
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang Masalah 

Barang tambang memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Sebagai 

contoh tembaga dalam industri elektronika, alumunium dalam industri pesawat 

terbang dan besi dalam pembuatan mesin-mesin industri. Akan tetapi material-

material yang terdapat di alam tersebut masih berupa campuran (tidak murni). 

Untuk mengetahui kandungan material atau kemurnian dalam barang 

tambang tersebut diperlukan suatu metode. Salah satunya adalah dengan metode 

non destruktif yaitu metode yang tidak merusak bahan yang di analisa, contohnya 

metode difraksi sinar-X (XRD). Metode difraksi sinar-X dapat digunakan dengan 

cuplikan seperti logam, paduan logam (alloy), bahan-bahan mineral anorganik, 

polimer dan material organik (Suryanarayana dan Norton, 1998). 

 Keunggulan dari metode XRD adalah hanya memerlukan sedikit cuplikan 

(<1 gram) di dalam analisa. Metode ini didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa 

setiap unsur atau senyawa akan menghasilkan pola difraksi sinar-X yang khas, 

artinya setiap unsur atau senyawa memiliki pola difraksi sendiri, seperti setiap 

manusia tidak ada yang memiliki sidik jari yang sama (Suryanarayana dan 

Norton,1998).  

Pada umumnya material di alam merupakan material polikristal. Difraksi 

sinar x untuk polikristal yang memiliki struktur kristal tidak sederhana akan 

menghasilkan pola difraksi yang puncak-puncaknya saling tumpang tindih (over 
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lapping) sehingga sulit dianalisa secara manual. Salah satu cara untuk 

menganalisa pola difraksi yang puncak-puncaknya saling tumpang tindih adalah 

menggunakan metode Rietveld  (Kisi,1994).  

Metode Rietveld merupakan suatu metode untuk menganalisa pola difraksi 

yang puncak-puncaknya saling tumpang tindih menggunakan asas kuadrat 

terkecil. Perangkat lunak metode Rietveld seperti General Structure Analysis 

System (GSAS) (von Dreele dan Larson, 2004), FullProf (Carvajal, 1984) dan 

Rietan (Izumi, 1990) dapat diperoleh secara cuma – cuma melalui internet. Semua 

perangkat lunak tersebut dapat dioperasikan pada personal computer (PC) 

menggunakan sistem operasi Disk Operating System (DOS) atau Unix. Dalam 

penelitian ini digunakan perangkat lunak GSAS untuk menganalisis pola difraksi 

serbuk Ni dan Fe. 

Di Sub Lab Fisika UPT laboratorium pusat MIPA UNS terdapat fasilitas 

difraksi sinar-X model Shimadzu -6000. Akan tetapi pemanfaatannya baru sebatas 

pada analisa kualitatif dengan memanfaatkan data base Powder Diffraction File 

(PDF). Padahal metode XRD juga dapat digunakan untuk analisa kuantitatif. Hal 

ini berdasarkan intensitas puncak difraksi suatu campuran unsur adalah sebanding 

dengan fraksi volume dari unsur-unsur tersebut di dalam campuran 

(Suryanarayana dan Norton,1998).  

Dalam penelitian ini sebagai cuplikan dipilih unsur Ni dan Fe karena 

unsur-unsur tersebut menghasilkan puncak-puncak difraksi yang overlapping, 

selain itu unsur-unsur tersebut telah tersedia di Sub Lab Fisika UPT laboratorium 

pusat MIPA UNS. 
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I.2.  Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan di 

kaji dalam skripsi ini adalah bagaimana menghitung perbandingan nilai fraksi 

volume unsur-unsur yang terkandung di dalam campuran Ni dan Fe menggunakan 

metode Rietveld GSAS.  

I.3.  Batasan Masalah 

 Dalam skripsi ini campuran yang di gunakan adalah material serbuk Ni 

dan Fe . Nilai fraksi volume di hitung menggunakan metode Rietveld GSAS.  

I.4.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung nilai fraksi volume unsur 

dalam campuran Ni dan Fe menggunakan metode Rietveld dengan perangkat 

lunak GSAS.  

I.5.  Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 

1. Untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas difraktometer Shimadzu 

6000 yang berada di Sub Lab. Fisika Lab. Pusat MIPA UNS.  

2. Untuk memberikan metode alternatif dalam menghitung nilai fraksi 

volume unsur suatu campuran menggunakan metode Rietveld dengan 

perangkat lunak GSAS.  

3. Sebagai acuan penelitian lebih lanjut. 
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I.6.  Sistematika Penulisan 

 Laporan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan  

BAB II Kajian Pustaka 

BAB III Metodologi Penelitian 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB V Penutup 

 Pada Bab I dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan serta 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II berisi tentang studi kepustakaan yang meliputi difraksi sinar-X, 

kristalografi, dan metode Rietveld. Sedangkan Bab III berisi metode penelitian 

yang meliputi data penelitian, alat dan bahan yang diperlukan serta langkah – 

langkah dalam penelitian. Bab IV dipaparkan tentang waktu, tempat dan 

pelaksanaan penelitian serta hasil penelitian yang dibahas dengan acuan dasar 

teori yang telah dipelajari. Bab V berisi simpulan dari pembahasan di bab 

sebelumnya dan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut dari skripsi ini. 
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