah baterai, kapasitor 

juga digunakan untuk menyimpan energi listrik hanya saja proses 

penyimpanan energi listrik pada kapasitor berbeda dengan proses 

penyimpanan energi listrik pada baterai. Di dalam kapasitor juga terdapat 2 

buah terminal sama seperti baterai. Di dalam baterai terjadi reaksi kimia yang 

akan menyebabkan salah satu terminal menghasilkan elektron dan terminal 

yang lainnya menyerap elektron , sehingga terjadilah aliran muatan listrik. 

Sebuah kapasitor jauh lebih sederhana dibandingkan dengan baterai, kapasitor 

tidak menghasilkan elektron, tetapi kapasitor menyimpan muatan listrik. Di 

dalam kapasitor terdiri dari 2 buah terminal atau sering disebut lempeng 

konduktor dan bahan dielektrik yang disisipkan di antara kedua lempeng 

konduktor. Dielektrik adalah bahan isolator yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kapasitas sebuah kapasitor. Kapasitor sederhana dapat dengan 

mudah dibuat dengan menggunakan 2 buah lempengan aluminium dan 

selembar kertas. Untuk membuat kapasitor sederhana ini kita hanya 
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membutuhkan 2 lempengan aluminium dengan tebal 1 mm, 1 lembar kertas, 

sedikit kertas untuk isolator, dan 2 buah penjepit kertas. 

 

Contoh pnggunaan kapasitor yang disesuaikan dengan bahan dielektriknya: 

 Bahan dielektrik udara atau lebih dikenal dengan variabel kapasitor, 

umumnya digunakan untuk men-turning frekuensi radio. 

 Kapasitor mylar dengan bahan dielektrik mylar umum digunakan pada 

rangkaian clock frekuensi, alarm atau counter. 

 Gelas atau kaca untuk digunakan pada kapasitor yang bekerja pada 

tegangan tinggi. 

 Kapasitor keramik banyak digunakan pada frekuensi tinggi. Seperti pada 

rangkaian pemancar dan antena, mesin sinar X dan mesin MRI. 

 Kapasitor elektrolit dengan bahan dielektrika dari bahan kimia cair, umum 

digunakan pada frekuensi rendah dan rangkaian daya. Kapasitor elektrolit 

ini umumnya memiliki kapasitas yang besar-besar. 

 Super kapasitor adalah kapasitor dengan muatan yang cukup besar bekerja 

pada tegangan rendah dan memiliki waktu pengisian yang sangat singkat. 

Super kapasitor umum digunakan pada rangkaian daya listrik dan mobil – 

mobil tenaga listrik. 

 

Macam-Macam Kapasitor 

Kapasitor dinamakan berdasarkan jenis bahan dielektriknya seperti 

kapasitor keremik bahan dielektriknya dari keramik, kapasitor kertas bahan 

dielektriknya kertas,kapasitor elektrolit bahan dielektriknya dari larutan 
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elektrolit dan sebagainya. Berikut macam – macam kapasitor dan contoh 

gambarnya: 

1. Elektrolit Kapasitor (ELKO) 

Kapasitor ini merupakan jenis kapasitor polar atau memilik 2 buah 

kutub pada kaki – kakinya. Kaki yang panjang merupakan kutub positif dan 

kaki yang pendek atau kaki yang memiliki tanda khusus adalah kaki negatif. 

Pemasangan kapasitor elektrolit dalam rangkaian elektronika tidak boleh 

terbalik, khususnya untuk rangkaian arus DC namun untuk arus AC tidak 

jadi masalah. Kapasitor ini tidak boleh terkena panas yang berlebih pada 

saat proses penyolderan karena bahan elektrolit yang terdapat di dalam 

kapasitor dapat mendidih dan menyebabkan kapasitor menjadi rusak. 

berikut gambar kapasitor elektrolit 

Kapasitor ini tersedia dengan kapasitas yang cukup besar, paling 

kecil memiliki kapasitas 0,1 mikroFarrad dan paling besar yang umum 

terdapat di pasaran adalah 47000 mikroFarrad. Tegangan kerja kapasitor ini 

sangat beragam namun biasanya dituliskan pada bodi kapasitor. Tegangan 

kerjanya berkisar dari 6,7 V hingga 200 Volt. 

 

2. Kapasitor Keramik 

Kapasitor keramik adalah jenis kapasitor dengan bahan dielektrik yang 

terbuat dari keramik. Ini termasuk kapasitor yang umum dan banyak 

terdapat di pasaran. kapasitor keramik termasuk jenis kapasitor non polar 

artinya tidak ada perbedaan antara kedua kakinya. Karena dielektrik terbuat 

dari bahan keramik, maka kapasitor ini sangat tahan terhadap panas solder. 

Pada waktu disolder kapasitor akan terlihat seperti mengeluarkan cairan, 
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namun itu tidak menjadi masalah. Kapasitor keramik juga sangat cocok 

digunakan untuk rangkaian yang bekerja pada frekuensi tinggi. 

 

Kapasitor keramik tersedia dari ukuran 1000 nanoFarrad hingga 1 

pikoFarrad. Tegangan kerja kapasitor ini sangat tinggi, rata-rata bisa bekerja 

pada tegangan 400 V. 

 

3. Kapasitor Mylar 

Kapasitor mylar memiliki dielektrik yang terbuat dari bahan mylar. 

kapasitor ini cocok untuk pengandeng kristal frekuensi pada clock untuk 

mikrokontroller. Termasuk katergori kapasitor non polar dan tidak terlalu 

tahan terhadap panas. 

Sama halnya dengan kapasitor keramik, kapasitor mylar juga tersedia 

dalam ukuran yang kecil dari 1000 nanoFarrad hingga 1 picoFarrad. 

 

4. Kapasitor Kertas 

Sesuai dengan namanya, kapasitor ini memiliki bahan dielektrik yang 

terbuat dari kertas. kapasitor kertas umum digunakan didalam rangkaian 

radio, karena bahan dielektrik dari kertas sangat bagus untuk frekuensi radio 

dan otomatis kapasitor ini tidak terlalu tahan panas sehingga pada saat 

penyolderan harus jumlah panas yang diberikan harus diperhatikan. berikut 

penampian kapasitor kertas. 

Kapasitor kertas memiliki ukuran yang kecil sama seperti kapasitor mylar 

dan 

keramik. Kapasitor kertas juga termasuk jenis kapasitor yang non polar. 
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5. Kapasitor Tantalum 

Bahan dielektrik kapasitor ini adalah logam tantalum. Kapasitor tantalum 

jarang terdapat di pasaran dan mamiliki harga yang mahal. kapasitor ini 

termasuk jenis kapasitor polar sama seperti kapasitor elektrolit. Kelabihan 

kapasitor ini dibandingkan dengan Elko adalah kapasitor tantalum memiliki 

arus bocor yang sangat kecil. Namun dipasaran, kapasitor ini di jual dalam 

ukuran kapasitas yang kecil. Berikut gambar kapasitor tantalum : 

 

6. Kapasitor Mika 

Sesuai namanya, kapasitor ini memiliki bahan dielektrik yang 

terbuat dari mika. Termasuk dalam golongan kapasitor non polar dan 

memiliki ukuran yang kecil dari range 1000 nanoFarrad hingga 1 

picoFarrad.  

 

7. Kapasitor Teflon 

Kapasitor teflon memiliki bahan dielektrik yang terbuat dari teflon, 

Termasuk jenis kapasitor non polar dan umumnya bekerja pada tegangan 

tinggi. 

 

8. Variabel Kapasitor (Varco) 

Variabel kapasitor adalah jenis kapasitor yang besar kapasitasnya 

bisa diubah-ubah dengan mengatur luas bidang elektroda yang berhadapan. 

Variabel kapasitor umumnya menggunakan bahan dielektrik udara. 

Variabel kapasitor dirangkai bersama dengan induktor dan resistor, 
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digunakan sebagai alat untuk men-turning frekuensi radio. Karena 

menggunakan bahan dielektrik udara maka kapasitor ini memiliki kapasitas 

yang kecil dalam orde picoFarrad.  

 

9. Kapasitor polystyrene 

Kapasitor ini termasuk jenis kapasitor non polar dengan bahan 

dielektrik polystyrene. Dipasarkan dengan ukuran yang kecil.  

 

SMT adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan 

jasa yang berdiri pada tahun 2000 dan diresmikan pada tahun 2005. SMT 

memproduksi aneka panel listrik dan kapasitor, instalasi, dan telekomunikasi, 

didukung oleh tim yang handal dan profesional serta peralatan pabrikasi yang 

lengkap. Harga mampu bersaing. Selama ini telah bekerja sama dengan 

beberapa perusahaan telekomunikasi. 

 Penggunaan Pada Peralatan Elektronik  

  Penggunaan pada peralatan elektronik sangat kompleks, kemampuan bahan 

bergantung pada kemampuan alami bahan yang digunakan. Bahan yang 

digunakan  harus dapat bekerja pada tegangan ac maupun dc dalam berbagai 

kondisi temperatur dan kelembapan. Penerapan bahan dielektrik dalam hal ini 

adalah dalam pembuatan komponen-komponen elektronika, dudukan 

komponen peralatan tersebut, pelindung  

dan pengaman 

 

3. Material Optik 
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Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan kelakuan dan sifat cahaya 

dan interaksi cahaya dengan materi. Bidang optik biasanya menggambarkan sifat 

cahaya tampak,inframerah dan ultraviolet,tetapi karena cahaya adalah gelombang 

elektromagnetik,maka gejala yang sama juga terjadi di sinar-X, gelombang 

mikro,gelombang radio, dan bentuk lain dari radiasi elektromagnetik. 

Persyaratan material optik: 

 Bahan memiliki kemampuan transmisi tanpa distorsi,artinya bahan dapat 

dipenuhi apabila permukaan datar dan sejajar serta tanpa cacat dalam. 

 Bahan harus bisa menyaring (filter) radiasi inframerah atau ultraviolet 

 Untuk lensa optik harus dapat  membiaskan cahaya 

Sifat bahan optik: 

 Bahan-bahan yang sifatnya membelokkan cahaya memiliki indeks bias yang 

berbeda 

 Indeks bias dipengaruhi oleh kerapatan suatu bahan 

 

Alat-alat optik:  

1. Mata 

Mata merupakan alat optik alamiah, ciptaan Tuhan yang sangat berharga. 

Diagram sederhana mata manusia adalah seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar 1(a). Bagian depan mata yang memiliki lengkung lebih tajam dan 

dilapisi selaput cahaya disebut kornea. Tepat di belakang kornea terdapat 

cairan (aquaeous humor). Cairan ini berfungsi untuk membiaskan cahaya 

yang masuk ke mata. Intensitas cahaya yang masuk ke mata diatur oleh 

pupil, yakni celah lingkaran yang dibentuk oleh iris. Iris sendiri merupakan 

selaput yang selain berfungsi membentuk pupil, juga berfungsi sebagai 
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pemberi warna pada mata (hitam, biru, atau coklat). Setelah melewati pupil, 

cahaya masuk ke lensa mata. Lensa mata ini berfungsi untuk membentuk 

bayangan nyata sedemikian sehingga jatuh tepat di retina. Bayangan yang 

ditangkap retina bersifat nyata dan terbalik. 

 

Bayangan ini kemudian disampaikan ke otak melalui syaraf optik 

dan diatur sehingga manusia mendapatkan kesan melihat benda dalam 

kondisi tegak. Proses pembentukan bayangan pada mata diilustrasikan pada 

Gambar 1(b). 

 

2. Lup 

Lup atau kaca pembesar adalah alat optik yang terdiri atas sebuah 

lensa cembung. Lup digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar 

nampak lebih besar dan jelas. Ada 2 cara dalam menggunakan lup, yaitu 

dengan mata berakomodasi dan dengan mata tak berakomodasi. 

Pada saat mata belum menggunakan lup, benda tampak jelas bila 

diletakkan pada titik dekat pengamat (s = sn) sehingga mata melihat benda 

dengan sudut pandang α . Pada Gambar (b), seorang pengamat 

menggunakan lup dimana benda diletakkan antara titik O dan F (di ruang I) 

dan diperoleh bayangan yang terletak pada titik dekat mata pengamat (s' = 

sn). Karena sudut pandang mata menjadi lebih besar, yaitu β , maka mata 

pengamat berakomodasi maksimum. 
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Menggunakan lup untuk mengamati benda dengan mata berakomodasi 

maksimum cepat menimbulkan lelah. Oleh karena itu, pengamatan dengan 

menggunakan lup sebaiknya dilakukan dengan mata tak berakomodasi 

(mata dalam keadaan rileks). Pada kehidupan sehari-hari, lup biasanya 

digunakan oleh tukang arloji, pedagang kain, pedagang intan, polisi, dan 

sebagainya. 

 

3. Kamera 

Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan 

fotografi pada film negatif. Pernahkah Anda menggunakan kamera? 

Biasanya Anda menggunakan kamera untuk mengabadikan kejadian-

kejadian penting. 

Kamera terdiri atas beberapa bagian, antara lain, sebagai berikut : 

 

 Lensa cembung, berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk 

sehingga terbentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. 

 Diafragma, adalah lubang kecil yang dapat diatur lebarnya dan 

berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui 

lensa. 

 Apertur, berfungsi untuk mengatur besar-kecilnya diafragma. 

 Pelat film, berfungsi sebagai tempat bayangan dan menghasilkan 

gambar negatif, yaitu gambar yang berwarna tidak sama dengan 

aslinya, tembus cahaya 
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Dalam kamera terdapat lensa cembung yang berfungsi sebagai 

pembentuk bayangan. Jika sebuah benda diletakkan di ruang tiga sebuah 

lensa cembung akan terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. 

Antara kamera dan mata manusia terdapat persamaannya, yaitu benda 

yang diambil oleh kamera dan benda yang dilihat mata manusia berada di 

ruang tiga dan lensa kamera atau lensa mata. Sehingga terbentuk bayangan 

yang sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. 

Pada kamera bayangan ini diusahakan jatuh tepat di plat film yang 

mempunyai sifat sangat peka terhadap cahaya. Jika plat film yang peka 

cahaya ini dikenai cahaya maka plat film mengalami perubahan kimia 

sesuai dengan cahaya dan benda di depan kamera. Plat ini masih peka 

cahaya, agar plat film ini menjadi tidak peka terhadap cahaya dalam studio 

perlu dicuci atau dimasukkan ke dalam larutan kimia tertentu. Setelah plat 

film dicuci atau dimasukkan ke dalam larutan kimia tadi, plat film menjadi 

tidak pekat terhadap cahaya dan terlihat gambar pada plat film yang disebut 

gambar negatif (negatif film). Untuk memperoleh gambar yang sesuai 

dengan gambar semula yang diambil di depan kamera, film negatif ini 

kemudian dicetak pada kertas film (biasanya kertas film warnanya putih). 

Gambar pada kertas film merupakan gambar dan benda yang diambil di 

depan kamera tersebut dan disebut gambar positif. Gambar positif sangat 

tergantung pada proses pembentukan bayangan pada plat film ini, jika 

bayangan terjadi pada plat film ini kabur atau kurang jelas menyebabkan 

hasil cetakannya nanti juga kabur atau tidak jelas. 
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Untuk memperoleh hasil pemotretan yang bagus, lensa dapat Anda 

geser maju mundur sampai terbentuk bayangan paling jelas dengan jarak 

yang tepat, kemudian Anda tekan tombol shutter. 

Pelat film menggunakan pelat seluloid yang dilapisi dengan gelatin 

dan perak bromida untuk menghasilkan negatifnya. Setelah dicuci, negatif 

tersebut dipakai untuk menghasilkan gambar positif (gambar asli) pada 

kertas foto. Kertas foto merupakan kertas yang ditutup dengan lapisan tipis 

kolodium yang dicampuri dengan perak klorida. Gambar yang ditimbulkan 

pada bidang transparan disebut gambar diapositif. 

 

Perusahaan yang memproduksi Kamera 

 Polaroid Corporation merupakan sebuah perusahaan multinasional 

yang menghasilkan berbagai macam produk optik. Didirikan pada 

tahun 1937. Berbasis di Minnetonka, Minnesota, Amerika Serikat. 

Perusahaan ini umumnya menghasilkan kamera, produk optik dan 

lain-lain. Polaroid Corporation didirikan pada tahun 1937 oleh 

Edwin Land dan George Wheelwright. Pada awalnya, perusahaan ini 

memproduksi barang-barang untuk kebutuhan militer seperti 

kacamata, lampu meja, kacamata pelindung dari asap, dan rudal 

pencari panas. Usaha perusahaan ini berubah ketika Edwin Land 

menjual kamera pertamanya yang disebut Model 95 pada 26 

November 1948 dengan harga 89.75 dolar. Kamera tersebut dapat 

memproduksi gambar secara langsung dalam waktu kurang dari satu 

menit. Model 95 menjadi contoh (prototipe) dari semua kamera 

produksi Polaroid dalam jangka waktu 15 tahun setelahnya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Optik
https://id.wikipedia.org/wiki/1937
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Minnetonka,_Minnesota&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kamera
https://id.wikipedia.org/wiki/Optik
https://id.wikipedia.org/wiki/Edwin_Herbert_Land
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Wheelwright&action=edit&redlink=1
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 Yashica adalah perusahaan Jepang yang berkutat dengan bisnis 

kamera. Mereknya kini sudah dimiliki oleh MF Jebsen Group yang 

berbasis di Hongkong. Perusahaan ini dimulai pada bulan Desember 

1949 di Nagano, Jepang, ketika Yashima Seiki Company didirikan 

dengan investasi awal sebesar $ 566. Dengan delapan karyawan, 

perusahaan ini memproduksi komponen untuk jam listrik. 

Kemudian, mereka mulai membuat komponen kamera, dan pada 

bulan Juni 1953 mereka telah memperkenalkan kamera pertama 

mereka yaitu Yashimaflex, dengan TLR (twin-lens reflex). 

Perusahaan melakukan kerjasama yang berjalan selama bertahun-

tahun dengan perusahaan Tomioka Optical Works untuk membuat 

lensa-lensa kamera. Pada akhir tahun 1953, Yashima Seiki Company 

menjadi Yashima Optical Industry Company, Ltd. 

4. Mikroskop 

Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda 

kecil agar tampak jelas dan besar. Mikroskop terdiri atas dua buah lensa 

cembung. Lensa yang dekat dengan benda yang diamati (objek) disebut 

lensa objektif dan lensa yang dekat dengan pengamat disebut lensa okuler. 

Mikroskop yang memiliki dua lensa disebut mikroskop cahaya lensa ganda 

Karena mikroskop terdiri atas dua lensa positif, maka lensa 

objektifnya dibuat lebih kuat daripada lensa okuler (fokus lensa objektif 

lebih pendek daripada fokus lensa okuler). Hal ini dimaksudkan agar benda 

yang diamati kelihatan sangat besar dan mikroskop dapat dibuat lebih 

praktis (lebih pendek).  
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Benda yang akan amati diletakkan pada sebuah kaca preparat di 

depan lensa objektif dan berada di ruang II lensa objektif ( fobj < s < 2 fobj ). 

Hal ini menyebabkan bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik dan 

diperbesar. Bayangan yang dibentuk lensa objektif merupakan benda bagi 

lensa okuler. 

Untuk memperoleh bayangan yang jelas, Anda dapat menggeser 

lensa okuler dengan memutar tombol pengatur. Supaya bayangan terlihat 

terang, di bawah objek diletakkan sebuah cermin cekung yang berfungsi 

untuk mengumpulkan cahaya dan diarahkan pada objek. Ada dua cara 

dalam menggunakan mikroskop, yaitu dengan mata berakomodasi 

maksimum dan dengan mata tak berakomodasi. 

Sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada mikroskop sebagai berikut. 

• Bayangan yang dibentuk lensa objektif adalah nyata, terbalik, dan 

diperbesar. 

• Bayangan yang dibentuk lensa okuler adalah maya, tegak, dan diperbesar. 

• Bayangan yang dibentuk mikroskop adalah maya, terbalik, dan diperbesar 

terhadap bendanya. 

Perusahaan yang memproduksi Mikroskop 

Shenma merupakan sebuah perusahaan asal China yang menjadi 

memproduksi mikroskop dengan kualitas dan teknologi yang canggih 

5. Teropong 

Teropong atau teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat 

benda-benda yang jauh agar tampak lebih jelas dan dekat. Ditinjau dari 



  453 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

objeknya, teropong dibedakan menjadi dua, yaitu teropong bintang dan 

teropong medan 

. a. Teropong Bintang 

Teropong bintang adalah teropong yang digunakan untuk melihat 

atau mengamati benda-benda langit, seperti bintang, planet, dan satelit. 

Nama lain teropong bintang adalah teropong astronomi. Ditinjau dari 

jalannya sinar, teropong bintang dibedakan menjadi dua, yaitu teropong 

bias dan teropong pantul. 

1) Teropong Bias 

Teropong bias terdiri atas dua lensa cembung, yaitu sebagai 

lensa objektif dan okuler. Sinar yang masuk ke dalam teropong 

dibiaskan oleh lensa. Oleh karena itu, teropong ini disebut 

teropong bias. 

Benda yang diamati terletak di titik jauh tak hingga, sehingga 

bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tepat berada pada titik 

fokusnya. Bayangan yang dibentuk lensa objektif merupakan 

benda bagi lensa okuler. Lensa okuler berfungsi sebagai lup. 

Lensa objektif mempunyai fokus lebih panjang daripada lensa 

okuler (lensa okuler lebih kuat daripada lensa objektif). Hal ini 

dimaksudkan agar diperoleh bayangan yang jelas dan besar. 

Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif selalu bersifat nyata, 

terbalik, dan diperkecil. Bayangan yang dibentuk lensa okuler 

bersifat maya, terbalik, dan diperkecil terhadap benda yang 

diamati. Seperti pada mikroskop, teropong bintang juga dapat 
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digunakan dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan 

mata tak berakomodasi.  

 

2) Teropong Pantul 

Karena jalannya sinar di dalam teropong dengan cara 

memantul maka teropong ini dinamakan teropong pantul. 

Pada teropong pantul, cahaya yang datang dikumpulkan oleh 

sebuah cermin melengkung yang besar. Cahaya tersebut 

kemudian dipantulkan ke mata pengamat oleh satu atau lebih 

cermin yang lebih kecil. 

   b. Teropong Medan / Teropong Bumi 

Teropong medan digunakan untuk mengamati benda-benda yang 

jauh di permukaan bumi. Teropong bumi terdiri atas tiga lensa cembung, 

masing-masing sebagai lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. 

Lensa pembalik hanya untuk membalikkan bayangan yang dibentuk 

lensa objektif, tidak untuk memperbesar bayangan. 

Lensa okuler berfungsi sebagai lup. Karena lensa pembalik hanya 

untuk membalikkan bayangan, maka bayangan yang dibentuk lensa 

objektif harus terletak pada titik pusat kelengkungan lensa pembalik. 

Lensa okuler juga dibuat lebih kuat daripada lensa objektif. Teropong 

bumi atau medan sebenarnya sama dengan teropong bintang yang 

dilengkapi dengan lensa pembalik. Sifat bayangan yang dibentuk 

teropong medan adalah maya, tegak, dan diperbesar.Ada teropong bumi 

yang hanya menggunakan dua lensa (teropong panggung), yaitu lensa 

cembung sebagai lensa objektif dan lensa cekung sebagai lensa okuler. 
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Lensa cekung di sini berfungsi sebagai pembalik bayangan yang dibentuk 

oleh lensa objektif dan sekaligus sebagai lup. 

Sifat bayangan yang dibentuk maya, tegak, dan diperbesar 

daripada bayangan yang dibentuk lensa objektif. Teropong ini sering 

disebut teropong panggung atau teropong Belanda atau teropong 

Galileo.Teropong bumi dan teropong panggung memang tidak bisa 

dibuat praktis. Untuk itu, dibuat teropong lain yang fungsinya sama 

tetapi sangat praktis, yaitu teropong prisma. Disebut teropong prisma 

karena pada teropong ini digunakan dua prisma yang didekatkan 

bersilangan antara lensa objektif dan lensa okuler sehingga bayangan 

akhir yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar.  

 

6. Periskop 

Periskop adalah teropong pada kapal selam yang digunakan untuk 

mengamati benda-benda di permukaan laut. Periskop terdiri atas 2 lensa 

cembung dan 2 prisma siku-siku sama kaki.Jalannya sinar pada periskop 

adalah sebagai berikut: 

ɸ Sinar sejajar dari benda yang jauh menuju ke lensa obyektif. 

ɸ Prisma P1 memantulkan sinar dari lensa objektif menuju ke prisma 

P2. 

ɸ Oleh prisma P2 sinar tersebut dipantulkan lagi dan bersilangan di 

depan lensa okuler tepat di titik fokus lensa okuler.  

7. Proyektor Slide 

Proyektor slide adalah alat yang digunakan untuk memproyeksikan 

gambar diapositif sehingga diperoleh bayangan nyata dan diperbesar pada 
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layar. Bagian-bagian yang penting pada proyektor slide, antara lain lampu 

kecil yang memancarkan sinar kuat melalui pusat kaca, cermin cekung yang 

berfungsi sebagai reflektor cahaya, lensa cembung untuk membentuk 

bayangan pada layar, dan slide atau gambar diapositif. 

 

Perusahaan yang memproduksi Proyektor Slide 

Infocus adalah perusahaan amerika yang berbasis penelitian, 

produsen, dan mendistribusikan berbagai proyektor digital dan aksesori. 

InFocus berpusat di Wilsonville, Oregon. Ini merupakan salah satu dari tiga 

perusahaan yang berasal dari Tektronix yaitu menampilkan kelompok yang 

juga termasuk planar Sistem dan Sistem Visual 

 

8. Optalmoskup 

Alat ini dipakai untuk memeriksa retina mata. pada gambar 

melukiskan bagian-bagian penting dari optalmoskup. berkas cahaya yang 

datang dari sumber cahaya S yang terletak pada fokus lensa L1 dibiaskan 

sejajar ke cermin C. dari cermin C sinar dpantulkan ke amta. selanjutnya 

dokter dapat mengamati retina melalui lubang ditengah-tengah cermin C 

dan lensa L2 bertindak sebagai lup. 

 

Material Magnetik 

Bahan magnetik adalah suatu bahan yang memiliki sifat kemagnetan dalam 

komponen pembentuknya. Berdasarkan perilaku molekulnya di dalam Medan 

magnetik luar, bahan magnetik terdiri atas tiga kategori, yaitu paramagnetik, 

feromagnteik dan diamagnetik. Aplikasi Dari Komponen Magnet 
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 Beberapa penggunaan ferit dibidang elektrik yaitu : 

 Pada sistem magnetik loudspeaker  

 Pada sistem eksitasi, kutub-kutub dan rotor multipolar motor listrik 

 Motor Horse Power Fractional 

 Motor DC 

 Loudspeaker 

 Bidang Instrumentasi Elektronika 

Peralatan kontrol otomatis yang menggunakan komponen keramik 

magnetik antara lain adalah : 

 Pengontrol temperatur : menggunakan transformator pulsa 

 Pagar elektronik (electric fence) : menggunakan transformator pulsa 

 Switch otomatis : reed relay, menggunakan inti ferit 

 Jam elektronik 

 Bidang Telekomunikasi 

 Penerima radio (550 kHz-1600 kHz)  

 Penerima radio HF  

 Penerima TV  

 Penggeser gelombang radio (converter) dan penguat RF (RF Amplifier) 

 Penguat audio  

 Antenna 

 Bidang mekanik 

 Pembuatan magnet untuk meteran air merupakan aplikasi 

komponen keramik magnetik dalam bidang mekanik. 

 Untuk mainan. 

 Pemegang pada white board 
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Metode Pembuatan Magnet : 

 Pencampuran bahan baku 

 Proses Kalsinasi 

 Proses Pembentukan 

 Proses Sintering 

 Hydrothermal Oxidation   

 High Energy Milling   (HEM)  

 Powder Metallurgy and Solidification 

 

Material Dielektrik 

 Bahan dielektrik adalah suatu bahan yang memiliki daya hantar arus yang 

sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada. Bahan dielektrik ini dapat berwujud 

padat, cair dan gas. Penggunaan Dielektrik 

 Penggunaan Pada Transformator Daya  

 Penggunaan Pada Mesin Berputar 

 Penggunan Pada Circuit Breaker 

 Penggunaan Pada Kabel  

 Kapasitor 

 

Material Optik 

Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan kelakuan dan sifat cahaya 

dan interaksi cahaya dengan materi 

Persyaratan material optik: 

 Bahan memiliki kemampuan transmisi tanpa distorsi,artinya bahan dapat 

dipenuhi apabila permukaan datar dan sejajar serta tanpa cacat dalam. 
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 Bahan harus bisa menyaring (filter) radiasi inframerah atau ultraviolet 

 Untuk lensa optik harus dapat  membiaskan cahaya 

Sifat bahan optik: 

 Bahan-bahan yang sifatnya membelokkan cahaya memiliki indeks bias yang 

berbeda 

 Indeks bias dipengaruhi oleh kerapatan suatu bahan 

Alat-alat optik: 

1. Mata 

2. Lup 

3. Kamera 

4. Mikroskop 

5. Teropong 

6. Periskop 

7. Optalmoskup 

8. Proyektor Slide 
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Latihan  

1. Sebutkan pengelompokkan dari Bahan Magnetik (Magnetic Materials)? 

Jawab : Berdasarkan perilaku molekulnya di dalam Medan magnetik luar, 

bahan magnetik terdiri atas tiga kategori, yaitu paramagnetik, feromagnteik dan 

diamagnetik 
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http://www.subursmt.com/tambahan.php
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2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Bahan ferro-magnetic? 

 Jawab:Bahan ferro-magnetic adalah bahan yang mempunyai permeabilitas 

tinggi dan mudah sekali dialiri garis-garis gaya magnet. 

 

3. Kapasitor plat sejajar mempunyai luas A = 250 cm2. Kapasitor ini diberi 

muatan dengan beda potensial Vo=150 volt. Kemudian baterai diputus (muatan 

Q pada plat tidak berubah), lalu suatu lembaran dielektrik (K = 3,5) . 

Tentukan medan listrik pada dielektrik! 

Jawab :  

Eo= Q/εoA 

  =1,66x10-8/8,85x10-12x 2,5x10-2 

    =7.5x104 

Pada dielektrik 

E = Eo/K = 7,5x104/3,5 = 2,14x104 V/m 

 

4. Seseorang yang mempunyai titik dekat 30 cm ingin melihat sebuah benda dengan lup. 

Apabila orang tersebut saat berakomodasi maksimum menginginkan perbesaran 

sebesar 5 kali, maka jarak fokus lup yang harus digunakan adalah.....cm 

Jawab: 

Data dari soal: 

PP = 30 cm 

M = 5 kali 

Mata berakomodasi maksimum 

f = ....? 
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M =  
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BAB 16. BIOMATERIAL 
 

Pendahuluan 

Sejarah Umum Biomaterial 

Definisi biomaterial secara umum adalah suatu material tak-hidup yang 

digunakan sebagai perangkat medis dan mampu berinteraksi dengan sistem 

biologis. Adanya interaksi ini mengharuskan setiap biomaterial memiliki sifat 

biokompatibilitas, yaitu kemampuan suatu material untuk bekerja selaras dengan 

tubuh tanpa menimbulkan efek lain yang berbahaya.  

Ide untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan material tak-

hidup telah ada sejak lebih dari dua ribu tahun yang lalu dimulai oleh Bangsa 

Romawi, Chinadan Aztec yang memiliki peradaban kuno tercatat menggunakan 

emas untuk perawatan gigi. Pada masa itu perkembangan biomaterial diuji coba 

secara trial and error terhadap tubuh manusia ataupun binatang namun tingkat 

kesuksesannya tidak maksimal.  

Biomaterial adalah bidang yang menggunakan ilmu dari berbagai disiplin 

ilmu yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman mendasar dari sifat-sifat 

material pada umumnya, dan interaksi dari material dengan lingkungan 

biologis.Bidang biomaterial didesain untuk memberikan pemahaman dan 

pengajaran dibidang fisika, kimia dan biologi dari material, dan juga dengan 

berbagai bidang dari teknik secara umum seperti matematika, kemasyarakatan, 

dan ilmu sosial. 
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Bidang biomaterial mengarah pada ilmu material dan bidang ilmu biologi 

serta kimia. Material buatan manusia meningkat sesuai dengan penggunaan 

aplikasinya seperti pada drug-delivery dan terapigen (genetherapy), perancah untuk 

rekayasa jaringan (tissue engineering), penggantian bagian tubuh (body 

replacement), serta alat biomedis dan bedah. Peningkatan ini sejalan dengan 

meningkatnya kebutuhan manusia akan tingkat kehidupan yang lebih baik. 

Biomaterial memainkan peranan penting dalam banyak aspek pada 

pencegahan dan terapi pada dunia kesehatan. Mereka memainkan peran yang 

penting dalam pengembangan dari alat-alat kesehatan, prostheses, pendistribusi obat 

(drug delivery system), teknik diagnostik., perbaikan jaringan (tissue) dan replacement 

technology. Karena memiliki potensial yang besar dalam peningkatan kualitas 

hidup, biomaterial merupakan fokus utama pada bidang riset / penelitian di 

seluruh dunia. Definisi dari biomaterial amatlah banyak, ada beberapa definisinya, 

antara lain: 

 Biomaterial menurut Black adalah material pasif yang digunakan dalam 

dunia kesehatan, yang akan diinteraksikan dengan sistem biologi. 

 Menurut William adalah material yang digunakan pada sistem biologi 

untuk mengevaluasi, mengobati, atau mengganti sel-sel, organ, atau fungsi 

tubuh. 

 Menurut Park dan Bronzio adalah material sintetis yang digunakan untuk 

mengganti bagian sistem atau fungsi tubuh yang dihubungkan langsung 

dengan sel-sel hidup. 



  465 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

Biomaterial secara umum dapat diartikan sebagai material yang ditanam di dalam 

tubuh manusia untuk pengganti jaringan atau organ tubuh yang terserang penyakit 

ataupun yang rusak atau cacat. (2) 

1. Tinjauan Pustaka 

1.1 Jenis Biomaterial 

2.1.1 Biomaterial Sintetik  

Kebanyakan biomaterial sintetik yang digunakan untuk implantasi adalah 

material umum yang sudah lazim digunakan oleh para insiyur dan ahli material. 

Pada umumnya, material ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu : 

logam, keramik, polimer dan komposit. 

a. Logam 

Sebagai bagian dari material, logam merupakan material yang sangat 

banyak digunakan untuk implantasi load-bearing. Misalnya, beberapa dari 

kebanyakan pembedahan ortopedi pada umumnya melibatkan implantasi dari 

material logam. Mulai dari hal sederhana seperti kawat dan sekrup untuk pelat 

yang bebas dari patah sampai pada total joint prostheses (tulang sendi buatan) 

untuk pangkal paha, lutut, bahu, pergelangan kaki dan banyak lagi. Dalam 

ortopedi, implantasi bahan logam digunakan pada pembedahan maxillofacial, 

cardiovascular, dan sebagai material dental. Walaupun banyak logam dan 

paduannya digunakan untuk aplikasi peralatan medis, tetapi yang paling sering 

digunakan adalah baja tahan karat, titanium murni dan titanium paduan, 

serta paduan cobalt-base 

 

b. Polimer 
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Berbagai jenis polimer banyak digunakan untuk terapi sebagai. Aplikasinya 

mulai dari wajah/muka buatan sampai pada pipa tenggorokan, dari ginjal dan 

bagian hati sampai pada komponen-komponen dari jantung, serta material untuk 

gigi buatan sampai pada material untuk pangkal paha dan tulang sendi lutut. 

Material polimer untuk biomaterial ini juga digunakan untuk  bahan perekat medis 

dan penutup, serta pelapis yang digunakan untuk berbagai tujuan. 

 

c. Keramik 

Keramik juga telah banyak digunakan sebagai material pengganti dalam 

ilmu kedokteran gigi. Hal ini meliputi material untuk mahkota gigi, tambalan dan 

gigi tiruan. Tetapi, kegunaannya dalam bidang lain dari pengobatan medis tidak 

terlihat begitu banyak bila dibandingkan dengan logam dan polimer. Hal ini 

dikarenakan ketangguhan retak yang buruk dari keramik yang akan sangat 

membatasi penggunaannya untuk aplikasi pembebanan. Material keramik sedikit 

digunakan untuk pengganti tulang sendi (joint replacement), perbaikan tulang 

(bone repair) dan penambahan tulang (augmentation). 

d.  Komposit 

Biomaterial komposit yang sangat cocok dan baik digunakan di bidang 

kedokteran gigi adalah sebagai material pengganti atau tambalan gigi. Walaupun 

masih terdapat material komposit lain seperti komposit karbon-karbon dan 

komposit polimer berpenguat karbon yang dapat digunakan pada perbaikan tulang 

dan penggantian tulang sendi karena memiliki nilai modulus elastis yang 

rendah,tetapi material ini tidak menampakkan adanya kombinasi dari sifat 

mekanik dan biologis yang sesuai untuk aplikasinya.Tetapi juga, material komposit 

sangat banyak digunakan untuk prosthetic limbs (tungkai buatan), dimana terdapat 
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kombinasi dari densitas/berat yang rendah dan kekuatan yang tinggi sehingga 

membuat material ini cocok untuk aplikasinya. 

 

2.1.2 Biomaterial Alam 

Beberapa material yang diperoleh dari binatang atau tumbuhan ada pula 

yang penggunaannya sebagai biomaterial yang layak digunakan secara luas. 

Keuntungan pada penggunaan material alam untuk implantasi adalah material ini 

hampir sama dengan material yang ada pada tubuh. Menyikapi hal ini, maka 

terdapat bidang lain yang cukup berkembang dan baik untuk dipahami yaitu 

bidang biomimetics. Material alam biasanya tidak memberikan adanya bahaya 

racun yang sering dijumpai pada material sintetik. Dan juga, material ini dapat 

membawa protein spesifik yang terikat didalamnya dan sinyal biokimia lainnya 

yang mungkin dapat membantu proses penyembuhan, pemulihan dan integrasi 

dari jaringan (tissue). Selain itu, material alam dapat juga digunakan untuk 

mengatasi masalah immunogenicity. Masalah lain yang berkaitan dengan material 

ini adalah kecenderungannya untuk berubah sifat atau terdekomposisi pada 

temperatur dibawah titik lelehnya. Hal ini tentu akan membatasi proses 

fabrikasinya menjadi material implantasi menjadi beragam bentuk dan ukuran. 

Contoh dari material alam adalah kolagen, yang hanya terdapat dalam bentuk 

serat, mempunyai struktur triple- helix, dan merupakan protein yang sangat 

banyak terdapat pada binatang diseluruh dunia. Sebagai contoh, hampir 50 % 

protein pada kulit sapi adalah kolagen. Hal tersebut membentuk komponen yang 

signifikan dari jaringan penghubung seperti tulang, tendon, ligament dan kulit. 

Terdapat kurang lebih sepuluh jenis berbeda dari kolagen dalam tubuh, yaitu :  

• Tipe I ditemukan terutama pada kulit, tulang dan tendon  



468 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

• Tipe II ditemukan pada tulang rawan arteri pada tulang sendi dan  

• Tipe III merupakan unsur utama dari pembuluh darah. 

Kolagen sudah banyak dipelajari untuk digunakan sebagai biomaterial. 

Material implantasi ini biasanya dalam bentuk sponge yang tidak memiliki 

kekuatan mekanik atau kekakuan yang signifikan. Material ini sangat menjanjikan 

sebagai perancah untuk pertumbuhan jaringan-baru (neotissue growth) dan 

tersedia juga sebagai produk untuk penyembuh luka. Injectable collagen (kolagen 

yang disuntikkan atau dimasukkan ke dalam tubuh) sangat banyak digunakan 

untuk proses augmentasi (penambah) atau pembangun dari jaringan dermal 

(dermaltissue) untuk bahan kosmetik. Material alam lain yang ditinjau masih 

dalam tahap pertimbangan, termasuk karang, chitin (dari serangga dan binatang) 

(4). 

 

2.1.3 Sifat-Sifat Umum Biomaterial 

a. Sifat Kimia 

Gaya yang membuat atom berikatan satu sama lain disebut dengan gaya 

kohesi. Kekuatan ikatan ini serta kemampuannya untuk berubah bentuk setelah 

ikatan tersebut terputus menetukan sifat fisik suatu bahan Ikatan atom primer 

dibedakan 3 macam (1)Ionik (2)kovalen (3)metalik Ikatan Ionik   

Ikatan primer ini adalah jenis ikatan kimia sederhana ,akibat daya tarik 

menarik antar muatan positif dan negatif.Contoh klasiknya adalah Natrium 

klorida (Na+Cl-).Karena atom natrium mengandung elektron bervalensi 1 

dibagian luarnya,dan atom klor memiliki 7 elektron dibagian luarnya,perpindahan 

elektron valensi natrium ke klorida menghasilkan senyawa stabil Na+Cl- .Ikatan 

ionik menghasilkan kristal yang memiliki konfigurasi atomik berdasarkan pada 
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keseimbangan muatan dan ukuran.Dalam kedokteran gigi ,ikatan ionik ada dalam 

fase kristalin tertentu seperti gipsum dan semen fosfat.  

Ikatan Kovalen Pada banyak senyawa kimia,elektron bervalensi 2 dibagi 

dengan atom didekatnya.molekul hidrogen,H2 adalah contoh ikatan 

kovalen.Elektron bervalensi tunggal dari masing masing atom hidrogen saling 

berbagi dengan atom lain dan selubung valensi menjadi stabil.  

Ikatan Metalik. Ikatan metalik dapat dipelajari dengan baik dengan 

mempelajari Kristal metalik seperti emas murni.Seperti semua logam lainnya atom 

atom emas dapat dengan mudah menyumbangkan elektron dari kulit luarnya dan 

membentuk suatu elektron bebas “gas“. Ion logam positif dikelilingi oleh elektron 

gas.Struktur ini yang bertanggung jawab terhadap konduksi elektrik dan termal 

yang baik dan juga kemampuannya untuk berubah bentuk menyerupai plastik.  

Ikatan Antar-Atom Sekunder Ikatan sekunder tidak berbagi elektron,variasi 

muatan diantara molekul atau kelompok atom menyebabkan gaya polarisasi yang 

menarik molekul molekul. 

Ikatan Hidrogen, Ikatan ini dapat dipahami dengan mempelajari molekul 

air.berlekatan dengan atom oksigen adalah 2 atom hidrogen.Ikatan ini adalah 

kovalen,karena atom oksigen dan hidrogen berbagi elektron.Sebagai akibatnya 

proton dari atom hidrogen mengarah pada atom oksigen yang tidak terlindungi 

dengan baik oleh elektron sehingga sisi proton dari molekul air menjadi bermuatan 

positif .pada sisi lawannya,molekul air,elektron yang mengisi orbit luar oksigen 

memberikan muatan positif sehingga terjadi 2 kutub permanen dengan molekul 

asimetri.Ikatan hidrogen yang disertai dengan muatan positif dari hidrogen akibat 

polarisasi adalah contoh yang penting dari jenis ikatan sekunder (3). 

2.1.4 Cara Pembuatan Biomaterial 
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1. Biomaterial logam 

Pada saat ini, biomaterial logam yang banyak diteliti ddan dikembangkan 

adalah biomaterial logam mampu luruh. Biomaterial logam mampu luruh 

merupakan paduan logam yang ditanamkan ke dalam jaringan tubuh yang 

diharapkan mampu terdegradasi secara alami karena keberadaannya tidak 

diperlukan secara permanen dalam tubuh, contohnya seperti stent jantung. Sejauh 

ini telah dikembangkan dua jenis biomaterial logam yaitu paduan magnesium dan 

paduan besi. 

2. Biomaterial polimer (biopolymer) 

Selulosa dan starch, protein dan petida, serta DNA dan RNA adalah contoh 

dari biopolimer yang diproduksi oleh organisme hidup, dimana unit monomernya 

adalah gula, asam amino dan nukleotida. Selulosa adalah biopolimer yang paling 

umum dan juga merupakan senyawa organik yang paling banyak di bumi. 

3. Biomaterial keramik (bioceramic) 

Ini merupakan fokus pembahasan pada paper, dimana keramik dikenal 

sebagai sintesis anorganik, solid, material kristalin. Keramik yang digunakan 

sebagai biomaterial untuk mengisi cacat pada gigi atau tulang, untuk melengkapi 

grafit tulang, patahan, atau prostheses pada tulang dan untuk menggantikan jaringan 

yang rusak disebut biokeramik. Biokeramik harus memiliki sifat biokompatibilitas 

yang tinggi dan antithrombogenic, harus tidak beracun, tidak beralergi, tidak memiliki 

sifat karsinogen atau tetratogen dan tahan lama. Biokeramik dapat diklasifikasikan 

menjadi 3 grup, yaitu: bioinert keramik, bioaktif keramik dan bioresorbable 

keramik. 

 

4. Biomaterial komposit 



  471 | K i m i a  M a t e r i a l  
 

Merupakan kombinasi material yang direkayasa untuk mendapatkan sifat-

sifat yang diinginkan dalam memenuhi kriteria sebagai biomaterial (4) 

Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan serta aplikasi dari masing-

masing jenis material: 

Material Kelebihan Kekurangan Contoh 

Logam Kuat, tangguh, ductile 
Dapat terkorosi, berat jenis 

besar, proses pembuatannya sulit 

Tulang sendi, akar gigi buatan,  

pelat dan sekrup tulang 

Polimer 
Kenyal, mudah 

diproduksi 

Tidak kuat, mudah terdeformasi, 

dapat terdegradasi 

Benang bedah, pembuluh 

darah, sel-sel yang halus, sendi 

pinggul 

Keramik Biokompatibilitas tinggi 
Rapuh, tidak kenyal, tidak kuat 

ditekan 
Gigi buatan dan tulang buatan 

Komposit 
Kuat, dapat disesuaikan 

bentuknya 
Proses pembuatannya sulit Bone cement, dental resin 

2.1.5 Produsen yang memproduksi biomaterial 

Sebagai tindak lanjut, hari ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(Agency for the Assessment and Application of Technology) melakukan penandatanganan 

nota kesepakatan bersama (MoU) dengan Biomaterial In Tokyo Co.Ltd., Jepang 

mengenai Pengkajian dan Pengembangan  Teknologi Pemanfaatan Biomassa Di 

Indonesia yang diaplikasikan pada berbagai industri. 

Pada saat yang sama juga ditandatangani Non-Disclosure Agreement. Pola 

kerjasama adalah joint research dan kontrak riset dalam rangka pengembangan 

industri, dengan ruang lingkup kerjasama meliputi : 

1. Pengujian yeast yang tahan suhu tinggi untuk produksi etanol dari berbagai 

biomassa, pada skala pilot plant, 
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2. Teknologi produksi asam laktat dengan mikroba yang telah dimodifikasi 

sifat genetisnya (Production of optically uniform lactic acids by genetically modified 

yeast), 

3. Produksi  docosa-hexaenoic-acid (DHA) dan eicosa pentaenoic-acid (EPA) 

dengan ganggang (Production of DHA and EPA using micro-algae), 

4. Teknologi lain yang disepakati para pihak. 

Pada hari ini juga ditandatangani Project Agreement pertama yaitu Evaluation of 

Heat-Resistant Yeast Strain for Bio-Ethanol Production. 

Biomaterial in Tokyo Co.Ltd. (BITs) adalah perusahaan swasta Jepang, yang aktif 

sebagai pengkaji dan pengembang teknologi pemanfaatan biomassa secara efektif 

dan efisien untuk memproduksi berbagai senyawa biokimia yang bernilai ekonomi 

tinggi dalam skala industri. 

  Proyek pertama kerjasama Evaluation of heat-resistant yeast strain for bio-

ethanol production dipilih karena adanya permintaan dari salah satu industri 

bioetanol di Lampung yang ingin meningkatkan efisiensi proses fermentasinya, 

sekaligus menghemat penggunaan sumber daya air yang dibutuhkan untuk 

pendinginan prosesnya. BITs memiliki strain ragi yang tahan panas. Apabila 

diterapkan juga dapat mengurangi energi dan air yang digunakan dalam 

memproduksi etanol dari biomassa. 

Selama ini, kendala utama pengembangan industri bioetanol sebagai BBN 

untuk substitusi premium di Indonesia adalah penetapan besaran subsidi BBN dan 

BBM, dimana pola yang berlaku saat ini belum kondusif bagi produsen bioetanol 

nasional untuk memasarkan produknya sebagai bahan bakar (FGE). 
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Pengembangan teknologi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan daya saing 

bioetanol terhadap BBM yakni teknologi pretreatment biomassa yang terintegrasi, 

yang mampu menghasilkan multi produk sebagai suatu sistem biorefinery. Produk 

yang dihasilkan dari sistem tersebut tidak hanya gula substrat untuk fermentasi 

bioetanol, tetapi juga berbagai fine chemicals yang bernilai ekonomi tinggi, serta 

energi panas (hasil pembakaran bahan sisa biomassa) yang digunakan dalam 

proses produksi ataupun dapat diubah menjadi tenaga listrik (biopower). 

Pada scope pengembangan teknologi produksi bioetanol yang lebih sempit, 

perlu diupayakan teknologi proses untuk pemanfaatan biomassa yang tidak 

berkompetisi dengan kebutuhan pangan dan peningkatan efisiensi proses 

biokonversinya. Hal ini terkait dengan jumlah kebutuhan dan   harga bahan 

pangan secara global yang semakin meningkat.  

BPPT melalui Balai Besar Teknologi Pati memiliki kompetensi dalam 

bidang teknologi produksi bioetanol, sehingga melalui kerjasama jangka panjang 

dengan BITs dapat menghasilkan rekomendasi teknologi proses dalam penguatan 

industri bioetanol nasional.  

Dengan  ditandatanganinya PA (Project Agreement) antara BITs dan BPPT 

dalam rangka uji performance galur yeast yang tahan suhu tinggi pada proses 

fermentasi bioetanol, akan dapat mendorong pengembangan teknologi produksi 

bioetanol di Indonesia yang lebih efisien dan kompetitif. Khususnya upaya 

penghematan konsumsi sumberdaya air yang ketersediaannya semakin kritis di 

Indonesia. (1) 
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2.1.6 Daerah Pengahasil Biomaterial 

1. Papan Media Tanam untuk Kebun Vertikal 

 Kegunaan: Sebagai komposit untuk media tanam vertikal 

 Keunggulan: Memenuhi kebutuhan pasar dalam hal karakteristik kekuatan, 

ketahanan terhadap kondisi lingkungan, estetika, serta kelayakan ekonomis 

 Mitra: PT Envirospace Consultants Indonesia (local) dan Garden and 

Landscape Centre Pte Ltd (GLC) – Singapura. GLC Singapura mempunyai 

reputasi untuk ide-ide inovatif dan ramah lingkungan yang berkembang 

secara global, termasuk di Mauritius, Seychelles, India, dan China 

 2. Nutrisi „Biomat‟ 

 Kegunaan: Merupakan suplemen bagi tanaman untuk tumbuh, 

berkembang, dan bereproduksi, melalui formula dengan kombinasi 

mikrobia penghasil multi-biokatalis 

 Keunggulan: Cocok untuk sayuran, palawija, tanaman hias, maupun padi; 

dapat menekan pathogen penyebab penyakit tanaman; aman bagi manusia, 

ramah lingkungan; menghasilkan bahan pangan sehat, berkualitas, alami 

(pertanian organic); mudah digunakan 

 3. Pupuk Organik Cair „Biomat‟ 

 

 Kegunaan: Merupakan pupuk cair multiguna yang dapat digunakan untuk 

berbagai jenis tanaman 
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 Keunggulan: Mengandung unsur hara mikro dan makro, serta zat 

perangsang tumbuh (ZPT) tanaman 

 4. Kompos Hayati „Biomat‟ 

 Kegunaan: Merupakan pupuk padat hayati yang mengandung mikroba 

efektif multiguna untuk meningkatkan ketersediaan N, P, dan K dalam 

tanah untuk tanaman pertanian 

 Keunggulan: Mikroba yang digunakan berasal dari hasil seleksi yang 

intensif 

 Mitra: PT THS Govarindo Lestari yang berada di Klaten, Jawa Tengah 

menggunakan sistem kemitraan dengan para petani di wilayah Klaten 

Selatan 

 5. Bio-pellet 

 Kegunaan: Bahan bakar padat 

 Keunggulan: Bahan bakar berbasis biomassa Nilai kalor tinggi sebagai 

pengganti briket batu bara kualitas sedang untuk rumah tangga, industri, 

dan kelistrikan. Dapat diperbarui dan keberlanjutan. Ramah lingkungan. 

 Mitra: Pengurangan emisi di Indonesia sampai 26% pada tahun 2020 

Sebagai bahan bakar industri yang ramah lingkungan pengganti batu bara 

Potensi ekspor ke Korea, Jepang dan negara negara Eropa 

6. Lipicide 

 

 Kegunaan: Biopestisida untuk pengendalian hama gudang 
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 Keunggulan: Lebih ramah lingkungan 

 Mitra: Industri pertanian dan pasca panen 

7. Envigard 

 Kegunaan: Biopestisida untuk pengendalian hama rumah tangga 

 Keunggulan: Lebih ramah lingkungan 

 Mitra: Masyarakat, Industri pestisida dan pest control operation (2). 

 

Kesimpulan 

Biomaterial secara luas telah banyak digunakan dibidang kesehatan baik di 

bidang kedokteran maupun kedokteran gigi. Biomaterial dapat berasal dari alam 

maupun sintetik. Tujuan penggunaan Biomaterial ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas hidup seseorang sehingga mencapai taraf kesehatan yang lebih baik. 

 

Pertanyaan dan Jawaban 

1. Diantara jenis-jenis biomaterial ada biokeamik! Apa kelebihan dan kekurangan 

biomaterial jenis ini dan apa kandungannya didalam tubuh? 

Jawab: 

Kelebihan biokeramik adalah biokeramik memiliki biokompatibilitas yang 

baik dengan sel-sel tubuh dibandingkan dengan biomaterial polimer atau 

logam. Oleh karena itu, biokeramik digunakan untuk tulang, persendian, dan 

gigi. Biokeramik juga digunakan untuk melapisi biomaterial logam.Selain itu, 

biokeramik juga digunakan sebagai penguat komponen komposit, dengan 

menggabungkan kedua sifat material menjadi material baru yang memiliki 
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sifat mekanis dan biokompatibilitas yang baik. Struktur keramik juga dapat 

dimodifikasi dengan tulang alami dengan tingkat porositas yang beragam. 

Biokeramik juga memiliki kelemahan, antara lain sangat rapuh, kekuatan 

rendah, dan kerap dipandang material yang lemah. 

 

Bioresorable keramik dapat diserap dalam tubuh dan tergantikan oleh tulang 

pada jaringan tulang. Pola dari inkorporasinya pada jaringan tulang sama 

dengan kontak osteogenesis walaupun antarmuka antara bioresorable keramik 

dengan tulang tidak stabil. Contoh materialnya adalah β-tricalsium fosfat, 

hidroksi apatite, karbonat, kalsium karbonat. Contoh aplikasinya untuk 

perbaikan tulang (3). 

 

2. Biomaterial dibagi menjadi dua bagian yaitu biomaterial sintetik dan 

biomaterial alam. Apakah ada bagian lain ynag mencakup kedalam bidang 

kajian biomaterial?, jika ada sebutkan dengan jenis-jenisnya! 

Jawab:  

ada, yaitu biomaterial rekayasa jaringan meliputi pengembangan scaffolds , sel, 

dan sinyal dalam pembuatan jaringan pengganti gigi. 

3. Salah satu bagian dari biomaterial sintetik adalah polimer. Sebutkan jenis 

senyawa dan aplikasi senyawa yang terkandung dalam polimer tersebut?! 

Jawab:  

Polietilen sebagai Pengganti tulang sendi 

Polipropilen sebagai Poliamida Benang jahit 

PET Benang jahit sebagai pembuluh darah buatan 

PVC  sebagai Tubing 
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PMMA  sebagai Pengganti tulang sendi (bone cements) (3). 
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BAB 17. SEMEN DAN KOMPOSIT 
 

PENDAHULUAN  

  

 Semen berasal dari bahasa latin cementum yang berarti bahan perakat.Hak paten 

diberikan kepada Yosep Aspidin (1824) atas penemuannya berupa semen diartikan 

sebagai bahan perekat yang mempunyai sifat mampu mengikat bahan – bahan padat 

menjadi satu kesatuan yang kompak dan kuat. Perekat ini ditemukan pada batu kapur 

yang serbuknya telah digunakan sebagai bahan adonan (mortar) dalam pembuatan 

bangunan lebih dari 2000 tahun lalu di negara Italia. 

 Usaha untuk membuat semen pertama kali dilakukan dengan cara membakar batu 

kapur dan tanah liat. Yosep Aspidin yang merupakan orang inggris, pada tahun 1824 

mencoba membuat semen dari kalsinasi campuran batu kapur dengan tanah liat yang 

telah dihaluskan, digiling, dan dibakar menjadi lelehan dalam tungku, sehingga 

terjadi penguraian batu kapur (CaCO3) menjadi batu tuhor (CaO) dan karbon 

dioksida (CO2). Batu kapur tohor (CaO) bereaksi dengan senyawa-senyawa lain 

membentuk klinker kemudian digiling sampai menjadi tepung yang kemudian 

dikenal dengan portland. 

 Semen portland adalah suatu bahan konstruksi yang paling banyak dipakai serta 

merupakan jenis semen hidrolik yang terpenting. Penggunaannya antara lain meliputi 

beton, adukan, plesteran, bahan penambal, adukan encer (growt) dan sebagainya. 

Semen portlan dipergunakan dalam semua jenis beton stuktural seperti tembok, 

lantai, jembatan, trowongan, dan sebagainya, yang diperkuat dengan tulangan atau 

tanpa tulangan. Semen portlan itu digunakan dalam segala macam adukan seperti 

fondasi, telapak dan tembok penahan, perkerasan jalan dan sebagainya. Apabila 

semen portlant dicampur dengan pasir atau kapur, dihasilkan adukan yang dipakai 
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untuk pasangan bata atau batu atau sebagai bahan plesteran untuk permukaan 

tembok sebelah luar maupun sebelah dalam. 

 Bilamana semen portland dicampurkan dengan argregat kasar (batu pecah atau 

kerikil) dan agregat halus (pasir) kemudian dibubuhi air maka terdapatlah beton. 

Semen portland didefeniskan sesuai dengan ASTM C150, sebagai semen hidrolik 

yang dihasilakan dengan menggiling klingker yang terdiri dari kalsium silikat 

hidrolik, yang pada umumnya mengandung satu atau lebih bentuk kalsium sulfat 

sebagai bahan tambahan yang digiling bersama dengan bahan utamanya. 

 

INDUSTRI SEMEN DI DUNIA 

 

 Menurut data dari Portland Cement Association, negara produsen semen terbesar 

di dunia saat ini adalah cina, disusul oleh jepang dan America Serikat. Sebagai 

gambaran, industry semen di Amerika serikat termasuk komponen yang relative kecil 

tetapi signifikan dalam ekonomi Amerika. Dengan omset senilai US$ 4,2 milyar 

setahun, seluruh industry semen Amerika bisa menduduki posisi ke 120 dalam 

renking majalah fortune Top 500, jika dilihat sebagai satu perusahaan.  

 Industri semen secara alamiah bersifat regional. Ini disebabkan semakin naiknya 

biaya trasportasi yang mengalahkan nilai produksinya sehingga pemakai umumnya 

membel dari sumber lokal. Terdapat 50 perusahaan di Amerika yang mengoperasikan 

118 pabrik di 38 negara bagian. Mayoritas semen yang diproduksi dikirim kurang dar 

500 km. sekitar 89% dkirim ke pelanggan dengan truk dan kereta. Sekitar 65% 

produksi dikuasai oleh perusahaan asing, antara lain oleh negara-negara Eropa, 

Jepang, Korea Selatan.  

 

Nasib Semen, seperti juga bahan bagunan yang lain, sangat tergantung pada 

industry kontruksi. Pada tahun 1995, misalnya, konsumsi semen Amerika Serikat 
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mencapai rekor 86 juta ton, sedangkan produksi domestic mencapai 75,3 juta ton. 

Lebih dari separuh (55,5 %) darinya dikirim ke perusahaan baton siap pakai (ready-

mix). Sebelas persen lainya dikirim ke manufaktur produk baton, 6% ke kontraktor, 

dan 4,7% ke pemasok bahan bagunan. Kekurangan semen tersebut diisi dengan 

mengimpor 13,8 juta ton semen dank linker semen. Impor semen tersebut terutama 

didatangkan dari kanada, spanyol, Venezuela non perumahan di tahun 1995 itu. Ini 

antara lain disebabkan oleh berkembangnya kota-kota ukuran menengah seperti las 

vegas Nashville, dan Charlotte di Caroline Utara.  

Masalah lain yang dihadapi adalah bahwa bisnis semen meraka bersifat 

sangat misiman. Hampir dua pertiga komsumsi mereka terjadi antara bulan Mei dan 

Oktober. Karenanya, produsen semen membangun persedian mereka selama musim 

dingin dan mengirimkanya pada musim panas.  

Dalam 20tahun terakhir, jumlah tenaga kerja di industry semen Amerika 

merosot dratis. Pada tahun 1995 terdapat 17.800 orang buruh, hanya sekitar 57% dari 

jumlah pekerja pda tahun 1975. Penurunan ini disebabkan terutama oleh naiknya 

efesiensi dengan otomatis produksi, dan ditutupnya kiln-klin berukuran kecil. Kiln 

yang active sekarang memproduksi rata-rata 364 ribu ton per tahun, dibandingkan 20 

tahun lalu yang rata-rata 173 ribu ton per tahun Efesiensi industry semen juga  

terangkat naik dengan terkonsentrasinya investasi modal baru pada pabrik yang 

menggunakan proses kering, dan menghentikan operasi proses basah yang banyak 

memakan energy. Sekarang ini sekitar 71% semen di Amerika diproduksi 

menggunakan tegnolog proses kering. 

Manufaktur semen adalah industry yang sangat padat modal. Biaya 

pembangunan pabrik semen modern sekitar $175 per ton kapasitas setahunya, atau 

sekitar $150 juta untuk pabrik dengan kapasitas 840 ribu ton setahun. Para ahli 

ekonomi memperkirakan bahwa diperlukan sekitar 3 dollar dari investasi modal 

untuk memproduksi satu dollar penjualan setahunya.  



482 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

 

INDUSTRI SEMEN DI ASIA  

 

Data dari ACPAC memperlihatkan statistic semen di asia tahun 1996 sepeti yang 

tercantum pada Tabel 3.1. Tampak bahwa produsen tersebar adalah jepang an korea 

selatan, yatu sebesar 97,9 dan 58,7 ton. Sementara itu konsums per kapita terbesar adalah 

korea selatan dan Taiwan, yaitu 1316 dan 1170 kg.  

Konsumsi tersebut termasuk ranking tersebut terbsar didunia. Kaasitas maupun 

produksi semen Indonesia masih berada di atas malasysia, Filipina maupun Taiwan, 

meskipun konsumsi per kapita kita masih yang terendah, yatu hanya 140 kg, atau 11% 

dari konsumsi per kapita koera selatan .  

 

Tabel 3.1 – Stasistik semen Asia tahun 1996, dalam ribu ton 

Negara Korea Jepan
g 

Taiwa
n 

Filipin
a 

Thalan
d 

Indonesi
a 

Malasysi
a 

Kapasita  
Produksi  

56.89
4 

97.03
2 

24.365 11.780 33.746 24.995 10.600 

Produksi  
Semen  

58.71
6 

97.00
0 

21.600 12.084 44.676 25.045 12.700 
 

Konsum
si 

59.54
4 

82.00
0 

22.415 12.750 37.890 25.866 14.100 

Ekspor 2.516 12.50
0 

1.484 - 3.400 323 - 

Impor 3.596 600 3.245 1.900 228 2.286 4.100 
Per 
capita 
(kg) 

1.316 653 1.170 177 620 140 684 

 

Pada tahun 1995 produksi klinker Korea Selatan mencapai 51,9 juta ton, 

dengan beroperasinya 2 klin baru oleh semen Hyundai dan Sungshin. Ekspor semen 

terbanyak meraka berupa klnker, diikut oleh semen curah dan semen dalam 1 juta 

ton, dan semen dalam kantong 30 ribu ton. Semen sangyong, salah satu perusahaan 

semen meraka yang lain, melakukan usaha petungan mereka pertama dengan 

singapura sejak lama.  
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Antara than 1990 dan 1993 produski semen can melonjok 70%, mencapa 356 

juta ton. Kebutuhan semen terus bertumbuh bahkan lebih cepat dari pertumbuhan 

GNP. Pertumbuhan cepat dari 6000 pabrik meraka mempunyai problem tersendiri: 

kurangnya modal dan tegnologi yang masig rendah. Klin vertical yang paling efesen 

mempunyai instensitas 110kg ekivalen batubara, mendekati pabrk jepang yang 

modern. Namun produknya berkualtas rendah dan mengakibatkan emisi polusi yang 

lebih tinggi.  

 

INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA 

 

 Dengan diresmikan tiga pabrik semen baru oleh presiden Suharto awal April 1997, 

kapasitas produksi Indonesia menjadi 31,9 juta ton untuk tahun 1997. Total produksi 

semen nasional 32,8 juta ton, menurut data Indonesia cement industry. Sementara 

kebutuhan semen diperkirakan sekitar 29 juta ton konsumsi terbesar berturut-turut 

diambil oleh  propinsi  jawa barat. DKI dan jawa timur, menurut data dari Asosiasi 

Semen Indonesia. 

 Sector konstruksi mencapai pertumbuhan tercepat, 12% selama pelita kelima 

(1989-1994), menurun sedikit di pelita keenam (1994-1999) menjadi 8% pertahun, 

nomor dua setelah manufaktur non – minyak yang 10,3% pertahun. Pembangunan 

infrastruktur tampaknya menjadi prioritas utama dala relita keenam. Dari 

pengalaman, telah tersedia market di singapura, Bangladesh, Vietnam dan Myanmar. 

 Pabrik semen cibinong misalnya, mempunyai dua faslitas produksi. Satu fi 

Norogong, 45km selatan kota Jakarta, dan yang di clacap, jawa tengah. Pabrik di 

Norogong memakai proses kering, mempunyai kapasitas produksi 3 juta ton semen 

pertahun. Pabrik dicilacap juga memakai proses kering dengan kapasitas 1,5 juta ton 

pertahun. Pasar utama Nerogong adalah kota Jakarta dan jawa barat, terutama 

digunakan untuk proyek konstruksi sector pubrik maupun oleh kontraktor kecil dan 
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pembangunan rumah secara indivdu. Total penjualan tahun 1995 sebanyak 2,6 juta 

ton, merupakan 24% market shere dari konsumsi Jakarta dan jawa barat yang sebesar 

10,2 juta ton. Pabrik dicilacap melakukan penjualan sebanyak 1,25 juta ton pada 

tahun 1995, yang merupakan 42% market shere dari konsumsi semen di jawa tangah. 

(1) 

 

A. Sejarah Semen Portland 

 

Sebelum semen yang kita kenal ditemukan, adukan perekat pada bangunan 

dibuat dari kapur padam, pozolan dan agregat (campuran ini sering disebut semen 

alam). Dan kini bangunan yang menggunakan perekat ini masih banyak ditemukan 

diItalia. Campuran perekat tersebuttidak terlalu kuat, tapi tergantung pula pada sifat 

pozolan yang digunakan sebgai bahan perekat. Pozolan adalah bahan yang 

terbentuk oleh debu dari letusan gunung merapi.  

Kapur hidrolik petama kali ditemukan oleh seorang sarjana sipil yang 

bernama Jon Smeaton pada tahun 1756. Pada saat itu bertugas untuk merehabilitasi 

menara api yang terletak di Eddystone. Ia mencoba menggabungkan batu padam 

dan tanah liat. Kemudian ia bakar. Setelah mengeras, bongkahan campuran tersebut 

ditumbuk hingga menjadi tepung. Yang mana tepung tersebut dapat digunakan 

kembali dan dapat mengeras dalam air. Mulai dari percobaan inilah sifat-sifat kapur 

hidrolis mulai dikenal, namun perkembangan bahan yang ia temukan masihlah 

lambat dibandingkan campuran kapur padam biasa.  

Pada tahun 1796 penemuan ini kembali dikembangkan oleh James Parker 

dari norhfleed, Inggris. Ia mengembangkan campuran yang telah ditemukan oleh 

Jon, perbedaan dari campuran yang ditemukan Jon, batu kapur yang digunakan 

James sebagai campuran adalah batu kapur yang mengandung lempung. Sedangkan 

teknik yang digunakan sama dengan yyang dilakukan Jon. Pada tahun 1800 produk 
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yang dikembangkan James berkembang pesat sehingga produknya diberi nama 

semen Roman. Namun perkembangan tersebut hanya bertahan hingga tahun 1850. 

Di Inggris tukang batu yang bernama Joseph Aspdin dari kota Leeds, 

mencapurkan kapur padam dengan tanah liat, kemudian ia bentuk jadi gumpalan. 

Lalu dibakar dengan suhu kalsinasi (suhu dimana kapu dapat meleleh) dan setelah 

itu ditumbuk menjadi tepung. Ketika bahan campuran tersebut mengeras, warna 

dari bahan berubah menjadi abu-abu. Warna tersebut menyerupai bebatuan 

diwilayah portland, maka Joseph memberi nama hasil temuannya sebagai semen 

portland.  

Tanggal 21 oktober 1824, semen portland Joseph mendapatkan hak paten 

dari raja Inggris, walaupun demikian ia tetap merahasiakan bahan campuran yang ia 

temukan, dan ia tidak memproduksinya secara massal. Setelah ia wafat, 

pengembangan dan pemasaran secara massal semen ini diteruskan oleh anaknya 

yang bernam William Joseph di Jerman. Tahun 1877 Jerman melakukann penelitian 

lebih lanjut terhadap semen portland hingga membentuk assosiasi pengusaha dan 

ahli semen. 30 tahun kemudian assosiasi tersebut menyebar hingga ke Inggris dan di 

Inggris standar dari semen dibuat. 

Sedangkan di Indonesia, pabrik semen pertama berdiri pada tahun 1910 

dengan nama Sumatra Portland Work di Indarung dan sekarang bernama Semen 

Padang. Pada tahun 1957 berdiri semen pabrik kedua di Gresik, Jawa Timur. 

Dengan semakin pesatnya pengembangan di Indonesia maka kebutuhan semen 

semakin meningkat. Hal inilah yang mendorong berdirinya pabrik-pabrik semen 

yang baru, sehingga dapat mengisi kebutuhan semen dalam negeri dalam 

mengurangi ketergantungan pada semen impor. Hingga saat ini semen masih 

menjadi salah satu komoditi yang menguntungkan dan perkembangan industrinya 

cukup pesat. (6) 
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B. Sifat – sifat Semen Portland 

 Kualitas semen portland ditentukan oleh sifat kimia senyawa utama dan sifat fisika 

suatu massa yang dihasilkan. 

 

a. Sifat kimia  

1. Loss On Ignition (LOI) 

 LOI menyatakan bagian dari zat yang akan terbebaskan sebagai gas pada 

saat terpanaskan atau dibakar (temperatur tinggi) . pada bahan baku umpan kiln ini 

berarti semakin tinggi LOInya maka semakin sedikit umpan kiln yang menjadi 

produk klinker. Karena itu LOI bahan baku maksimal dipersyaratkan untuk 

mengurangi inefisiensi proses karena adanya mineral-mineral yang dapat diuraikan 

pada saat pembakaran. Komponen utama LOI adalah uap air yang berasal dari 

kandungan air (moisture) dalam bahan baku (Raw Mix) dan gas Co2 yang 

dihasilakan oleh proses kalsinasi CaCO3. 

 

2. Insoluple Residue (IR) 

 Yaitu imkuiritis/zat pengotor yang tetap tinggal setelah semen tersebut 

direaksikan dengan asam klorida dan natrium karbona. Insoluble Residue dibatasi 

untuk mencegah tercampurnya semen portland dengan bahan-bahan alami lainnya 

yang tidak dapat dibatasi dari persatuan fisika.  

 

3. Modulus Semen 

 Modulus Semen digunakan sebagai dasar untuk menentukan jenis semen 

yang akan diproduksi dan digunakan untuk menghitung perbandingan bahan baku 

digunakan.  

 Hydraulic Modulus  
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Umumnya nilai HM antara 1,7-2,3 makin tinggi nilai HM akan menyebabkan 

panas untuk pembakaran lebih banyak, kuat awal tinggi dan panas hidrasi naik. 

Jika HM<1,7 maka mutu semen rendah arena kekuatan semen yang dimiliki 

kuarang baik. 

 Silica Ratio 

Merupakan indikator kesulitan pembakan Raw material yang menunjukkan 

perbandingan antara jumlah SiO2 terhadap jumlah fe2O3 dan AL2O3. Silica ratio 

akan menurunkan likuid fase serta meningkatkan burnabiliti, sebaliknya SR kecil 

akan mengakibatkan pembakaran clinker mudah dan pembentukan coating dalam 

kiln. Umumnya SR berkisar 1,9-3,2 tetapi disarankan antara 2,3-3,7. 

 Alumina Ratio 

Harga HR biasanya 1,3-1,6 nilai yang tinggi akan mengkibatkan berkurangnya 

komposisi fase-fase cair dalam klinker sehingga menyulitkan proses pembakaran 

HR= 0,64 maka kedua oksida berada pada perbandingan BM-nya sehinggan 

hanya C4 yang dapat terbentuk clinker tanpa C3a. Clinker ini dinamakan ferari 

cement yang menpunyai hidrasi rendah. 

 Lime Saturation Factor 

Merupakan jumlah maksimum CaO yang diperlukan untuk bereaksi dengan 

oksida-oksida lain sehingga tidak terjadi freelime di clinker. Untuk mencapai 

kejenuhan CaO yang sempurna maka seluruh CaO harus dikombinasi sebagai C3S, 

seluruh oksidasi besi harus berkombinasi dengan jumlahnya yang ekivalen dengan 

alumina dalam C4AF dan sisa alumina harus berkombinasi dalam C3A. Bila AM < 

0,64 , bila AM > 0,64. 

 Likuid Phase  

Fase lelehan berkisar 20%-30% dan untuk semen portland 24%-26%. Jumlah 

lelehan yang terbentuk tergantung dari komposisi dan temperatur pembakaran. 
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Pada AR 1,63 lelehan mulai terbentuk pada suhu 1280OC. Pembentukan clinker 

berlangsung ketika telah mencapai temperatur sintering dalam fase cair. 

 

b. Sifat Fisika 

1. Fineness (kehalusan) 

Kehalusan semen biasanya diukur dengan menggunakan luas permukaan 

spesifik yang ditentukan dengan berbagai macam cara. Cara yang umum 

dilakukan berdasarkan permeabilitas udara yang dikembangkan oleh Blaine. 

Kehalusan semen mempengaruhi kecepatan hidrasi, makin halus semen maka 

kecepatan hidrasi semakin meningkat dan mempercepat pengembangan 

kekuatan. Pengaruh kehalusan semen terhadap kuat tekan tujuh hari pertama. 

Reaksi antara semen dan air adalah reaksi heterogen.  

Faktor lain yang mempengaruhi terhadap ukuran partikel semen adalah 

distribusi ukuran grinding media penggunaan diding air, kadar gypsum, 

komposisi dan struktur terak. Kehalusan partikel semen yang banyak berperan 

terhadap kekuatan semen adalah ukuran sampai 30 micron sebesar 60%. 

 

2. Soundness (kekekalan volume atau kekenyalan) 

Soundness adalah pengembangan atau pemuaian semen yang disebabkan oleh 

freelime atau magnesium. Proses hidrasi terjadi apabila semen bereaksi terhadap air yang 

mengakibatkan timbulnya pengerasan pasta semen.  

3. Setting Time (waktu pngikatan) 

Setting time ditentukan bila pasta semen telah engalami setting (yang telah 

mengental). Setting pasta semen portland secara normal disebabkan oleh pembentukan 

struktur yang dihasilkan oleh hidrasi mineral clinker terutama C3S dan C3A. Kecepatan 

reaksi C3A sangat cepat dengan air. Dikenal dua macam setting time : 

 Initial Setting Time (waktu pengikatan awal) 
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Yaitu waktu mulai adonan terjadi sampai mulai kekakuan tertentu dimana adonan 

sudah mulai tidak workable. 

 Final Setting Time (waktu pengikatan akhir) 

Yaitu aktu adonan mulai terjadi sampai kekakuan penuh. Setting time aal biasanya 

berkisar 2-5 jam dan setting time akhir 3-6 jam. 

4. Compresive Strenght (kuat tekanan) 

Mengontrol kemampuan menerima beban tekan dari mortar yang akan dibuat, 

faktor yang mempendaruhi kuat semen adalah: 

 Komposisi kimia kadar C3S, C2S, C3A, C4AF dimana kuat tekan sangat tergantung 

pada distribusi keempat mineral tersebut. C3S berperan pada perkembangan kuat 

tekan terakhir, C4AF berperan dalam panas hidrasi. 

 Reaktifitas mineral clinker (kondisi pembakaran kiln)  

 Distribusi alkali (kadar alkali dan SO3) 

 Panas hidrasi  

 

Apabila kedalam semen ditambahkan air maka terjadilah reaksi antara komponen-

komponen semen dengan air yang dinamakan dengan reaksi hidrasi yang akan 

menghasilkan senyawa-senyawa hidrat yang terdiri dari kalsium silikat hidrat, kalsium 

aluminat hidrat, kalsium sulfurice aluminat hydrat yang semuanya dalam bentuk gel. 

Kecepatan hidrasi harus diketahui karena menentukan waktu pengikat awal dan 

pengerasan semen. Pengikatan aal harus cukup lambat agar adonan semen dapat dihitung. 

Panas dihidrasi tinggi akan mengakibatkan penguapan air selama pembentukan pasta 

sehingga air tidak cukup membentuk pasta, akibatnya terjadi rongga-rongga diantara 

agregat yang menyebabkan beton kurang kuat dan retak-retak. (7) 

 

C. Klasifikasi Semen Portland 
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Menurut SNI 15/20449/1994danASTM C/150/1998, semen portland 

diklasifikasikan dalam lima tipe yaitu : 

 Tipe I (Ordinary portland cemen)  

Semen portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan 

persyaratan khusus seperti yang dipersyaratkan pada tipe-tipe lain. Tipe seman ini 

paling banyak diproduksi dan banyak dipasarkan. 

 

 Tipe II (Moderate sulfat resistance) 

Semen portland yang dalam penggunaanya memerlukan ketahanan 

tehadap sulfat atau panas hidrasi sedang. Tipe dua ini mempunyai panas yang 

lebih rendah dibandingkan semen portland tipe satu. Dimana suhu agak tinggi, 

maka untuk mengurangi penggunaan air selama pengeringan agar tidak terjadi 

srinkege (penyusutan) yang besar perlu ditambahkan sifat moderat “Heat Of 

Hydration”. Semen portland tipe dua ini disarankan untuk dipakai pada bangunan 

seperti bendungan, dermaga, dan landasan berat yang ditandai kolam-kolam 

dimana proses hidrasi rendah juga merupakan pertimbangan utama. 

 

 Tipe III (High Early Strenght) 

Semen portland yang dalam penggunaanya memerlukan kekuatan yang 

tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi. Semen ini dibuat dengan 

halusan yang tinggi blainee biasa mencapai 5.000 cm2/gr C3S juga tinggi. Beton 

yang dibuat dengan semen portland tipe III ini dalam waktu 24 jam dapat 

mencapai kekuatan yang sama dengan yang dicapai semen portland tipe I pada 

umur 3 hari, dan dalam umur 7 hari semen ini kekuatan menyamai beton dengan 

menggunakan semen portlanf tipe I dengan umur 28 hari. 
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 Tipe IV Low Heat Of Hydration 

Semen portland yang dalam penggunaannya panas hidrasi rendah. 

Penggunaan semen ini banyak ditunjukan untuk concert (beton) yang massive dan 

dengan volume yang besar, seperti bendungan, dam, lapangan udara. Dimana 

kenaikan temperatur dari panas yang dihasilkan selama periode pengerasan 

diusahakan seminal mungkin tidak terjadi volume beton yng bisa menimbulkan 

cracking (retak). Pengembangan kuat tekan (strenght) dari semen jenis ini juga 

sangat lambat jika dibandingkan dengan portland tipe I. 

 Tipe V (sulfat Risitance cement) 

Semen portland yang dalam penggunaanya memerlukan ketahanan tinggi 

terhadap sulfat. Semen jenis ini cocok digunakan untuk pembuatan beton pada 

daerah yang tanah dan air mempunyai garam sulfat tinggi seperti air laut daerah 

laut seperti daerah tambang. 

Semen merupakan bahan bangunan yang digunakan untuk merekat, melapis, 

membuat beton, dll. 

Bahan Baku : 

 Batu Kapur 

 Tanah Liat 

 pasir besi 

 pasir silikat 

 gypsum (2) 

Proses Pembuatan Semen 

 Proses Basah 

 Proses Kering 
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yang membedakan kedua proses ini adalah pada proses penggilingan dan homogenisasi. 

(4) 

Proses Pembuatan Semen: 

 Quarry : Bahan tambang berupa batu kapur, batu silika,tanah liat, dan 

material-material lain yang mengandung kalsium, silikon, alumunium, dan 

besi oksida yang diekstarksi menggunakan drilling dan blasting. 

 Crushing :Pemecahan material material hasil penambangan menjadi ukuran 

yang lebih kecil dengan menggunakan crusher. 

 Conveying:Bahan mentah ditransportasikan dari area penambangan 

ke lokasi pabrik untuk diproses lebih lanjut dengan menggunakan belt 

conveyor. 

 Raw mill (penggilingan) :Proses Basah penggilingan dilakukan dalam raw 

mill dengan menambahkan sejumlah air kemudian dihasilkan slurry dengan 

kadar air 34-38 %.Material-material ditambah air diumpankan ke dalam 

raw mill. Karena adanya putaran, material akan bergerak dari satu kamar 

ke kamar berikutnya.Pada kamar 1 terjadi proses pemecahan dan kamar 

2/3 terjadi gesekan sehingga campuran bahan mentah menjadi slurry. 

Sedangkan, pada proses kering, terjadi di Duodan Mill yang terdiri dari 

Drying Chamber, Compt 1, dan Compt 2. Material-material dimasukkan 

bersamaan dengan dialirkannnya gas panas yang berasal dari suspension 

preheater dan menara pendingin. Pada ruangan pengering terdapat filter 

yang berfungsi untuk mengangkut dan menaburkan material sehingga gas 

panas dan material berkontaminasi secara merata sehingga efisiensi dapat 

tercapai. Terjadi pemisahan material kasar dan halus dalam separator. 
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 Homogenisasi:Proses Basah, slurry dicampur di mixing basin,kemudian 

slurry dilairkan ke tabung koreksi; proses pengoreksian. Sedangkan pada 

proses kering terjadi di blending silo dengan sistem aliran corong.  

 Pembakaran (pembentukan clinker): Terjadi di dalam kiln. Kiln adalah alat 

berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat semburan api. Kiln di design 

untuk memaksimalkan efisiensi dari perpindahan panas yang berasal dari 

pembakaran bahan bakar. (2) 

D. Proses Pembuatan Semen 

Secara umum proses produksi semen terdiri dari beberapa tahapan :  

1. Tahap penambangan bahan mentah (quarry). Bahan dasar semen adalah batu 

kapur, tanah liat, pasir besi dan pasir silica. Bahan-bahan ini ditambang 

dengan menggunakan alat-alat berat kemudian dikirim ke pabrik semen. 

2. Bahan mentah ini diteliti di laboratorium, kemudian dicampur dengan 

proporsi yang tepat dan dimulai tahap penggilingan awal bahan mentah 

dengan mesin penghancur sehingga berbentuk serbuk. 

3. Bahan kemudian dipanaskan di preheater 

4. Pemanasan dilanjutkan di dalam kiln sehingga bereaksi membentuk kristal 

klinker 

5. Kristal klinker ini kemudian didinginkan di cooler dengan bantuan angin. 

Panas dari proses pendinginan ini di alirkan lagi ke preheater untuk 

menghemat energi 

6. Klinker ini kemudian dihaluskan lagi dalam tabung yang berputar yang bersisi 

bola-bola baja sehingga menjadi serbuk semen yang halus. 

https://shinqueena.wordpress.com/proses-pembuatan-semen/
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7. Klinker yang telah halus ini disimpan dalam silo (tempat penampungan semen 

mirip tangki minyak pertamina) 

8. Dari silo ini semen dipak dan dijual ke konsumen. 

 

Perbedaan proses pembuatan semen di PT. Semen Padang dengan PT. 

Semen lainnya di Indonesia adalah PT. Semen Padang menggunakan mesin 

Rotary Kiln yang dibuat sekitar 3 tahun lalu dengan bantuan perusahaan Jepang 

(10). Dan dari hasil pencarian di Google ternyata metode ini baru diterapkan satu-

satunya di Indonesia. 

 

 

Bagian - bagian Rotary Kiln 

 

Jadi, Rotary Kiln ini memanfaatkan gas buangan sehingga lebih ramah 

lingkungan. 

 

Ada beberapa keuntungan menggunakan Rotary Kiln ini yaitu: 

1. Low maintenance 

2. Easy plant operation 

3. Efficient power usage 

4. Fuel efficient 

5. Low installed cost 

6. Poven technology  (11) 
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Komposit  

 

Bahan komposit berarti terdiri dari dua atau lebih bahan yang berbeda yang 

digabung atau dicampur secara makroskopis menjadi suatu bahan yang berguna 

(Jones, 1975), karena bahan komposit merupakan bahan gabungan secara makro, 

maka bahan komposit dapat didefinisikan sebagai suatu sistem material yang 

tersusun dari campuran/kombinasi dua atau lebih unsur-unsur utama yang secara 

makro berbeda di dalam bentuk dan atau komposisi material yang pada dasarnya 

tidak dapat dipisahkan (Schwartz, 1984). Bahan komposit secara umum terdiri dari 

penguat dan matrik. Penguat komposit pada umumnya mempunyai sifat kurang 

ulet tetapi lebih kaku serta lebih kuat. Fungsi utama dari penguat adalah  sebagai 

penopang kekuatan dari komposit, sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit 

sangat tergantung dari penguat yang digunakan, karena tegangan yang dikenakan 

pada komposit mulanya diterima oleh matrik akan diteruskan kepada penguat, 

sehingga penguat akan menahan beban sampai beban maksimum. Oleh karena itu 

penguat harus mempunyai tegangan tarik dan modulus elastisitas yang lebih tinggi 

daripada matrik penyusun komposit.  

Matriks adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume 

terbesar (dominan). Matrik, umumnya lebih ulet tetapi mempunyai kekuatan dan 

kekakuan yang lebih rendah.   

Matriks mempunyai fungsi sebagai berikut : • Mentransfer tegangan ke 

serat. • Membentuk ikatan koheren, permukaan matrik/serat. • Melindungi serat. • 

Memisahkan serat. • Melepas ikatan. • Tetap stabil setelah proses manufaktur. 

Tujuan dibuatnya komposit yaitu memperbaiki sifat mekanik atau sifat spesifik 
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tertentu, mempermudah desain yang sulit pada manufaktur, keleluasaan dalam 

bentuk atau desain yang dapat menghemat biaya produksi, dan menjadikan bahan 

lebih ringan. komposit yang diproduksi oleh suatu instansi atau pabrik biasanya 

dapat diprediksi sifat mekanik dari bahan komposit berdasarkan bahan matrik dan 

bahan penguatnya (Callister, 2007). Adapun beberapa sifat mekanik yang dapat 

diprediksi dari komposit yaitu kekuatan tarik dan kelayakan sebagai material 

komposit (validitas komposit). Dalam komposit kekuatan tarik dipengaruhi oleh 

kekuatan interface-nya. Dari pengujian kekuatan interface sangat sulit ditentukan 

karena prosesnya yang tidak sederhana. Sehingga hasil pengujian juga sangat sulit 

ditentukan karena adanya faktor teknis pembuatan spesimen. Untuk komposit 

polimer/serat , perbedaan campuran unsur matrik dan perbedaan serat juga 

menghasilkan kekuatan adhesive yang berbeda sehingga tidak jarang serat akan 

putus sebelum terlepas dari matriknya (Matthew, 1999). Adapun besarnya  

kekuatan tarik yang dihasilkan oleh komposit polimer/serat dapat prediksi dengan 

menggunakan persamaan 2.1. Berdasarkan persamaan ini dapat digunakan oleh 

peneliti sejauh untuk mengetahui sejauh mana besarnya kekuatan tarik yang 

dihasilkan oleh komposit berdasarkan matrik dan penguat penyusunnya. Berikut 

ini persamaan tensile prediction.  ζc = ζ mVm + ζfVf 

.........................................(2.1) dengan:ζc ζ = kekuatan tarik komposit (MPa) m ζ 

= kekuatan tarik matrik (MPa) f   V = kekuatan tarik penguat (MPa) m V = fraksi 

volume matrik  f   Jumlah kandungan serat dalam komposit, merupakan hal yang 

menjadi perhatian khusus pada komposit berpenguat serat. Untuk memperoleh 

komposit berkekuatan tinggi, distribusi serat dengan matrik harus merata pada 

proses pencampuran agar mengurangi timbulnya void. Untuk menghitung fraksi 

volume parameter yang harus diketahui adalah densitas resin, densitas penguat, 
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massa matrik dan massa penguat. Adapun fraksi volume yang ditentukan dengan 

persamaan : = fraksi volume penguat  

   

       Wf=    =  vf……. 

               

Vf=  Wf=1-Vm 

  

dengan : 

Wf =  fraksi berat penguat  

wf=  berat penguat (gr)  

wc  =  berat komposit (gr) 

ρf=   densitas penguat (gr.cm-3)  

ρc   =   densitas komposit (gr.cm-3) 

vf =   fraksi volume penguat  

vm =   fraksi volume matrik  

Vf  =   volume penguat (cm3) 

Vm =  volume matrik (cm3) 

 

Berdasarkan bentuk  penguatnya, secara garis besar komposit 

diklasifikasikan menjadi tiga macam (Jones, 1975), yaitu: komposit partikel, 

komposit serat dan komposit lapis). (6) 

 

A. Komposit partikel (particulate composites)  

Merupakan komposit yang menggunakan partikel serbuk sebagai 

penguatnya dan terdistribusi secara merata dalam matriknya. Komposit partikel 



498 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

banyak dibuat untuk bahan baku industry. Proses produksi yang mudah juga 

menjadi salah satu pertimbangan bila komposit akan diproduksi massal. 

Kelayakan bahan komposit partikel yang telah dibuat dapat diketahui dengan 

melakukan pendekatan uji validitas. Adapun pendekatan yang dimaksud yaitu 

dengan mengetahui modulus elastisitas komposit dalam rentang batas atas (upper 

bound) dan batas bawah (lower bound). Berikut ini persamaan matematis yang 

digunakan : 

 Upper bound   

Ec = EmVm + EfVf  

 Lower bound 

 Ec = (EmEf )/(VmEf  + VfEm ) 

Dengan :  

Ec= modulus elastisitas komposit (MPa)  

Em = modulus elastisitas matriks (MPa)  

Ef  = modulus elastisitas filler (MPa)   

Vm = fraksi volume matriks   

Vf     = fraksi volume filler   
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Komposit 

(Sumber : www.google.com) 

 

 

 
 

 
Skenario Pembuatan Komposit 

(Sumber : www.google.com) 

 
 

B. Komposit serat (fibrous composites)  

 

Komposit serat adalah komposit yang terdiri dari serat dan matriks. Fungsi 

utama dari serat adalah sebagai penopang kekuatan dari komposit, sehingga tinggi 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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rendahnya kekuatan komposit sangat tergantung dari serat yang digunakan, karena 

tegangan yang dikenakan pada komposit mulanya diterima oleh matrik akan 

diteruskan kepada serat, sehingga serat akan menahan beban sampai beban 

maksimum. Oleh karena itu serat harus mempunyai tegangan tarik dan modulus 

elastisitas yang lebih tinggi daripada matrik penyusun komposit. Pemilihan serat 

atau penguat penyusun pada komposit juga harus mempertimbangkan beberapa 

hal salah satunya harga. Hal ini penting karena sebagai pertimbangan bila akan 

digunakan pada skala produksi besar.  Jenis komposit serat terbagi menjadi 4 

macam yaitu ; 

1.Continous fiber composite (komposit diperkuat dengan serat kontinue),  

2.Woven fiber composite (komposit diperkuat dengan serat anyaman),   

3.Chopped fiber composite (komposit diperkuat serat pendek/acak),  

4.Hybrid composite (komposit diperkuat serat kontinyu dan serat acak).   

  

 

Gambar Komposit Serat (13) 

(Sumber : www.google.com) 
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C. Komposit lapis (laminates composites)  

 Jenis komposit ini terdiri dari dua lapis atau lebih yang digabung menjadi 

satu dan setiap lapisnya memiliki karakteristik sifat sendiri. Contoh komposit ini 

yaitu bimetal, pelapisan logam, kaca yang dilapisi, dan komposit lapis serat.   

 

 

Berdasarkan jenis matrik yang digunakan komposit dapat dibagi kedalam 

tiga kelompok utama yaiu   

a. Komposit matrik logam (metal matrix composites/MMC),  Komposit 

matrik logam (metal matrix composites) ditemukan berkembang pada 

industri otomotif, Metal matrix composites adalah salah satu jenis komposit 

yang memiliki matrik logam. Bahan ini menggunakan suatu logam seperti 

aluminium sebagai matrik dan penguatnya dengan serat seperti silikon 

karbida . Material MMC mulai dikembangkan sejak tahun 1996. Pada 
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mulanya yang diteliti adalah continous filamen MMC yang digunakan 

dalam aplikasi aerospace. Contoh : alumunium beserta paduannya, 

titanium beserta paduannya, magnesium beserta paduannya. Kelebihan 

MMC dibandingkan dengan komposit polimer yaitu :  

• Transfer tegangan dan regangan yang baik.  

• Ketahanan terhadap temperature tinggi • Tidak menyerap kelembapan. 

• Tidak mudah terbakar. • Kekuatan tekan dan geser yang baik. 

• Ketahanan aus dan muai termal yang lebih baik Kekurangan MMC : 

• Biayanya mahal 

• Standarisasi material dan proses yang sedikit Sifat Matrik pada MMC : 

• Mempunyai keuletan yang tinggi • Mempunyai titik lebur yang rendah 

• Mempunyai densitas yang rendah Aplikasi MMC, yaitu sebagai berikut 

• Komponen automotive (blok-silindermesin,pully,poros gardan,dll)   

•Peralatan militer (sudu turbin,cakram kompresor,dll) • Aircraft (rak listrik 

pada pesawat terbang) • Peralatan elektronik   

 

b.    Komposit matrik keramik (ceramic matrix composites/CMC)  Komposit 

matrik keramik (ceramic matrix composites )  digunakan pada lingkungan 

bertemperatur sangat tinggi, CMC merupakan material 2 fasa dengan 1 fasa 

berfungsi sebagai penguat dan 1 fasa sebagai matrik, dimana matriksnya terbuat 

dari keramik. bahan ini menggunakan keramik sebagai matrik dan diperkuat  

dengan serat pendek, atau serabut-serabut (whiskers) dimana terbuat dari silikon 

karbida atau boron nitrida. Penguat yang umum digunakan pada CMC adalah 

oksida, carbide, dan nitrid. Salah satu proses pembuatan dari CMC yaitu dengan 

proses DIMOX, yaitu proses pembentukan komposit dengan reaksi oksidasi 
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leburan logam untuk pertumbuhan matriks keramik disekeliling daerah penguat. 

Matrik yang sering digunakan pada CMC adalah :  

1. Gelas anorganic. 2. Keramik gelas 3. Alumina 4. Silikon Nitrida  

 

 

Keuntungan dari CMC :  

 Dimensinya stabil bahkan lebih stabil daripada logam  

 Sangat tanggung , bahkan hampir sama dengan ketangguhan dari cast iron   
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 Mempunyai karakteristik permukaan yang tahan aus  

 Unsur  kimianya stabil pada temperature tinggi  

 Tahan pada temperatur tinggi (creep)  

 Kekuatan & ketangguhan tinggi, dan ketahanan korosi  

 

Kerugian dari CMC  

 Sulit untuk diproduksi dalam jumlah besar 

 Relatif mahal dan non-cot effective  

 Hanya untuk aplikasi tertentu 

 

 Aplikasi CMC, yaitu sebagai berikut :  

 Chemical processing contohnya filters, membranes, seals, liners, piping, 

hangers Power generation contohnya combustorrs, vanrs, nozzles, 

recuperators, heat exchange tubes, liner 

 Wate inineration contohnya furnace part, burners, heat pipes, filters, 

sensors. Kombinasi dalam rekayasa wisker SiC/alumina polikristalin untuk 

perkakas potong. 

 Serat grafit/gelas boron silikat untuk alas cermin laser.  

 Grafit/keramik gelas untuk bantalan,perapat dan lem.  

 SiC/litium aluminosilikat (LAS) untuk calon material mesin panas.   

b. Komposit matrik polimer (polymer matrix composites/PMC)  

Komposit ini menggunakan bahan polimer sebagai matriknya. 

Secara umum, sifat-sifat komposit polimer ditentukan oleh sifat-sifat 

penguat,Sifat-sifat polimer,rasio penguat terhadap polimer dalam komposit 

(fraksi volume penguat), geometri dan orientasi penguat pada komposit.   
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Apapun komposit polimer yang digunakan dalam bahan komposit 

akan memerlukan sifat-sifat berikut:  

• Sifat-sifat mekanis yang bagus 

 • Sifat-sifat daya rekat yang bagus  

• Sifat-sifat ketangguhan yang bagus  

• Ketahanan terhadap degradasi lingkungan bagus sifat-sifat mekanis 

yang bagus. 

 

Komposit polimer memiliki beberapa sifat yaitu biaya pembuatan lebih rendah, 

dapat dibuat dengan  

produksi missal, ketangguhan baik, tahan simpan, siklus pabrikasi dapat 

dipersingkat, kemampuan mengikuti bentuk, lebih ringan. Adapun keuntungan 

dari PMC adalah ringan, specific stiffness tinggi, Specific strength tinggi, 

Anisotropy. 

Aplikasi PMC, yaitu sebagai berikut :  

a. Matrik berbasis poliester dengan serat gelas 

 Alat-alat rumah tangga 

 Panel pintu kendaraan 

 Lemari perkantoran 

 Peralatan elektronika. 

b. Matrik berbasis termoplastik dengan serat gelas contohnya kotak air radiator.  

c. Matrik berbasis termoset dengan serat carbon 

 Rotor helicopter 

 Komponen ruang angkasa 

 Rantai pesawat terbang   
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Latihan 

 

1. Jenis produk semen yang beredar di Indonesia apa saja? 

Jawab : Sesuai dengan kebutuhan, berbagai macam produk semen sudah 

beredar di Indonesia. Jenis produk semen tersebut untuk karakteristik 

penggunaan ada semen untuk bangunan,n jembatan, jalan, pelabuhan dan 

untuk karakteristik porosit lainnya. 

 

2. Adakah standar sebuah produk semen? 

Jawab : Produk semen diatur menurut standar Internasional yaitu ASTM dan 

standar nasional yang beredar di Indonesia yaitu SNI. Dalam rangka 

perlindungan konsumen pemerintah melalui badan standarlisasi nasional 

melakukann pengujian terhadap produk semen yang beredar di Indonesia. SNI 

merupakan jaminan bahwa semen tersebut berkualitas yang telah sesuai dengan 

karakteristik bangunan Indonesia. (15) 

 

3. Bagaimana proses produksi komposit mulai dari bahan baku sampai produk 

jadi? Berikan satu contohnya! 

Jawab : Proses produksi komposit secara garis besar proses produksi material 

komposit terdiri dari dua cara yaitu :  

 Proses cetakan terbuka  

- Contact Molding 

- Vacum Bag 
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- Spray-Up 

- Filament winding 

 Proses cetakan tertutup  

- Proses cetekan tekan (compression molding) 

- Injection Molding 

- Continuous Pultrusion 

Contoh produk : beton, ban. (16) 

 

Kesimpulan 

Kebutuhan semen untuk pembuatan beton dengan fc‟ = 25 MPa baik 

menggunakan Semen Portland maupun Semen Portland Pozolan lebih besar dari 

pada yang ditentukan oleh ACI. Faktor air semen yang disarankan oleh ACI 

adalah 0,61, sedangkan menggunakan Semen Portland faktor air semen yang 

diperlukan adalah 0,544 dan Semen Portland Pozolan 0,503. Beton segar yang 

menggunakan Semen Portland Pozolan lebih encer dibandingkan dengan yang 

menggunakan Semen Portland dengan faktor air 75 semen yang sama. Angka 

slump rata-rata untuk beton dengan faktor air semen 0,544 Semen Portland adalah 

96 mm, 0,544 Semen Portland Pozolan 107,5 mm dan 0,503 Semen Portland 

Pozolan 101,5 mm. Ini berarti beton yang Semen Portland Pozolan lebih workable. 

Ini memberikan keuntungan pada proyek yang memerlukan beton dengan faktor 

air semen sangat rendah atau workability tinggi sehingga penggunaan bahan aditif 

superplastisator dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Proses hidrasi beton yang 

menggunakan Semen Portland Pozolan lebih lambat dibanding dengan yang 

menggunakan Semen Portland. Walaupun demikian, proses hidrasinya 

mempunyai rentang waktu yang lebih panjang, sehingga kenaikan kuat tekan pada 
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umur yang lama cukup signifikan. Benda uji dengan faktor air semen 0,544 Semen 

Portland mendekati syarat peningkatan kekuatan tekan beton yang ditetapkan oleh 

PBI 1971. Sedangkan untuk benda uji dengan faktor air semen 0,544 Semen 

Portland Pozolan dan 0,503 Semen Portland Pozolan pada umur kurang dari 28 

hari lebih rendah dari pada yang disyaratkan. Pada umur lebih dari 28hari 

peningkatan kekuatan tekannya lebih dari yang disyaratkan.  

Jadi benda uji yang menggunakan Semen Portland Pozoland akan 

mempunyai kekuatan awal yang lebih rendah dari pada yang menggunakan Semen 

Portland, tetapi kekuatan akhirnya lebih tinggi jika direncanakan dengan kuattekan 

yang sama. Kuat tekan karakteristik (fc‟) beton dengan faktor air semen 0,544 

Semen Portland adalah 26,309 MPa, 0,544 Semen Portland Pozolan adalah 21,114 

MPa dan 0,503 Semen Portland Pozolan adalah 27,634 MPa. 76 Biaya pembuatan 

1 m³ beton dengan fc‟ = 25 MPa menggunakan Semen Portland Pozolan lebih 

mahal sekitar Rp 16.0000,00 per m³ dibanding dengan menggunakan Semen 

Portland Tipe I. Walaupun demikian, konsumen akan mendapat beberapa 

keuntungan seperti proses hidrasi yang lambat dengan waktu reaksi yang lebih 

panjang sehingga panas hidrasi yang timbul rendah. Selain memberikan kuat tekan 

akhir yang lebih tinggi, proses hidrasi yang lambat biasanya akan menimbulkan 

panas hidrasi yang rendah sehingga akan membuat beton menjadi lebih kedap air 

dan lebih tahan sulfat. Keuntungan-keuntungan tadi biasanya hanya dapat 

diperoleh jika menggunakan Semen Portland Tipe II yang tidak dijual bebas atau 

jika menggunakan bahan aditif.  

Semen Portland Pozolan mempunyai keunggulan proses hidrasi yang lambat, 

panas hidrasi rendah. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk 
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mengetahui sifat Semen Portland Pozolan yang lain seperti kekedapan terhadap air 

dan ketahanan terhadap sulfat.  
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BAB 18. NANOMATERIAL  
 

 

Pendahuluan 

A. Definisi nanopartikel 

Nanopartikel adalah partikel yang berukuran antara 1-1000 

nanometer. Nanopartikel dalam bidang farmasi mempunyai dua dua 

pengertian yaitu senyawa obat melalui suatu cara tertentu dibuat berukuran 

nanometer yang disebut dengan nanokristal dan senyawa obat yang 

dienkapsulasi dalam suatu sistem pembawa tertentu yang berukuran 

nanometer yang disebut dengan nanocarrier (1). 

 

B. Jenis Nanopartikel  

a. Nanokristal  

Pada dasarnya, nanopartikel dapat dibagi menjadi dua yaitu 

nanokristal dan nanocarrier. Nanocarrier memiliki berbagai macam jenis 

seperti nanotube, liposom, nanopartikel lipid padat (solid lipid nanoparticle/ 

SLN), misel, dendrimer, nanopartikel polimerik dan lain- lain (2). 

Ketika ukuran partikel dikurangi hingga kurang dari 100 nanometer, 

sifat partikel tersebut akan berubah. Berkurangnya ukuran partikel akan 

meningkatkan kelarutan obat sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas 

obat dalam tubuh. Oleh karena itu, pengembangan obat berukuran 

nano,dengan menggunakan teknik seperti miling, homogeniser teknan tinggi, 
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spray-drying, dan nano-presipitasi, terus dilakukan untuk membuat senyawa 

obat nanokristal. Selain itu penggunaan nanokristal juga dapat mencegah 

penggunaan pelarut berbahaya dan surfaktan dalam pembuatan larutan obat 

suntik. Nanokristal juga memungkinkan pengembangan formulasi sediaan 

melalui rute pemberian dimana ukuran partikel adalah faktor yang kritis 

seperti obat tetes mata, sediaan topikal, cairan infus dan obat suntik (1). 

Berkurangnya ukuran partikel dapat mempengaruhi efisiensi distribusi 

obat dalam tubuh karena dengan berkurangnya ukuran partikel maka akan 

meningkatkan luas permukaan partikel. Berkurangnya ukuran partikel juga 

meningkatkan disolusi dan kejenuhan larutan yang berhubungan dengan 

peningkatan kinerja obat secara in vivo. Jadi, sifat-sifat nanokristal secara 

umum tidak sama dengan senyawa obat dalam ukuran partikel yang lebih 

besar (1).  

 

b. Nanotube 

Nanotube adalah lembaran atom yang diatur dalam bentuk tube atau 

struktur menyerupai benang dalam skala nanometer. Struktur ini memiliki 

rongga ditengah, dan memiliki struktur menyerupai sangkar yang berbahan 

dasar karbon (2).  

Terdapat dua macam nanotube, nanotube berdinding tunggal dan 

nanotube berdinding ganda. Nanotube berdinding tunggal dapat digunakan 

sebagai sistem pembawa obat dan gen karena bentuk fisiknya yang 

menyerupai asam 
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nukleat. Nanotube berdinding ganda dapat pula digunakan sebagai 

sistem pembawa untuk transformasi khususnya untuk sel bakteri (E. coli) dan 

untuk elektroporasi sel dalam skala nano (2).   

 

c. Liposom 

Liposoma adalah konsentrat vesikel lapis ganda yang didalamnya 

terdapat cairan yang dibungkus dengan membran lipid lapis ganda yang 

umumnya terbuat dari fosfolipid dan kolesterol (2).   

 

Gambar 2. Liposom (31) 

 

Liposom terbentuk ketika lapisan lipid yang tipis terhidrasi dan 

sejumlah besar kristal cair lapis ganda menjadi cair dan mengembang. Selama 

agitasi, lembaran lipid yang terhidrasi terpisah dan masing-masing bergabung 

membentuk vesikel yang mencegah interaksi antara inti hidrokarbon dari 

lapisan ganda dengan air disekitarnya. Liposom biasanya digunakan sebagai 

pembawa obat atau sedian kosmetik untuk mempertahankan kelembaban 

kulit (2)(1).  

 

d. Nanopartikel Lipid Padat (Solid Lipid Nanopartikel/SLN)  

SLN merupakan pembawa koloidal berbahan dasar lipid padat 

berukuran submikronik (20- 1000 nm) yang terdispersi dalam air atau larutan 

surfaktan. SLN berisi inti hidrofob padat dengan disalut oleh fosfolipid lapis 

tunggal. Inti padat berisi senyawa obat yang dilarutkan atau didispersikan 

dalam matrik lemak padat yang mudah mencair. Rantai hidrofob fosfolipid 
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mengelilingi matrik lemak. Emulgator ditambahkan pada sistem penstabil 

fisik (2). 

e. Misel 

Misel adalah agregat molekul ampifatik dalam air dengan bagian 

nonpolar berada pada bagian dalam dan bagian polar pada bagian luar yang 

terpapar air (2). 

 Kopolimer dalam lingkungan air memiliki sifat ampifilik yang akan 

membentuk misel polimerik berukuran mesoskopik (1-100 nm). Struktur 

demikian obat yang bersifat hidrofob (sukar larut dalam air) akan terdisposisi 

di bagian dalam inti misel sehingga struktur ini sangat cocok sebagai 

pembawa obat yang tidak larut air. Obat didalam inti hidrofob misel dan 

lapisan luar yang hidrofil membantu dispersi misel dalam media air. Hal ini 

mengakibatkan misel cocok untuk sediaan intravena. Ukurannya yang 

dalam rentang nanometer menyebabkan misel dapat menghindari sistem 

retikuloendotelial dan membantu menembus sel endotelial. Misel memiliki 

kegunaan dalam stabilitas termodinamik di dalam larutan fisiologi yang 

mengakibatkan disolusi yang lambat secara in vivo (2)(1).  

f. Dendrimer 

Dendrimer adalah senyawa makromolekul yang terdiri atas cabang-

cabang di sekeliling inti pusat yang ukuran dan bentuknya dapat diubah 

sesuai dengan yang diinginkan (2)(1). 

Struktur dendrimer mempunyai tingkat keseragaman molekular, 

dengan bentuk dan karkteristik tertentu dan unik. Molekul obat dapat 

dimuatkan baik di dalam dendrimer dengan diadsorbsi atau diikat pada 

permukaannya. Dendrimer hidrofil cocok untuk zat penyalut sebagai 
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perlindungan dan penghantaran obat menuju situr yang spesifik sehingga 

mengurangi toksisitas obat (2)(1). 

 

g. Nanopartikel Polimerik 

Nanopartikel adalah struktur koloidal berukuran nanometer yang 

tediri dari polimer sintesis atau semisintesis dengan rentang ukuran 10-1000 

nm. Berdasarkan metode pembuatannnya, dapat diperoleh dari nanosfer 

atau nanokapsul yang didalamnya terdapat obat baik dengan cara 

dilarutkan, dijerat, dikapsulasi atau diikatkan pada matrik nanopartikel (2). 

  

Material polimer memiliki sifat-sifat yang menguntungkan meliputi 

kemampuan terdegradasi dalam tubuh, modifikasi permukaan, dan fungsi 

yang dapat disesuaikan dengan keinginan. Sistem polimerik dapat mengatur 

sifat farmakokinetik dari obat yang dimuatkan yang mengakibatkan obat 

berada  pada keadaan stabil. Kelebihan tersebut membuktikan bahwa 

nanopartikel polimerik merupakan sistem yang efektif dalam menjerat atau 

mengenkapsulasi obat-obat bioteknologi yang biasanya sensitif terhadap 

perubahan lingkungan. Nanopartikel polimerik pengikat peptida digunakan 

sebagai penghantaran melalui oral yang diperpanjang dan dapat 

meningkatkan penyerapan dan ketersediaan hayati (2).  

Perekayasaan nanopartikel polimerik dapat ditargetkan untuk 

menghantarkan konsentrasi senyawa obat yang lebih tinggi menuju lokasi 

yang dikehendaki. Namun partikel pembawa obat akan dibuang dari sistem 

sirkulasi oleh makrofag. Hal tersebut adalah rintangan utama bila sel non-

fagosit dalam tubuh merupakan sasaran pengobatan (2). 
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Disamping manfaat dan kelebihannya, nanopartikel polimerik 

memiliki keterbatasan seperti sitotoksisitasnya. Ukurannya yang kecil akan 

membuat makrofag memasukkannya dalam sel dan proses degradasi dalam 

sel dapat memberikan efek sitotoksik. Selain itu, metode produksi dalam 

skala besar yang sukar dilakukan disamping usaha yang cukup besar untuk 

mensintesis polimer dan kopolimer yang sesuai dengan sifat hidrofob dan 

hidrofil dari obat (2).  

 

Mekanisme Pembuatan Nanopartikel 

Nanoteknologi  adalah  ilmu  yang  mempelajari  benda  yang  sangat  

kecil,  mulai  dari kegunaan dan manipulasinya dalam skala kecil. Hal ini 

dapat memberikan kesempatan untuk pengembangan materi, termasuk 

dalam aplikasi medical, dimana teknik konvensional sudah tidak mampu 

lagi. Nanoteknologi tidak dapat dilihat sebagai satu teknik yang hanya 

mempengaruhi  area  yang  spesifik.  Meskipun  sering  disebut  sebagai  

“ilmu  kecil”,  bukan berarti nanoteknologi hanya sebuah struktur dan 

produk yang kecil. Fitur nano ini sering digunakan  untuk  bahan  produk   

massal  dan  besar.  Nanoteknologi  mecangkupi  desain, produksi  dan  

aplikasi  material  dalam  skala  atomik,  molecular  dan markomolekular  

untuk memproduksi  materi  nano  yang  baru (9).   

Nanopartikel  farmasetik didefinisikan sebagai bahan pembawa solid 

dengan ukuran mikro (diameter kurang dari 100 nm)  yang  dapat  bersifat  

biodegradable  atau  tidak.  Nanopartikel  merupakan  gabungan  dari nama  

nanosphares  dan  nanokapsul.  Nanosphares  adalah  sistem  matrik  
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dimana  obat terdispersi secara merata, sedangkan nanokapsul adalah system 

dimana obat dilingkupi oleh membrane polimer yang unik (6) 

Banyak  pabrik  kosmetik  yang  menggunakan  nanoteknologi  untuk 

mendapatkan perlindungan UV yang lebih baik, lebih mudah untuk masuk 

ke lapisan kulit, efek yang lebih tahan lama, meningkatkan warna dan 

kualitas akhir yang baik (10). Penggunaan nanopartikel  ini  sangat  

menyebar  luas  karena  sifatnya  yang  berbeda  dengan  partikel  yang lebih  

besar.  Sifat  tersebut  antara  lain  warna,  transparansi,  kelarutan  dan  

reaksi  kimia, membuat materi nano lebih disukai dalam industri  kosmetik 

dan produk perawatan lainnya (7).  Adapun  nanopartikel  yang  telah  

digunakan  untuk penghantaran obat antara lain kalsium karbonat,  solid-

lipid  nanopartikel dan  nanostructured lipid carrier serta polimer 

nanopartikel dan electroporation. Pemilihan  metode  pembuatan  

nanopartikel  bergantung  dengan  karakter  fisikokimia dari polimer dan 

obat  yang akan dimasukkan.  Adapun metode  yang telah dilakukan dalam 

pabrik, namun  yang  paling  banyak  digunakan  adalah  metode  double 

emulsion dan evaporasi serta solvent evaporation. 

 

Solvent evaporation (16)(13) 

Merupakan  salah  satu  metode  yang  paling  sering  digunakan  

untuk preparasi nanopartikel.  Dalam  metode  ini,  larutan  polimer  

disiapkan  dalam  pelarut yang  mudah menguap  dan  emulsi  yang  telah  

diformulasikan.  Di  masa  lalu,  polimer  preformed diklorometana  dan  

kloroform  yang  banyak  digunakan,  namun  sekarang  diganti  dengan  etil 

asetat  yang  memiliki  profil  toksikologi  yang  lebih  baik.  Emulsi  tersebut  
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kemudian  diubah menjadi  suspensi  nanopartikel  pada  penguapan  pelarut  

untuk  polimer,  yang  diperbolehkan untuk  menyebar  melalui  fase  

kontinyu  emulsi. Metode  konvensional, dua  strategi utama yang 

digunakan untuk pembentukan emulsi, preparasi single-emulsi, misalnya, 

minyak dalam  air  (o/w)  atau  double-emulsi,  misalnya,  (air  dalam  

minyak)-dalam-air,  (w/o)/w.  

Metode  ini  memanfaatkan  high-speed  homogenisasi  atau  

ultrasonikasi,  diikuti  oleh penguapan pelarut, baik dengan pengadukan 

magnetik terus menerus pada suhu kamar atau pada tekanan rendah.  

Partikel nano dikumpulkan oleh ultrasentrifugasi dan dicuci dengan air 

suling  untuk  menghilangkan  residu  stabilizer  atau  obat  bebas  dan  

dilyophilisasi  untuk penyimpanan.  Disiapkan  PLGA  nanopartikel  sekitar  

200  nm  dengan  memanfaatkan diklorometana 1,0% (b/v) sebagai pelarut 

dan PVA atau Span 40 sebagai  stabilizing agent. Atau  bisa  juga  dengan  

disiapkan  PLGA  nanopartikel  dengan  ukuran  partikel  60-200  nm 

dengan menggunakan diklorometana dan aseton  (8:2, v/v) sebagai sistem 

pelarut dan PVA sebagai  stabilizing  agent.  Ukuran  partikel  yang  

dihasilkan  dipengaruhi  oleh  jenis  dan konsentrasi  stabilizing  agent,  

kecepatan  homogenizer  dan  konsentrasi  polimer.  Untuk menghasilkan 

ukuran partikel kecil, sering digunakan homogenisasi berkecepatan tinggi 

atau ultrasonikasi. 

Polimer  yang  digunakan  dalam  metode  ini  adalah  PLA,  PLGA,  

EC, selulosa asetat ftalat, Poli (β  - kaprolakton)\(PCL), Poli (β -

hidroksibutirat) (PHB). 
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Metode Double Emulsion dan Evaporasi (15)(12). 

Metode  emulsifikasi  spontan/difusi  pelarut  adalah  hasil  

modifikasi  dari  metode penguapan pelarut. Dalam metode ini, fase minyak 

yang digunakan berupa pelarut yang dapat larut dengan air (aseton atau 

metanol)  yang ditambahkan dalam pelarut  organik  yang tidak larut air 

(diklorometan atau kloroform).  Karena difusi yang terjadi sepontan dari 

pelarut yang larut  air,  terbentuk  turbelensi  antar  muka  diantara  dua  fase  

sehingga  membentuk  partikel yang  lebih  kecil.  Bersamaan  dengan  

berdifusinya  dengan  pelarut  air,  ukuran  partikel  yan terbentuk semakin 

kecil.Metode emulsifikasi menggunakan prinsip difusi antara pelarut larut air 

seperti aseton atau  metanol  dengan  pelarut  organik  tidak  larut  air  

seperti  kloroform  dengan  penambahan polimer.  Difusi  yang  terjadi  

antara  dua  pelarut  tersebut  mengakibatkan  emulsifikasi  pada daerah  di  

antara  dua  fase  pelarut.  Partikel  yang  berada  di  antara  dua  fase  pelarut  

tersebut berukuran lebih kecil dari pada kedua fase pelarut itu sendiri. 

 

Modifikasi metode emulsifikasi 

Metode  ini  adalah  hasil  modifikasi  lanjutan  dari  penguapan  

pelarut.  Dibandingkan dengan  metode  emulsifikasi  spontan,  fase  minyak  

yang  digunakan  dalam  metodeini  adalah campuran dari 2 pelarut organik 

yang bercampur air seperti etanol/aseton atau metanol/aseton dan  

bukannya  campuran  pelarut  yang  dapat  larut  dengan  air  dengan  pelarut  

organik  yang tidak  larut  air  seperti  aseton/diklorometan  atau  

aseton/kloroform.  Alternatif  ini  mencegah agregasi  partikel  bahkan  

dalam  fase  organik  yang  mengandung  polimer  dalam  konsentrasi tinggi, 
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yang mengakibatkan peningkatan hasil sehingga tepat digunakan untuk 

skala industri.  

Kelebihan  lainnya  adalah  penggunaan  dari  pelarut  berbahaya  

seperti  diklorometan  dapat dihindari, proses pemurnian dapat 

disederhanakan dengan menggunakan teknik ultrafiltrasi. Prosedur  yang 

digunakan terdiri dari 3  tahap,  yaitu quasi emulsification (pelarutan 

polimer dalam  alkohol/aseton  dan  pembentukan  emulsi  dalam  air),  

pemurnian  (menggunakan ultrafiltrasi) dan proses kering-beku. 

 

 

Metode Prespitasi (18)(8) 

Metode kopresipitasi merupakan salah satu metode sintesis senyawa 

anorganik yang didasarkan pada pengendapan lebih dari satu substansi 

secara bersama–sama ketika melewati titik  jenuhnya.  Kopresipitasi  

merupakan  metode  yang  menjanjikan  karena  prosesnya menggunakan  

suhu  rendah  dan  mudah untuk  mengontrol  ukuran  partikel  sehingga  

waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat. Beberapa zat yang paling umum 

digunakan sebagai zat pengendap dalam kopresipitasi adalah hidroksida, 

karbonat, sulfat dan oksalat. Produk  dari  metode  ini  diharapkan  memiliki  

ukuran  partikel  yang  lebih  kecil  dan lebih  homogen  daripada  metoda  

solid  state  dan  ukuran  partikel  yang  lebih  besar  dari  pada  

metoda sol-gel. Bila  suatu  endapan  memisah  dari  dalam  suatu  

larutan,  endapan  itu  tidak  selalu sempurna  murninya,  kemungkinan  

mengandung  berbagai  jumlah  zat  pengotor,  bergantung pada sifat 
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endapan dan kondisi pengendapan. Kontaminasi endapan oleh zat-zat yang 

secara normal larut dalam cairan induk dinamakan  kopresipitasi.  

Kita harus membedakan dua jenis kopresipitasi  yang  penting.  Yang  

pertama  adalah  yang  berkaitan  dengan adsorpsi  pada permukaan  partikel  

yang  terkena  larutan,  dan  yang  kedua  adalah  yang  sehubungan  dengan 

oklusi zat asing sewaktu proses pertumbuhan kristal dari partikel-partikel 

primer. Adsorpsi  permukaan  (adsorpsi  adalah  suatu  proses  yang  terjadi  

ketika  suatu  fluida, cairan  maupun  gas,  terikat  kepada  suatu  padatan  

atau  cairan  (adsorben)  dan  akhirnya membentuk suatu lapisan tipis 

(adsorbat) pada permukaannya), umumnya akan paling besar pada  endapan  

yang  mirip  gelatin  dan  paling  sedikit  pada  endapan  dengan  sifat  

makrokristalin yang menonjol.  

Endapan dengan kisi-kisi ionik nampak mengikuti aturan adsorpsi 

Paneth-Fajans-Hahn,  yang  menyatakan  bahwa  ion  yang  membentuk  

garam  yang  paling sedikit  larut.  Maka,  pada  sulfat  yang  sedikit  larut,  

ion  kalsium  lebih  utama  diadsorpsi ketimbang ion magnesium, karena 

kalsium sulfat kurang larut ketimbang magnesium sulfat. Perak  ionida  

mengadsorpsi  perak  asetat  jauh  lebih  kuat  dibanding  perak  nitrat  pada 

kondisi-kondisi  yang sebanding, karena kelarutan perak asetat lebih rendah. 

Deformabilitas (mudahnya diubah bentuknya) ion-ion yang diadsorpsi dan 

disosiasi elektrolit dari senyawa yang  diadsorpsi  juga  mempunyai  

pengaruh  yang  sangat  besar,  semakin  kecil  disosiasi senyawa maka 

semakin besar teradsorpsinya.  

Jenis kopresipitasi yang kedua terjadi sewaktu endapan dibangun dari 

pertikel-partikel primernya. Partikel primer ini akan mengalami adsorpsi 
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permukaan sampai tingkat tertentu dan sewaktu partikel-partikel ini saling 

bergabung, zat pengotor itu akan hilang sebagian jika terbentuk  kristal-

kristal  tunggal  yang  besar  dan  prosesnya  berlangsung  lambat,  atau  jika 

saling bergabung itu cepat mungkin dihasilkan kristal-kristal besar yang 

tersusun dari kristalkristal kecil yang terikat lemah, sebagian zat pengotor 

mungkin terbawa masuk kebalik dinding  kristal  besar.  Jika  zat  pengotor  

ini  isomorf  atau  membentuk  larutan-padat  dengan endapan,  jumlah  

kopresipitasi  kemungkinan  akan  sangat  banyak,  karena  tidak  akan  ada 

kecenderungan untuk menyisihkan zat pengotor sewaktu proses 

pematangan.  

Pasca presipitasi (post presipitasi) adalah pengendapan yang terjadi di 

atas permukaan endapan  pertama  sesudah  terbentuk.  Ini  terjadi  pada  

zat-zat  yang  sedikit  larut, yang membentuk larutan lewat-jenuh, zat-zat ini 

umumnya mempunyai satu ion yang sama dengansalah satu ion endapan 

primer (endapan pertama). Maka pada pengendapan kalsium sebagai oksalat  

dengan  adanya  magnesium,  magnesium  oksalat  berangsur-angsur  

memisah  dari larutan  dan  mengendap  diatas  kalsium  oksalat,  makin  

lama  endapan  dibiarkan  bersentuhan dengan larutan itu, maka makin 

besar sesatan yang ditimbulkan oleh penyebab ini. Pasca  presipitasi berbeda 

dari kopresipitasi dalam segi:  

a.Kontiminasi bertambah dengan bertambah lamanya endapan dibiarkan  

bersentuhan dengan cairan induk pada pasca presipitasi, tetapi biasanya 

berkurang pada kopresipitasi. 
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b.Pada pasca presipitasi, kontaminasi akan bertambah dengan semakin 

cepatnya larutan diaduk, baik dengan cara-cara mekanis ataupun termal. 

Pada kopresipitasi keadaannya umumnya adalah kebalikannya. 

c. Banyaknya kontaminasi pada pasca presipitasi dapat jauh lebih besar dari 

pada kopresipitasi. 

 

Kemurnian endapan  

Setelah  proses  pengendapan  masalah  berikut  adalah  bagaimana  

cara  mendapatkan endapan semurni mungkin untuk mendapatkan hasil 

analisis seteliti mungkin. Ikut sertanya pengotor pada endapan dapat 

dibedakan menjadi: 

  

1.  Pengendapan bersama (ko-presipitasi)  

Pada  proses  pengotoran  ini,  zat  pengotor  mengendap  bersama-

sama endapan yang diinginkan. Bentuk atau macam pengendapan bersama 

ini dapat dibedakan:  

a.  Adsorpsi  permukaan;  zat  pengotor  teradsorpsi  atau  terserap  pada  

permukaan endapan, peristiwa ini dapat terjadi pada endapan berbentuk 

jel, karena mempunyai luas permukaan cukup besar. Contoh, ikut 

mengendapnya NaCl pada endapan AgCl.  

b.  Inklusi isomorf; zat pengotor masuk kedalam kisi hablur endapan, dan 

membentuk hablur campuran  

c. Inklusi  tak  isomorf;  zat  pengotor  larut  dalam  endapan  dan  

membentuk lapisan endapan. Contoh : pengotoran barium sulfat oleh 

barium nitrat.  
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d.  Oklusi; zat pengotor terkurung dalam hablur endapan  

Hal ini disebabkan karena hablur berongga dan ruang ini terisi dengan 

pelarut yang mengandung  zat  pengotor.  Oklusi  ini  dapat  terjadi  karena  

serapan  pada  permukaan  hablur yang  sedang  tumbuh.  Misalnya  jika  

hendak  mengendapkan  tembaga  dengan  sulfida, sedangkan  dalam  larutan  

terdapat  sejumlah  ion  seng,  meskipun  seng  sulfida  tidak  akan 

mengendap  dalam  suasana  asam,  namun  pada  endapan  tembaga  sulfida  

dapat  ditemukan senyawa seng sulfida. 

 

2.  Pengendapan susulan (post presipitasi)  

Proses ini berupa pengendapan zat pengotor setelah selesainya 

pengendapan zat yang diinginkan atau terjadinya endapan kedua pada 

permukaan endapan pertama. Berbeda dengan pengendapan bersama, 

dimana endapan dan pengotor mengendap bersama-sama. Pada proses ini  

senyawa  yang  diinginkan  mengendap  dulu, baru  zat  pengotor  menyusul  

mengendap. Makin lama endapan dibiarkan dalam induk larutannya, makin 

meningkat jumlah zat pengotor menyusul mengendap. 

 

Metode Dialisis (16) 

Dialisis merupakan metode yang sederhana dan efektif untuk 

distribusi partikel yang sempit. Polimer larut dalam pelarut organik dan 

ditempatkan di dalam tabung dialisis dengan mengurangi  berat  molekul.  

Perpindahan  pelarut  diikuti  oleh  agregasi  progresif  polimer, karena  

hilangnya  kelarutan  dan  pembentukan  suspense  homogeny  dari  partikel  

nano.  
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Mekanisme  pembentukan  polymeric  nanoparticles  (PNP)  dengan  

metode  dialisis  tidak dipahami sepenuhnya pada saat ini. Diperkirakan  

mekanismenya  mirip  dengan  nanoprecipitation.  Suatu  polimer  dan 

kopolimer nanopartikel diperoleh melalui metode dialisis. Partikel nano 

seperti Poly(benzyll-Glutamate)-b-poly(ethylene  oxide),  Poli(lactide)-b-

Poli(etilen  oksida)  dibuat  dengan menggunakan DMF sebagai solvent. 

Pelarut  yang digunakan mempengaruhi morfologi dan distribusi ukuran 

partikel nano partikel. 

Metode  berdasarkan  osmosis  menggunakan  PNP  alami  dan  

sintetik.  Hal  ini didasarkan  pada penggunaan barier fisik, khususnya 

membrane dialisis atau semi-permeabel membrane  umum  yang  

memungkinkan  transport  pasif  pelarut  untuk  memperlambat 

pencampuran larutan polimer dialisis membrane mengandung larutan 

polimer.  

 

Metode Salting Out (13) 

Metode ini berdasarkan pemisahan pelarut yang larut dalam air dari 

aqueous solution melalui  efek  salting-out.  Obat  dan  polimer  dilarutan  

dalam  pelarut  yang  kemudian diemulsikan  dalam  gel  aqueous  yang  

mengandung  agent  salting-out  (elektrolit,  seperti magnesium  klorida  dan  

kalsium  klorida,  atau  non-  elektrolit  seperti  sukrosa)  dan  penstabil 

koloidal seperti polyvinylpyrrolidone or hydroxyethylcellulose. Emulsi 

minyak dalam  air ini selanjutnya  diencerkan  dengan  air  dengan  volume  

tertentu  atau  pelarut  cair  untuk  memicu difusi  pelarut  kedalam  fase  air,  

yang  mana  dapat  menginduksi  pembentukan  nanospheres. Parameter 
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titik kritis bisa beragam, antara lain laju pengadukan,  rasio fase dalam dan 

luar, konsentrasi  polimer  dalam  fase  organic,  jenis  dan  konsentrasi  

elektrolit  dan  jenis  penstabil dalam  fase  air. Teknik  ini  digunakan  untuk  

preparasi  PLA, Poly(  methacrylic)  acids,  dan Ethyl  cellulose  nanospheres  

yang  mana  efikasinya  tinggi  dan  mudah  untuk  ditingkatkan jumlahnya. 

Metode  ini  tidak  diperlukan  peningkatan  temperatur,  sehingga  sangat 

bermanfaat ketika menggunakan bahan-bahan yang tidak tahan dengan suhu 

tinggi. 

 

C. Karakterisasi nanopartikel 

Karakterisasi yang dilakukan umumnya adalah menetukan ukuran 

partikel (PS), Nilai polydispersity (PDI), zeta potential (ZP), entrapment 

efficiency, scanning electron microscopy (SEM), percentage yield (3) 

 

1)  Ukuran partikel 

Parameter ini dianalisis dengan menggunakan Zetasizer Nano ZS 

(Malvern Instrumen Ltd, UK) instrumen memanfaatkan teknik hamburan 

cahaya dinamis /Dynamic Light Scattering (DLS). Ukuran nanopartikel 

yang diharapakan dalam pembuatannya adalah <100 nm. DLS digunakan 

untuk mengukur ukuran partikel biasanya di daerah sub mikron, juga disebut 

sebagai Photon Correlation Spectroscopy atau Quasi-Elastic Light 

Scattering. 

Cara kerjanya adalah partikel tersuspensi dalam cairan menjalani 

Gerak  
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Brown. Semakin besar partikel, semakin lambat gerak Brown akan. 

DLS memonitor Gerak Brown dengan hamburan cahaya. Fungsi lain dari 

DLS adalah untuk mengukur zeta potential partikel dan mengukur atau 

memperkirakan berat molekul senyawa organik. Pengukuran DLS : 

kecepatan di mana partikel menyebarkan akibat gerak Brown diukur dengan 

merekam tingkat di mana intensitas cahaya yang tersebar berfluktuasi. 

1.  mengganggu dan membatalkan satu sama lain 

2.  mengganggu dan meningkatkan satu sama lain 

 

Prinsip DLS 

Ukuran partikel diberikan dalam radius hidrodinamik. 

Hidrodinamika Radius adalah diameter sphere yang memiliki koefisien 

difusi translasi yang sama seperti partikel. 

 

2)  Potensial zeta 

Analisis Potensial zeta adalah teknik untuk menentukan muatan 

permukaan nanopartikel dalam larutan (koloid). Nanopartikel memiliki 

muatan permukaan yang menarik lapisan tipis ion muatan yang berlawanan 

dengan permukaan nanopartikel.Lapisan ganda ion bersama dengan 

nanopartikel berdifusi seluruh solusi. 

Potensial listrik pada batas lapisan ganda dikenal sebagai potensi Zeta 

dari partikel dan memiliki nilai-nilai yang biasanya berkisar dari 100 mV 

sampai - 100 mV. Besarnya potensi zeta dapatmemprediksi stabilitas koloid. 

Nanopartikel dengan nilai Potensi Zeta lebihbesar dari +25 mV atau kurang 

dari -25 mV biasanya memiliki derajatstabilitas tinggi. Dispersi dengan nilai 
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potensial zeta rendah akan menghasilkan agregat karenaatraksi Van Der 

Waal antar-partikel (Ronson, 2012)(5). 

Teknik ini, tegangan dialirkan di sepasang elektroda pada kedua 

ujung sel yang mengandung dispersi partikel.Partikel bermuatan tertarik ke 

elektroda yang memiliki bermuatan sebaliknya dan kecepatan mereka diukur 

dan dinyatakan dalam satuan kekuatan medan mobilitas elektroforesis. 

Suspensi siap diencerkan dalam Milli-Q air dan ditempatkan dalam sel 

pengukuran untuk analisi. Sampel ideal analisis potensial zeta adalah 

(Ronson, 2012)(5): 

 Ukuran seragam 

 Pada konsentrasi cukup tinggi untuk secara efektif menghamburkan cahaya 

633 nm 

 Memiliki konsentrasi garam yang rendah (konduktivitas<1 mS / cm) 

 Apakah tergantung di, dispersant kutub partikulat (misalnya air Kemurnian 

tinggi) 

 

3)  Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Bentuk dan permukaan karakteristik nanopartikel dipelajari oleh 

pemindaian mikroskop electron atau Scanning Electron Microscopy (SEM) 

salah satu contohnya adalah dengan alat JSM-T20 dari Kyoto, 

Jepang.Sampel nanopartikel dipasang pada logam (aluminium) bertopik, 

menggunakan dua sisi pita karbon perekat dan dipotong dengan silet. 

Sampel dilapisi dengan percikan emas / palladium selama 120 detik pada 14 

mA di bawah atmosfer argon Untuk elektron sekunder yang memancarkan 
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SEM   dan kemudian dapat diamati morfologi nanopartikel pada tegangan 

percepatan 15 kV (Musmade, et al, 2013)(3). 

 

4)  Percentage yield 

Keefesiensian nanopartikel dapat dihitung dengan menghitung 

persentase  

nanopartikel dengan membandingkan jumlah total obat dan polimer dalam 

formula. Nanopartikel disimpan pada suhu ruangan selama 24 jam. 

Kemudian, nanopatikel disentrifugasi (16.000x g, 30 menit, 15oC) untuk 

dipisahkan dengan  

supernatannya. Supernatan dianalisis dengan spektrofotometer UV-VIS. 

Berikut merupakan rumus persentase nanopartikel (Nesalin, et al, 2009)(4): 

 

 

5)  Polydispersity 

Polydispersity faktor β (atau γ) merupakan pengukuran distribusi 

dari relaxation times pada saat average time η. Untuk nilai polydispersity 

yang kecil,nilai β=1 dan distribusi relaxation timesyang dipusatkan pada η 

cenderunglebih kecil. Dengan kata lain, kondisi inimenunjukkan bahwa 

nilai relaxations disekitar η adalah besar. 

Polydispersity Molekul β 

Faktor polydispersity molekul β yang mempunyai nilai 0< β <1 

merupakan pengukuran dari sejumlah tipe yang berbeda dari molekul atau 

rantai polimer yang ada pada curing thermoset. Nilai β=1 mempunyai arti 
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bahwa semua jenis molekul adalah mirip.  Jadi,semakin nilai β sama 

dengan 0, maka perbedaan tipe dari molekul akan ditampilkan dalam 

bentuk mixture.  

Indeks polidispersitas (PDI) adalah jumlah yang dihitung dari dua 

parameter yang sederhana untuk data korelasi yang disebut analisis 

cumulants. Indeks Polidispersitas adalah berdimensi dan berskala sehingga 

nilai yang lebih kecil dari 0,05 jarang terlihat. Berbagai algoritma distribusi 

ukuran bekerja dengan data yang jatuh di antara dua nilai yang berbeda 

jauh.  

Nilai maksimum terbatas pada 1,0. Nilai PDI dari 1 menunjukkan 

bahwa sampel memiliki distribusi ukuran yang sangat luas dan dapat 

mengandung partikel besar atau agregat yang bisa perlahan mengalami 

sedimentasi. Jika hal ini terjadi, sampel mungkin tidak cocok untuk 

pengukuran DLS. Indeks bias hanya diperlukan jika transformasi 

dilakukan. Jadi ukuran-Z rata-rata dan distribusi intensitas tidak 

memerlukan nilai ini, hanya transformasi volume dan nomor distribusi 

tidak. 

 

D. Polimer yang digunakan pada nanopartikel 

Preparasi nanopartikel dengan polimerisasi monomer (16) 

Untuk  mencapai  sifat  yang  diinginkan  untuk  aplikasi  tertentu,  

polimer  nanopartikel yang sesuai harus dirancang, yang dapat dilakukan 

selama polimerisasi monomer.  

 

Polimerisasi Emulsi (16) 
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Polimerisasi  emulsi  merupakan  salah  satu  metode  tercepat  untuk  

preparasi nanopartikel  dan  mudah  untuk  diukur.  Metode  ini  

diklasifikasikan  ke  dalam  dua  kategori, berdasarkan  penggunaan  fase  

organik  atau  fase  aqueous  continuous.  Metodologi  fase continuous 

organik melibatkan dispersi monomer menjadi emulsi atau inverse 

mikroemulsi, atau menjadi bahan di mana monomer tidak larut (non 

pelarut).  

Nanospheres poliakrilamida diproduksi  dengan  metode  ini.  

Sebagai  salah  satu  metode  pertama  untuk  produksi nanopartikel,  

surfaktan  atau  polymer  protective  soluble  yang  digunakan  untuk  

mencegah agregasi  pada  tahap  awal  polimerisasi.  Prosedur  ini  menjadi  

kurang  penting,  karena memerlukan  pelarut  organik  beracun,  surfaktan,  

monomer  dan  inisiator,  yang  kemudian dikeluarkan  dari  partikel  yang  

terbentuk.   

Kemudian,  poli  (metil  metakrilat)  (PMMA),  poli 

(ethylcyanoacrylate)  (PECA),  dan  poli  (butylcyanoacrylate)  nanopartikel 

diproduksi  oleh dispersi  melalui  surfaktan  dalam  pelarut  seperti  

sikloheksana  (IgCH,  kelas  2),  n-pentana (ICH,  kelas  3  ),  dan  toluene  

(ICH,  kelas  2)  sebagai  fase  organik.  Pada  fase  continuous aqueous  

monomer  yang  dilarutkan  dalam  fase  kontinyu  yang  biasanya  

merupakan  larutan aqueous,  dan  surfaktan  atau  emulsifier  tidak  

diperlukan.  Proses  polimerisasi  dapat  dimulai dengan mekanisme yang 

berbeda. Inisiasi terjadi ketika molekul monomer terlarut dalam fase 

kontinyu terbentur dengan molekul inisiator  yang mungkin menjadi ion 

atau radikal bebas. 
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Kemungkinan  lain,  molekul  monomer  dapat  berubah  

menginisiasi  radikal  dengan  radiasi berenergi  tinggi,  termasuk  gradiasi,  

atau  ultraviolet  atau  sinar  tampak  yang  kuat. Pertumbuhan rantai 

dimulai ketika ion monomer dimulai atau radikal monomer bertabrakan 

dengan  molekul  monomer  lainnya  sesuai  dengan  mekanisme  

polimerisasi  anionik.  Fase Pemisahan  dan  pembentukan  partikel  padat  

dapat  terjadi  sebelum  atau  setelah  terminasi reaksi polimerisasi. 

 

Polimerisasi Mini-emulsi (16) 

Publikasi pada polimerisasi mini-emulsi dan pengembangan berbagai 

bahan polimer yang berguna baru-baru ini meningkat secara substansial. 

Formulasi khas digunakan dalam mini  polimerisasi  emulsi  terdiri  dari  

air,  campuran  monomer,  co-stabilizer,  surfaktan,  dan inisiator.   

Perbedaan  utama  antara  polimerisasi  emulsi  dan  mini-

polimerisasi  emulsi  adalah pemanfaatan  senyawa  massa  molekul  rendah  

sebagai  co-stabilizer  dan  juga  penggunaan perangkat  high-shear  

(ultrasound,  dll).  Mini-emulsi  yang  stabil,  membutuhkan  high-shear 

untuk mencapai keadaan yang stabil dan memiliki tegangan antar 

permukaan jauh lebih besar daripada nol.  

 

Polimerisasi Mikro-emulsi (16) 

Polimerisasi  Mikro-emulsi  merupakan  pendekatan  baru  dan  

efektif  untuk  mempersiapkan partikel polimer  nanosized  dan telah 

menarik perhatian secara signifikan. Meskipun emulsi dan  mikro-

polimerisasi  emulsi  hampir  mirip  karena  kedua  metode  dapat  
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menghasilkan partikel koloid polimer massa molar tinggi, keduanya sama 

sekali berbeda jika dibandingkan secara kinetik. Kedua ukuran partikel dan 

jumlah rata-rata per rantai partikel yang jauh lebih kecil  pada  polimerisasi  

mikro-emulsi. Polimerisasi  mikro-emulsi,  inisiator,  biasanya larut dalam 

air (water-soluble), ditambahkan ke fase air (aqueous phase)  dari mikro-

emulsi yang  stabil  secara  termodinamika  mengandung  swollen  misel.   

Polimerisasi  dimulai  dari termodinamika  stabil,  secara  spontan  

membentuk  kelompok  dan  bergantung  pada  jumlah yang  tinggi  pada  

sistem  surfaktan,  yang  memiliki  tegangan  antar  permukaan  pada  antar 

permukaan minyak/air mendekati nol. Selanjutnya, partikel secara 

semupurn tertutup dengan surfaktan  karena  pemanfaatan  jumlah  yang  

tinggi  dari  surfaktan.   

Awalnya,  rantai  polimer yang  terbentuk  hanya  dalam  beberapa  

droplet,  sebagai  inisiasi  tidak  dapat  dicapai  secara bersamaan  pada  

semua  microdroplets.  Kemudian,  pengaruh  osmotik  dan  elastis  rantai 

mempengaruhi  kerapuhan  mikro-emulsi  dan  biasanya  menyebabkan  

peningkatan  ukuran partikel, pembentukan misel kosong, dan nukleasi 

sekunder. Lateks berukuran sangat kecil, 5-50nm,  berdampingan  dengan  

mayoritas  misel  kosong  dalam  produk  akhir.  Jenis  inisiator dan  

konsentrasi,  surfaktan,  monomer  dan  suhu  reaksi  merupakan  beberapa  

faktor  penting yang mempengaruhi kinetika polimerisasi mikro-emulsi dan 

sifat PNP. 

 

Polimerisasi Interfacial (16) 
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Merupakan  salah  satu  metode  yang  kuat  digunakan  untuk  

pembuatan  polimer nanopartikel.  Ini  melibatkan  langkah  polimerisasi  

dua  monomer  reaktif  atau  agen,  yang dilarutkan masing-masing dalam 

dua fase (fase-continuous dan fase-dispersi), dan reaksi berlangsung  pada  

antar  permukaan  dari  dua  cairan. Partikel  polimer  berongga  

nanometersized  yang disintesis dengan menggunakan reaksi silang 

antarmuka sebagai  polyaddition  dan  polikondensasi atau polimerisasi 

radikal. 

 Nanocapsules yang mengandung minyak diperoleh dari polimerisasi 

monomer pada antarmuka mikro emulsi minyak/air dari oil-in-water 

mikroemulsi  yang  sangat  baik.  Pelarut  organik,  yang  benar-benar  larut  

dalam  air,  digunakan sebagai pembawa monomer dan polimerisasi 

monomer antarmuka yang diyakini terjadi  pada permukaan  droplet  

minyak  yang  terbentuk  selama  emulsifikasi. Untuk membantu 

pembentukan nanocapsule, penggunaan pelarut aprotik, direkomendasikan 

seperti aseton dan asetonitril.   

Pelarut  protik,  seperti  etanol,  n-butanol  dan  isopropanol,  

diketahui  sebagai penginduksi  pembentukan  nanospheres  disamping  

nanocapsules.  Kemungkinan  lain, nanocapsules  mengandung  yang  air  

(water-containing  nanocapsules)  dapat  diperoleh  oleh polimerisasi 

monomer antar muka dalam mikro-emulsi air dalam minyak. Sistem 

ini,polimer terbentuk secara lokal pada antar muka water-oil dan 

diendapkan untuk menghasilkan shell nanocapsule. 

 

Polimerisasi Controlled/living radical (16) 
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Keterbatasan utama dari polimerisasi radikal termasuk kurangnya 

kontrol atas  massa molar, distribusi  massa  molar, fungsi akhir dan 

arsitektur  makromolekul. Keterbatasan disebabkan  oleh  reaksi  cepat  

terminasi  yang  tidak  dapat  dihindari. Saat  ini  banyak muncul  yang 

disebut proses controled  atau  “living” polimerisasi  radikal  (C/LRP)  yang 

telah membuka area baru menggunakan teknik polimerisasi lama. Faktor 

yang paling penting yang berkontribusi  pada  tren  proses  C/LRP  ini  

meningkatnya  kepedulian  lingkungan  dan pertumbuhan tajam pada 

aplikasi farmasi dan medis untuk polimer hidrofilik.  

Faktor-faktor tersebut telah melahirkan "green chemistry" dan 

menciptakan permintaan untuk lingkungan dan  pelarut  kimia  yang  

ramah  seperti  air  dan  supercritical  karbon  dioksida.  Industri 

polimerisasi  radikal  secara  luas  dilakukan  dalam  sistem  aqueous  

dispersi  dan  khususnya dalam emulsi polimerisasi. Tujuan utamanya 

adalah untuk mengontrol karakteristik polimer dalam  hal  massa  molar,  

distribusi  massa  molar,  arsitektur  dan  fungsi.   

Pelaksanaan  C/LRP penting dalam industri sistem aqueous 

dispersi, sehingga pembentukan nanopartikel polimer dengan  ukuran  

partikel  yang  tepat  dan  kontrol  distribusi  ukuran,  sangat  penting  untuk 

keberhasilan komersial masa depan dari C/LRP. Di antara yang tersedia 

untuk dikendalikan / metode living polimerisasi radikal dan metode yang 

sukses dipelajari secara ekstensif adalah:  

1) nitroxide-mediated polimerisasi (NMP), 

2) polimerisasi radikal transfer atom (ATRP) dan  

3) Reversible addition dan transfer fragmentasi rantai polimerisasi (RAFT) 
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Sifat  dan  konsentrasi  kontrol  agen,  monomer,  inisiator  dan  tipe  

emulsi  (terlepas  dari  suhu) sangat  penting  dalam  menentukan  ukuran  

PNPS.  Dari  jumlah  tersebut,  sifat  kontrol  agen sangat penting dalam 

menentukan ukuran partikel produk akhir. 

 

Ionic gelation or coacervation of hydrophilic polymers (16) 

Nanopartikel  polimer  dibuat  dengan  menggunakan  biodegradable  

polimer  hidrofilik seperti kitosan, gelatin dan natrium alginat. Calvo dan 

co-workers mengembangkan metode untuk  preparasi  nanopartikel  

kitosan  hidrofilik  dengan  gelasi  ionik.  Amir  Dustgani  et  al. disiapkan  

Deksametason  Natrium  Fosfat  berisi  kitosan  nanopartikel  dengan  

metode  gelasi ionik.  

Metode  ini  melibatkan  campuran  dua  fasa  air,  yang  satu  adalah  

kitosan  polimer,  di block  co-polymer  etilen  oksida  atau  propilena  

oksida  (PEO-PPO)  dan  yang  lainnya merupakan poli anion natrium 

tripolifosfat. Dalam metode ini, muatan positif gugus amino kitosan  

berinteraksi  dengan  muatan  negative  tripolifosfatuntuk  membentuk  

coacervates berukuran kisaran nanometer. Coacervates terbentuk sebagai  

hasil dari interaksi elektrostatik antara  dua  fasa  air sedangkan, gelasi  ion  

melibatkan  bahan  yang  mengalami  transisi  dari  cairan gel karena 

kondisi interaksi ionik. 

 

E. Contoh Penggunaan Nanopartikel 
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Sintesis nanopartikel menggunakan polimer kitosan-trypoly phosphate dengan 

metode gelasi ionik 

 

Kualitas polimer kitosan  

Kitosan merupakan biopolimer alam, berbentuk polisakarida linier 

yang tersusun atas ß-(1-4)-linked Dglucosamine dan N-acetyl-D-

glucosamine dengan 

distribusi acak. Kitosan diproduksi melalui proses deasetilasi senyawa 

kitin, yakni komponen utama pada cangkang binatang crustaceae seperti 

rajungan dan udang. Dewasa ini kitosan telah banyak diaplikasikan secara 

komersil pada industri kimia, pangan dan farmasi (17). Sifat-sifat istimewa 

seperti mukoadhesif, biokompatibel, biodegradabel, non-toksik dan tingkat 

imonogenisitas yang rendah (18). Sebagai carrier obat, kitosan telah 

dikembangkan dalam berbagai bentuk sediaan farmasi, seperti tablet, bead, 

microspher dan nanopartikel (19). Dari semua bentuk ini, nanopartikel 

dipandang sebagai carrier yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan 

bioavailabilitas biomolekul, karena memiliki kemampuan difusi dan 

penetrasi yang lebih baik ke dalam lapisan mukus (20) 

 

 Metode Gelasi Ionik 

Gelasi ionik merupakan metode yang banyak menarik perhatian 

peneliti  dikarenakan prosesnya yang sederhana, tidak menggunakan 

pelarut organik, dan dapat dikontrol dengan mudah. Prinsip pembentukan 

partikel pada metode ini adalah terjadinya interaksi ionik antara gugus 

amino pada kitosan yang bermuatan positif dengan polianion yang 
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bermuatan negatif membentuk struktur network inter- dan/atau 

intramolekul tiga dimensi (21). Crosslinker polianion yang paling banyak 

digunakan adalah sodium tripolifosfat,karena berifat tidak toksis dan 

memiliki multivalen. Proses crosslinking secara fisika ini tidak hanya 

menghindari penggunaan pelarut organik, namun juga mencegah 

kemungkinan rusaknya bahan aktif yang akan dienkapsulasi dalam 

nanopartikel kitosan (22). 

 

Alat 

 Zetasizer Nano ZS (Malvern Instrument Ltd., Grovewood, Worcestershire, 

UK ) 

 Transmission Electron Microscope (TEM) 

Cara  

Nanopartikel kitosan dibuat menggunakan metode gelasi ionik, yakni 

kompleksasi polilektrolit antara kitosan yang bermuatan positif dengan 

tripolifosfat yang bermuatan negatif. Larutan kitosan pada berbagai 

konsetrasi (0,1 hingga 0,4 %) dibuat dengan cara melarutkan kitosan ke 

dalam larutan asam asetat, kemudian diaduk menggunakan pengaduk 

magnetik pada suhu ruang selama semalam. Dalam hal ini, konsentrasi 

asam asetat yang digunakan adalah 1,5 kali konsentrasi kitosan. Larutan 

kitosan kemudian disaring untuk menghilangkan sisa partikel yang tidak 

terlarut. Larutan TriPolyPhosphate (TPP) pada konsentrasi 0,1% dan 0,2 % 

dibuat dengan cara melarutkan NaTPP kedalam air deionisasi, kemudian 

disaring untuk menghilangkan sisa partikel yang tidak terlarut  
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Nanopartikel dibuat dengan cara: larutan kitosan sebanyak 50 mL 

diletakkan dalam beaker, kemudian diaduk menggunakan pengaduk 

magnetik. Larutan TPP pada berbagai variasi rasio volume ditambahkan 

secara perlahan-lahan ke dalam larutan kitosan, sehingga terbentuk suspensi 

nanopartikel. Pengadukan terus dilanjutkan selama 1 jam agar proses 

crosslinking berlangsung sempurna. Suspensi nanopartikel yang terbentuk 

kemudian disimpan dalam lemari es hingga dilakukan karakterisasi. 

 

Karakterisasi 

Partikel yang terbentuk kemudian dikarakterisasi meliputi ukuran 

partikel dan zeta potential. Ukuran partikel dianalisis dengan Zetasizer Nano 

ZS (Malvern Instrument Ltd., Grovewood, Worcestershire, UK ) yang 

menggunakan teknik Dynamic Lisght Scattering (DLS). Sistem ini 

dilengkapi dengan 4mW laser helium/neon pada panjang gelombang 633 

nm, yang mengukur partikel 

dengan teknologi backscattering pada sudut deteksi 1730. Parameter 

yang dianalisa meliputi diameter partikel rerata (ZAve) dan indeks 

polidispersitas (PI). 

Potensial Zeta diukur dengan metode Laser Droppler Electrophoresis 

(LDE) menggunakan peralatan yang sama. 

Morfologi nanopartikel diperiksa menggunakan Transmission 

Electron Microscope (TEM). Droplet suspensi nanopartikel diteteskan grid 

tembaga, setelah meresap dan kering kemudian dicoating dengan karbon, 

kemudian dianalisis menggunakan TEM (JEM1400, JEOL). 

 



540 | R a h a d i a n  Z a i n u l  
 

Tabel 2. Contoh penggunaan nanopartikel  

No  Produk PT Alamat    
1.  Kantong 

plastik 
PT Alpen Perkasa (24) 
 

Komplek Multi 
Gudang 3, Jalan 
Daan Mogot KM 
21Blok C-11, Batu 
Ceper, Tangerang. 
(24) 

2.  Gelas  PT kangar consolidated Industries 
(25) 
 

antor Pusat & 
Pabrik: 
Jalan Raya Bekasi 
Km. 24.5 
Cakung 
Jakarta 13960(25) 

3.  Kaleng 
 PT. United Can Company  (26) 
 

12 Jalan Abdul 
muis, 10160, 
jakpus, DKI 
Jakarta(26) 

4.  
 

Pestisida PT AGRICON (27) 
 

Jl. Siliwangi No 68 
Bogor 16134(27 

5.  Permen CV. Star Candy (28) 
 

Jl. Bandulan Raya 
21, Malang(28) 

6.  Keju PT Bukit Baros Cempaka (BBC) 
(29) 
 

Desa Sasagaran 
Kebon pedes Kota 
Sukabumi(29) 

 

Kesimpulan  

Adapun kesimpulan dari paper ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis- jenis nanopartikel yaitu Nanokristal, Nanotube, misel, Nanopartikel 

Lipid Padat, liposom, dendrimer, Nanopartikel Polimerik. 

2. Metode- metode nanopartikel yaitu Solvent evaporation, Double Emulsion 

dan Evaporasi, Prespitasi, Dialisis, Salting Out. 

3. Karakterisasi nanopartikel yaitu Ukuran partikel, Potensial zeta, Scanning 

Electron Microscopy (SEM), Percentage yield, Polydispersity,  

4. Polimer yang digunakan pada nanopartikel yaitu Emulsi, Mini-emulsi, 

Mikro-emulsi, Interfacial, Controlled/living radical, Ionic gelation or coacervation 

of hydrophilic polymers 

http://www.streetdirectory.com/businessfinder/indonesia/jakarta/company_detail.php?companyid=43906&branchid=50995
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5. Aplikasi nanopartikel untuk pembuatan gelas, pupuk, permen, keju, 

kantong plastik, kaleng dan lain sebagainya. 
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Soal dan Jawaban 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nanopartikel! 

(Jawaban dari sumber: Rachmawati  H.,  Reker-Smit  C.,  Hooge  M.  

N.  L., Loenen-Weemaes  A.  M.  V.,Poelstra  K., Beljaars  L.,  2007,  

Chemical  Modification of  Interleukin-10  with  Mannose  6-Phosphate 

Groups Yields a Liver-Selective Cytokine, DMD, 35: 814-821.,Dalam: 

http://digilib.itb.ac.id/files.disk1/552/jbptitbpp-gdl-dianperdan-27551-

2-2007ta1.pdf.) 

 

2. Sebutkan dan jelaskan jenis- jenis nanopartikel! 

(Jawaban Rachmawati  H.,  Reker-Smit  C.,  Hooge  M.  N.  L., 

Loenen-Weemaes  A.  M.  V.,Poelstra  K., Beljaars  L.,  2007,  

Chemical  Modification of  Interleukin-10  with  Mannose  6-Phosphate 

Groups Yields a Liver-Selective Cytokine, DMD, 35: 814-821.,Dalam: 

http://digilib.itb.ac.id/files.disk1/552/jbptitbpp-gdl-dianperdan-27551-

2-2007ta1.pdf. dan Rawat, M.,Singh D.,Saraf S (2006). Nanocarries: 

Promising Vesicle for bioactive Drags Biol. Pharm Bull 29(9), 1790- 

1798,.Dalam: http:// digilib. Itb. ac. id/ files. disk1/ 552/ jbptitbpp-gdl-

dianperdan-27551-2-2007ta1.pdf. Volume (3-8)) 

 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Percentage yield dan tuliskan 

rumusnya ! 

(Jawaban dari sumber: Nesalin, A.J., Gowthamarajan K., dan 

Somashekhara C.N. 2009. Formulation and Evaluation of 

http://digilib.itb.ac.id/files.disk1/552/jbptitbpp-gdl-dianperdan-27551-2-2007ta1.pdf
http://digilib.itb.ac.id/files.disk1/552/jbptitbpp-gdl-dianperdan-27551-2-2007ta1.pdf
http://digilib.itb.ac.id/files.disk1/552/jbptitbpp-gdl-dianperdan-27551-2-2007ta1.pdf
http://digilib.itb.ac.id/files.disk1/552/jbptitbpp-gdl-dianperdan-27551-2-2007ta1.pdf
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Nanoparticles Containing Flumatimide. International Journal of 

ChemTech Research 1(4): 1331-1334.Dalam: http:// akademik psf. 

Staff .ub. ac. Id/ files/ 2015/ 01/ SPO-NANOPARTIKEL-

KOSMETIK.pdf. Volume (34) 

 

4. Jelaskan perbedaan nanospheres dengan nanocapsules beserta gambar! 

(jawaban dari sumber: Couvreur  P.,  Dubernet  C.  dan  Puisieux  F,  

1995,  Controlled  drug  delivery  with  Nano particles: current 

possibilities and future trends. Eur J Pharm Biopharm; 41:2-13. Dalam: 

http:// akademik psf. Staff .ub. ac. Id/ files/ 2015/ 01/ SPO-

NANOPARTIKEL-KOSMETIK.pdf. volume (15) dan Yadav, Hemant 

K.S., Nagavarma B V N, Ayaz A, Vasudha L.S., Shivakumar H.G, 

(Review Article)  Different  Techniques  For  Preparation  Of  Polymeric  

Nanoparticles,  Asian  Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 

Vol. 5, Suppl 3, 2012, 16-23. Dalam: http:// akademik psf. Staff .ub. ac. 

Id/ files/ 2015/ 01/ SPO-NANOPARTIKEL-KOSMETIK.pdf. 

Volume (15- 23)) 
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BAB 19. MATERIAL GELAS 
 

Pendahuluan 

Kaca atau gelas adalah salah satu produk industri kimia yang paling 

akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi masyarakat luas 

banyak yang belum mengerti tentang senyawa unik ini. Gelas adalah benda 

yang transparan, lumaya kuat, biasanya tidak beraksi dengan zat kimia, dan 

tidak aktif secara biologi yang bisa dibentuk dengan permukaan yang sangat 

halus dan kedap air. Oleh karena sifatnya yang sangat ideal, gelas banyak 

digunakan di banyak bidang kehidupan. Tetapi gelas bisa pecah menjadi 

pecahan yang tajam. Sifat kaca ini bisa dimodifikasi dan bahkan bisa diubah 

seluruhnya dengan proses kimia atau dengan pemanasan. 

Sejarah 

Gelas merupakan bahan non kristal. Pendinginan dari cairan gelas 

menghasilkan kenaikan kekentalan yang jauh lebih kental sehingga menjadi 

keras tanpa adanya perubahan menjadi struktur kristal(1). Sebagaimana 

bahan-bahan yang sangat banyak digunakan dalam peradaban modern, 

riwayat penemuan gelas atau kaca tidaklah jelas sama sekali. Salah satu 

rujukan yang paling tua mengenai bahan ini dibuat oleh Pliny, yang 

menceritakan bagaimana pedagang-pedagang phoenisia purba menemukan 

kaca tatkala memasak makanan. Periuk yang digunakan secara tidak sengaja 
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diletakkan di atas massa trona di suatu pantai. Penyatuan yang terjadi antara 

pasir dan alkali menarik perhatian dan orang Mesir telah berusaha 

menirunya (11). Gelas atau kaca sudah digunakan sebagai bahan setidaknya 

5000 tahun yang lalu(1). 

 

Material Kaca 

(Sumber : www.google.com) 
 

Orang Mesir telah membuat permata tiruan dari kaca dengan 

keterampilan yang halus dan keindahan yang mengesankan. Kaca jendela 

sudah mulai disebut-sebut sejak tahun 290. Silinder kaca jendela tiup 

ditemukan oleh para pendeta pada abad ke-13. Dalam abad tengah, Venesia 

memegang monopoli sebagai pusat industri kaca. Di Jerman dan Inggris, 

gelas atau kaca baru mulai dibuat pada abad ke-16. Secara keseluruhan 

sebelum tahun 1990, industri ini merupakan seni yang dilengkapi oleh 

rumus-rumus rahasia yang dijaga ketat. Proses pembuatannya pun bersifat 

empiris dan hanya berdasarkan pengalaman. Kaca atau gelas merupakan 

materi bening dan sulit untuk menentukan angka yang tepat dalam produksi 

gelas setiap tahunnya, tetapi diperkirakan sekitar 100 juta ton (1). 

 

Definisi 
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Sifat kaca menyebabkan kesulitan untuk mendefinisikannnya, 

karena pertanyaannya adalah apakah kaca itu cairan superdingin atau tidak. 

Pelewat bekuan atau dengan kata lain pelewat cairan akan membuat cairan 

mendingin tanpa menjadi padat. Biasanya, bila cairan didinginkan seperti air 

dan mencapai titik bekunya maka akan mengkristal membentuk solid. 

Kristalisasi berarti bahwa molekul bahan, ketika mencapai titik bekunya, 

bereaksi satu sama lain sehingga sistem menjadi lebih rapat atau dekat. 

Sedangkan kaca tidak dapat membentuk sistem ini (seperti padat), ketika 

didinginkan gelas atau kaca akan mengalami perubahan struktur sehingga 

lebih rumit dan memiliki struktur terbuka. Oleh karena itu kaca disebut 

amorphous (non-crystalline) padat. Perilaku non-kristal kaca inilah yang 

membuat sangat sulit untuk menemukan definisi yang sepenuhnya benar (4). 

”Glass can be called an amorphous solid completely lacking in long 

range,periodic atomic structure, and exhibiting a region of glass 

transformation behaviour ” (4) 

 

Klasifikasi 

Gelas atau kaca saat ini merupakan bahan yang telah umum dan 

banyak dipakai untuk keperluan rumah tangga, konstruksi bangunan 

ataupun alat-alat teknik. Macam-macam gelas atau kaca dapat dibedakan 

atas dasar susunan kimianya. Yang paling sering atau banyak digunakan 

adalah jenis gelas kapur soda yang menghasilkan berbagai produk seperti: 

 Alat makan dan minum 

 Kaca untuk bangunan 

 Bola lampu 
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 Glass Block 

 Genteng kaca 

 Isolator listrik dll(11). 

Disamping itu terdapat gelas khusus yang dibuat tahan terhadap suhu, 

tahan pecah, gelas optik, produk-produk gelas lainnya adalah: 

1. Gelas kapur soda 

2. Gelas air (waterglass) 

3. Gelas silikat (vitreous) 

4. Gelas bor (borosilikat glass) 

5. Gelas timbal (lead glass) 

6. Gelas opal (gelas susu) 

7. Gelas translucent (gelas pudar) atau gelas es 

8. Kaca cermin 

9. Kaca berwarna 

10. Kaca aman (safety glass)(11). 

 

Karakterisasi 

Adapun gelas memiliki sifat yaitu: 

- Kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah 

- Tahan korosi 

- Sifat listriknya dapat insulator, semikonduktor, konduktor bahkan 

superkonduktor 

- Sifatnya dapat magnetik dan non-magnetik 

- Keras dan kuat 

- Kekuatan tekan lebih besar dari kekuatan tarik 
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- Tahan terhadap zat kimia, kecuali asam kuat 

- Sifat tembus pandang atau transparan 

- Bernilai estetika(11). 

 

Struktur Kimia SiO2 

(Sumber : www.google.com) 

 

Ketahan Kimia 

Gelas sangat mudah rusak oleh lelehan alkali, alkali karbonat (pH = 

10), hidrogen, fluorida, dan agak mudah rusak oleh basa panas dengan pH 7-

10, serta larutan panas asam anorganik yang mengandung air, misalnya HCl 

30%. Gelas dapat dibentuk dengan cara memanaskannya lagi (peniupan 

kaca). Gelaskan digunakan sebagai bahan peralatan yang tembus pandang 

dan mempunyai ketahanan kimia yang tinggi. Secara khusus, gelas dapat 

http://www.google.com/
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digunakan sebagai kaca pengaman, bahan isolasi, kaca optik (misalnya 

untuk filter), kaca jendela dan cermin (12). 

 

Struktur Atomik SiO2 Tetrahedral 

(Sumber : www.materialsproject.org) 

 

Bahan-bahan Gelas 

1. SiO2 

 Didapat dari kuarsa (bahan pokok pembuatan gelas) 

 Melebur pada suhu tinggi dan membentuk cairan bening 

 Dengan penggunaan silika ini, pengembangan gelas akibat perubahan 

suhu akan kecil 

2. Na2O 

 Didapat dari abu soda (soda ash) atau natrium karbonat 

http://www.materialsproject.org/
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 Memperbesar pemuaian 

 Mempertinggi daya tahan terhadap kejutan suhu tetapi menurunkan 

akan sifat ketahanlamaan dari gelas 

3. CaO atau MgO 

 Didapat dari batu kapur atau batu dolomit 

 Penurunan suhu lebur 

 Mempertinggi sifat ketahanlamaan gelas 

4. B2O3 

 Didapat dari borax (Na2B4O7.10H2O) 

 Pemuaiannya kecil dan untuk gelas borosilikat 

5. Al2O3 

 Didapat dari felspar atau nephelin syenit 

 Menaikkan suhu lebur dan viskositas gelas 

 Memperbaiki sifat tahan lama 

6. PbO 

 Dicampur dengan silika membentuk gelas “flinit” (gelas mutu tinggi 

untuk rumah tangga)(11). 

Jika logam former atau modifier yang digunakan berbeda dalam pembuatan gelas, maka 

akan menghasilkan warna yang berbeda pula. Berikut dapat dilihat dalam Tabel 1(5). 

 

Gelas Soda-lime 

Hampir semua gelas adalah gelas silika; yang didasarkan pada 

jaringan tiga dimensi dari silikon dioksida. Gelas atau kaca kuarsa dibuat 

hanya dengan memanaskan silikon dioksida murni dengan suhu di atas 

2000oC dan kemudian menuangkan cairan kental ke dalam cetakan. Produk 
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ini memiliki kekuatan yang besar/kuat dan ekspansi termal yang rendah, 

dan sangat transparan  pada daerah ultraviolet. Namun titik lebur gelas 

kuarsa sangat tinggi, sehingga menghalangi penggunaan gelas kuarsa untuk 

digunakan dalam sehari-sehari (1). 

Sifat gelas atau kaca dapat diubah dengan mencampur oksida 

lainnya. Komposisi dari tiga jenis gelas dapat dilihat pada Tabel 1. Sekitar 

90 persen dari kaca atau gelas yang digunakan saat ini adalah kaca soda-

lime. Kaca soda-lime memiliki titik leleh yang rendah, sehingga sangat 

mudah untuk membentuk gelas soda-lime ke dalam wadah, seperti botol 

minuman ringan (1). 

Bahan utama terbesar dalam pembuatan kaca soda-lime adalah 

pasir. Pasir dapat menyatu dengan sendirinya sehingga menghasilkan kaca 

dimana hal ini dapat dicapai pada suhu sekitar 1700oC. Pada prosesnya 

ditambahkan bahan lain (agen fluks) yang dapat menurunkan suhu fusi 

pasir. Penambahan natrium karbonat (Na2CO3) yang dikenal sebagai soda 

abu, akan mengurangi suhu fusi sekitar 800oC. Untuk membuat stabilitas 

kaca, maka ditambahkan bahan kimia lain seperti kalsium oksida (CaO) 

dan magnesium oksida (MgO) yang diperlukan. Bahan baku yang 

digunakan untuk menyatukan CaO dan MgO adalah karbonatnya CaCO3 

(batu kapur) dan MgCO3 (dolomit) yang ketika pada suhu tinggi akan 

mengeluarkan karbon dioksida dan meninggalkan oksida pada kaca(5). 

Rekasi sederhana dari produksi soda-lime adalah sebagai berikut(5): 

 

Gelas Borosilikat 
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Di laboratorium kimia, dibutuhkan kaca atau gelas yang tidak akan 

retak oleh stres termal ketika dipanaskan; kaca borosilikat digunakan untuk 

tujuan ini. Sekitar 35 persen dari produksi boron digunakan dalam 

pembuatan kaca atau gelas borosilikat (1). Sifat kimia boron sangat berbeda 

dibandingkan unsur-unsur lain dalam satu golongan. Boron adalah non 

logam; memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan kovalen, memiliki 

lebih banyak kesamaan dengan karbon dan silikon dibandingkan aluminium 

dan unsur lainnya dalam Grup 13. Seperti karbon, boron membentuk 

banyak hidrida; seperti dengan silikon yang mengandung mineral oksigen 

dengan struktur yang kompleks (borat). Senyawa boron telah digunakan 

sejak zaman kuno dalam pembuatan glasir dan gelas borosilikat, tetapi unsur 

ini sangat sulit untuk memurnikannya (2). Kaca soda-lime mengalami 

thermal shock; yaitu ketika sepotong kaca dipanaskan, di luar menjadi panas 

namun di dalamnya masih dingin, karena kaca adalah konduktor panas 

yang buruk. Karena stres termal antara luar dan dalam ini, menyebabkan 

terbentuknya celah-celah pada kaca. Ketika ion natrium dalam struktur kaca 

diganti dengan atom boron, tingkat ekspansi kaca (lebih tepatnya disebut 

muai termal) kurang dari setengah kaca soda-lime. Akibatnya, wadah yang 

terbuat dari kaca borosilikat (dijual dengan merek dagang seperti Pyrex) 

dapat dipanaskan tanpa bahaya retak yang besar (1). Berikut adalah struktur 

dari gelas borosilikat: 
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Struktur Atomik SiBO3 Kubik 

(Sumber : www.materialsproject.org) 
 

Gelas Timbal 

Gelas timbal memiliki indeks bias yang tinggi; sebagai hasilnya, ketika permukaan 

kaca dipotong akan menimbulkan kilau seperti batu permata, dan gelas ini 

digunakan untuk gelas pecah-belah. Unsur timbal merupakan  penyerap radiasi 

yang tinggi, sehingga penggunaannya sangat berbeda. Dimana kaca timbal ini 

digunakan sebagai perisai radiasi, seperti pada tabung sinar katoda (1).Komposisi 

umum dari masing-masing gelas dapat dilihat pada Tabel 2. 

http://www.materialsproject.org/
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Struktur Atomik SiPbO3 Monoklinik 

(Sumber : www.materialsproject.org) 
 

 

Pembentukan Gelas 

Key point: Silikon dioksida mudah membentuk gelas karena jaringan 

tiga dimensi dengan ikatan kovalen Si-O yang kuat dalam leburan tidak 

mudah pecah dan lebih baik saat dingin; aturan Zachariasen menyebutkan 

tetang sifat kecenderungan yang menyebabkan pembentukan kaca. 

Kaca atau gelas merupakan materi bening atau transparan (tembus 

pandang) yang biasanya dihasilkan dari campuran silikon atau bahan silikon 

dioksida, yang secara kimia sama dengan kuarsa. Dari segi fisika kaca 

dipandang sebagai zat cair yang sangat dingin. Disebut demikian karena 

http://www.materialsproject.org/
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struktur partikel-partikel penyusunnya yang saling berjauhan seperti dalam 

zat cair namun dia sendiri berwujud padat. Ini terjadi akibat proses 

pendinginan (cooling) yang sangat cepat, sehingga partikel-partikel silika 

tidak “sempat” menyusun diri secara teratur(3). 

Dari segi kimia, kaca adalah gabungan dari berbagai oksida anorganik 

yang tidak mudah menguap, yang dihasilkan dari dekomposisi dan peleburan 

senyawa alkali dan alkali tanah, pasir serta berbagai penyusun lainnya (11). 

Dengan kondisi padat tersebut partikel-partikel kaca saling berjauhan 

sebagaimana dinilai dari kurangnya puncak difraksi X-ray, tetapi 

spektroskopi dan data lain menunjukkan bahwa setiap atom Si dikelilingi 

oleh susunan tetrahedral atom O (Gambar 3). Kurangnya jarak disebabkan 

oleh variasi sudut Si-O-Si. Gambar 4.a menggambarkan bagaimana daerah 

koordinasi dipertahankan tetapi jaraknya hilang karena variasi sudut ikatan di 

sekitar O. Hilangnya jarak mudah terlihat ketika sinar-X tersebar dari gelas 

(Gambar 4.b) (3). 

Konsep tentang daerah koordinasi dari elemen pembentuk kaca tapi 

ikatan sudut disekitar O tak tetap yang awalnya diusulkan oleh WH 

Zachariasen pada tahun 1932. Dia menyatakan bahwa kondisi ini akan 

menyebabkan energi molar Gibss yang sama dan volume molar untuk kaca 

dan sesama kristalnya. Zachariasen juga mengusulkan bahwa kaca menyukai 

dengan berbagi sudut-O atom polihedral, yang akan membuat keteraturan 

yang lebih besar(3). Berikut dapat dilihat usulan struktur oksida gelas oleh 

beberapa ahli pada Gambar 5.(15). 

Perbedaan instruktif antara bahan kaca dan kristal terlihat dalam 

perubahan volume dan suhu pada Grafik 1. ketika bahan cair mengkristal, 
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terjadi peubahan mendadak pada volume (biasanya penurunan). Sebaliknya, 

bahan kaca yang didinginkan tetap sebagai cairan superdingin metastabil. 

Ketika didinginkan di bawah suhu transisi gelas, Tg, cairan superdingin 

menjadi kaku, dan perubahan ini disertai dengan kemiringan pada kurva. 

Komposisi gelas dan Penggunaan 

Poin kunci: Oksida logam memiliki valensi yang rendah, seperti Na2O 

dan CaO, sering ditambahkan ke silika untuk mengurangi suhu pelunakan 

dengan menganggu kerangka atau struktur silikon-oksigen. Kation lain dapat 

dimasukkan ke dalam gelas, memberikan penggunaan yang beragam seperti 

laser dan penahan limbah nuklir(3). 

Meskipun kaca silika adalah gelas yang kuat yang dapat menahan 

suhu dingin dan suhu panas tanpa retak, kaca silika memiliki suhu transisi 

gelas yang tinggi sehingga harus dibuat pada suhu tinggi yang tidak menentu. 

Oleh karena itu, modifier, seperti Na2O dan CaO umumnya ditambahkan ke 

SiO2. Modifier ini akan mengganggu hubungan ikatan Si-O-Si dan 

menggantikannya dengan Si-O- kation pasangannya (Gambar 6.). Contohnya 

pada gelas Borosilikat yang banyak digunakan untuk peralatan gelas di 

laboratorium(3). 

Pembentukan gelas berasal dari banyak oksida, dan kaca praktis pun 

telah dibuat dari sulfida, fluorida dan anionik lainnya. Beberapa pembentuk 

kaca yang baik adalah oksida yang dekat dengan unsur silikon dalam tabel 

periodik (B2O3, GeO2 dan P2O5)(3). 

Perkembangan kristal tansparan dan bahan kaca untuk transmisi 

cahaya dan pengolahan telah menyebabkan sebuah revolusi dalam transmisi 

sinyal. Gelas fluorida juga sedang diselidiki sebagai pengganti kaca oksida 
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karena gelas oksida mengandung sejumlah kecil OH yang menyerap radiasi 

inframerah-dekat dan melemahkan sinyal. Menambahkan ion lantanoid ke 

dalam api kaca menghasilkan bahan yang dapat digunakan untuk 

memperkuat sinyal dengan menggunakan efek penguat. Elemen sirkuit optik 

sedang dikembangkan yang akhirnya dapat menggantikan semua komponen 

dalam sirkuit elektronik terpadu dan menyebabkan komputer optik akan 

sangat cepat(3). 

Penggabungan senyawa fungsional anorganik ke dalam gelas telah 

menyebabkan perkembangan yang disebut “kaca pintar” yang memiliki sifat 

switchable, seperti electrochromism, kemampuan untuk mengubah warna 

atau transmisi cahaya dalam menanggapi perbedaan potensial, dan 

photochromism dimana kemampuan untuk mengubah warna dalam kondisi 

cahaya tertentu. Gelas atau kaca elektronik umumnya terdiri dari lapisan 

kaca berwarna, tungsten trioxide, WO3, atau struktur lapisan seperti dua 

komponen ini. Ketika perbedaan potensial diterapkan ke lapisan WO3, 

kation dimasukkan dan sebagian W dikurangi untuk membentuk 

MxW(VI,V)O3, yang berwarna biru gelap. Lapisan akan mempertahankan 

warna gelapnya sampai perbedaan potensial terbalik, ketika kaca menjadi 

berwarna. Aplikasi kaca elektronik tergolong kaca khusus, seperti pada kaca 

cermin auto-dimming belakang pada kendaraan dan jendela pesawat. Sebuah 

lapisan yang sama digunakan dalam gelas untuk membersihkan lapisan loam 

oksida pada kaca, berperan sebagai fotokatalis untuk pemecahan kotoran 

pada permukaan kaca. Kaca photochromism menggabungkan sejumlah kecil 

halida perak berwarna, biasanya AgCl. Ketika terkena radiasi UV, seperti di 

bawah sinar matahari AgCl akan berpisah untuk membentuk kelompok kecil 
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atom Ag, yang menyerap cahaya di daerah tampak dari spektrum sehingga 

memberikan warna abu-abu pada kaca. Ketika radiasi UV menghilang, AgCl 

akan bereformasi dan kembali menjadi optik transparan. Kaca photochromic 

secara luas digunakan dalam lensa kacamata dan kacamata hitam (3). 

 

Pembuatan Gelas 

I. Bahan Baku Pembuatan Gelas 

1. Bahan pembentuk gelas. Bahan baku jenis ini terdiri dari (7): 

1) Pasir kuarsa/silika dengan kemurnian SiO2  99.1-99.7% 

2) Sodium karbonat/soda abu (Na2CO3) 

3) Asam borat/borax 

4) Phosfor pentaoksida 

5) Dolomit (CaCO3.MgCO3) 

6) Feldspar, dengan rumus molekul R2O.Al2O3.6SiO2 dimana R2O 

mewakili Na2O atau K2O atau gabungan keduanya 

7) Cullet, merupakan pecahan-pecahan kaca atau kaca yang berasal dari 

produk tak lolos quality control. Cullet berfungsi untuk 

menurunkan temperatur leleh dari bahan baku. Cullet yang 

diumpankan sebanyak 25% dari total bahan baku. 

8) Bahan stabiliser, merupakan bahan yang mampu menurunkan 

kelarutan di dalam air, tahan terhadap serangan bahan kimia lain 

termasuk materi-materi lain yang terdapat di atmosfer. Contoh 

bahan stabiliser yang biasa dipakai di industri gelas adalah: 

 Kalsium karbonat, membuat produk akhir menjadi tidak laut 

di dalam air. 
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 Barium karbonat, meningkatkan berat spesifik dan indeks 

bias. 

 Timbal oksida, membuat produk menjadi transparan, 

mengkilat, dan memiliki indeks bias yang tinggi. 

 Seng oksida, membuat gelas tahan terhadap panas yang 

mendadak, memperbaiki sifat-sifat fisik dan mekanik, dan 

meningkatkan indeks bias. 

 Aluminium oksida, meningkatkan viskositas gelas, kekuatan 

fisik, dan ketahan terhadap bahan kimia. 

 

2. Komponen sekunder, di antaranya adalah (7): 

1) Refining agen, menghilangkan gelembung-gelembung gas pada saat 

pelelehan bahan baku. Bahan yang biasa digunakan sebagai Refining 

agen pada industri gelas adalah sodium nitrat atau sodium sulfat 

atau arsen oksida (As2O3). 

2) Penghilang warna (decolarant), menghilangkan warna yang biasanya 

diakibatkan oleh kehadiran senyawa besi oksida yang masuk 

bersama bahan baku. Bahan penghilang warna yang digunakan 

adalah mangan dioksida (MnO2), logam selenium (Se), atau nikel 

oksida (NiO). 

3) Pewarna ((colarant), digunakan untuk membuat gelas khusus sesuai 

dengan warna yang dikehendaki. 

4) Opacifiers. Bahan yang digunakan sebagai opacifiers adalah  fluorite 

(CaF2), kriolit (Na2AlF6), sodium fluorosilika (Na2SiF6), timah 

phospat, seng phospat (Zn3(PO4)2) dan kalium phospat (Ca3(PO4)2). 
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II. Proses Pembuatan Gelas 

Pada tahap ini dilakukan penggilingan, pengayakan bahan baku serta 

pemisahan dari pengotor-pengotornya. Serbuk bahan baku ditimbang sesuai 

kompisis, termasuk bahan-bahan aditif lain yang diperlukan seperti zat 

pewarna atau zat-zat sesuai dengan produk kaca yang dikehendaki. 

Pengadukan campuran bahan baku dalam suatu mixer dilakukan agar 

campuran menjadi homogen sebelum dicairkan(7). 

1. Persiapan Bahan Baku (Batching) 

Pada tahap ini dilakukan penggilingan, pengayakan bahan baku serta 

pemisahan dari pengotor-pengotornya. Serbuk bahan baku ditimbang 

sesuai komposisi, termasuk bahan-bahan aditif lain yang diperlukan 

sebagai zat pewarna atau zat-zat sesuai dengan produk kaca yang 

dihendaki. Pengadukan campuran bahan baku dalam suatu mixer 

dilakukan agar campuran menjadi homogen sebelum dicairkan(5) (7). 

 

2. Pencairan (Melting/Fusing) 

Bahan baku yang sudah homogen, diayak dahulu sebelum dimasukkan 

ke dalam tungku (furnace) bersuhu sekitar 1500oC sehingga campuran 

akan mencair (5). Selama proses pencairan, masing-masing bahan baku 

akan saling berinteraksi membentuk reaksi-reaksi kimia berikut: 

 

Reaksi-reaksi penguraian 

Na2SO3  Na2O + CO2 

CaCO3  CaO + CO2 
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NaSO4  Na2O + SO2 

MgCO3.CaCO3  MgO + CaO + 2CO2 

Reaksi antara SiO2 dengan Na2CO3 pada suhu 630-780oC 

Na2CO3  aSiO2  Na2O.aSiO2 + CO2 

 

Reaksi antara CaCO3 dengan Na2CO3 pada suhu di bawah 600oC 

CaCO3 + Na2CO3  Na2Ca(CO3)2 

 

Reaksi antara Na2SO4 denan SiO4 dengan SiO2 pada suhu 884oC 

Na2SO4 + nSiO2  NaO.nSiO2 + SO2 + 0.5O2 

 

Reaksi utama 

aSiO2 + bNa2O + cCaO + dMgO  aSiO2.bNa2O.cCaO.dMgO(7). 

Tungku sebagai tempat mencairkan campuran bahan baku kaca terbagi 

menjadi 3 jenis, yaitu: 

 Pot furnace, biasanya dipakai untuk menghasilkan kaca-kaca 

khusus (special glass) seperti kaca seni, kaca optik dengan skala 

produksi yang kecil sekitar 2 ton atau lebih rendah. Pot terbuat 

dari bata silica-alumina (lempung) khusus atau platina(7). 

 

 Tank furnace, digunakan pada industri gelas skala besar dan 

terbuat dari bata refraktori (bata tahan panas). Furnace ini 

mampu menampung sekitar 1350 ton cairan gelas yang 

membentuk kolam di jantung furnace(7). 
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3. Pembentukan (forming/shaping) 

Bahan kaca yang berbentuk cair lalu dilairkan ke dalam alat-alat yang 

berfungsi untuk membentuk kaca padat sesuai yang diinginkan. Ada 

beberapa jenis pembentukan kaca, di antaranya adalah: 

a) Proses Fourcault 

Bahan cair dialirkan secara vertikel ke atas melalui sebuah bagian 

yang dinamakan “debiteuse”. Bagian ini terapung di permukaan kaca 

cair dengan celah sesuai dengan ketebalan kaca yang diinginkan. Di 

atas debiteuse terdapat bagian sirkulasi air pendingin yang akan 

mendinginkan kaca hingga 650-670oC. Pada suhu tersebut kaca 

berubah menjadi pelat padat dan akan bergerak dengan didukung 

oleh roda pemutar (roller) yang akan menarik kaca tersebut ke atas. 

Gambar di bawah ini melukiskan skema proses Fourcault(5)(7). 

b) Proses Pittsburgh 

Sistem Fourcault diperbaiki oleh Pittsburgh Plate Glass Company 

pada tahun 1921 yang memecahkan beberapa masalah awal. 

Dimana kaca tidak lagi ditahan oleh sebuah tongkat, namun sudah 

ditarik diantara rol pendingin. Pendinginan disebabkan karena 

bagian luar kaca panel menjadi rusak dengan cepat. Selain itu, 

ketebalan kaca panel dapat diubah dengan meningkatkan atau 

menurunkan kecepatan tarikan (5). 

 

c) Proses Colburn (Libbey-Owens) 

Proses yang kedua ditemukan oleh orang berkebangsaan Amerika, 

yaitu Colburn. Sistem Libbey-Owens masuk produksi sekitar tahun 
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1923 di Belgia dengan nama LOB (Libbey-Owens-Belgia) (5). Jika 

proses Fourcault, gerakan kaca berlangsung vertikal, maka pada 

proses Colburn  kaca akan bergerak secara vertikal kemudian diikuti 

gerakan horizontal setelah melewati roda-roda penjepit yang 

membentuk leburan gelas menjadi lembaran-lembaran(7). 

d) Proses Pilkington (Float Process) 

Bahan cair dialirkan ke dalam sebuah kolam berisi cairan timah (Sn) 

panas. Kecepatan aliran bahan cair ini merupakan pengatur tebal 

tipisnya kaca lembaran yang akan diproses. Kaca akan mengapung 

di atas cairan timah karena perbedaan densitas di antara keduanya. 

Kaca ini tetap berupa cairan dengan pasokan panas yang berasal dari 

pembakar di bagian atas kolam. Pengendalian temperatur di dalam 

kolam dilakukan agar kaca tetap rata di kedua sisinya serta paralel. 

Bahan yang biasanya digunakan untuk keperluan ini adalah gas 

nitrogen murni. Selanjutnya, aliran kaca melewati daerah pendingin 

(masih di dalam kolam) dan keluar dalam bentuk kaca lembaran 

bersuhu 600oC. Proses a-c di atas dikenal dengan proses mekanik 

(7). 

e) Proses tiup (Blow) 

Proses ini digunakan untuk membuat botol kaca, gelas kemasan, 

atau aneka bentuk kaca seni lainnya (7). 

 

4. Annealing 

Fungsi tahapan ini adalah untuk mencegah munculnya tegangan-

tegangan antar molekul pada kaca yang tidak merata sehingga 
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menimbulkan kepecahan. Proses annealing kaca terdiri 2 aktivitas, 

yaitu: 

 Menahan kaca dengan waktu yang cukup di atas temperatur kritik 

tertentu untuk menurunkan regangan internal, 

 Mendinginkan kaca sampai temperatur ruang secara perlahan-lahan 

untuk menahan regangan sampai titik maksimumnya 

Proses ini berlangsung di dalam “annealing lehr”. Untuk jenis kaca 

lembaran, annealing lehr ini dilewati oleh kaca-kaca yang bergerak di 

atas roda berjalan(5)(7). 

5. Finishing dan pengendalian kualitas (Quality Control) 

Beberapa proses penyelesaian akhir pada industri gelas adalah cleaning 

dan polishing, cutting, enameling, dan grading(7). 

 

Produsen Gelas 

Salah satu produsen kaca atau gelas adalah PT Asahimas Flat 

Glass Tbk. Produsen kaca terkemuka ini didirikan oleh Bapak Toshiya 

Iwasaki. Ia mengambil tantangan produksi lembaran kaca domestik di 

tahun 1990-an. Pada akhirnya, Amagasaki, Hyogo, terpilih sebagai lokasi 

untuk pabrik baru. Asahimas memulai manufaktur kaca pada bulan April 

1973, awlanya hanya kaca bening sederhana yang diproduksi 

menggunakan proses Fourcault tradisional. Oleh karena itu, dengan cepat 

diverifikasikan untuk menyertakan produk baru, produk inovatif seperti 

kaca khusus, kaca pengaman, kaca reflektif dan cermin. Pada tahun 1975, 

perusahaan memulai pembangunan pabrik kaca pengaman dan segera 

memulai produksi komersial menggunakan proses Temper pada tahun 
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1976. Pada tahun yang sama, Asahimas juga membangun Furnace kedua 

untuk Flat Glass di Jakarta danmemulai produksi komersial pada tahun 

1977. Pada 1981, Asahimas memperkenalkan teknologi Float Glass yang 

baru, Furnace ketiga di Jakarta, dimana menjadi perusahaan Float Line 

pertama. Sementara itu, Furnace kedua Asahimas ditutup dengan 

menggunakan proses Fourcault pada tahun 1983. Pada tahun 1985 

Asahimas juga membangun Furnace keempatnya (Float Line 2) di pabrik 

Surabaya, yang kemudian memulai produksi komersial pada tahun 1987. 

Perusahaan pun membangun Furnace kelima (Float Line 3) dan Furnace 

keenam (Float Line 4) pada tahun 1990 dan 1996, yang mulai beroperasi 

secara komersial masing-masing pada tahun 1993 dan 1997. Furnace 

pertama berlokasi di Jakarta, sedangkan yang kedua di Surabaya(18). 

1985 juga merupakan tahun penting untuk kaca keselamatan yang 

menemukan proses laminating kaca pengaman yang baru. Sebagai tindak 

lanjut untuk teknologi baru ini, Asahimas kemudian mulai membangun 

produksi Laminated Glass yang baru pada tahun 1994, yang merupakan 

tahun yang sama dengan penutupan Furnace 1 yang menggunakan proses 

Fourcault. Dan selama tahun 1997, Asahimas memulai tahap pertama 

dalam pengembangan pabrik kaca pengaman di Bukit Indah Industrial 

Park, Cikampek, Jawa Barat, yang memulai produksi komersial pada 

tahun 1999(18).  

Pada saat ini, Asahimas meningkatkan kapasitas produksi agregat 

570.000 ton untuk Flat Glass, 4.500.000 meter persegi untuk kaca 

pengaman dan 2.400.000 meter persegi untuk cermin. Akibatnya, 
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Asahimas tidak hanya menjadi produsen kaca terbesar di Indonesia tetapi 

juga di Asia Tenggara(18). 

 

Kesimpulan 

 

Dari segi kimia, kaca adalah gabungan dari berbagai oksida 

anorganik yang tidak mudah menguap, yang dihasilkan dari dekomposisi 

dan peleburan senyawa alkali dan alkali tanah, pasir serta berbagai 

penyusun lainnya. Namun sebenarnya, sangat sulit mendefinisikan kaca 

secara tepat, karena sistem partikel dalam kaca tidak seperti sistem partikel 

dalam zat padat pada umumnya. Pada zat padat, sistemnya sangat rapat 

dan teratur sedangkan pada kaca hal ini tidak berlaku. Pada kaca, jarak 

partikelnya saling berjauhan dan tidak tertaur seperti zat cair. 

Terdapat berbagai jenis kaca yang dibuat dari beberapa proses. 

Secara garis besar, terdapat tiga jenis gelas atau kaca yaitu kaca soda-lime, 

kaca borosilikat dan kaca timbal. Kaca borosilikat memiliki titik beku yang 

lebih rendah dibanding kaca soda-lime sehingga lebih banyak digunakan 

terutama dalam laboratorium kimia. Kaca telah banyak dimanfaatkan 

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bidang rumah tangga maupun 

bidang kehidupan lainnya. 
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16. http://latestcontents.com/wp-content/uploads/2014/05/Page-143.jpgdiakses 
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Latihan 

1. Mengapa bahan kaca bisa tembus cahaya pandang? 

Jawaban: 

Elektron-elektron yang mengelilingi inti sebuah atom, menempati tingkat-

tingkat energi tertentu. Elektron-elektron ini dapat berpindah dari satu 

tingkat energi ke tingkat energi yang lainnya. Agar dapat berpindah dari 

tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka 

elektron memerlukan energi tambahan. Sebaliknya saat elektron berpindah 

dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, 

maka elektron harus melepaskan energi. Dalam proses pelepasan atau 

pengambilan energi tersebut, elektron melakukannya dalam bentuk paket-

paket energi. Sekarang, andaikan sebuah foton bergerak menuju bahan 

http://yvy4.myblog.arts.ac.uk/files/2013/04/1_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg
http://yvy4.myblog.arts.ac.uk/files/2013/04/1_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg
http://www.schott.com/tubing/images/schott_fiolax-academy_modul1_a5_en-16-04-2013_einzelseiten-19-2.jpg
http://www.schott.com/tubing/images/schott_fiolax-academy_modul1_a5_en-16-04-2013_einzelseiten-19-2.jpg
http://www.grandinetti.org/resources/Research/Applications/OxideGlassStudies/GlassStructure.gif
http://www.grandinetti.org/resources/Research/Applications/OxideGlassStudies/GlassStructure.gif
http://latestcontents.com/wp-content/uploads/2014/05/Page-143.jpg
http://ietd.iipnetwork.org/sites/ietp/files/regenerative_burners.png
http://www.amfg.co.id/en/company/history.html
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padat dan berinteraksi. Foton ini dapat menembus material karena foton 

tidak memiliki energi yang cukup untuk dapat mengeksitasi sebuah gas 

elektron agar berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Fisikawan 

biasanya menjelaskan peristiwa ini dengan menggunakan teori pita. Teori 

ini menyatakan bahwa terdapat tingkat-tingkat energi pada daerah yang 

disebut pita energi. Jarak tiap pita-pita energi, yaitu jarak antara pita-pita 

energi yang lebih tinggi ke pita energi yang lebih rendah di bawahnya atau 

sebaliknya disebut dengan celah pita. Elektron sama sekali tidak dapat 

berada pada daerah celah pita ini. beberapa material memiliki celah pita 

yang lebih besar dibandingkan material yang lainnya. Kaca adalah salah 

satu material yang memiliki celah pita yang besar. Ini berarti bahwa 

elektron pada kaca membutuhkan energi yang lebih besar agar dapat 

berpindah dari satu pita energi ke pita energi di atasnya kemudian kembali 

lagi ke pita asalnya. Foton untuk cahaya tampak, yaitu cahaya yang 

memiliki panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer (panjang 

gelombang untuk cahaya warna ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga, dan 

merah), tidak memiliki cukup energi untuk dapat membuat elektron 

berpindah ke pita energi yang ada di atasnya. Akibatnya, foton cahaya 

tampak ini akan melalui kaca sehingga kaca tampak transparan. 

Sumber: http://amateur-physics.blogspot.co.id tahun 2015 no.3 

 

2. Mengapa bisa ada kaca antipeluru? 

Jawaban: 

Sebuah kaca antipeluru pada dasarnya dibuat dengan cara melapiskan 

sebuah material polikarbonat pada lembar kaca biasa. Proses pelapisan ini 

http://amateur-physics.blogspot.co.id/
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disebut dengan laminasi. Proses laminasi akan menghasilkan material yang 

mirip kaca yang lebih tebal dibandingkan kaca biasa. Material polikarbonat 

merupakan plastik transparan yang keras, sering dikenal dengan merek 

Lexan, Tuffak atau Cyrolon. Kaca antipeluru biasanya memiliki ketebalan 

antara 7 milimeter sampai 75 milimeter. Sebutir peluru yang menghantam 

sebuah kaca antipeluru akan menerobos lapisan bagian luar dari kaca 

tersebut, tetapi lapisan material kaca-polikarbonat akan mampu menyerap 

energi peluru tersebut dan menghentikannya sebelum peluru tersebut 

menembus keluar dari lapisan terakhir. 

Sumber: http://amateur-physics.blogspot.co.id tahun 2015 no.3 

 

3. Gelas kaca yang tebal justru lebih mudah pecah daripada gelas kaca yang 

tipis saat disajikan air panas ke dalam gelas. Kenapa demikian? 

Jawaban: 

Zat akan memuai (ukuranya bertambah besar) jika dipanaskan. Hal ini 

terjadi karena ketika dipanaskan (diberi kalor), partikel-partikel zat akan 

mendapat tambahan energi. Akibatnya, partikel-partikel zat bergerak acak 

secara lebih cepat sehingga membutuhkan ruang lebih besar. 

Ketika sebuah gelas diisi air panas, energi dari air panas itu akan merambat 

mulai dari dinding gelas yang paling dalam sampai ke dinding gelas yang 

paling luar. Ketika suatu lapisan dinding gelas menerima energi tambahan, 

lapisan tersebut akan langsung memuai. Jadi, yang lebih dulu memuai 

adalah dinding gelas yang paling dalam, sedangkan dinding gelas yang 

paling luar memuai paling akhir. 

http://amateur-physics.blogspot.co.id/
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Jika gelas terbuat dari kaca yang tebal, jarak antara dinding dalam dan 

dinding luar gelas cukup jauh. Hal ini membuat energi panas membutuhkan 

waktu yang lebih lama untuk dapat tersebar ke seluruh dinding gelas. 

Ketika dinding dalam gelas telah memuai sedemikian besar, dinding luar 

belum memuai sama sekali. Akibatnya, dinding dalam akan mendesak 

dinding luar dan berakibat pada pecahnya gelas. 

Sumber: http://detektif-fisika-doni.blogspot.co.id tahun 2012 no.8 

Geoff Rayner-Canham dan Tina Overton. (2010).  Descriptive Inorganik 

Chemistry. New York: W.H Freeman and Company. Fifth Edition 

 

 

 

http://detektif-fisika-doni.blogspot.co.id/
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BAB 20. MATERIAL KRISTAL 

CAIR  
 

Kristal Cair – Fasa Keempat dari Materi 

A. Pendahuluan 

Kristal cair mulai dikenal pada tahun 1888 ketika seorang ahli botani 

Austria bernama Friedrich Reinitzer mengamati bahwa bahan yang dikenal 

dengan kolestrol benzoat memiliki dua titik leleh yang berbeda. Dalam 

eksperimennya, Reinitzer me-ningkatkan suhu pada sampel padat dan 

mengamati perubahan kristal menjadi sebuah cairan yang tidak jelas. Saat ia 

meningkatkan suhu lebih lanjut, material ini berubah menjadi cairan transparan 

yang jelas. Karena pekerjaan yang telah dilakukannya ini, Reinitzer dijadikan 

sebagai penemu fasa baru dari materi yaitu fase kristal cair (1). 

Kristal cair adalah fase stabil termodinamika yang di-karakterisasikan 

dengan anisotropi dari sifat-sifatnya tanpa adanya kisi-kisi kristal tiga dimensi 

(1). Kristal cair juga di-jelaskan secara akurat sebagai susunan dari molekul 

pada keadaannya. Dalam keadaan kristal cair, gaya antarmolekul tidak sama 

pada semua arah dengan kristal padat; dibeberapa arah terdapat gaya yang 

lemah dibanding yang lain. Sebagai material yang dipanaskan, gerakan 

meningkat dari gaya awal yang lemah, tapi ikatan pada molekulnya mempunyai 

gaya yang kuat. Susunan dari molekul pada tipe kristal cair ini dapat dilihat 

pada gambar 1 (2). 
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Gambar 1. Susunan dari Molekul dalam kristal cair dan Nanorings 

(Sumber : www.google.com) 

 
Material kristal cair umumnya mempunyai beberapa karakteristik umum. 

Antara lain memiliki struktur molekul seperti balok, gaya dipol yang kuat dan 

http://www.google.com/
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mudah dipolarisasi oleh substituen. Gaya dipol hadir ketika terdapat dua 

muatan listrik yang seimbang memiliki muatan yang berlawanan dan 

dipisahkan  oleh jarak yang pendek. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Sejarah Kristal Cair 

Material kristal cair telah diamati selama lebih dari satu abad tapi tidak 

diakui sampai tahun 1880-an. Terobosan signifikan terjadi pada tahun 1888 

ketika Ahli Botani Austria bernama Friedrich Reinitzer mengamati material 

yang dikenal dengan kolestrol benzoat memiliki dua titik leleh yang jelas. 

Reinitzer menyampaikan hasil kerjanya ke Otto Lehmann seorang Profesor Ahli 

Fisika di jerman. Lehmann telah mem-bangun mikroskop polarisasi dengan 

taraf kontrol temperatur yang tepat dari sampel. Dia memeriksa material milik 

Reinitzer dengan mikroskop dan mencatat kesamaan dengan sampel lain yang 

ia pelajari selanjutnya. Istilah „kristal cair‟ diciptakannya pada tahun 1900 

(meskipun pertama dinamakan „flowing crystal‟ (1889) dan „kristal padat‟ 

(1890)) (3). 

Perlahan studi dari fase ini menyebar keseluruh benua dan terjadi ledakan 

pertumbuhannya pada tahun 1970-an dan 1980-an. Teori dari fase kristal cair ini 

menambahkan dimensi baru pada ilmu pengetahuan dan penemuan dari 

penampilan kristal cair (liquid crystal display) memberi lapangan dimensi 

praktis. Studi ilmiah kristal cair bersangkutan dengan sifat kimia dan sifat fisika 

pada keadaannya. Teknologi kristal cair telah menjadi bagian dari kehidupan 

kita, pertama muncul pada jam tangan dan kalkulator, tetapi sekarang telah 
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digunakan pada semua instrumen canggih, termasuk laptop. Keuntungannya 

yang pertama adalah konsumsi daya rendah dan ukuran kecil (3).      

2. Klasifikasi dari Kristal Cair 

Karakteristik pembeda dari fase benda terkondensasi adalah : 

a. Orde Posisi 

b. Orde Orientasi. 

 

Orde posisi menunjukkan sejauh mana molekul atau kelompok dari 

molekul memperlihatkan simetri translasi. Orde orientasi menunjukkan sejauh 

mana molekul meluruskan sepanjang arah tertentu pada jarak jauh (3). 

Selain itu, kristal cair  juga dikelompokkan menjadi : 

a. Thermothropics : ini memiliki molekul organik kecil, biasanya 

seperti batang atau piringan, yang menunjukkan perilaku mesomorphic 

sebagai fungsi temperatur (4). 

b. Lyotropic: ini mengandung campuran dari molekul organik yang 

menunjukkan perilaku mesomorphic sebagai fungsi dari konsentrasi 

satu atau lebih spesies molekul dalam campuran, serta 

temperatur (4). 

Fase kristal cair terjadi paling mudah dalam sistem yang 

molekulnya memiliki bentuk yang menyerupai  kemasan paralel. Beberapa 

perwakilan bentuk kristal ini ditunjukkan pada Gambar 3 (3). 
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Gambar 3. Bentuk anisotropi dari molekul kristal cair (3) 
(Sumber : www.google.com) 

 

Fase nematic kristal cair calamitic adalah fase kristal cair sederhana. 

Dalam fase ini molekul mempertahankan arah orientasi yang disukai karena 

mereka menyebar di seluruh sampel. Tidak ada urutan posisi di fase ini (gambar 

4). Nama ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya benang, karena dalam 

mikroskop polarisasi sering ada banyak garis-garis gelap terlihat dalam sampel 

film tebal. Garis ini mencacat urutan orientasi dan disebut disclination. Arah 

disukai adalah bagian bawah selain disclinations. Kedalam urutan orientational 

dari nematics, ada orde posisi dari pusat massa disusun berlapis-lapis. Molekul-

molekul tidak semua menunjuk ke arah yang sama sepanjang waktu. Mereka 

hanya cenderung menunjukkan lebih dalam satu arah dari waktu ke waktu dari 

arah lainnya. Arah ini disebut sebagai „director‟ kristal cair. Jika director tegak 

lurus terhadap lapisan di mana molekul lebih mungkin, maka disebut smectic A 

Liquid Kristal (gambar 4). Jika director membuat sudut lain dari 90 ° ke lapisan 

ini, itu adalah fase smectic C. Nama smectic berasal dari bahasa Yunani kata 

untuk sabun, karena sifat mekanik fase ini mengingatkan peneliti awal sistem 

sabun (5). 
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Gambar 4. Fase Kristal Cair (5) 

 

C. Struktur dan Sifat-Sifat Fisik dan Kimia Spesifik  

Kristal cair dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu : kristal 

cair thermotropic dan kristal cair lyotropic. Kedua jenis kristal ini dibedakan 

berdasarkan mekanisme yang mendorong organisasi dirinya, tapi keduanya 

sama dalam banyak cara. Transaksi thermotropic terjadi dalam banyak kristal 

cair, dan hal ini didefinisikan oleh fakta bahwa transisi kekeadaan cair diinduksi 

termal. Artinya, salah satunya dapat mencapai ke keadaan kristal cair dengan 

meningkatkan temperatur dari wujud padat dan menurunkan temperatur dari 

cairan. Kristal cair thermotropic dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe : kristal 

cair enantiotropic, yang mana dapat berubah menjadi keadaan kristal cair  dari 

salah satu penurunan temperatur dari airan atau meningkatkan temperatur dari 

padatan, dan kristal cair monotropic yang mana hanya dapat mengalami 

perubahan menjadi keadaan kristal cair dari salah satu peningkatam temperatur 

dari padatan atau menurunkan temperatur dari padatan, tapi tidak keduanya. 
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Umumnya, mesofase thermotropic terjadi karena adanya gaya dispersi 

anisotropic diantara molekul dan kumpulan interaksi. 

  Berbeda dengan mesofase thermotropic, transisi kristal cair lyotropic 

terjadi dengan pengaruh pelarut bukan dengan perubahan suhu. Mesofase 

lyotropic terjadi sebagai hasil dari kumpulan induksi pelarut dari mesogen unsur 

pokok (konstituen) menjadi struktur misel. Mesogen Lyotropic biasanya 

amphiphilic, maksudnya mereka terdiri dari kedua bagian liofilik dan liofobik. 

Hal ini menyebabkan mereka membentuk struktur misel dengan adanya pelarut, 

karena ujung liofobik akan tinggal bersama sebagai ujung liofilik yang 

memberikan larutan kearah luar (1).   

  

D. Metodologi/Sintesis 

     1. Sintesis Kristal Cair 

Dalam bahan kristal cair, sifat mesomorphic muncul dalam suhu yang 

memiliki interval berbeda. Ada banyak jenis mesophases yang dapat 

diidentifikasi oleh masing-masing tekstur ketika diselidiki dengan mikroskop 

optik terpolarisasi (POM) atau dengan diferensial pemindaian kalorimetri 

(DSC), yang jelas bukti suhu transisi dan nilai-nilai transisi entalpi (6). 

Dalam kasus kristal cair, bersama birefringence optik dan fluiditas, 

senyawa harus menjadi termal stabil dalam domain mesophases. Untuk 

senyawa tersebut, stabilitas titik kritis termal terutama ketika membersihkan 

sedang dekat suhu dekomposisi. Lebih, merancang kristal cair baru, itu 

adalah kepentingan utama untuk melampirkan unit mesogenic yang 

stabil termal bahkan pada suhu yang tinggi (7). 
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Kelompok mesogenic disusun menggunakan rute sintetis disajikan dalam 

Gambar 5. sintesis melibatkan esterifikasi Williamson dari 4- (4-

hydroxyphenylazo) asam benzoat dengan n-alkil bromida, dengan hasil 

antara 44,9 ÷ 69,7% (8).  

 

 

 

 

Gambar 5. Sintesis dari Senyawa Mesogenic (8) 
(sumber : www.google.com) 
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2. Analisa Kualitas Produk 

Fase kristal cair dapat diidentifikasi dengan berbagai teknik seperti 

mikroskop polarisasi optik, diferensial scanning kalorimetri, analisis X-ray, 

studi miscibility, hamburan neutron Studi dan resonansi magnetik nuklir. 

Beberapa di antaranya adalah dijelaskan di bawah ini. 

a) Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

Kalor dibutuhkan untuk melelehkan kristal padat ke fase kristal cair. 

Kalor diukur dengan menggunakan instrumen DSC. meskipun 

DSC tidak dapat mengidentifikasi jenis fase, tapi dapat menyediakan 

Informasi berharga seperti suhu transisi yang tepat dan entalpi dari fase 

yang berbeda. 

b) Mikroskop Kalorimetri 

Dalam mikroskop polarisasi, cahaya terpolarisasi (Gambar 4) melewati 

filter polarisasi. Kemudian melewati sampel, dan kemudian melalui filter 

polarisasi kedua yang disebut analyzer. Ketika bahan kristal cair 

ditempatkan pada kaca mikroskop dengan kaca penutup dan kaca  

dipanaskan dan dilihat menggunakan mikroskop polarisasi, hal ini 

membuat tekstur karakteristik masing-masing jenis kristal cair dapat 

dilihat. Pendingin cairan dapat juga menghasilkan tekstur ini ketika fase 

kristal cair yang hadir. 

 

Gambar 6. Polarisasi pada Mikroskop Polarisasi (3) 

c) Kristallografi X-ray 
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Ini dapat digunakan untuk mempelajari sejauh mana translasi atau orde 

posisi, dan dengan demikian dapat menyimpulkan jenis fase kristal cair 

(3). 

 

E. Kegunaan 

Teknologi kristal cair mempunyai pengaruh besar yang luas dalam 

pengetahuan dan teknik, maupun alat teknologi. Aplikasi jenis khusus untuk 

material ini masih terus ditemukan dan terus memberikan solusi efektif untuk 

banyak permasalahan yang berbeda antara lain: 

1. Liquid Crystal Display (LCD) 

Aplikasi umum dari teknologi kristal cair adalah Liqud Crystal Display 

(LCD) atau Tampilan Kristal Cair. Bidang ini menjadi Industri miliaran, 

dan banyak penemuan ilmiah dan rekayasa yang signifikan telah dibuat (1)  

2. Liquid Crystal Thermometer 

Kristal cair Nematic kiral memantulkan cahaya dengan gelombang 

seimbang dengan puncak. Karena puncak bergantung dengan temperatur, 

pantulan warna juga bergantung dengan temperatur. Kristal cair mungkin 

untuk secara akurat mengukur temperatur hanya dengan melihat warna dari 

termometer. Dengan mencampur senyawa yang berbeda, perangkat ini 

praktis untuk setiap rentang waktu 

“Mood Ring” merupakan hal yang populer beberapa tahun yang lalu,  

Kristal cair kiral nematic memberi keuntungan dari kemampuan uniknya. 

Aplikasi yang penting dan praktis ini telah dikembangkan diberbagai bidang 

seperti kedokteran dan elektronik. Perangkat kristal cair khusus dapat 

diletakkan ke kulit untuk menunjukkan "pemetaan" suhu. Hal ini berguna 
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untuk masalah fisik, seperti tumor, memiliki suhu yang berbeda dari 

jaringan sekitarnya. Sensor suhu kristal cair juga dapat digunakan untuk 

menemukan koneksi yang buruk pada papan sirkuit dengan mendeteksi 

karakteristik suhu yang lebih tinggi. 

3. Pencitraan optik 

Aplikasi kristal cair yang sedang diselidiki adalah pencitraan optik dan 

perekaman. Dalam teknologi ini, sel kristal cair ditempatkan di antara dua 

lapisan fotokonduktor. Cahaya diterapkan pada fotokonduktor, yang 

meningkatkan material konduktivitas. Hal ini menyebabkan medan listrik 

untuk mengembangkan dalam kristal cair sesuai dengan intensitas cahaya. 

Pola listrik dapat ditularkan oleh elektroda, yang memungkinkan gambar 

yang akan direkam. Teknologi ini sedang dikembangkan dan merupakan 

salah satu yang paling menjanjikan bidang penelitian kristal cair. 

4. Aplikasi lain Kristal Cair 

Kristal cair memiliki banyak kegunaan lainnya. Mereka digunakan untuk 

mesin nondestruktif pengujian bahan di tekanan rendah. Teknik ini juga 

digunakan untuk visualisasi RF (radio frekuensi) gelombang. Mereka 

digunakan dalam aplikasi medis di mana, misalnya, tekanan transien 

ditularkan oleh kaki berjalan di tanah diukur. Massa molar rendah (LMM) 

kristal cair memiliki aplikasi termasuk disk optik bisa dihapus, penuh warna 

"elektronik slide "untuk komputer dibantu menggambar (CAD), dan 

modulator cahaya untuk pencitraan elektronik warna. 

Sebagai properti baru dan kristal cair diselidiki dan diteliti, bahan-bahan 

ini yakin untuk mendapatkan semakin penting dalam aplikasi industri dan 

ilmiah (1). 
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F. Kesimpulan 

Kristal cair adalah fase stabil termodinamika yang di-karakterisasikan 

dengan anisotropi dari sifat-sifatnya tanpa adanya kisi-kisi kristal tiga dimensi . 

Kristal cair juga di-jelaskan secara akurat sebagai susunan dari molekul pada 

keadaannya. kristal cair  dikelompokkan menjadi : 

1. Thermothropics : ini memiliki molekul organik kecil, biasanya 

seperti batang atau piringan, yang menunjukkan perilaku mesomorphic 

sebagai fungsi temperatur . 

2. Lyotropic: ini mengandung campuran dari molekul organik yang 

menunjukkan perilaku mesomorphic sebagai fungsi dari konsentrasi 

satu atau lebih spesies molekul dalam campuran, serta 

temperatur. 

Aplikasi dari Kristal cair ini antara lain pada pembuatan Liquid Crystal 

Display, Liquid Crystal Thermometer, Pencitraan Optik, dan aplikasi kristal 

cair pada teknologi lainnya. 
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Pertanyaan 

 

1. Jelakanlah Pengertian dari Kristal Cair? 

Jawaban : 

Kristal cair adalah fase stabil termodinamika yang di-karakterisasikan 

dengan anisotropi dari sifat-sifatnya tanpa adanya kisi-kisi kristal tiga 

dimensi 

 

2. Jelaskanlah Klasifikasi dari Kristal Cair? 

Jawaban : 

http://pl.cwru.edu/tutorial/enhaned/files/lindex.html.%20Pages%201-7.%20(2013
http://pl.cwru.edu/tutorial/enhaned/files/lindex.html.%20Pages%201-7.%20(2013
http://www.scifun.org/
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Kristal cair  juga dikelompokkan menjadi : 

a) Thermothropics : ini memiliki molekul organik kecil, biasanya 

seperti batang atau piringan, yang menunjukkan perilaku 

mesomorphic sebagai fungsi temperatur . 

b) Lyotropic: ini mengandung campuran dari molekul organik yang 

menunjukkan perilaku mesomorphic sebagai fungsi dari konsentrasi 

satu atau lebih spesies molekul dalam campuran, serta 

temperatur. 

 

3. Apa saja Aplikasi dari Kristal Cair? 

Jawaban : 

Aplikasi dari Kristal cair antara lain : 

a) Liquid Crystal Display (LCD) 

b) Liquid Crystal Thermometer 

c) Untuk pengujian mekanik nondestruktif dari bahan dibawah tekanan 

d) Untuk Visualisasi gelombang RF (Frekuensi Radio) dalam 

gelombang panduan 

e) Pencitraan Elektronik 

f) Sistem kopling, dll. 
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GLOSARIUM 
 

AAS  : Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) adalah suatu alat 

yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan 

unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada 

penyerapan absorbsi radiasi oleh atom bebas. 

Atomik   : Molekul diatomik adalah molekul yang hanya terdiri dari 

dua atom. Kedua atom tersebut dapat berupa unsur yang 

sama maupun berbeda. Awalan di- pada 

kata diatomik berasal dari bahasa Yunani yang artinya dua. 

Biomaterial  : istilah biomaterial atau biomaterials seringkali 

dipergunakan dalam ilmu pengetahuan, baik kimia, biologi, 

bahkan kedokteran. Secara singkat biomaterial ini dapat 

diberikan arti sebagai segala wujud material yang ada dalam 

kehidupan, baik organik atau non organik, baik alami atau 

sintetis yang kemudian dipergunakan dalam tubuh manusia. 

Elektronik : Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif 

dan umumnya ditulis sebagai e-. Elektron tidak memiliki 

komponen dasar ataupun substruktur apapun yang 

diketahui, sehingga ia dipercayai sebagai partikel 

elementer.[2] 

FTIR  : Pada dasarnya Spektrofotometer Fourier Transform Infra 

Red (disingkat FTIR) adalah sama dengan Spektrofotometer 

Infra Red dispersi, yang membedakannya adalah 

pengembangan pada sistem optiknya sebelum berkas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Atom
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Fisika_partikel
https://id.wikipedia.org/wiki/Partikel_elementer
https://id.wikipedia.org/wiki/Partikel_elementer
https://id.wikipedia.org/wiki/Elektron#cite_note-prl50-4
https://id.wikipedia.org/wiki/Dispersi
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sinar infra merah melewati sampel. Dasar pemikiran dari 

Spektrofotometer Fourier Transform Infra Red adalah dari 

persamaan gelombang yang dirumuskan oleh Jean Baptiste 

Joseph Fourier (1768-1830) seorang 

ahli matematika dari Prancis. Dari 

deret Fourier tersebut intensitas gelombang dapat 

digambarkan sebagai daerah waktu atau daerah frekuensi. 

Perubahan gambaran 

intensitas gelombang radiasi elektromagnetik dari daerah 

waktu ke daerah frekuensi atau sebaliknya 

disebut Transformasi Fourier (Fourier Transform). 

Gelas  : Kaca adalah zat tembus cahaya dan jernih yang terjadi jika 

tanah kersik dalam bentuk pasir kwarsa dan batu api yang 

ditumbuk atau batu pasir yang dilebur bersama dengan zat-

zat kimia. Kaca mengandung silika (pasir), potasium, kapur, 

dan beberapa bagian bahan kimia yang lain. Semua bagian 

bahan ini dicairkan dan disejukkan pada suhu udara tertentu 

untuk menjadikannya keras tapi licin. 

Komposit : Material komposit adalah sebuah dan atau 

sekumpulan material yang terbuat dari dua bahan atau lebih 

yang tetap terpisah dan berbeda dalam level makroskopik 

selagi membentuk komponen tunggal. 

Kristal  :Kristal atau hablur adalah suatu padatan yaitu atom, 

 molekul, atau ion penyusunnya terkemas secara teratur dan 

polanya berulang melebar secara tiga dimensi.[1][2] Secara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Infra_merah
https://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Joseph_Fourier
https://id.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Joseph_Fourier
https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Prancis
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fourier&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Intensitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daerah_waktu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daerah_frekuensi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang
https://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetik
https://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensi
https://id.wikipedia.org/wiki/Transformasi_Fourier
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform
https://id.wikipedia.org/wiki/Material
https://id.wikipedia.org/wiki/Padatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Atom
https://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
https://id.wikipedia.org/wiki/Ion
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristal#cite_note-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristal#cite_note-1
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umum, zat cair membentuk kristal ketika mengalami proses 

pemadatan. Pada kondisi ideal, hasilnya bisa berupa kristal 

tunggal, yang semua atom-atom dalam padatannya 

"terpasang" pada kisi atau struktur kristal yang sama, tetapi, 

secara umum, kebanyakan kristal terbentuk secara simultan 

sehingga menghasilkan padatan polikristalin. 

Kubik    Dalam kristalografi, sistem kristal kubik (atau isometrik) 

adalah sistem kristal di mana sel satuan berada dalam 

sebuah bentuk kubus. Sistem ini merupakan sistem yang 

paling sederhana dan paling umum yang ditemukan 

pada kristal dan mineral. 

Monoklinik : Dalam kristalografi, sistem kristal monoklinik adalah salah 

satu dari 7 sistem kristal. Sebuah sistem kristal 

dideskripsikan oleh tiga vektor. Dalam sistem 

monoklinik, kristal dideskripsikan oleh vektor dengan 

panjang tidak sama, seperti dalam sistem ortorombik. 

Mereka membentuk prisma persegi panjang dengan jajar 

genjang sebagai dasarnya. Oleh karenanya dua pasang 

vektor berbentuk tegak lurus (bertemu pada sudut kanan), 

sedangkan pasangan ketiganya membuat sudut selain 90°. 

Matriks  : Matriks adalah bahan utama dari sebuah material komposit 

yang akan dinaikkan mechanical properties nya oleh bahan 

penguat (reinforcement). Matrik ini harus mampu mengikat 

bahan reinforcement dengan baik agar tidak terjadi 

fenomena fiber pull out, yaitu serat yang terlepas dari matrik. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cair
https://id.wikipedia.org/wiki/Atom
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kisi_kristal&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_kristal
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristalografi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kristal
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sel_satuan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kubus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristal
https://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristalografi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kristal
https://id.wikipedia.org/wiki/Vektor_(geometri)
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristal
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortorombik&action=edit&redlink=1
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Monomer :Dalam kimia, suatu monomer (dari bahasa 

Yunani mono "satu" dan meros "bagian") adalah 

struktur molekul yang dapat berikatan secara kimia dengan 

monomer lainnya untuk menyusun molekul polimer yang 

panjang dan berulang-ulang [1]. Monomer dapat 

berupa hidrokarbon, gula, asam amino, atau asam lemak. 

Nanomaterial  :Nanomaterial adalah bidang ilmu material dengan 

pendekatan berbasis Nanoteknologi. Nanoteknologi adalah 

pembuatan dan penggunaan materi atau devais pada ukuran 

sangat kecil. Materi atau devais ini berukuran antara (1 – 

100) nanometer. Satu nm sama dengan satu-per-milyar 

meter (0.000000001 m), yang berarti 50.000 lebih kecil dari 

ukuran rambut manusia. Ukuran (1 – 100) nm ini disebut 

juga dengan skala nano (nanoscale). Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa nanomaterial itu adalah bahan atau material yg 

berukuran sangat kecil (skala nano) yaitu 1-100 

nm. Teknologi nano meliputi pencitraan, pemodelaan, 

pengukuran, fabrikasi dan memanipulasi sesuatu pada skala 

nano. 

Ortorhombik : Sistem ortorombik didasarkan pada tiga sumbu yang tidak 

sama semua padasudut kanan satu sama lain. Seperti bisa 

dibayangkan, sebagai salah satupemandangan ke setiap salah 

satu sumbu, dua sumbu yang tidak samamenyilang di sudut 

kanan dapat dilihat. Sebuah simetri dua kemungkinan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
https://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
https://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://id.wikipedia.org/wiki/Monomer#cite_note-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbon
https://id.wikipedia.org/wiki/Gula
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_lemak
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rotasikali lipat terlihat di sumbu serta dua pesawat cermin 

kemungkinan yang sejajar dengan sumbu. 

Plastik  : Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau 

semi-sintetik. Plastik terbentuk dari kondensasi organik atau 

penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk 

meningkatkan kualitas plastik. Ada beberapa polimer alami 

yang termasuk plastik. Plastik dapat dibentuk 

menjadi film atau fiber sintetik. Plastik didesain dengan 

variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat 

menoleransi panas, keras, ketahanan, dan lain-lain. 

Digabungkan dengan kemampuan adaptasinya, komposisi 

yang umum dan beratnya yang ringan, dipastikan plastik 

digunakan hampir di seluruh bidang industri. 

Polimer  : Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang, 

terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang 

disebut monomer. Sekalipun biasanya 

merupakan organik (memiliki rantai karbon), ada juga 

banyak polimer inorganik. Contoh terkenal dari polimer 

adalah plastik dan DNA. Polimer didefinisikan sebagai 

substansi yang terdiri dari molekul-molekul yang 

menyertakan rangkaian satu atau lebih dari satu unit 

monomer. Manusia sudah berabad-abad menggunakan 

polimer dalam bentuk minyak, aspal, damar, dan permen 

karet. Tapi industri polimer modern baru mulai berkembang 

pada masa revolusi industri. Di akhir 1830-an, Charles 

https://id.wikipedia.org/wiki/Polimerisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kondensasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia_organik
https://id.wikipedia.org/wiki/Film
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiber_sintetik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Atom
https://id.wikipedia.org/wiki/Monomer
https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Inorganik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Plastik
https://id.wikipedia.org/wiki/DNA
https://id.wikipedia.org/wiki/Charles_Goodyear
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Goodyear berhasil memproduksi sebentuk karet alami yang 

berguna melalui proses yang dikenal sebagai “vulkanisasi”. 

40 tahun kemudian, seluloid (sebentuk plastik keras dari 

nitrocellulose) berhasil dikomersialisasikan. Adalah 

diperkenalkannya vinyl, neoprene, polystyrene, dan nilon 

pada tahun 1930-an yang memulai „ledakan‟ dalam 

penelitian polimer yang masih berlangsung sampai sekarang. 

Poros  : Material mikropori adalah material yang mengandung pori-

pori dengan diameter kurang dari 2 nm. Contoh material 

mikropori misalnya zeolit dan kerangka logam-organik. 

Material berpori diklasifikasikan menjadi beberapa jenis 

berdasarkan ukurannya. Rekomendasi dari panel yang 

diadakan oleh Persatuan Internasional Kimia Murni dan 

Terapan (IUPAC) adalah:[1] Material mikropori, 

diameternya kurang dari 2 nm. Material mesopori, 

diameternya antara 2 hingga 50 nm. Material makropori, 

diameternya lebih dari 50 nm. Mikropori dapat didefinisikan 

secara berbeda dalam konteks lain. Misalnya dalam konteks 

agregasi berpori seperti tanah, mikropori didefinisikan 

sebagai rongga dengan ukuran kurang dari 30 μm.[2] 

Spketroskopi  : Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari materi dan 

atributnya berdasarkan cahaya, suara atau partikel yang 

dipancarkan, diserap atau dipantulkan oleh materi tersebut. 

Spektroskopi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari interaksi antara cahaya dan materi. Dalam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Charles_Goodyear
https://id.wikipedia.org/wiki/Nanometer
https://id.wikipedia.org/wiki/Zeolit
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerangka_logam-organik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Internasional_Kimia_Murni_dan_Terapan
https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Internasional_Kimia_Murni_dan_Terapan
https://id.wikipedia.org/wiki/Material_mikropori#cite_note-1
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https://id.wikipedia.org/wiki/Material_mesopori
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https://id.wikipedia.org/wiki/Materi
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catatan sejarah, spektroskopi mengacu kepada cabang ilmu 

di mana "cahaya tampak" digunakan dalam teori-teori 

struktur materi serta analisis kualitatif dan kuantitatif. 

Dalam masa modern, definisi spektroskopi berkembang 

seiring teknik-teknik baru yang dikembangkan untuk 

memanfaatkan tidak hanya cahaya tampak, tetapi juga 

bentuk lain dari radiasi elektromagnetik dan non-

elektromagnetik seperti gelombang mikro, gelombang 

radio, elektron, fonon, gelombang suara, sinar x dan lain 

sebagainya.[1] 

Semen  :Semen adalah zat yang digunakan untuk 

merekat batu, bata, batako, maupun bahan 

bangunan lainnya. Sedangkan kata semen sendiri berasal 

dari caementum (bahasa Latin), yang artinya "memotong 

menjadi bagian-bagian kecil tak beraturan". Meski sempat 

populer pada zamannya, nenek moyang semen made 

in Napoli ini tak berumur panjang. Menyusul runtuhnya 

Kerajaan Romawi, sekitar abad pertengahan (tahun 1100-

1500 M) resep ramuan pozzuolana sempat menghilang dari 

peredaran. 

SEM  : Mikroskop pemindai elektron (Scanning Electron Microscope; 

SEM) adalah jenis mikroskop elektron yang mencitrakan 

permukaan sampel oleh pemindaian dengan pancaran 

tinggi elektron. Elektron yang berinteraksi dengan atom yang 

membentuk sampel menghasilkan sinyal yang berisi 
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informasi tentang sampel dari permukaan topografi, 

komposisi dan sifat lainnya seperti daya konduksi listrik. 

Tetrahedral : Struktur molekul tetrahedron atau tetrahedral memiliki 

satu atom sebagai pusat dan empat substituen yang tersusun 

dalam bentuk limas segitiga, atau tetrahedron ("empat 

muka"). Contoh molekul dengan struktur tetrahedral 

adalah metana (CH4). Atom karbon dalam molekul ini 

terikat dengan atom-atom hidrogen melalui empat 

pasang elektron ikatan, tanpa pasangan elektron 

bebas.[1] Keempatnya tersusun dengan sudut yang sama 

(109,5°), menghasilkan bangun ruang limas segitiga: empat 

atom hidrogen di sudut-sudutnya, dan satu atom karbon di 

tengah-tengah. Keempat muka limas ini berbentuk segitiga 

sama sisi.[2] 

XRD  : X-Ray Diffraction (XRD) adalah teknik analisis cepat non 

destruktif yang terutama digunakan untuk identifikasi fase 

bahan kristal dan dapat memberikan informasi tentang 

dimensi unit sel. Bahan yang dianalisis adalah dapat berupa 

bahan padat (terutama yang mempunyai struktur kristal) 

berbentuk powder atau tepung. 

XRF  : Floresensi sinar X (x-ray flourescence, XRF) adalah 

fluoresensi (emisi karakteristik sekunder) sinar-X dari bahan 

yang tereksitasi karena dibombardir dengan sinar X 

berenergi tinggi atau sinar gamma. Fenomena ini banyak 

dimanfaatkan untuk analisis unsur dan kimia analisis, 
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terutama dalam menneliti logam, kaca, keramik dan bahan 

bangunan, dan dalam geokimia, ilmu forensik, arkeologi dan 

benda-benda seni[1] seperti lukisan[2] dan mural. Bombardir 

dengan sinar-X berenergi tinggi dan sinar gamma 

mengeksitasi elektron-elektron dari unsur yang diselidiki. 

Ketika elektron-elektron ini kembali ke keadaan dasar, sinar 

X-ray akan dipancarkan dengan energi tertentu.[3] Besar 

energi ini berbeda-beda tergantung unsur, sehingga dengan 

mendeteksi pancaran sinar X ini, peneliti dapat mengetahui 

unsur dalam suatu bahan.[4] 
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