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Abitrak. Semakin pesatnya kemajuan teknologi. penggunaan gadget, ipad maupun alat komunikasi handphone 
lainya semakin mendapai tempat tersendiri dalam kehidupan masjarakat dew-asa ini. Tidak terhecuali telephone 
genggam (handphone) dapat dikaiakan menjadi baglan kehidupan yang vital baik pada kalangan dewasa maupun 
remaja. Bahasan tentang handphone, tidak lerlepas dari performa handphone yang digunakan, lermasuk 
didalamnya adalah kemampuan baterai dalam menyimpan energi untuk mampu menghidupkan handphone. 
Penelilian experimental ini menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) dengan bahan uji berupa baterai 
handphone yang layak pakai dan baterai handphone yang tidak layak pakai. Masing masing pengujian dilakukan 2 
X. berikutnya dilakukan perbandingan kadar karbon masing masing dengan metode Energy Dispersive 
Speclroccopy (EDS). Hasil penclitian ini dapat digunakan sebagai dasar perancangan baierai handphone agar lebih 
handal dan lahan lama lerhadap umur pemakaian. 
Kata kunci: Baterai handphone. Li-loa SEM. kadar karbon 

P E N D A H U L U A N 

Beberapa decade terakhir, era komunikasi menjadi semakin semarak atas badirnya handphone. Gadget ini 
merupakan pengembangan dari alat komunikasi yang awalnya berupa telphon kabel yang tidak dapat di bawa 
aiau berpindah tempat, Dengan adanya handphone sarana komunikasi masyarakat di era digital semakin mudah. 
Salah satu komponen vital dalam handphone diantaranya adalah baterai, dimana komponen ini merupakan alat 
penyimpan daya yang digunakan untuk operasional sebuah handphone. Semakin bagus kuailas balerai umur 
pemakaiannya akan semakin pajang, meskipun memiliki beban penuh dari sebuah handphone. Namun hal ini 
erat kaitannyaterhadap harga suatu baterai. Ragam harga tentu memiliki konsekuensi pada ragam kualitas yang 
berdampak pada kapasitas baterai maupun umur pakai baterai. Baterai yang paling mahal biasanya dapat 
digunakan dengan jumlah jam pemakaian yang panjang, begitu sebaiiknya. 

Secara umum jenis baterai handphone yang digunakan dalam pasaran adalah sebagai berikut: 
• N I C D 

Baterai jenis ini merupakan generasi pertama dengan komponen berupa Nickel pada bahan baterai. Selain 
berkapasitas besar dan cocok untuk ponsel yang bertenaga besar, baierai ini memerlukan penangan khusus 
dalam hal pengisian. Dan dikenal kurang tahan lama. 

• N I M H (Nickel Metal Hydride) 
Baterai isi ulang ini masih merupakan generasi ke 2, dimana baterainya memiliki memory effect sementara. 
Dengan pengembangan penambahan komponen hydride sebagai bahan dasar material baterai, jenis ini masih 
memerlukan pengangan khusus dalam pengisian. 

• Li-Ion (Lithium Ion) 
Dibandingkan dua generasi sebciumnya, type ini merupakan jenis baterai handphone yang banyak ditemui 
dipasaran. Dengan komponen berupa lithium, proses pengisian ulang tidak memerlukan perlakuan khusus, 
namun jenis ini memiliki siklus hidup(life cicle) yang lebih pendek. Bahkan apabila di isi berlebihan baterai 
lithium ion akan menurunkan kcmampuanya, ketimbang NICD atau NIMH. 

• Li-Po(Lithlum Polymer) 
Ini adalah generasi paling baru baterai isi ulang. Selain ramah lingkungan , keunggulanya di atas baterai L i -
Po adalah dalam hal perawaian baterai. Baterai jenis ini meiliki si&t dasar berupa liquid sehingga sensitive 
terhadap lekanan besar. 
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• DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) 
Baterai ini merupakan baierai yang materialnya menggunakan full cell berupa cairan berupa full Hydrogen 
dengan campuran oxygen untuk memproduksi eleklrik power, panas dan cair. Baterai jenis ini memiliki lOx 
improvement dalam kepadalan volumetric energy. 

Baterai jenis Li-lon, merupakan jenis baterai yang sangat banyak digunakan untuk handphone yang ada 
diapsaran. Namun demikian kemampuan baierai ini tidak sepenuhnya meiliki kesamaan. Banyak penelilian yang 
menggunakan sampel baterai dari Li-Ion[l-3]. Dengan berbagai model variasi unluk pengembangan[4, 5] , 
performance[6] maupun berkaitan dengan segi teknis[7, 8]. Dengan mengetahui jumlah karbon yang terkandung 
pada baterai handphone yang layak pakai dan baterai handphone yang tidak layak pakai, hasil dari penelitian ini 
dapat digunakan sebagai refrensi pengembangan dan perencanaan baterai handphone khususnya dengan 
kesamaan spesifikasi yaltu Li-lon. 

M E T O D E P E N E L I T I A N 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan cara pengamatan visual dari baterai handphone 
dengan menggunakan alat SEM dan EDS. Proses pengambilan data menggunakan alur sesuai dengan gambar 1 
dibawah ini. 
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GAMBAR I . Alur Penelitian 

Dalam menentukan baterai yang layak pakai dan baterai yang tidak layak pakai, penulis mnggunakan 
handphone yang digunkan secara aktif, baterai yang layak pakai adalah baterai yang memiliki kemampuan 
pengoperasian handphone lebih dari 8 jam pemakaian penuh. Sedangkan baierai handphone yang tidak layak 
pakai adalah baterai handphone yang memilki kemampuan pengoperasian kurang dari 1 jam. Masing masing 
baterai yang layak pakai adalah 2 sampel, sedangkan baterai yang tidak layak pakai juga 2 sampel. Dari ke 4 
sampel yang dikumpulkan. Masing masing sampel di uji SEM dan EDS untuk mendapatkan visualisasi dan 
kadar karbonnya. Analisa kadar karbon disajikan berupa grafik dengan dilengkapi unsur kimia yang lain yang 
terkandung dalam baterai. Sedangkan spesifikasi pengambilan data pada sampel baterai handphone ini adalah 
dapat dilihat seperti tabel 1. Dibawah ini. 
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No. Spesifikasi Keterangan 
1 Instrument SEM dan EDS 6 5 I 0 L A G E O L 
2 Volt 20.000kV 
3 Magnification 1000 X 
4 Pixel 512x384 

H A S I L P E N E L I T I A N DAN P E M B A H A S A N 

Dalam pemakaian handphone, keawetan baterai banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya; 
konfigurasi produk handphone, konfigurasi bahan pembuat baterai handphone, aplikasi dan beban pemakaian 
baterai, power management serta intensitas penggunaan feature-feature handphone disamping pemakaian 
percakapan memalui telephone. Seiring dengan perminiaan konsumen tentang kehandalan dalam pemakaian, 
kualitas serta bentuk tampilan yang bagus, produsen baterai handphone juga berusaha menekan harga supaya 
dapat bersaing dengan kompetitor. Dengan kata lain, baterai yang menjadi pilihan konsumen pasti yang murah, 
handal serta memiliki masa pakai yang panjang. Untuk preparasi sampel. Baterai handphone yang dipilih adalah 
baterai yang berjenis Li-Ion, baterai handphone jenis ini mudah dijumpai pada handphone yang ada dipasaran. 
Selain itu, baterai jenis ini umum dijumpai juga sebagai baterai pengganti ketika baterai handphone rusak, 
Berikut adalah gambar baterai handphone yang masih layak pakai yang digunakan sebagai sampel dalam 
penelitian ini. 

GAMBAR 2. Sampel Baterai Layak Pakai 

Dari gambar diatas. Langkah berikutnya adalah menganalisa kandungan karbon yang berada dalam beterai 
yang layak pakai maupun baterai handphone yang sudah rusak. Dengan berawal dari membelah baterai menjadi 
2 sisi. Setiap potongan diambil sedikit sampel untuk diuji SEM dan EDS. Gambar 3a dan 3 b dibawah 
merupakan ilustrasi pembelahan baterai handphone yang layak pakai maupun baterai yang sudah rusak. 

G A M B A R 3A. Pembelahan Baterai Yang Masih Layak Pakai 
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GAMBAR 3B. Pembelahan Balerai Tidak Layak Pakai 

Dari hasil uji SEM dan EDS, kandungan uiama baterai jenis ini adalah lithium dengan komponen lain adalah 
sebagai berikut seperti tertera dalam Tabel 2. 

TABEL 2. Kandunsan Baterai Li-lon 
No Kandungan Material Dalam 

Baterai Li-Ion 
1 Lithium foil (li) 
2 Katode 
3 Carbon (C) 
4 Oksigen ( 0 ) 
5 Manganese (Mn) 
6 Nickel (Ni) 
7 Cobalt (Co) 
8 Aiumunium (Al) 
9 Phospor (P) 
10 Bahan lain 

Secara visual dengan pengambilan gambar pada sampel baterai handphone sebesar 5 mikron, Tampilan 
komponen pendukung selain lithium dapat dilustrasikan seperti pada gambar 4 dibawah ini. Posisi pengambilan 
gambar dilakukan secara acak dengan mengambil sedikit dari material yang ada pada baierai handphone. 

GAMBAR 4. gambar kandungan material daiam baterai Li-Ion 

Baik baterai handphone yang masih layak pakai maupun baterai handphone yang sudah tidak layak pakai, 
tampilan gambardari hasil uji SEM tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk membuktikan perbedaan 
kandungan karbon yang terdapat pada material pendukung pada baterai lithium adalah perlakuan EDS. Metode 
ini dapat secara rinci mendeleksi pantulan energy dari sampel matrial yang diuji dan menyajikan dalam bentuk 
grafik sesuai dengan unsur kimia yang terkandung didalamnya. Dari keempat sampel baterai handphone yang 
diuji, massa karbon dan kadar atom masing masing baterai dapat diketahui. Berikut adalah data massa karbon 
dan kadar atom dalam satuan persen (table 3). Dibawah ini: 
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T A B E L 3, Massa Karbon dan Kadar Atom Dalam Baierai Li-lon 
No Jenis Baterai Massa Kadar 

Karbon % Atoni% 
1 Sampel I layak pakai 69,69 82.02 
2 Sampel 2 layak pakai 65,92 75.35 
3 Sampel 3 tidak layak pakai 41.26 54,73 
4 Sampel 4 tidak layak pakai 52.75 62.14 

Data lersebut diatas pada label 3.diatas. penjabaran dari grafik EDS yang ditampilkan oleh SEM dapat 
diiihat pada gambar 5 dan gambar 6 dibawah ini. 
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GAMBAR S. Grafik EDS untuk Baterai Li-lon Yang Masih Layak Pakai 

Pada gambar 5 diatas merupakan Hasil EDS dari uji SEM pada baterai yang layak pakai. Pada gambar 5 dan 
gambar 6 terlihat bahwakadar karbon terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan terbesar terdapat pada 
sampel 1 dan sampel 3 pada baetrai yang diuji. Dengan besaran perbedaan kadar karbon lebih dari 20%. Hal ini 
dapat dilihat pada hasil EDS dari ke empat sampel sesuai dengan table 3 diatas. Sedangkan pada gambar 
dibawah (gambar 6) merupakan gambar grafik EDS untuk baterai yang tidak layak pakai. 
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GAMBAR 6. Hasil EDS dari baterai yang tidak layak pakai 

K E S I M P U L A N 

Setelah mendapatkan perbedaan kadar karbon yang signifikan dari ke 4 sampel yang digunakan sebagai 
bahan uji pada SEM. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kadar carbon pada baterai yang berfungsi sebagai 
elektrolit untuk baterai memberi pengaruh yang besar lerhadap penyimpanan daya pada baterai lithium. 
Semakin banyak kandungan karbon, efek elektrolit pada lithium semakin bagus. Sehingga dengan banyaknya 
kadar karbon pada baterai handphone kekuatan operasional handphone akan semakin bagus. 
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