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PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat limpahan karunia-Nya, 

penyusunan buku teks yang berjudul “Tehnik Difraksi Sinar-X Dalam Analisis 

Struktur Kristal” dapat disusun. Penyusunan buku teks ini didasari oleh perjalanan 

dalam memberikan perkuliahan dan bimbingan tugas akhir untuk mahasiswa di 

jurusan fisika terutama penelitian yang terkait dengan fisika zat padat. Penyajian yang 

dibuat dalam buku ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dalam 

material zat padat atau kristalin. Teori dasar tentang kristal, sinar-x, proses kerja alat 

difraksi sinar-x, dan sampai pengolahan data hasil pengukuran difraksi sinar-x baik 

secara kualitatif dan kuantitatif diberikan dalam buku ini.  

 

Pada akhirnya, buku ini dapat menunjang penelitian dan memberikan 

kemudahan dalam memahami ilmu pengetahuan terutama tentang difraksi sinar-x. 

Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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BAB I  

SINAR-X 

PENDAHULUAN 

Sinar-X merupakan salah satu penemuan penting dalam sejarah manusia, banyak 

manfaat yang dapat kita peroleh dari penggunaan sinar-X ini, dalam bab ini akan 

dibahas berbagai macam hal yang terkait dengan sinar-X dimulai dari sejarah 

penemuannya, sifat dan karakteristiknya, proses pembentukannya, hingga berbagai 

aplikasinya dalam teknologi masa kini. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan 

mahasiswa dapat memahami sinar-X sebagai konsep dasar untuk memahami aplikasi 

sinar-X dalam berbagai bidang.  

 

A. SEJARAH PENEMUAN SINAR-X 

 

 

 

 

 

   

 

Sinar-X ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan fisika berkebangsaan 

Jerman bernama Wilhelm Conrad Rontgen melalui percobaan tabung sinar katoda 

pada tanggal 8 November 1895. Percobaan ini dilakukan dengan cara 

mengalirkan arus listrik bertegangan tinggi ke dalam tabung sinar katoda. Suasana 

Gambar 1.1. (a) foto Wilhelm Conrad Rontgen , (b) foto sinar-X pertama manusia yang 
menunjukkan tulang telapak tangan istri Rontgen dengan cincin di jarinya, (c) ruang 
laboratorium yang digunakan Rontgen untuk ekperimen sinar-X nya  

(a) (b) (c) 



di dalam tabung sinar katoda dibuat hampa udara sehingga sinar yang dihasilkan 

dari katoda tidak bertumbukan dengan partikel lain dan langsung mengenai target.  

Bagian permukaan tabung dilapisi dengan kertas hitam yang tebal agar tidak 

ada cahaya yang terlihat dari bagian dalam tabung. Rontgen melakukan percobaan 

ini pada ruangan yang gelap dan pada saat mengalirkan arus listrik ke dalam 

tabung sinar katoda, ia terkejut karena melihat cahaya yang mulai berpendar pada 

layar yang terletak beberapa meter dari tabung sinar katoda, layar ini terbuat dari 

barium platinocyanide. Dari hasil pengamatannya, layar ini tetap berpendar 

meskipun posisnya sudah dijauhkan bebeberapa meter dari tabung sinar katoda. 

Saat itu, ia berfikir bahwa pastilah terdapat salah satu radiasi yang tidak terlihat 

oleh mata yang berasal dari tabung sinar katoda. Hasil penemuannya ini 

dinamakan “sinar-X”, lambang “X” ini lazim digunakan untuk menandai suatu 

hal yang belum diketahui. 

B. SIFAT-SIFAT SINAR-X 

Setelah penemuannya dengan menggunakan peralatan tabung sinar katoda, 

Rontgen mulai menggali lebih dalam mengenai radiasi yang berasal dari tabung 

sinar katoda tersebut dengan melakukan beberapa pengujian terhadap pancaran 

radiasi yang baru ia temukan. Dari hasil pengamatannya ia menemukan beberapa 

hal penting lainnya terkait dengan “sinar-X” diantaranya 

• Sinar-X dapat menghasilkan fluoresensi 

Dalam ekperimennya Rontgen mengetahui bahwa terdapat beberapa benda 

yang akan berpendar (fluoresensi) jika terkena radiasi sinar-X. Intensitas 

cahaya yang dihasilkan pelat fotoluminesensi, berbanding terbalik dengan 

kuadrat jarak antara titik terjadinya sinar-X dengan pelat fotoluminesensi. 

Sinar-X memiliki daya tembus yang sangat besar dan bahkan sinar-X ini dapat 

menembus sebuah buku yang memiliki tebal sekitar 1000 halaman. Jika kita 

meletakkan tangan diantara tabung dengan layar, maka akan terlihat bayangan 



hitam dari tulang-tulang pada tangan kita diantara bayangan gelap yang lebih 

terang dari tangan kita . seperti yang dapat dilihat dalam gambar 1.1.b. 

Pada saat beberapa logam dikenai sinar-X, logam ini berpendar. Dan 

intensitas dari cahaya yang dihasilkan bergantung terhadap jenis dan 

ketebalan logam, setiap logam memiliki densitas intensitas cahaya yang 

berbeda meskipun dengan ketebalan yang sama hal ini dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

 

 

 

• Dapat menghitamkan plat film 

Ketika seberkas sinar-X mengenai sebuah layar, maka sinar-X ini dapat 

menghitamkan plat film. Hal ini terjadi karena sebagian sinar-X diabsorsi oleh 

film, dimana besarnya koefisien absorpsi ini bergantung terhadap panjang 

gelombang sinar-X yang dihasilkan. 

• Memiliki sifat fisis seperti cahaya tampak 

Sinar-X ini memiliki beberapa sifat seperti cahaya tampak dianatranya adalah 

1) sinar ini tidak dibelokkan baik oleh medan magnet ataupun medan listrik, 

2) melintas sebagai garis lurus dalam ruang bebas, dan 3) tidak bermuatan 

listrik. 

• Dapat mengionisasi gas 

Sinar-X ini dapat mengionisasi gas dan mengubah sifat listrik pada bebrapa 

benda cairan dan padat. Sifat inilah yang digunakan dalam dunia kedokteran 

untuk mengetahui seberapa banyak sinar-X yang dipancarkan ke tubuh pasien,  

• Bersifat geomerti seperti cahaya tampak 

Tabel 1.1. Intensitas cahaya dari beebrapa 
logam yang dikenai sinar-X 



Sperti cahaya tampak, sinar-X dapat didifraksikan , dipolarisasi, dan dapat 

berinterferensi 

 

 

• Sinar-X merupakan radiasi elektromagnetik 

Sinar-X dimasukkan ke dalam kelompok radiasi elektromagnetik karena 

sifanya yang hampir sama dengan cahaya tampak. Sinar-X memiliki panjang 

gelombang 1 Ǻ dan memiliki rentang frekuensi sebesar 1016 - 1020 Hz dan 

energinya berkisar antara 100eV hingga 100 keV. Retina dari mata kita tidak 

sensitif terhadap sinar ini, sehingga kita tidak dapat melihat sinar ini meskipun 

dalam jarak yang sangat dekat dengan tabung sinar katoda. 

 

 

C. PEMBENTUKAN SINAR-X 

Sinar-X dihasilkan dari penembakan suatu atom dengan elektron berenergi tinggi 

dengan cara memberikan tegangan yang cukup besar.  Berdasarkan proses 

terbentuknya, sinar-X ini dibagi ke dalam dua jenis yaitu sinar-X yang bersifat 

kontinyu dan sinar-X karakteristik. 

1. Sinar-X dengan spektrum kontinyu 

Gambar 1.2. Spektrum radiasi elektromagnetik 



Sinar-X kontinyu dihasilkan ketika elektron menumbuk suatu target yang 

berada dalam tabung sinar katoda dengan kecepatan yang sangat tinggi. 

Didalam tabung  sinar katoda terdapat suatu filamen yang berfungsi sebagai 

penghasil elektron dan dua elektroda yang berbahan dasar logam. Untuk dapat 

menghasilkan elektron berkecepatan tinggi, maka pada tabung sinar katoda 

dialiri arus listrik dengan tegangan yang sangat tinggi , besarnya kira-kira 

mencapai 1000 kV. Dengan tegangan yang tinggi ini, maka filamen akan 

berpijar dan menghasilkan loncatan elektron yang bergerak lurus dengan 

kecepatan tinggi  menuju anoda (target). Akibatnya terjadi tumbukan dengan 

target sehingga dihasilkan radiasi sinar-X ke semua arah.  

 

 

 

 

Jika e merupakan muatan elektron (1.6 x 10-19 coulomb) dan V adalah 

tegangan yang dialiri ke elektroda, maka besarnya energi kinetik yang dimiliki 

elektron ketika menumbuk target mengikuti persamaan berikut: 

 �� = �� = �� �	�  (1-1) 

Dimana m adalah massa elektron (9.11 x 10-31 kg) dan v adalah kecepatan 

sebelum tumbukan dalam m/s . Energi kinetik dari elektron yang menumbuk 

sebagian besar berubah menjadi panas dan hanya sebagian kecil saja yang 

Gambar 1.3. Proses terbentuknya sinar-X 
kontinyu 



berubah menjadi sinar-X yaitu kurang dari 1%. Oleh karena itu, target harus 

dibuat dari bahan dengan titik lelehnya yang sangat tinggi dan harus mampu 

mengaliran panas yang timbul 

 Besarnya intensitas dan panjang gelombang dari sinar-X yang 

dihasilkan setelah tumbukan bergantung pada tegangan yang dialirkan ke 

dalam tabung sinar katoda seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut. 

 

  

 

Dalam gambar ini dapat kita lihat intensitas mula-mula dari sinar-X 

untuk semua panjang gelombang bernilai nol yang disebut sebagai batas 

panjang gelombang rendah (shorth wavelength limit, λSWL), kemudian 

intensitasnya naik dengan cepat hingga batas maksimum kemudian turun 

sampai panjang gelombangnya bernilai tak berhinga (tidak memiliki ujung). 

Dalam gambar dapat kita lihat bahwa sinar-X yang dihasilkan memiliki kurva 

yang halus sampai tegangan 20 kV untuk target yang berbahan molybdenum. 

Pada umumnya sinar-X dengan spektrum kontinyu ini dikenal dengan sebutan 

Gambar 1.4. Skema spektrum sinar-X sebagai fungsi dari tegangan 
yang diberikan untuk molybdenum (lebar garis tidak menyatakan 
skala) 



bremsstrahlung dalam bahasa Jerman, yang berarti “radiasi pengereman” 

karena sinar-X ini dihasilkan dari perlambatan elektron.  

Elektron sebagai partikel bermuatan listrik yang bergerak dengan 

kecepatan tinggi, apabila melintas mendekati inti suatu atom, maka gaya tarik 

elektrostatik inti atom yang kuat dapat menyebabkan arah gerak elektron 

membelok dengan tajam. Peristiwa itu menyebabkan elektron kehilangan 

energinya dengan memancarkan radiasi elektromagnetik. Tidak semua 

elektron diperlambat dengan cara yang sama, beberapa elektron berhenti 

ketika terjadi satu tumbukan dan memberikan semua energinya pada saat 

tumbukan terjadi, sehingga elektron tersebut akan memiliki foton dengan 

energi maksimum, atau dengan kata lain sinar-X dengan panjang gelombang 

minimum. Elektron yang demikian menyalurkan semua energinya sebesar eV 

menjadi energi foton, sehingga kita dapat menulisnya kedalam persamaan 

berikut: 

 �� = ℎ	�� (1-2)  
���� = ���� = �	�� = ℎ��� 

  ���� = ��.���×��������.�� ×��!�"�.���×���#$%& ��'�(  

  ���� = ��.)�×���
&   (1-3)  

Persamaan ini memberikan batas panjang gelombang pendek (dalam 

angstroms) sebagai fungsi dari tegangan yang diberikan V. jika sebuah 

elektron tidak sepenuhnya terhenti ketika menumbuk target, maka hanya 

sebagian energinya yang dirubah menjasi radiasi dan foton yang dihasilkan 

memiliki energi yang lebih rendah dari eV, sehingga menghasilkan sinar-X 

dengan frekuensi yang lebih rendah dari vmax dan panjang gelombang yang 

lebih panjang dari ���� . 

 Sekarang dapat lihat bahwa kurva dalam gambar 1.4 semakin bergerak 

ke kiri jika tegangan yang diberikan semakin besar, karena jumlah foton yang 



dihasilkan per detik dan energi rata-rata per foton meningkat. Total energi 

sinar-X yang dipancarkan per detik nilainya sebanding dengan luas area yang 

berada dibawah salah satu kurva dalam gambar 1.4, dan juga bergantung 

terhadap bilangan atomic Z dari target yang dgunakan dan juga arus listrik 

yang dialirkan ke dalam tabung sinar katoda, sehingga total intensitas sinar-X 

yang dihasilkan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 *+,�-../0+-12� = 345��  (1-4) 

Dimana A merupakan besaran yang sepadan dengan konstanta dan m yang 

merupakan sebuah konstanta yang bernilai 2. Untuk dapat menghasilkan 

radiasi yang tinggi biasanya digunakan logam berat seperti tungsten (Z = 74) 

sebagai target dan tegangan yang setinggi mungkin. Meskipun material yang 

digunakan sebagai target mempengaruhi intensitas, hal tersebut tidak 

mempengaruhi distribusi panjang gelombang dari spektrum kontinyu.  

2. Sinar-X dengan spektrum karakteristik 

Ketika tegangan yang dialirkan dalam tabung sinar katoda dinaikkan hingga 

diatas batas nilai kritis, maka akan dihasilkan intensitas maksimum pada suatu 

panjang gelombang tertentu yang letaknya berhimpit dengan spektrum 

kontinyu 4. Jika sinar-X kontinyu disebabkan karena perlambatan elektron 

oleh target, maka sinar-X karakteristik yang berada dalam atom dihasilkan 

oleh karakteristik material itu sendiri yang disebut sebagai sinar-X 

karakteristik.  

Untuk memahami fenomena ini, kita anggap sebuah atom terdiri dari 

inti yang terletak di pusat dan dikelilingi oleh elektron dalam beberapa 

kulit/orbit yang diberi nama kulit K, L, M, N,… yang berkaitan dengan 

bilangan kuantum utama n= 1,2,3,…. Jika sebuah elektron menumbuk target 

dengan energi kinetik yang cukup, maka elektron ini akan memaksa sebuah 

elektron yang berada dalam kulit K keluar dari atom dengan tingkat energi 

yang tinggi. Karena elektron yang berada dalam kulit K keluar dari atom, 



maka terjadi kekosongan dalam kulit K yang kemudian segera diisi oleh 

elektron yang berada di kulit terluar dengan memancarkan energi, sehingga 

atom ini kembali ke keadaan normal. Proses terjadinya sinar-X karakteristik 

ini dapat dilihat dalam gambar 1.5. 

 

 

 

 

Energi yang dipancarkan dalam bentuk ini memiliki panjang gelombang 

tertentu yang disebut sebagai radiasi karakteristik K atau biasa disebut sebagai 

sinar-X kulit K (penamaan ini didasari oleh dari kulit mana yang diisi oleh 

elektron, bukan dari kulit asal elektron yang mengisi). Sinar X K yang berasal 

dari kulit L disebut sebagai sinar-X K6, sedangkan sinar-X yang berasal dari 

kulit M dan N berturut-turut adalah K7, dan K8, dan seterusnya deret dari 

sinar-X ini dapat dilihat dalam gambar 1.6 

Gambar 1.5. Proses terbentuknya sinar-X karakteristik  



 

 

  

Dalam peristiwa ini dapat pula terjadi, dimana ketika elektron 

menumbuk atom, elektron yang terlepas adalah elektron yang berada dalam 

kulit L, dan elektron yang berada di tingkat yang lebih tinggi segera berpindah 

menuju kulit L dengan memancarkan foton seperti halnya yang terjadi pada 

kulit K. Pancaran radiasi yang dihasilkan ini dinamai dengan sinar-X L. Sinar-

X L dengan energi terendah disebut sebagai L6 dan sinar-X L lainnya 

dinamakan berurutan menurut pertambahan energi seperti yang diperlihatkan 

dalam gambar 1.6 

Ketika terjadi tumbukan antara elektron dengan atom, pemancaran 

radiasi sinar-X K dapat langsung diikuti oleh pemancaran dari sinar-X L dan 

seterusnya. Ketika terjadi kekosongan pada kulit K maka kekosongan ini akan 

segera diisi oleh elektron yang berada di kulit L dan membuat kekosongan 

baru dalam kulit L, yang kemudian akan diisi kembali oleh elektron dari kulit 

yang lebih tinggi. Dengan cara yang sama akan terbentuk sebuah deret 

pemancaran sinar-X, gambar 1.7 memperlihatkan spektrum energi sinar-X 

untuk perak. 

Gambar 1.6. Transisi elektron pada atom berelektron banyak 



 

 

 

 

Intensitas dari sinar-X dengan spektrum karakterisitik ini meningkat apabila 

tegangan yang dialirkan ke dalam tabung sinar katoda ditingkatkan relatif 

terhadap spektrum kontinyu. Intensitas dari masing-masing spektrum 

kontinyu ini bergantung terhadap arus i yang mengalir dalam tabung sinar 

katoda dan jumlah dimana tegangan yang diberikan melebihi tegangan kritis 

untuk terjadinya sebuah eksitasi untuk masing-masing garis. Untuk garis K, 

intensitasnya kira-kira diberikan oleh persamaan berikut: 

  *9�1�. : = ;4"� − �=%�  (1-5) 

Dimana B nilainya memiliki sifat sebanding dengan sebuah konstanta, VK 

merupakan tegangan eksitasi untuk kulit K, dan n asalah sebuah konstanta 

yang besarnya kira-kira 1.5 (sebenarnya n bukan merupakan sebuah konstanta 

namun besarnya bergantung terhadap V dan bervariasi dari 1 sampai 2). 

Sekarang dapat kita ketahui bahwa sinar-X karakteristik ini tidak akan 

dipancarkan jika tegangan yang diberikan tidak melebih tegangan kritis 

karena energinya tidak cukup untuk mendorong elekron kelur dari kulit-kulit 

yang berada dalam atom, jika besarnya energi yang dibutuhkan untuk 

mendorong elektron keluar dari kulit K adalah Wk maka besarnya energi ini 

mengikuti persamaan berikut 

Gambar 1.7. Sinar-X karakteristik untuk unsure perak yang dialiri 
tegangan sebesar 30 kV. Distribusi pancaran sinar-X yang kontinyu 
merupakan sinar-X bremsstrahlung 



  
�� �	� = >=  (1-6) 

 Dari persamaan tersebut dapat kita ketahui bahwa energi yang dibutuhkan 

untuk mengeluarkan elektron dari kulit K lebih besar dibandingkan dengan 

energi yang dibutuhkan pada kulit L karena letaknya yang lebih dekat dengan 

inti jika dibandingkan dengan kulit L.  

 

Meningkatnya intensitas sinar-X dengan spektrum karakteristik ini tidak 

diikuti oleh perubahan panjang gelombang dan intensitasnya dapat bernilai 

tinggi sekali, contohnya untuk spektrum Sinaar-X karakteristik yang dimiliki 

oleh perak yang diberikan tegangan sebesar 30 kV memiliki intensitas yang 

besarnya 90 kali relatif terhadap panjang gelombang kontinyu yang berada 

disebelahnya (gambar 1.8) 

D. ABSORPSI 

Pemahaman lebih jauh mengenai transisi elektron yang dapat muncul pada atom 

diperoleh dari interaksi eloektron and atom serta interaksi antara sinar-X dengan 

Gambar 1.8. Skema spektrum sinar-X 
karakterisitik dari Molybdenum pada 
tegangan 35 kV (garis tidak menyatakan 
skala) 



atom. Ketika sinar-X menumbuk berbagai macam materi sebagian adri sinar-X ini 

ditransmisikan dan sebagian lagi diserap. Hasil eksperrimen menunjukkan bahwa 

fraksi intensitas berkas sinar-X , I ,berkurang ketika melewati susbtansi yang 

homogen, yang besarnya sebanding dengan jarak yang dilewati (x) dalam bentuk 

differensial: 

 − ?@@ = A BC  (1-7) 

Dimana konstanta kesebandingan µ disebut sebagai koefisien absorpsi linier dan 

besarnya bergantung terhadap subtansi yang digunakan, densitasnya, dan panjang 

gelombang dari sinar-X. integral dari persamaan berikut menghasilkan  

  * = *,�DE  (1-8) 

Dimana Io = intensitas dari berkas sinar-X yang menumbuk dan Ix = intensitas 

berkas yang ditransmisikan sebelum melewati sebuah target yang memiliki 

ketebalan x. 

 

Cara dimana koefisien absorpsi bervariasi terhadap panjang gelombang 

emmberikan petunjuka bagaimana interaksi antara sinar-X dengan atom-atom. 

Kurva yang berada pada bagian bawah dalam gambar 9 menunjukkan variasi ini 

Gambar 1.9. Skema variasi panjang 
gelombang terhadap energi per kuanta 
sinar-X dan besarnyan koefisien absorpsi 
dari Nickel. 

 



pada bahan penyerap nikel yang tipikal untuk semua material. Kurva tersebut 

terdiri dari dua cabang yang serupa dan dipisahkan oleh sebuah bentuk 

diskontinuitas yang disebut tepi adsorpsi (adsorption edge). Sepanjang cabang 

ini, koefisien absorpsi bervariasi terhadap panjang gelombang yang kira-kira 

berkaitan dengan bentuk persamaan berikut: 

 
EF = G�H5H  (1-9) 

Dimana K adalah sebuah konstanta yang nilainya berbeda untuk masing-masing 

cabang kurva, dan Z merupakan nomor atomic dari bahan yang digunakan untuk 

penyerap. Sinar-X yang memiliki panjang gelombang yang pendek memiliki 

kemampuan menembus yang tinggi dan terkadang disebut “keras”, sedangkan 

sinar-X yang memiliki panjang gelombang yang jauh dapat secara mudah diserap 

dan dikatakan “lembut”. 

 

E. FILTER SINAR-X 

Dalam percobaan difraksi sinar-X dibutuhan pancaran radiasi sinar-X yang 

bersifat monokromatik, dan pada umumnya hanya garis K yang digunakan dalam 

eksperimen difraksi sinar-X. Ketika tabung sinar katoda diberikan tegangan 

dibawah Vk, maka akan terbentuk berkas pancaran sinar-X yang terdiri dari garis 

Kα yang kuat, garis Kβ yang lemah dan juga spektrum kontinyu. Intensitas dari 

komponen yang tidak diinginkan ini dapat dihilangkan dengan cara melewatkan 

berkas sinar-X melalui penyaring (filter) yang terbuat dari bahan yang memiliki 

panjang gelombang diantara Kα dan Kβ, material yang digunakan sebagai 

penyaring bisanya memiliki bilangan atomic Z yang lebih kecil dari target, 

sehingga dapat menyerap komponen Kβ .  



  

 

 

Dalam tabel 2 berikut ini ditampilkan beberapa unsur yang dapat digunakan untuk 

menyaring sinar-X 

 

 

Target Filter 

Mo Zr 

Cu Ni 

Tabel 2. Filter yang digunakan untuk 
berbagai variasi target penghasil sinar-X 

Gambar 1.10. 
Perbandingan antara 
spectrum sinar-X sebelum 
di filter dengan spectrum sinar-X setelah di filter 
dengan menggunakan 
Nikel 



Co Fe 

Fe Mn 

Cr V 

 

F. SKEMA TABUNG PENGHASIL SINAR-X 

Setiap tabung sinar-X didalamnya harus terdiri dari beberapa komponen utama 

yaitu;  

a) sumber elektron,  

b) tegangan pemercepat,  

c) sebuah logam sebagai target.  

Semua tabung sinar-X mempunyai dua elektroda yaitu anoda dan katoda. Anoda 

merupakan logam yang dijadikan target yang berfungsi sebagai potensial dasar, 

dan sebuah katoda berfungsi sebagai potensial negative tinggi. Berikut ini 

merupakan skema dari peralatan penghasil sinar-X. Pada saat sekarang ini tabung 

sinar-X dilengkapi dengan air pendingin (water-cooler) untuk mencegah 

terjadinya peleburan, hal ini disebabkan karena ketika terjadi tumbukan antara 

elektron dengan atom, sebagian energy knetik yang dimiliki oleh elektron berubah 

menjadi panas. 

Berdasarkan jenisnya, tabung sinar-X dibagi dua yaitu tabung gas (gas tubes) 

dan tabung filament (filament tubes). Dalam eksperimennya, Rontgen 

menggunakan tabung gas, namun sekarang tabung ini sudah tidak digunakan lagi. 

Tabung dengan sebuah filament penghasil elektron didalamnya diciptakan 

pertama kali oleh Coolidge pada tahun 1913.  

 

 

Tabung Filamen 

Tabung ini tersusun dari sebuah katoda yang terbuat dari filament berbahan 

Tungsten dan sebuah anoda yang terbuat dari tembaga yang dilengkapi dengan air 



pendingin dan terdapat potongan logam yang berfungsi sebagai target di salah 

satu ujungnya (gambar 1.11). Salah satu komponen utama tabung ini adalah 

transformer bertegangan tinggi yang dihubungkan dengan filamen dan yang 

lainnya dihubungkan ke tanah (ground), sedangkan target di tanahkan oleh air 

pendingin yang terhubung dengan target. 

 

 

 

  

Untuk dapat menghasilkan elektron, filament yang berada pada bagian katoda 

dipanaskan oleh sebuah arus listrik yang besarnya kira-kira 3 amp, setelah 

filament ini memanas maka akan dipancarkan elektron yang geraknya dipercepat 

oleh beda potensial yang berada di antara katoda dan anoda. Disekitar filament 

terdapat logam (metal cup) yang dialiri arus sebesar 3 amp sehingga elektron 

yang terlepas dari filament tidak diserap dan dapat diteruskan secara fokus 

menuju target yang disebut sebagai titik focus (focal spot). Setelah terjadi 

tumbukan maka akan dipancarkan sinar-X dari titik focus ke segala arah. Sinar-X 

ini kemudian keluar dari tabung melalui jendela yang berjumlah dua atau lebih. 

Jendela ini terbuat dari bahan Berrilium karena jendela-jendela ini harus berada 

dalam kondisi vakum dan memiliki tingkat transparansi yang sangat tinggi. 

Skema dari tabung ini dapat dilihat pada gambar 1.12 

 

 

 

Gambar 1.12. Skema peralatan penghasil sinar-X 

Gambar 1.11. Tabung filament sinar katoda 



Ukuran dan bentuk dari titik focus (focal spot) dalam tabung sinar-X 

sangatlah penting, titik focus ini harus berukuran sekecil mungkin agar energy 

elektron terkonsentrasi pada luasan target yang kecil dan menghasilkan sinar-X 

dengan intensitas yang tingi. Setiap tabung sinar-X memiliki sebuah daya 

maksimum yang nilainya tidak boleh melebihi batas maksimum agar tidak 

merusak tabung. Besarnya batasan ini ditentukan oleh banyaknya panas yang 

dapat dihilangkan oleh target yang dapat dilihat dari besarnya arus maksimum  

(dalam mA) yang diperbolehkan untuk masing-masing tegangan tabung yang 

digunakan (dalam kV).  

  

G. PENDETEKSIAN SINAR-X 

Untuk dapat mendeteksi adanya sinar-X, terdapat beberapa peralatan yang dapat 

kita gunakan yaitu layar fluoresensi, film fotografi, dan alat penghitung 

(counters).  

1. Layar fluoresensi 

Layar fluoresensi merupakan sebuah alat yang dapat berpendar 

(berfluoresensi) dalam rentang spektrum cahaya tampak (dalam kasus ini 

cahaya tampak yang dipancarkan berwarna kuning)  ketika dikenai sinar-X. 

Biasanya layar ini terbuat dari Seng Sulfida, yang mengandung sedikit Nikel. 

Layar fluoresensi ini banyak digunakan dalam pekerjaan yang berkaitan 

dengan difraksi, yaitu untuk menentukan posisi dari berkas utama ketika 

memasang peralatan. 

 

 

2. Film Fotografi 

Film fotografi dipengaruhi oleh sinar-X seperti halnya cahaya tampak. Namun 

emulsi dari penggunaan film yang biasanya terlalu tipis untuk dapat menyerap 

lebih banyak radiasi sinar-X yang terjadi setelah tumbukan, sedangkan hanya 

sinar-X terarbsorpsi yang dapat menghitamkan plat film. 



Karena besarnya koefisien absorpsi bervariasi terhadap panjang gelombang 

yang berarti sensitivitas film bergantung terhadap panjang gelombangnya 

sendiri atau dengan kata lain jumlah dari penghitaman yang disebabkan oleh 

sinar-X dengan intensitas yang sama. Dapatlah kita simpan dalam pemikiran 

kita bahwa radiasi putih (radiasi dengan spektrum kontinyu) dapat disimpan 

secara fotografi, dalam satu hal variasi sensistivitas ini dapat mengubah 

bentuk dari spektrum kontinyu 

 

3. Alat penghitung (Counters) 

Alat penghitung sinar-X merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

smengkonversi sinar-X menjadi sebuah pulsa arus listrik, dan besarnya jumlah 

pulsa arus per waktu sebanding dengan intensitas dari sinar-X yang masuk ke 

dalam alat penghitung. Terdapat tiga jenis alat penghitung yang digunakan 

saat ini yaitu timbal, kilau dan semikonduktor.  

 

Pada umumnya layar fluoresensi hanya digunakan untuk mendeteksi berkas sinar-

X, sedangkan film fotografi dan beberapa jenis alat penghitung dapat melakukan 

pendeteksian serta dapat menghitung besarnya intensitas. Film fotografi memiliki 

beberapa kelebihan yaitu dapat menyimpan beberapa berkas difraksi pada satu 

waktu dan posisi relatifnya dalam ruang, dan juga film ini dapat digunakan 

sebagai dasar untuk pengukuran intensitas jika diinginkan. Intensitas berkas sinar-

X dapat dihitung secara lebih cepat dengan menggunakan alat penghitung 

(counters) dan lebih banyak digunakan untuk analisis kuantitaif. Namun perlatan 

ini hanya mencatat berkas difraksi dalam satu waktu.  

H. APLIKASI SINAR-X 

Berikut ini diuraikan beberapa aplikasi sinar-X yaitu sebagai berikut:  

1. Dalam bidang kedokteran sinar-X ini digunakan untuk melihat bagian dalam 

tubuh seseorang yang dikenal dengan istilah rontgen dan juga CRT 



2. Dalam bidang material sinar-X ini digunakan untuk menganalisis struktur 

internal yang berada dalam sebuah substansi seperti fasa, struktur kristal, 

fraksi berat dari material yang belum diketahui yang akan dibahas dalam bab 

selanjutnya. 

 

SOAL-SOAL LATIHAN 

1. Berapakah besar tegangan pemercepat yang digunakan agar mesin penghasil 

sinar-X menghasilkan sinar 0.1Å? 

2. Sinar X dihasilkan dari suatu alat Roentgen memiliki panjang gelombang 1,24 

Angstrom (1 Angstrom = 10 -10 m). Sumber tegangan yang digunakan pada alat 

tersebut adalah ? 

3. Panjang gelombang ambang pancar fotoelektrik pada tungsten ialah 2300 Ǻ.  

Berapa besar panjang gelombang cahaya yang harus dipakai supaya elektron 

dengan energi maksimal 1,5 eV terlempar keluar? 

4. Sebuah tabung televisi beroperasi dengan potensial pemercepat 20kV. Berapakah 

energi maksimum sinar-X yang  dihasilkan oleh perangkat televisi tersebut? 

5. Berapa panjang gelombang maksimum yang dapat menyebabkan fotoelektron 

terpancar dari natrium? Berapa energi kinetik maksimum dari fotoelektron bila 

cahaya 2000 Ǻ jatuh pada permukaan natrium? 

6. Berapakah frekuensi (per detik) dan energi per kuanta (dalam Joule) dari berkas 

sinar-X dengan panjang gelombang 0.71 Å (Mo Kα) dan 1.54Å (Cu Kα)? 

7. Hitunglah kecepatan dan energi kinetik dari sinar-X yang menumbuk target dalam 

tabung sinar-X yang dioperasikan pada tegangan 50.000 V? 

 

RINGKASAN 

Sinar-X merupakan gelombang elektromagnetik yang berada dalam rentang panjang 

gelombang 1 Å dan frekuensi sebesar 1016 – 1020 Hz. Sinar-X ini memiliki beberapa 

sifat diantaranya bersifat geometri seperti cahaya tampak, dapat terabsorpsi, dapat 



menghitamkan plat film, menghasilkan fluoresensi, dapat mengionisasi gas, dan 

memiliki sifat fisis seperti cahaya tampak. Berdasarkan pembentukannya, sinar-X ini 

dibagi menjadi dua yaitu sinar-X kontinyu dan sinar-X karakteristik. Ketika terjadi 

tumbukan, tidak semua sinar-X dipancarkan karena sebagian pancarannya diserap 

yang dikenal dengan istilah absorpsi. Dalam eksperimen dengan menggunakan sinar-

X, hanya digunakan sinar-X yang bersifat monokromatik, sehingga sinar-X yang 

dihasilkan dari tabung sinar katoda harus disaring (filter) sehingga yang dihasilkan 

hanya sinar-X Kα . Jenis filter yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis target 

yang digunakan dalam tabung sinar katoda. Sinar-X memiliki aplikasi ynag sangat 

penting baik dalam bidang kedokteran maupun dalam kajian ilmu bahan. Dalam 

kajian ilmu bahan, sinar-X digunakan untuk mendapatkan informasi  mengenai 

struktur internal seperti fasa, struktur Kristal, fraksi berat dan lain-lain melalui 

peristiwa difraksi sinar-X melalui peralatan difraktometer sinar-X. 
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BAB II 

GEOMETRI KRISTAL 

PENDAHULUAN 

Dalam pembahasan ini diperkenalkan konsep baru yaitu kristalinitas dan 

nonkristalinitas. Untuk pembahasan mengenai kristal zat padat dimunculkan suatu 

istilah yang berkaitan dengan struktur kristal yaitu unit sel. Dalam bab ini juga akan 

dibahas berbagai macam sistem kristal yang terkait dengan bentuk kristal dalam 

sebuah padatan beserta arah dan bidang Kristal, selain itu dalam bab ini juga akan 

dibahas mengenai indeks Miller. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan 

dapat  

1. Memahami beberapa istilah yang terkait dengan geometri kristal 

2. Memahami konsep dasar mengenai kristal sebagai salah satu hal yang penting 

dalam memahami bagaimana sifat dari suatu material  

3. Memahami berbagai macam bentuk struktur kristal  

4. Memahami bagaimana arah dan bidang kristal dalam suatu material 

5. Menggunakan konsep indeks Miller untuk menetukan bagaimana bentuk bidang 

yang terdapat dalam suatu kristal.  

 

A. KRISTAL 

Material zat padat dapat diklasifikasikan berdasarkan keteraturan, dimana atom atau 

ion tersusun secara teratur antara atom yang satu dengan yang lainnya. Sebuah 

material kristalin merupakan suatu kondisi dimana atom terletak dalam susunan yang 

berulang dalam jarak atomik yang besar; oleh karena itu, muncul urutan yang 

panjang, seperti pada saat terjadi proses pemadatan (solidifikasi), atom-atom akan 

menempatkan diri mereka sendiri ke dalam pengulangan pola tiga dimensi dimana 

masing-masing atom terikat dengan atom tetangga yang letaknya sangat dekat.  

 



 

 

Semua logam, kebanyakan keramik, dan polimer tertentu membentuk kristal dibawah 

kondisi pemadatan normal. Untuk material yang tidak bersifat kristalin, rantai 

pengulangan ini tidak muncul dalam jarak yang panjang; material ini disebut 

nonkristalin atau amorf. Sebagai contoh dalam gambar 2.1 diperlihatkan bentuk 

kristal dan bentuk  amorf dari material SiO2.  

 

B. UNIT SEL 

Susunan atomik dalam kristal zat padat mengindikasikan bahwa sedikit kelompok 

atom membentuk sebuah pola pengulangan. Oleh karena itu, dalam menggambarkan 

struktur kristal, terkadang lebih mudah untuk membagi struktur tersebut kedalam 

entitas pengulangan yang kecil yang disebut sebagai unit sel. 

Unit sel merupakan dasar pola elementer karena unit sel ini berulang dalam tiga 

dimensi dan membentuk kisi suatu kristal. Unit sel digambarkan sebagai volume 

terkecil suatu zat padat dimana seluruh pengulangannya berlaku dalam tiga dimensi 

(gambar 2.3b). Semua sel satuan di dalam suatu kristal bersifat identik, jika kita 

membahas salah satunya berarti kita telah mendeskripsikan semuanya sehingga 

mempermudah proses analisis. Dalam gambar 2.2 ditampilkan beberapa bentuk unit 

sel yang lazim ditemui dalam sebuah padatan. 

Gambar 2.1. Material Silikon Oksida (SiO2) dalam bentuk kristal dan amorf 



 

 

C. SISTEM KRISTAL 

Pada tahun 1880, seorang ilmuwan bernama Auguste Bravais memperkenalkan suatu 

konsep mengenai kisi ruang. Apabila T merupakan vektor penghubung antara satu 

atom dengan atom lainnya, maka berlaku persamaan berikut. 

 T = n1a + n2b + n3c   (2-1) 

Dengan n1, n2 ,dan n3 merupakan bilangan bulat, a, b, c, yang biasanya disebut vektor 

basis. Vektor basis merupakan vektor-vektor elementer yang dapat menunjukkan 

posisi kisi. Semua titik kisi dapat direproduksi dari kombinasi linier vektor-vektor. 

Persyaratan ini memberikan pembatasan pada rotasi yang diperbolehkan dan translasi 

yang cocok dengan rotasi yang diberikan. 

 

 

 

a b 

Gambar 2.2. Tiga jenis unit sel untuk sistem kristal kubik 

Gambar 2.3. a) dimensi sebuah unit sel, b) pengulangan unit sel ke arah tiga sumbu 



Kita dapat menggunakan vektor translasi sederhana (vektor satuan) untuk 

menggambarkan kedudukan sumbu kristal x, y, z yaitu dengan symbol a , b, dan c. 

Biasanya kita mengarahkan kristal sedemikian rupa sehingga sumbu-x arahnya selalu 

menghadap kita dan titk asalnya diletakkan di sudut bagian bawah, kiri, belakang. 

Sudut-sudut yang dibentuk oleh sumbu ini ditandai dengan huruf Yunani, alpha (α), 

beta (β),dan gamma (γ) . Ke-enam parameter ini dapat dilihat dalam gambar 2.3.a dan 

terkadang disebut sebagai parameter kisi dari sebuah struktur kristal. 

Variasi dari ke enam parameter kisi ini menghasilkan tujuh sistem kristal yang ciri-

cirinya ditentukan oleh tiga unsur simetri yaitu; 1) sumbu simetri, 2) bidang simetri, 

3) pusat simetri. Sistem-sistem ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 

 

 

SISTEM SUMBU SUDUT SUMBU CONTOH 

Kubik I = J = � 6 = 7 = 8 = 90, NaCl, CaF2 

Tetragonal I = J ≠ � 6 = 7 = 8 = 90, FeSO4 

Ortorhombik I ≠ J ≠ � 6 = 7 = 8 = 90, CuSO4 

Monoklinik I ≠ J ≠ � 6 = 8 = 90, ≠ 7 BaSO4 

Triklinik I ≠ J ≠ � 6 ≠ 7 ≠ 8 ≠ 90, MgSO 

Heksagonal I = I ≠ � 6 = 7 = 90,; 8 = 120, CaSO4 

Rombohedral I = J = � 6 = 7 = 8 ≠ 90, SiO2 

 

D. KISI 

Kisi kristal yang biasa disebut kisi dapat dikatakan sebagai abstraksi dari kristal, 

sehingga kisi merupakan pola dasar atau pola geometri dari kristal. Dalam satu 

dimensi hanya terdapat satu kisi bravais, sedangkan dalam dua dimensi terdapat lima 

kisi bravais, secara berurut yaitu 1) miring, 2) persegi panjang, 3) bujur sangkar 

memusat, 4) heksagonal, dan 5) persegi, semua kisi bravais ini dapat dilihat dalam 

gambar 2.4 

Table 2.1. tujuh sistem kristal  dan parameter kisi. 



 

 

 

Dalam tiga dimensi, terdapat 14 kisi Bravais terbentuk dengan mengkombinasikan 

salah satu dari tujuh sistem Kristal (atau sistem aksial) dengan salah satu pusat kisi. 

Masing-masing kisi bravais menunjukkan jenis kisi yang berbeda. Adapun pusat-

pusat kisi tersebut adalah sebagai berikut: 

• Kisi primitif atau sederhana (P); titik kisi hanya terletak di sudutya saja 

• Kisi Body centered (I); terdapat tambahan satu titik kisi yang terletak di pusat 

sel  

• Kisi Face centered (F); terdapat tambahan 6 titik kisi yang terletak di pusat 

masing-masing permukaan sel 

• Kisi Base centered (A, B, atau C); terdapat tambahan sati titik kisi pada salah 

satu pusat permukaan sel  

 

Banyaknya kombinasi dari kisi Bravais ini berjumlah 42, namun tidak semua 

kombinasi sistem Kristal dan pusat kisi ini dibutuhkan untuk menggambarkan kisi-

kisi yang mungkin terbentuk karena sebenarnya beberapa kombinasi ini bersifat 

Gambar 2.4. Kisi Bravais dalam 2 dimensi 



ekuivalen dengan yang lainnya. Keempat belas kisi Bravais ditampilkan dalam 

gambar 2.5.     

 

 

 

Gambar 2.5. Keempat belas kisi Bravais 



E. SIMETRI DALAM KRISTAL 

Suatu zat padat yang memeiliki bentuk geometris teratur dalam tatanan 

permukaannya disebut zat padat yang simetris. Simetri merupakan suatu cara yang 

digunakan untuk menggambarkan keteraturan dalam susunan permukaan yang berada 

dalam suatu zat padat. Unsure-unsur simetri utama yang terdapat pada kristal adalah ; 

sumbu simetri, bidang simetri, dan pusat simetri. 

 

Sumbu simetri 

Untuk menjelaskan mengenai sumbu simetri ini kita gunakan kubus sebagai contoh. 

Misalkan sebuah kubus diputar dengan sudut 90o maka kubus ini akan menempati 

kedudukan yang berhimpit dengan kedudukan semula sehingga kedudukan ini 

dikatakan kongruen, hal ini juga terjadi jika kita memutar kubus pada sudut putaran 

180 o, 270 o, dan 360 o. Jadi kubus ini akan memiliki kedudukan yang kongruen setiap 

diputar 90 oatau 2π/4 rad, sehingga dalam satu putaran penuh kubus ini memiliki 4 

kedudukan yang kongruen. Sumbu putar seperti ini disebut sebagai sumbu simetri 

pelipat empat. Secara umum, sebuah kristal memiliki kedudukan yang kongruen 

setiap 2π/n rad yang dinamai sumbu simetri pelipat-n. 

    

 

 

Gambar 2.6  sumbu simetri pada 
Kristal kubik, masing-masing 
tetrad, triad, dan diad 



Dalam kisi tiga dimensi, n dapat bernilai 1, 2, 3, 4, dan 6. Bila n = 1, maka kubus 

hanya dapat mencapai satu kali kedudukan kongruen yang dinamakan sebagai sumbu 

identitas. Bila n = 2 maka Kristal akan mencapai kedudukan kongruen sebanyak 2 

kali yang disebut sebagai diad. Bila n = 3 maka Kristal akan mencapai kedudukan 

kongruen sebanyak 3 kali yang disebut sebagai triad. Bila n = 4 maka Kristal akan 

mencapai kedudukan kongruen sebanyak 4 kali yang disebut sebagai tetrad. 

Sedangkan bila n = 6 maka Kristal akan mencapai kedudukan kongruen sebanyak 6 

kali yang disebut sebagai hexad.  

 

Bidang Simetri 

Bidang simetri adalah bidang bayangan yang dapat membelah kristal menjadi dua 

bagian yang sama, dimana bagian yang satu merupakan pencerminan dari yang lain. 

Bidang simetri ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bidang simetri aksial dan 

bidang simetri menengah. Bidang simetri aksial bila bidang tersebut membagi kristal 

melalui dua sumbu utama (sumbu kristal). Bidang simetri aksial ini dibedakan 

menjadi dua, yaitu bidang simetri vertikal, yang melalui sumbu vertikal dan bidang 

simetri horisontal, yang berada tegak lurus terhadap sumbu. Bidang simetri menengah 

adalah bidang simetri yang hanya melalui satu sumbu kristal. Bidang simetri ini 

sering pula dikatakan sebagai bidang siemetri diagonal. Pada sistem kristal kubik 

terdapat tiga bidang simetri yang sejajar di bidang permukaan kubus, dan enam buah 

bidang simetri diagonal yang dapat dilihat dalam gambar 2.7 



 

 

 

Pusat Simetri 

Suatu struktur dikatakan memiliki pusat simetri jika setiap garis yang dibuat melalui 

titik tersebut menghasilkan jarak yang sama dengan sisi yang lain dari pusat ini, 

dengan demikian maka kubus memiliki 1 pusat simetri 

 

F. STRUKTUR KRISTAL 

1. STRUKTUR KRISTAL KUBIK 

- Struktur Simple Cubic (SC) 

Dalam struktur kubik sederhana ini, atom-atom hanya terletak di bagian sudut saja, 

sehingga hanya bersinggungan si sepanjang sisi kubus. Total atom yang berada dalam 

sebuah unit sel dengan struktur SC berjumlah 1 yang diperoleh dari penjumlahan 

seperdelapan atom yang terletak disudut. Struktur ini kurang rapat dan memiliki 

bilangan koordinasi yang berjumlah enam. Bilangan koordinasi diartikan sebagai 

Gambar 2.7  a) tiga bidang 
simetri pada bagian 
permukaan kubus, b) bidang 
simetri diagonal kubus 

 



banyaknya atom tetangga terdekat atau banyaknya atom yang bersentuhan. Skema 

dari struktur kubik sederhana ini dapat dilihat dalam gambar 2.8 

                    

 

 

 

- Struktur Body-Centerd Cubic (BCC) 

Dalam struktur ini terdapat atom-atom yang terletak disemua sudut (delapan sudut) 

dan atom tunggal di bagian pusat kubus 

 

 

 

 

Masing masing unit sel BCC memiliki dua atom; satu atom berasal dari penjumlahan 

satu per delapan atom yang terletak di delapan sudut kubus dan satu lagi berasal dari 

atom yang terletak dipusat kubus, dimana posisi atom yang terletak di bagian sudut 

dengan di bagian pusat adalah sama. Bilangan koordinasi untuk struktur kristal BCC 

adalah 8. Skema dari struktur BCC ini dapat dilihat dalam gambar 2.9. 

Gambar 2.9 untuk struktur kristal BCC, a) penggambaran satu unit sel 
bola pejal, b) gambar unit sel dengan ukuran bola pejal yang sudah 
diperkecil, c) kumpulan dari banyak atom. 

Gambar 2.8 untuk struktur kristal SC, a) penggambaran satu unit sel bola 
pejal, b) gambar unit sel dengan ukuran bola pejal yang sudah diperkecil. 



 

- Struktur Face Centered Cubic (FCC) 

Dalam struktur kristal FCC atom-atom terletak pada bagian sudut dan juga di  pusat 

dari semua permukaan kubus. Untuk struktur kristal FCC, masing-masing atom yang 

terletak disudut dibagi-bagi ke dalam delapan unit sel, oleh karena itu atom face-

centered yang terletak pada bagian sudut berjumlah dua atom. Total atom yang 

dimiliki oleh struktur kristal FCC ada 4 yang diperoleh dari penjumlahan satu per 

delapan dari masing-masing atom yang terletak di delapan sudut dengan setengah 

bagian atom yang terletak di enam permukaan sel yang dapat dilihat dalam gambar 

2.10 .Untuk FCC, bilangan koordinasinya ada 12 

 

 

- Struktur Kubik Lainnya 

Terdapat beberapa struktur Kristal yang merupakan kombinasi dari salah satu struktur 

kubik dasar yang saling menyusup antara satu dengan yang yang lainnya. Struktur 

Kristal seperti ini biasanya disebut sebagai struktur Kristal campuran jenis AX, 

dimana A merupakan notasi untuk kation dan X merupakan notasi untuk anion. 

Gambar 2.10. untuk struktur 
kristal BCC, a) penggambaran satu unit sel bola pejal, b) gambar 
unit sel dengan ukuran bola pejal 
yang sudah diperkecil, c) 
kumpulan dari banyak atom. 



Beberapa diantara struktur ini adalah struktur kubik intan, seng blende, natrium 

klorida, dan cesium klorida yang akan dijelaskan sebagai berikut 

 

Struktur kubik intan 

Struktur intan merupakan gabungan dari subkisi  FCC. Salah satu subkisi tersusun 

dari delapan atom sudut dan enam  atom yang terletak di pusat permukaan unit sel. 

Semua ini membentuk satu struktur FCC yang titik asalnya terletak pada koordinat 0, 

0, 0 sedangkan subkisi yang lain terletak pada koordinat ¼, ¼, ¼ ;  ¾ , ¾, ¼ ; ¾, ¼ , 

¾ ; dan ¼, ¼, ¾ yang dapat dilihat dalam gambar 2.11 

   

 

Struktur Cesium Klorida (CsCl) 

Dalam struktur Kristal ini, anion terletak pada masing-masing sudut kubus dan di 

bagian pusat dari kubus ini diisi oleh satu kation yang dapat dilihat dalam gambar 

2.12. Pertukaran antara kation dan anion ataupun sebaliknya menghasilkan struktur 

Kristal yang sama. Struktur ini memiliki bilangan koordinasi yang berjumlah 8 buah 

baik untuk kation maupun anion.  

Gambar 2.11.  Sebuah unit 
sel untuk struktur kristal 
intan 



 

Struktur cesium klorida (CsCl) merupakan gabungan dari dua buah kisi kubus 

sederhana (SC) sehingga atom sudut yang berada pasa salah satu kisi dapat berlaku 

seperti atom pusat untuk kisi yang lain. Struktur ini memiliki koordinat untuk Cs : 0, 

0, 0 dan Cl : ½ , ½, ½  

 

Struktur Natrium Klorida (NaCl) 

Sebuah unit sel untuk struktur Kristal ini dibentuk oleh susunan FCC dari anion 

dengan satu kation yang terletak di pusat dan di tengah-tengah sepanjang tepi kubus 

(gambar 2.13). Bilangan koordinasi yang dimiliki oleh kation dan anion untuk 

struktur Kristal natrium klorida (NaCl) ini berjumlah enam. 

 

Pada setiap kubus terdapat empat molekul, dengan koordinat atom-atomnya adalah 

sebagai berikut; 

Na →  0, 0, 0 ;    ½, ½, 0    ;    ½, 0, ½    ;   0, ½, ½  

Gambar 2.12. Sebuah unit 
sel untuk struktur kristal 
cesium klorida 

Gambar 2.13 Sebuah unit 
sel untuk struktur kristal 
natrium klorida 



Cl  →  ½, ½, ½ ;   0, 0, ½    ;    0, ½, 0    ;   ½, 0, 0 

Struktur Seng Sulfida (ZnS) 

Dalam struktur ini, semua posisi sudut dan permukaan ditempati oleh atom S, 

sedangakan atom Zn mengisi bagian dalam posisi tetrahedral. Jika posisi atom Zn dan 

S ditukar maka akan diperoleh susunan yang ekuivalen. Masing-masing atom Zn 

mengikat 4 atom S begitupun sebaliknya (gambar 2.14). 

  

Pada struktur seng sulfia ini, atom-atom Zn menempati salah satu kisi FCC dan atom-

atom S menempati kisi FCC yang lain, sehingga strukturnya sama dengan struktur 

intan. Koordinat atom-atom untuk Zn adalah sebagai berikut 

Zn → 0, 0, 0   ;   0, ½, ½   ;    ½, 0, ½   ;    ½, ½, 0 

S   → ¼, ¼, ¼  ;  ¾, ¾, ¾  ;  ¾, ¼, ¾   ;   ¾, ¾, ¼    

  

2. STRUKTUR KRISTAL HEKSAGONAL CLOSED PACKED (HCP) 

Tidak semua logam memiliki unit sel dengan simetri kubik. Struktur kristal umum 

yang terakhir ini memiliki struktur kristal heksagonal. Permukan atas dan bawah unit 

sel ini terdiri dari enam atom yang membentuk hexagon dan mengelilingi sebuah 

atom tunggal di bagian pusat. Bidang lain yang membentuk tiga atom tambahan 

dalam unit sel diletakkan diantara bidang bagian atas dan bawah. Atom yang terletak 

pada bidang tengah memiliki atom tetangga terdekat di kedua bidang yang 

berdekatan. Dengan demikian struktur kristal HCP memiliki bilangan koordinasi 

yang berjumlah 6. Struktur ini biasanya ditemui pada beberapa logam diantaranya 

magnesium, titanium, seng, berrelium dan kobalt. 

Gambar 2.14. Sebuah unit 
sel untuk struktur kristal 
seng sulfida 



 

 

 

Dalam struktur ini bola-bola atom tersusun dalam satu bidang dimana satu bola atom 

bersinggungan dengan enam bola atom disekitarnya (lapisan A). Pada lapisan kedua 

(B) terdiri dari tiga atom yang saling bersinggungan. Sedangakan pada lapisan ketiga 

(C) strukturnya sama dengan lapisan A, gambar 2.16. 

 

 

G. JARI-JARI ATOM 

Dengan menggunakan ciri-ciri utama yang terdapat dalam struktur kita dapat 

menghitung ukuran dalam suatu jenis struktur tertentu. Dalam subbab ini akan 

dibahas bebrapa ciri-ciri geometris yang penting antara lain; jari-jari atom, jumlah 

atom perunit sel, densitas kemasan relative, dan bilangan koordinasi. 

1. Jari-jari atom 

Gambar 2.15  Sturktur kristal HCP a) tumpukan bidang -bidang HCP,    
b) kedudukan relatif  atom atom dalam kristal HCP  

Gambar 16  (a) susunan 
tumpukan padat untuk HCP  

C 

B 

A 



Jari-jari atom digunakan untuk menghitung besarnya jarak kesetimbangan antara dua 

pusat atom yang berdekatan. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

besarnya jarak antar atom, faktor pertama adalah suhu. Bertambahnya kalor dapat 

membuat suatu benda memuai sehingga jarak kesetimbangan antar atomnya 

bertambah. Faktor kedua adalah ionisasi elektron valensi, hal ini disebabakan karena 

berkurangnya elektron terluar menyebabakan elektron yang tersisa semakin tertarik 

ke dalam mendekati bagian inti. Sedangkan faktor yang ketiga adalah bilangan 

koordinasi, semakin besar bilangan koordinasi atau dengan kata lain semakin banyak 

atom tetangga terdekatnya, maka tolakan elektronik semakin besar sehingga jarak 

kesetimbangan antar atom bertambah. Pada umumnya jari-jari atom dinyatakan 

dengan ‘R’ dan kisi kubus dinyatakan dengan ‘a’. pada bagian ini akan dibahas 

keterkaitan antara jari-jari atom dengan sisi kubus untuk beberapa sistem kristal. 

 

 

- Kristal kubik sederhana 

Dalam sistem kristal kubik sederhana, terlihat bahwa atom-atom bersinggungan 

hanya sepanjang sisi kubus, dengan demikian kristal ini memiliki jari-jari atom yang 

bernilai a/2 yang dapat dilihat dalam gambar 2.17 

           

 

 

 

Gambar 2.17  a) struktur kristal kubik sederhana (SC), 
b) keterkaitan antara jari-jari R dengan kisi kristal a 

a b 



Dalam gamabr ini kita juga dapat melihat bahwa masing-masing atom memiliki enam 

atom tetangga terdekat yaitu empat atom yang posisinya berada dalam satu bidang, 

serta dua atom yang terletak dibagian atas dan bawah. Sehingga bilangan koordinasi 

untuk sistem kristal kubik sederhana adalah 6. 

 

- Kristal BCC 

Dalam struktur kristal BCC ini terdapat satu atom tambahan yang terletak di pusat 

dan bersinggungan dengan delapan atom yang berada di sudut, yang perlu dicatat 

adalah atom-atom dalam struktur kristal BCC ini hanya bersinggungan sepanjang 

garis diagonal ruang, dengan memperhatikan kondisi ini kita dapat menghitung 

besarnya jari-jari atom kristal BCC yaitu sebagai berikut. 

 

 

 

Dari gambar b dapat kita lihat bahwa diagonal ruang (AC) besarnya empat kali jari-

jari atom sehingga 

3Q =  R3;� + ;Q� 

= R2I� + I� 

= I√3 

4W = I√3 

W =  √34 I  I'IX I =  4√3 W 

- Kristal FCC 

Gambar 2.18  a) struktur kristal BCC, b) keterkaitan antara jari -jari 
R dengan kisi kristal a 



Pada kristal FCC ini terdapat 8 atom yang menempati posisi tititk sudut, dan 6 atom 

yang menempati posisi permukaan namun diantara atom yang terletak di sudut tidak 

ada yang bersingggungan. Dari gambar 2.19 dapat kita lihat bahwa atom-atom ini 

saling berhubungan secara diagonal sisi permukaan kubus. Sehingga AC besarnya 

sama dengan 4R. 

 

 

Besarnya jari-jari atom ini dapat dihitung sebagai berikut: 

  
3Q =  R3;� + ;Q� 

= RI� + I� 

= I√2 

4W = I√2 

W =  √24 I  I'IX I =  4√2 W 

 

2. Rapat kemasan atomic (APF) 

APF (atomic packing faktor) adalah fraksi dari volume bola pejal di dalam sebuah 

unit sel, dalam hal ini atom dianggap menggunakan model bola pejal yang secara 

matematis dapat ditulis sebagai berikut. 

 

3YZ =  [�-,� × \,]2�0 �-,� ?�]�� .�-2 2��- .0]-,-�] \,]2�0 2��- .0] = [�-,� × &̂&_   (2-2) 

Gambar 2.19  a) struktur kristal BCC, b) keterkaitan 
antara jari-jari R dengan kisi 
kristal a 



 

Dimana Natom adalah jumlah atom dalam setiap unit sel. Setiap sistem Kristal 

memiliki APF yang berbeda-beda bergantung terhadap geometri sel yang mereka 

miilki. Dalam subbab ini akan dibahas mengenai perhitungan dari beberapa sistem 

Kristal sebagai berikut 

- Struktur Kubik Sederhana (SC) 

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa struktur Kristal ini memiliki jumlah 

atom yang berada dalam unit sel sebanyak satu buah, sehingga besarnya APF adalah 

sebagai berikut 

Volume atom (Va) = �. =  )H `WH = )H ` a�� IbH = c� IH 

Volume unit sel (Vs) = IH 

Rapat kemasan: 

3YZ = [�-,� × ���. = 1 × 6̀ IH
IH =  6̀ = 0.52 

Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa hampir setengah dari ruang dalam unit sel 

ini kosong, oleh karena struktur SC ini bersifat longgar. 

- Struktur BCC 

Pada struktur ini terdapat 8 atom sudut dan 1 atom pusat, sehingga total atomnya 

berjumlah 2, sedangkan jari-jarinya adalah  W =  √H) I, maka besarnya APF untuk 

struktur BCC ini adalah 

Volume atom (Va) =  )H `WH = )H ` a√H) IbH = √Hc�� IH 

Volume unit sel (Vs) = IH 

Rapat kemasan: 

3YZ = [�-,� × ���. = 2 × √3`16 IH
IH =  √3`8 = 0.68 



Hasil ini menunjukkan bahwa atom hanya menempati sekitar 68% dari keseluruhan 

volume unit sel. 

- Struktur FCC 

Pada struktur ini terdapat 8 atom yang besarnya seperdelapan bagian sudut dan 6 

atom pada pusat bidang permukaan kubus yang besarnya setengah. Dengan demikian 

struktur ini memiliki 4 atom dalam sebuah unit sel. Sedangkan jari-jari atomiknya 

adalah W =  √�) I 

Maka besarnya densitas kemasan FCC adalah 

Volume atom (Va) =  )H `WH = )H ` a√�) IbH = √�c�) IH 

Volume unit sel (Vs) = IH 

Rapat kemasan:  
3YZ = [�-,� × ���. = 4 × √3`24 IH

IH =  √2`6 = 0.74 

Maka atom-atom dari struktur FCC ini menempati kira-kita 0.74% dari total 

keseluruhan volume dari satu unit sel. 

 

- Struktur HCP 

Pada struktur HCP terdapat 12 atom yang terletak di sudut dengan besarnya 

seperenam bagian, 2 atom yang berada di tengah-tengah dengan besarnya setengah 

bagian, dan tiga atom yang terletak di bidang tengah, sehingga atom dengan struktur 

HCP memiliki 6 atom dalam satu unit sel. Bilangan koordinasi dari HCP adalah 12 

yang nilainya sama dengan struktur kristal FCC. Sehingga kristal ini memiiki APF 

yang besarnya 0.74.   

- Struktur kubik intan 

Dalam struktur kubik intan, terdapat 8 atom yang mnepati posisi sudut yang besarnya 

seperdelapan bagian, kemudian ditambahkan dengan empat atom yang menempati 

posisi ¼, ¼, ¼ ;  ¾ , ¾, ¼ ; ¾, ¼ , ¾ ; dan ¼, ¼, ¾ sehingga atom yang berada dalam 



satu unit sel berjumlah 8 atom. Karena atom-atom ini terikat secara tetrahedral maka 

besarnya bilangan koordinasi dari struktur kubik intan ini adalah 4 

Dengan demikian besarnya APF untuk struktur kubik intan adalah: 

Menghitung jari-jari atom kubik intan 

3; = ;Q = Q� = I2 

3Q = R3;� + ;Q� =  hi12 Ij� + i12 Ij� = Ih12 

3� = R3Q� + Q�� =  hi12 Ij� + i14 Ij� = Ih32 

3k = 2W = 3�2  

W =  3�4 = I4 h34 = I8 √3 

 

Volume atom (Va) = �� =  )H `WH = )H ` a�� IbH = c� IH 

Volume unit sel (Vs) = l × � = "3 × 1% × � = 3 × "I × '% × � 

= 3 × I × I2 √3 × 2I3 √6 

= 3IH√2 

Sehingga rapat kemasan untuk struktur kristal kubik intan adalah  
3YZ = [�-,� × ���.  

= IH
3√2IH =  13√2 = 0.74 

3. Dimensi unit sel 



Dimensi dari suatu unit sel atau kisi kristal (a) dapat dicari berdasarkan pada massa 

atom atau massa molekul, bilangan Avogaro N, kerapatan zat, dan struktur kisi 

kristal, yang dihubungkan dengan persamaan berikut: 

 IH = �m&_Fn^  (2-3) 

Dimana: 

n = jumlah atom yang sesuai dengan masing–masing bentuk unit sel 

A= Berat atom 

Vs = volume unit sel 

Na = bilangan Avogadro (6.023 x 1023 atom/mol) 

H. ARAH DAN BIDANG KRISTAL 

Terdapat hubungan yang kuat antara berbagai sifat yang ada pada suatu material 

dengan struktur kristal yang dimiliki oleh suatu material tersebut misalnya sifat 

modulus elastisitas dan permeabilitas magnetik. 

1. Arah Kristal 

Untuk dapat menganalisis kristal, salah satu hal yang diperlukan adalah bagaimana 

menyatakan arah dalam ruang. Sebuah arah kristalografi didefinisikan sebagai sebuah 

garis diantara dua titik, atau sebuah vektor, langkah-langkah berikut digunakan dalam 

penentuan tiga arah indeks: 

- sebuah vektor dengan panjang tertentu diletakkan sedemikian rupa 

melewati titik asal sistem koordinat. Setiap vektor dapat ditranslasikan 

disemua kisi kristal tanpa perubahan, jika kesejajarannya dipertahankan. 

- panjang proyeksi vektor dari masing-masing tiga sumbu ini ditentukan 

sebagai dimensi unit sel menggunakan simbol a, b, dan c  

- tiga bilangan ini dapat dikali atau dibagi dengan sebuah faktor untuk 

mengurangi panjang kisi ini sampai menjadi bilangan bulat yang terkecil. 



- tiga indeks yang tidak dipisahkan oleh koma dileletakkan di dalam tanda 

kurung segiempat, menjadi [uvw]. u, v, dan w adalah bilangan bulat yang 

berkaitan dengan pengurangan proyeksi sumbu x, y, dan z secara 

berurutan.  

 

CONTOH 

tentukan arah indeks dari gambar yang ditunjukkan dibawah ini: 

 

Vektor yang ditunjukkan dalam gambar melewati titik asal sistem koordinat, dan oleh 

karena itu tidak diperlukan translasi. Proyeksi dari vektor ini ke dalam sumbu x, y, 

dan z secara berurutan adalah a/2, b, dan 0c yang diubah menjadi ½, 1 dan 0 

berkaitan dengan parameter unit sel (dengan kata lain a, b, dan c dihilangkan). 

Reduksi bilangan ini ke bilangan bulat terendah dilakukan dengan cara mengalikan 

masing-masing nilai ini dengan bilangan 2. Hasil bilangan bulatnya adalah 1, 2 , dan 

0 yang diletakkan dalam tanda dalam kurung persegi menjadi [120]. 

Langkah-langkah ini dapat diringkas menjadi: 

 x y Z 

Proyeksi a/2 b 0c 

Proyeksi (dengan menggunkan a, b, dan c) ½ 1 0 

Reduksi 1 2 0 

Tanda kurung [120] 

 

Pada kristal kubik terdapat arah-arah yang identik, contohnya adalah: 



[111]  [111o]  [11o1]  [1o11] 

[111ooooo]  [11oooo1]  [1o11o]  [111oooo] 

Keempat pasangan arah yang berlawanan ini memiliki sifat-sifat yang identik. 

Sehingga ke delapan arah ini dituliskan menjadi satu yang disebut sebagai kelompok 

arah 〈111〉. 
Sebuah masalah muncul untuk kristal yang memiliki simetri heksagonal dimana 

beberapa arah kristallografi yang sama tidak memiliki indeks yang sama. Hal ini 

dapat dihindari dengan memanfaatkan sumbu keempat atau Miller-Bravais, sistem 

koordinat ini ditunjukkan dalam gambar 2.20. Tiga sumbu a1, a2, dan a3 seluruhnya 

terdapat di dalam sebuah bidang tunggal (yang disebut bidang dasar), dan terletak 

pada sudut 120o antara yang satu dengan yang lainnya. Sumbu z tegak lurus dengan 

bidang dasar ini. Arah indeks seperti yang telah dijelskan sebelumnya, akan ditandai 

dengan menggunakan empat indeks yaitu [uvtw]. Tiga indeks pertama menyinggung 

proyeksi disepanjang sumbu a1, a2, dan a3 secara berurutan pada bidang dasar. 

 

Konversi dari sistem tiga indeks menjadi sistem empat indeks 

[u’v’w’ ] → [uvtw] 

Perubahan ini diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut: 

Gambar 2.20 sistem 
sumbu koordinat untuk 
unit sel heksagonal 
(skema Miller-Bravais) 

 



 X = �H "2Xr − 	′%  (2-4) 

 	 = �H "2	r − X′%  (2-5) 

 ' = −"X + 	%  (2-6) 

 t = ut′  (2-7) 

2. Bidang Kristal 

Disamping bidang kisi yang telah dibahas saat membahas unit sel masih ada jenis 

bidang yang lain yaitu bidang kristal. Orientasi bidang untuk sebuah struktur kristal 

digambarkan dengan menggunakan cara yang hampir sama yaitu menggunakan unit 

sel sebagai dasarnya, dan menggunakan sistem koordinat tiga sumbu seperti yang 

digambarkan dalam gambar 2.21.  

 

 

3. Indeks Miller 

Disemua sistem kristal kecuali sistem kristal heksagonal, bidang kristallografi 

ditentukan dengan menggunakan tiga indeks Miller yaitu (hkl). Setiap dua bidang 

yang sejajar memiliki kesamaan dan indeks yang identik. Prosedur yang digunakan 

untuk menetapkan bilangan indeks h, k, dan l adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.21 skema tiga bidang kristal pada sistem kristal 
kubik 



1. jika bidang melewati titik asal yang dipilih, bidang sejajar yang lain harus 

dibangun didalam unit sel dengan transalasi yang sesuai, atau sebuah titik 

asal yang baru dimunculkan pada salah satu sudut lain di dalam unit sel 

2. pada titik ini, bidang kristallografi dapat memotong atau sejajar disetiap 

tiga sumbu ini; panjang bidang yang memotong ini ditetapkan dengan 

menggunakan besaran yang terdapat dalam parameter kisi a, b, dan c  

3. kemudian diambil resiprokal (kebalikan) dari tiga bilangan ini. Sebuah 

bidang yang sejajar dengan sumbu dianggap memiliki titik potong yang 

tidak terbatas, dan oleh karena itu indeksnya menjadi nol. 

4. Tiga bilangan ini dapat diubah menjadi bilangan bulat yang terkecil 

dengan mengalikan atau membaginya menggunakan faktor yang sudah 

umum. 

5. Pada akhirnya, indeks bilangan bulat, tidak dipisahkan oleh koma, 

diletakkan didalam tanda kurung seperti berikut (hkl) 

CONTOH 

Tentukan indeks Miller untuk bidang yang terdapat dalam gambar a berikut  

 

Karena bidang melewati melewati tiitk asal O, maka sebuah titik asal yang baru harus 

dipilih pada sudut lain yang berdekatan dengan unit sel yang lain, katakanlah O’, hal 

ini ditunjukkan dalam gambar (b). bidang ini sejajar dengan sumbu-x, dan titik 

potongnya diambil ~a . Titik potong sumbu z dan y secara berurutan adalah –b dan 

c/2 dengan titik acuannya adalah titik asal yang baru O’. Dengan menggunakan 



symbol parameter kisi a, b, dan c maka titik potong ini adalah  ~ , -1, dan ½. 

Kebalikan dari bilangan ini adalah 0, -1, dan 2; dan karena semuanya adalah bilangan 

bulat, maka tidak dibutuhkan reduksi lagi. Akhirnya, semua nilai ini dituliskan 

kedalam tanda kurung menjadi (01o2). Langkah-langkahnya dapat dirangkum kedalam 

tabel dibawah ini 

 x y z 

Titik potong ~a -b c/2 

Titik potong (dengan menggunakan parameter kisi) ~ -1 1/2 

Resiprokal 0 -1 2 

Reduksi (tidak dibutuhkan)    

Tanda kurung (01o2) 

SOAL-SOAL LATIHAN 

1. Apa perbedaan antara struktur kristal dengan sistem kristal? 

2. Dalam sel satuan titanium terdapat dua atom, hitunglah volume sel satuan? 

3. Dalam sel satuan seng heksagonal terdapat enam atom. Berapakah volume sel 

satuan seng? 

4. Sel satuan besi berbentuk kubik dengan a = 0.287 nm. Dengan mengetahui 

densitas, hitunglah berapa jumlah atom per sel satuan. 

5. Unsur Perak memiliki struktur kristal FCC dengan jari-jari atom yang 

bersarnya 0.14444 nm. Berapakah panjang kisi untuk unsur tersebut? 

6. Titanium memiliki struktur BCC dan mempunyai jari-jari atomic sebesar 

0.145 nm. Berapa besar rusuk sel satuan? Dan hitunglah densitasnya? 

7. Dengan melihat gambar dibawah ini tentukan  



 

a). apa nama bentuk sistem kristalnya? 

b). disebut apakah struktur kristalnya? 

c). hitunglah densitas dari material ini yang mempunyai berat atomic 114           

g/mol? 

8. Zirkonium memiliki struktur kristal HCP dan densitasnya 6.51 g/cm3. 

Berapakah volume unit sel dalam meter kubik?  

9. Hitunglah rapat kemasan atomic dari vanadium yang memiliki struktur bcc 

dengan a= 0.3039 nm? 

10. Berapakah jumlah arah yang termasuk pada kelompok 〈100〉, 〈110〉, 〈111〉 
untuk kristal kubik? 

 

 

11. Tentukan indeks arah untuk gambar dibawah ini? 

 

12. Tentukan indeks arah pada gambar yang ditunjukkan berikut ini 



 

13. Konversi arah [110] dan [001o] serta bidang (111) dan (11o1)menjadi skema 

empat indeks Miller-Bravais untuk unit sel heksagonal?  

14. Gambarkan bidang-bidang (123), (400), (110), (210) dan (222) 

15. Carilah indeks Miller bidang berikut: 

    

 

 

 

RINGKASAN 

Di dalam bab 2 ini, kita membahas geometri kristal untuk memahami bagaimana 

struktur internal yang terdapat dalam suatu material. Atom-atom dalam suatu zat 

padat terletak secara teratur dan berulang dalam rantai yang panjang yang kita sebut 

sebagai material kristalin, hal ini sangat bertolak belakang dengan material yang 

memiliki distribusi atomic yang random atau acak yang biasanya ditemukan pada 

material amorf atau nonkristalin. Dalam pembahasan ini atom-atom dianggap sebagai 



bola pejal, dan struktur kristal dianggap sebagai susunan dari bola-bola ini. Terdapat 

14 jenis variasi struktur kristal yang bergantung terhadap geometri dan posisi atom-

atom didalamnya contohnya simple cubic (SC), face centered cubic (FCC), base 

centered cubic (BCC), dan hexagonal closed packed (HCP). 

Untuk pembahasan struktur kristal terdapat beberapa hal yang terkait yaitu jari-jari 

atom, jumlah atom perunit sel, bilangan koordinasi, dan rapat kemasan yang 

dirangkum dalam tabel. Rapat kemasan diartikan sebagai perbandingan antara 

volume atom yang mengisi unit sel dengan volume unit sel sehingga besarnya 

bergantung terhadap struktur kristal  

 SC BCC FCC INTAN HCP 

Bilangan koordinasi 6 8 12 4 12 

Jari-jari atom I2 I√34  
I√24  

I√38  
I√38  

Atom per unit sel 1 2 4 8 6 

Rapat kemasan 0,52 0,68 0,74 0,34 0,74 

 

Dalam kristalografi, arah dan bidang dijelaskan dengan menggunakan istilah indeks 

yang ditentukan dengan menggunakan sistem koordinat pada suatu unit sel. Arah 

kristallografi ditentukan dengan menggunakan skema tiga indeks [uvw], kecuali 

sistem kristal heksagonal yang dijelaskan dengan menggunakan skema empat indeks 

[uvtw]. Disemua sistem kristal, kecuali sistem kristal heksagonal, bidang kristalografi 

juga ditentukan dengan menggunakan skema tiga indeks yang disebut indeks Miller 

yang juga menggunakan unit sel sebagai dasarnya.  
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BAB III 

DIFRAKSI SINAR-X 

PENDAHULUAN 

Setelah dalam dua bab sebelumnya membahas tentang sinar-x dan geometri Kristal 

secara mendetail, dalam bab ini akan dibahas mengenai hubungan yang muncul 

diantara keduanya melalui fenomena difraksi sinar-x. 

Fenomena ini ditemukan pertama kali oleh fisikawan berkebangsaan Jerman bernama 

Von Laue pada tahun 1912. Pada saat itu ilmu yang berkembang hanya sebatas 

pengetahuan bahwa peristiwa difraksi dapat terjadi apabila sebuah gelombang 

melewati sebuah celah yang besarnya sebanding dengan panjang gelombang yang 

melewatinya. Von Loue berpendapat jika sebuah Kristal terususun atas atom-atom 

secara periodik dengan jarak antar atom yang berkisar antara 1-2 Å, maka atom-atom 

ini dapat dianggap berperilaku sebagai celah dalam peristiwa difraksi, selain itu jika 

sinar-X merupakan gelombang elektromatik dengan panjang gelombang yang 

sebanding dengan jarak antar atom salam Kristal, maka menurutnya dapat saja terjadi 

peristiwa difraksi sinar-X oleh atom-atom yang terdapat dalam Kristal.  

Melalui arahannya, dilakukan sebuah eksperimen untuk menguji hipotesisnya 

mengenai difraksi sinar-X. Dalam eksperimennya ini digunakan sebuah Kristal 

tembaga sulfat yang diletakkan diantara sebuah sumber penghasil sinar-x dan 

lempeng fotografi. Eksperimen ini memberikan bukti yang cukup memuaskan untuk 

dapat menjelaskan kealamian sinar-X dan keperiodikan susunan atom yang berada 

dalam sebuah Kristal. Hasil penelitian ini, melambungkan nama Von Laue dan ia 

diberikan penghargaan intelektual pada masanya. 

Penelitian ini kemudian dilanjutkan oleh dua fisikawan Inggris yang bernama W.L 

Braag dan putranya yang bernama W.H. Bragg. Melalui ekpserimennya, mereka 

dapat menjelaskan peristiwa difraksi sinar-X ini secara matematis dan lebih 



sederhana dibandingkan dengan Von Laue sehingga karya mereka mudah dipahami 

oleh masyarakat awam. Ditahun-tahun berikutnya, dengan menggunakan peralatan 

difraksi sinar-x yang terlah diperbaharui, dapat diketahui struktur Kristal dari NaCl, 

KCl, KBr, dan KI, ini merupakan penemuan struktrur kristal terlengkap. Setelah 

mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami beberapa istilah yang terkait dengan difraksi sinar-x  

2. Memahami peristiwa difraksi 

3. Mengetahui kegunaan hukum Bragg 

4. Memahami berbagai macam metode difraksi 

5. Memahami cara kerja peralatan difraksi sinar-x  

 

A. DIFRAKSI 

Pada dasarnya difraksi merupakan hasil interaksi antar dua gelombang atau lebih. 

Untuk dapat memahami peristiwa difraksi pada sebuah kristal, sangat dianjurkan 

untuk memahami pembahasan mengenai relasi antar fase dalam gelombang yang 

akan dijelaskan dengan menggunakan gambar berikut 

  

Gambar 3.1. Pengaruh beda jalur pada fase relatif 

1 

2 

3 



 

Bayangkanlah terdapat sebuah berkas sinar-X yang kita beri nama berkas 1 seperti 

pada gambar diatas yang bergerak dari kiri ke kanan. Untuk memudahkan, anggaplah 

berkas ini terpolarisasi bidang sehingga medan listriknya ,E, hanya berada dalam satu 

arah. Kita bayangkan berkas ini digabungankan dengan dua gelombang yang, dalam 

kasus ini kita gunakan notasi sinar 2 dan sinar, dimana amplitudonya setengah dari 

berkas 1. Dapat kita lihat pada gambar, gelombang muka AA’ dikatakan berada dalam 

satu fase dimana vektor medan listrik antar sinar 2 dengan sinar 3 memiliki besar dan 

arah yang sama. 

Sekarang bayangkan sebuah eksperimen dimana sinar 3 bergerak dalam garis yang 

lurus, sedangkan sinar 2 bergerak dalam jalur yang berbentuk seperti kurva sebelum 

bergabung dengan sinar 3. Dapat kita lihat dalam gelombang muka BB’, sinar 2 

mencapai titik maksimumnya, sedangkan sinar 3 berada pada titik nol sehingga 

berkas yang dihasilkan hanya setengahnya saja seperti yang dapat dilihat dalam 

gambar 3.1. Kedua sinar yang berinteraksi pada gelombang muka BB’  ini dikatakan 

tidak sefase. 

Dua hal yang dapat dirangkum pada peristiwa diatas adalah 

1. Perbedaan panjang jalan yang ditempuh oleh gelombang dapat menyebabkan 

perbedaan fase. 

2. Munculnya perbedaan fase menyebabkan amplitudonya berubah 

Semakin besar perbedaan jalur yang ditempuh oleh gelombang, maka semakin besar 

perbedaan fase. Jika pembelokkan sinar 2 dalam gambar 3.1 memiliki panjang 

gelombang seperempat kali lebih panjang dibandingkan dengan yang ditunjukkan, 

maka beda fasanya menjadi setengah panjang gelombang. Kedua sinar ini akan saling 

menghilangkan satu sama lain dan dikatakan tidak sefase secara sempurna, dimana 

medan listrik dari kedua sinar bernilai nol atau memiliki besar yang sama namun 

arahnya berlawanan, keadaan ini biasanya disebut sebagai interferensi destruktif. 

Gabungan kedua sinar dikatakan sefase, jika kedua sinar tersebut memiliki beda jalur 



yang bernilai nol atau kelipatan bulat dari panjang gelombang sehingga menghasilkan 

amplitudonya merupakan gabungan dari kedua sinar ini.  

 

 

Perbedaan panjang lintasan dari berbagai sinar muncul secara alami ketika Kristal 

mendifraksikan sinar-X. Gambar 3.2 menunjukkan sebagian Kristal dimana atom-

atomnya tersusun dalam bidang parallel A, B, C, D,… dan terpisah sejauh d. 

Anggaplah sinar yang datang sejajar secara sempurna, dan juga sinar-X yang 

digunakan monokromatik sempurna dengan panjang gelombang λ menumbuk Kristal 

ini pada sudut θ, yang disebut sebagai sudut Bragg, dimana besarnya θ dihitung 

antara sinar pada saat tumbukan dengan bidang Kristal tertentu. 

Kita berharap dapat mengetahui apakah pada saat terjadi tumbukan, sinar-x ini akan 

didifraksikan oleh Kristal, jika ya dalam kondisi seperti apa. Berkas difraksi 

didefinisikan sebagai sebuah berkas yang tersusun dari berkas-berkas yang 

dihamburkan dalam jumlah besar yang dapat saling menguatkan satu sama lain. 

Oleh karena itu difraksi merupakan sebuah fenomena penghamburan dan tidak 

Gambar 3.2 Difraksi sinar -x oleh sebuah kristal 



memunculkan suatu interaksi jenis baru antara sinar-X dan atom-atom. Dapat kita 

lihat dalam bab 1 bahwa atom-atom menghamburkan sinar-X datang ke segala arah, 

dan kita akan lihat bahwa beberapa arah hamburan ini berada dalam satu fasa secara 

sempurna dan saling menguatkan satu sama lain untuk membentuk berkas difraksi. 

Untuk kondisi tertentu yang dijelaskan dalam gambar 3.2, terlihat bahwa hanya 

berkas difraksi yang terbentuk saja yang diperlihatkan, yaitu yang membentuk sudut 

refleksi θ yang besarnya sebanding dengan sudut datang θ. Pertama-tama akan kita 

tunjukan hamburan atom-atom pada bidang pertama, kemudian hamburan semua 

atom-atom yang terdapat dalam Kristal. Perhatikan sinar 1 dan 1a, mereka 

menumbuk atom K dan P yang terdapat pada bidang pertama dan kemudian 

dihamburkan kesegala arah. Hanya pada arah 1΄ dan 1á  saja berkas yang 

dihamburkan berada dalam satu fasa sehingga dapat saling menguatkan satu sama 

lain. Mereka dapat saling menguatkan karena beda jalur yang mereka tempuh 

diantara dua gelombang muka XX’ dan YY’ besarnya sama dengan  w� − YW = Y� �xy z − Y� �xy z = 0 

Dengan cara serupa, sinar-sinar yang dihamburkan oleh semua atom yang terletak 

pada bidang pertama dimana arahnya sejajar dengan sinar 1΄ berada dalam satu fasa 

dan menambahkan kontribusi terhadap berkas difraksi. Hal ini berlaku disemua 

bidang secara terpisah, dan kita harus menemukan kondisi yang dibutuhkan untuk 

penguatan dari sinar-sinar yang dihamburkan oleh atom pada bidang yang berbeda. 

Sebagai contoh, sinar 1 dan 2 yang dihamburkan oleh atom K dan L, maka beda jalur 

yang ditempuh untuk sinar 1K1΄ dan 2L2΄ adalah {l + l[ = B′ sin z + B′ sin z 

Karena dalam arah ini tidak ada beda jalur yang ditempuh oleh S dan L atau P dan K,  

maka nilai ini juga merupakan beda jalur yang ditempuh untuk penghamburan sinar 

yang tumpang tindih oleh S dan P seperti yang dapat dilihat dalam gambar 3.2. Sinar 

1΄ dan 2΄ yang dihamburkan akan berada dalam satu fasa jika beda fasa yang 

ditempuh nilainya sama dengan bilangan bulat dari panjang gelombang atau jika  



 u� = 2B′ sin z  (3-1) 

Hubungan ini pertama kali di formulasikan oleh W.L Bragg dan dikenal dengan 

sebutan hukum Bragg. Persamaan ini menentukan kondisi dasar yang harus dipenuhi 

jika terjadi difraksi. n disebut orde refleksi yang dapat diambil dari berbagai nilai 

integral yang konsisten dengan nilai sin θ yang tidak melebihi satu dan jumlahnya 

sama dengan panjang gelombang dalam beda jalur diantara sinar-sinar yang 

dihamburkan oleh bidang-bidang terdekat. Oleh karena itu, untuk nilai λ dan d’ yang 

sudah ditetapkan, akan terdapat beberapa sudut θ1, θ2, θ3,…yang berkaitan dengan n 

= 1, 2, 3,.. dimana peristiwa difraksi dapat muncul. Dalam refleksi orde pertama (n = 

1), sinar 1΄ dan 2΄ yang dihamburkan pada gambar 3.2 akan memiliki perbedaan 

panjang jalur yang ditempuh (berada dalam satu fasa) sebanyak satu panjang 

gelombang, sinar 1΄ dan 3΄ sebanyak dua panjang gelombang, sinar 1’ dan 4’ 

sebanyak tiga panjang gelombang, dan seterusnya meliputi seluruh Kristal. Sinar 

yang dihamburkan oleh semua atom yang berada disemua bidang secara lengkap 

berada dalam satu fasa dan saling menguatkan satu sama lain (interferensi 

konstruktif) untuk membentuk sebuah berkas difraksi dalam arah yang diperlihatkan 

pada gambar. Berkas penghamburan disemua arah yang lain dari semua tempat 

bersifat tidak sefasa dan saling menghilangkan satu sama lain (interferensi destruktif). 

Berkas difraksi lebih kuat dibandingkan dengan penjumlahan semua berkas yang 

dihamburkan di arah yang sama, hanya karena penguatan yang muncul, tetapi sangat 

lemah jika dibandingkan dengan berkas masuk karena atom-atom dari Kristal hanya 

menghamburkan sedikit bagian dari energy tumbukan dalam berkas datang. 

Sangat berguna bagi kita untuk memisahkan tiga mode penghamburan: 

1. Penghamburan oleh atom yang tersusun acak dalam suatu ruang, seperti 

dalam sebuah gas monoatomik. Penghamburan ini muncul disemua arah dan 

sangat lemah, intensitasnya meningkat. 

2. Penghamburan oleh atom-atom yang tersusun secara periodik dalam suatu 

ruang, seperti dalam Kristal yang sempurna 



a. Dalam Kristal yang hampir seluruhnya searah, mereka memenuhi hukum 

Bragg, maka penghamburannya kuat dan disebut sebagai difraksi, 

amplitudonya meningkat. 

b. Dalam Kristal yang kurang terarah, mereka tidak memenuhi hukum 

Bragg, maka tidak tidak ada penghamburan karena sinar-sinar yang 

dihamburkan saling menghilangkan satu sama lain. 

Tampak sekilas, fenomena difraksi muncul seperti refleksi cahaya tampak oleh kaca, 

karena di kedua fenomena tersebut sudut yang dibentuk dari hasil refleksi besarnya 

sama dengan sudut datang. Tampaknya kita dapat menganggap bidang-bidang dari 

atom seperti kaca kecil yang merefleksikan sinar-X. Difraksi dan refleksi secara 

mendasar berbeda paling tidak dalam tiga aspek yaitu: 

1. Berkas yang didifraksikan oleh Kristal dibangun oleh penghamburan sinar-X 

oleh semua atom yang terdapat dalam Kristal, yang terletak di jalur berkas 

datang. Sedangkan refleksi cahaya tampak hanya muncul pada permukaan 

lapisan tipis. 

2. Difraksi dari sinar-X monokomatik hanya muncul pada sudut tertentu yang 

memenuhi hukum Bragg. Sedangkan refleksi cahaya tampak muncul pada 

setiap sudut tumbukan. 

3. Refleksi cahaya tampak oleh kaca yang baik memiliki efisiensi yang besarnya 

hampir 100%. Sedangkan intensitas dari berkas sinar-X yang didifraksikan 

sangatlah kecil dibandingkan dengan berkas datang. 

Terkadang kita menyebutkan “refleksi bidang ” dan “berkas yang direfleksikan” , 

meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya, namun kita harus memahami yang 

dimaksud adalah difraksi bukan refleksi. 

Dari pembahasan ini dapat dirangkum bahwa secara mendasar difraksi merupakan 

sebuah fenomena penghamburan yang terkait dengan atom-atom dalam jumlah 

banyak. Karena atom-atom tersusun secara periodik pada sebuah kisi, maka sinar-

sinar yang dihamburkan oleh atom-atom ini memiliki hubungan fase yang terbatas 



diantara mereka; hubungan fase seperti interferensi destruktif muncul jika dalam 

Kristal arah penghamburannya sangat banyak, sedangkan interferensi konstruktif 

muncul jika Kristal memiliki arah penghamburan yang sedikit, atau dengan kata lain 

Kristal memiliki kesearahan yang tinggi. Dua hal dasar yang terdapat dalam peristiwa 

difraksi adalah dua gelombang bergerak (sinar-X) yang dapat berinterferensi dan 

seperangkat atom yang tersusun secara periodic di dalam sebuah Kristal. 

B. HUKUM BRAGG  

Untuk dapat memahami hukum Bragg, kita harus mengingat dua fakta geometris 

yaitu : 

a. Berkas datang, garis normal terhadap bidang refleksi, dan berkas difraksi 

selalu coplanar 

b. Sudut diantara berkas difraksi dan berkas transmisi selalu bernilai 2θ. Sudut 

ini dikenal dengan nama sudut difraksi yang nilainya lebih dari θ, sudut ini 

biasanya terukur secara eksperimen. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada umumnya difraksi muncul hanya 

ketika panjang gelombang dari gelombang bergerak memiliki orde yang sama dengan 

jarak pengulangan diantara pusat penghamburan. Persyaratan ini mengikuti hukum 

Bragg. Karena nilai sin θ tidak dapat melebihi satu, dapat kita tuliskan 

 
���?′ = sin z < 1 (3-2) 

Oleh karena itu, nilai dari nλ harus lebih kecil dari 2d’. Untuk difraksi, nilai terkecil 

dari n adalah 1(nilai n = 0 terkait dengan berkas difraksi yang memiliki arah yang 

sama dengan berkas transmisi, dan hal ini tidak dapat diamati). Oleh karena itu, 

kondisi yang dibutuhkan untuk difraksi pada sudut 2θ yang teramati adalah  

 � < 2B′ (3-3) 



Untuk kebanyakan pengaturan bidang Kristal, besaranya d’ berorde 3Å atau kurang, 

yang berarti bahwa nilai dari λ tidak dapat melebihi 6Å, contohnya sebuah Kristal 

tidak mungkin mendifraksikan radiasi ultraviolet yang memiliki panjang gelombang 

sekitar 500Å. Dengan kata lain, jika λ bernilai sangat kecil maka sudut difraksinya 

juga bernilai kecil untuk dapat diukur. 

Hukum Bragg dapat dutulis dalam bentuk  

 � = 2 ?′� sin z (3-4) 

Karena koefisien dari λ sekarang bernilai 1, kita dapat menganggap sebuah refleksi 

dari berbagai orde sebagai refleksi orde pertama dari bidang-bidang yang dipisahkan 

sejauh 1 u�  dari jarak sebelumnya, namun hal ini cukup menyulitkan, sehingga kita 

atur menjadi B = B′ u⁄  dan menulis hukum Bragg ke dalam bentuk 

 � = 2B y4uz (3-5) 

 

 

Penggunaan rumus ini diilustrasikan oleh gambar 3.3. Anggaplah refleksi orde kedua 

dari bidang 100 ditunjukkan dalam gambar 3.3(a) Karena ini merupakan orde kedua, 

perbedaan jalur ABC diantara sinar-sinar yang dihamburkan oleh bidang (100) 

terdekat harus bernilai dua panjang gelombang penuh. Jika tidak terdapat bidang 

atom-atom yang real diantara bidang (100), kita dapat selalu membayangkan salah 

Gambar 3.3. kesetaraan (a) refleksi 100 orde kedua, dan (b) refleksi 200 orde pertama  



satunya seperti yang digambarkan dalam gambar 3-3(b), dimana bidang putus-putus 

yang berada di tengah-tengah antara bidang (100) membentuk bidang (200). Untuk 

refleksi yang sama seperti gambar 3.3a, perbedaan jalur DEF diantara sinar-sinar 

yang dihamburkan oleh bidang (200) sekarang hanya sejauh satu gelombang penuh, 

maka refleksi ini dapat disebut sebagai refleksi orde pertama bidang 200. Cara yang 

serupa berlaku pada bidang 300, 400,..dan seterusnya yang secara berurut berkaitan 

dengan orde refleksi ketiga, keempat, dan seterusnya dari bidang (100). Pada 

umumnya, refleksi orde ke-n dari bidang (hkl) dengan jarak d’ dapat dianggap 

refleksi  orde pertama dari bidang (nh nk nl) dengan jarak B = B′ u⁄  . Tandai bahwa 

konvensi ini berkaitan dengan definisi indeks Miller semenjak (nh nk nl) merupakan 

indeks Miller dari bidang-bidang yang sejajar dengan bidang (hkl) dengan jarak 

terakhirnya bernilai 1/ke-n. 

C. SPEKTROSKOPI SINAR-X 

Secara eksperimen, hukum Bragg dapat diaplikasin dengan menggunakan dua cara, 

yaitu dengan menggunakan sinar-X yang sudah diketahui panjang gelombangnya λ 

kemudian mengukur θ, kita dapat menentukan jarak d dari berbagai variasi bidang 

yang terdapat dalam Kristal yang disebut sebagai analisis struktur. Cara lain yang 

dapat kita gunakan adalah menggunakan Kristal yang sudah diketahui jarak d 

kemudian mengukur θ untuk menentukan panjang gelombang λ dari radiasi yang 

digunakan, inilah yang disebut sebagai spektroskopi sinar-X. 

Fitur-fitur dasar yang terdapat dalam sebuah spectrometer sinar-X ini dapat dilihat 

dalam gambar 3-4. Sinar-X dari tabung T ditembakkan ke sebuah Kristal tunggal C 

yang dapat diatur sudutnya sesuai dengan keinginan terhadap berkas datang melalui 

rotasi disekitar sumbu O yang merupakan pusat dari lingkaran spectrometer. D 

merupakan penghitung (counter) yang mengukur besarnya intensitas dari sinar-X 

yang didifraksikan, penghitung ini dapat juga berotasi disekitar O dan dapat diatur 

sesuai dengan posisi anguler yang diinginkan. 



 

 

Kristal yang digunakan biasanya dipotong atau dibelah sehingga bidang tertentu yang 

sudah diketahui jaraknya letaknya sejajar terhadap permukaannya. Dalam 

penggunaannya, antara alat penghitung dan berkas datang diatur sedemikian rupa 

sehingga selelu menghasilkan sudut 2θ. Intensitas dari berkas yang didifraksikan 

kemudian diukur dan panjang gelombangnya dihitung dengan menggunakan 

persamaan Bragg, prosedur ini kemudian diulang beberapa kali untuk berbagai variasi 

sudut θ. Dengan cara seperti ini maka akan terbentuk kurva yang terlihat dalam 

gambar 1.5 dan dihasilkan karakteristik dari panjang gelombang yang ditabulasikan 

dalam lampiran 7. Fisikawan W.H. Bragg merancang dan menggunakan spectrometer 

sinar-X pertama yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah instrumen yang 

memiliki ketepatan yang sangat tinggi oleh fisikawan Swedia bernama Siegbahn. 

D. ARAH DIFRAKSI 

Bagaimana menentukan arah dari sebuah bidang?? Atau dengan kata lain sudut 2θ 

dimana kristal dapat mendifraksikan sebuah berkas sinar-X monokromatik yang 

ditembakkan pada sebuah Kristal??. Berkaitan dengan gambar 3.3 kita dapat  melihat 

bahwa berbagai variasi sudut difraksi 2θ1, 2θ2, 2θ3,…dapat dihasilkan dari bidang 

(100) dengan menggunakan sebuah berkas datang yang ditembakkan pada sudut θ1, 

θ2, θ3,… yang tepat sehingga dihasilkan refleksi orde pertama, kedua, ketiga, .. dan 

Gambar 3.4. spektrometer sinar-X 



seterusnya. Namun perlu diingat bahwa difraksi juga dapat dihasilkan dari bidang 

(110), bidang (111), bidang (213), dan seterusnya… Kita sangat membutuhkan 

sebuah persamaan umum yang dapat memprediksikan sudut difrakasi untuk berbagai 

bidang yang diatur. Persamaan ini dihasilkan dengan mengkombinasikan hukum 

Bragg dengan persamaan jarak bidang (lampiran 3) yang dapat diaplikasikan untuk 

Kristal tertentu yang digunakan. 

Sebagai contoh, jika kristalnya berbentuk kubik maka: 

� = 2B y4uz 

1B� = "ℎ� + G� + ��%I�  

Kombinasi dari kedua persamaan ini menghasilkan  

 y4u�z = ��
)�� "ℎ� + G� + ��% (3-6) 

Persamaan ini dapat memprediksikan semua kemungkinan sudut difraksi Bragg yang 

muncul dari bidang (hkl) untuk panjang gelombang λ dan Kristal kubik dengan 

ukuran unit sel sebesar a. Sebagai contoh, untuk bidang (110) maka persamaannya 

menjadi 

y4u�z��� = ��2I� 

Jika bentuk kristalnya tetragonal dengan sumbu a dan c, maka persamaannya menjadi 

 y4u�z = ��
) a���=�

�� + ]�
+�b (3-7) 

Persamaan lain yang hampir mirip juga dapat dibuat untuk berbagai macam bentuk 

Kristal yang lain. 



Contoh ini menunjukkan bahwa arah, dimana sebuah berkas dengan panjang 

gelombang yang sudah diketahui didifraksikan oleh sebuah kisi bidang yang diatur, 

ditentukan oleh sistem Kristal suatu material dan parameter kisinya. Pendeknya, arah 

difraksi ditentukan oleh bentuk dan ukuran unit sel. Hal ini merupakan satu poin 

penting begitupula kebalikannya, dimana kita mungkin saja dapat menentukan bentuk 

dan ukuran unit sel dari sebuah Kristal yang belum diketahui dengan melakukan 

pengukuran terhadap arah dari berkas difraksi. Akan kita temukan dalam pembahasan 

selanjutnya bahwa intensitas dari berkas yang didifraksikan ditentukan oleh posisi 

atom-atom yang berada dalam unit sel, dan kita harus mengukur intensitas difraksi 

jika kita ingin mengetahu semua informasi mengenai posisi atom. Kita akan 

menemukan bahwa untuk kebanyakan Kristal, terdapat susunan atom tertentu yang 

dapat mengurangi intensitas dari beberapa berkas difraksi menjadi nol.  

E. METODE DIFRAKSI 

Peristiwa difraksi dapat muncul jika hukum Bragg terpenuhi. Persamaan ini sangat 

bergantung terhadap panjang gelombang λ dan θ untuk berbagai jenis Kristal yang 

digunakan. Dengan menggunakan radiasi monokromatik, pengaturan posisi Kristal 

tunggal yang tak tentu terhadap berkas datang, umumnya tidak menghasilkan berkas 

difraksi apapun. Beberapa cara harus dipikirkan agar dapat memenuhi hukum Bragg, 

dan hal ini dapat dilakukan dengan memvariasikan λ atau θ secara kontinyu selama 

eksperimen berlangsung. Cara-cara bagaimana kuantitas ini divariasikan dipisahkan 

menjadi empat metode difraksi yang utama, yaitu: 

1. METODE LAUE 

Metode Laue merupakan metode diraksi yang pertama kali digunakan. Dalam metode 

ini, sebuah berkas radiasi putih dengan radiasi kontinu yang dihasilkan dari tabung 

sinar-X ditembakkan pada sebuah Kristal tunggal yang arahnya sudah ditentukan, 

dari peristiwa ini muncul sudut Bragg (θ) untuk masing-masing bidang yang terdapat 

dalam Kristal tunggal. Masing-masing bidang mendifraksikan panjang gelombang 



tertentu yang memenuhi hukum Bragg, untuk nilai d dan θ tertentu, sehingga masing-

masing difraksi memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. 

Terdapat dua variasi dalam metode Laue, yaitu metode transmisi Laue (transmission 

Laue Method) dan metode refleksi belakang Laue ( Back-reflection Laue Method). 

Metode ini diklasifikasikan berdasarkan posisi relative antara sumber sinar-X, target 

(Kristal tunggal), dan lapisan fotografi, dalam kedua metode ini lapisan fotografi 

yang digunakan bentuknya datar dan diletakkan tegak lurus terhadap sinar datang. 

Masing-masing metode akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Transmission Laue Method 

Dalam metode ini, lapisan fotografi diletakkan dibelakang Kristal sehingga berkas 

difraksi direkam dari arah depan, metode ini disebut metode transmisi karena berkas 

yang didifraksikan melewati Kristal yang dapat dilihat dalam gambar berikut. 

 

 

 

 

b. Back-reflection Laue Method 

Dalam metode ini, lapisan fotografi diletakkan antara Kristal dan sumber sinar-X, 

sinar-X yang dihasilkan dari sumber datang melalui sebuah lubang yang terdapat 

dalam lapisan fotografi, sinar-X yang didifraksikan oleh Kristal direkam dari arah 

belakang seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut. 

Gambar 3.5. Metode Transmisi Laue 



 

 

Dengan menggunakan kedua metode tersebut, berkas difraksi yang dihasilkan 

membentuk susunan bintik-bintik pada lapisan fotografi seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 3.7(a). Susunan dari bintik-bintik ini biasanya disebut dengan “Pola” 

namun istilah ini tidak mengacu kepada susunan periodik yang dibentuk oleh bintik-

bintik hasil difraksi. Pada lapisan fotografi bintik-bintik ini terlihat membentuk garis 

yang dapat dilihat dalam gambar 3.7(b).  

 

 

Pada umumnya, bintik-bintik ini membentuk pola elips dan hiperbola untuk pola 

transmisi (gambar 3.7(a)), sedangkan pola yang dibentuk dengan menggunakan 

metode refleksi belakang biasanya berbentuk hiperbola, seperti yang dapat dilihat 

dalam gambar 3.7(b).  

Gambar 3.6. Metode Back-reflection Laue 

Gambar 3.7. (a) pola Transmisi dan (b) back-reflection Laue dari 
Kristal alumunium (kubik) radiasi Tungtsten 30 kV, 19mA 



Bintik-bintik yang terletak pada suatu kurva merupakan refleksi dari bidang-bidang 

yang berada pada satu daerah. Hal ini didasari oleh fakta bahwa refleksi Laue dari 

bidang-bidang disebuah daerah, semuanya terletak pada permukaan sebuah kerucut 

imajiner yang sumbunya merupakan sumbu daerah. Seperti yang ditunjukkan dalam 

gambar 3.8(a). Salah satu sisi dari kerucut merupakan tangent terhadap berkas 

transmisi, dan sudut inklinasi ф dari daerah sumbu (Z.A) terhadap berkas transmisi 

besarnya sama dengan sudut semi puncak dari kerucut. Seperti yang diperlihatkan 

pada gambar, sebuah film memotong kerucut dalam sebuah elips imajiner yang 

melewati pusat dari lapisan, bintik-bintik difraksi dari bidang-bidang sebuah daerah 

tersusun dalam bentuk elips ini. Ketika sudut � melebihi 45o, maka film harus 

diletakkan diantara Kristal dan sumber sinar-X untuk merekam pola refleksi belakang 

yang akan memotong kerucut dalam bentuk hiperbola seperti yang ditunjukkan dalam 

gambar 3.8(b). 

 

 

Posisi bintik-bintik pada sebuah film dari kedua metode Laue (transmisi dan refleksi 

belakang) bergantung terhadap orientasi Kristal relative terhadap berkas datang. 

Bintik-bintik yang dihasilkan dari kedua metode dapat terdistorsi dan bergeser jika 

Kristal di bengkokkan atau dipelintir dengan cara apapun. Fakta ini menunjukkan dua 

penggunaan utama dari metode Laue yaitu untuk menentukan orientasi Kristal dan 

memperkirakan kualitas Kristal.  

Gambar 3.8. lokasi bintik Laue. (a) pada elips dalam metode transmisi dan (b) 
pada hiperbola dalam metode back-reflection. (C= Kristal, Z.A = daerah aksis) 



2. METODE ROTASI KRISTAL 

Dalam metode rotasi Kristal, sebuah Kristal tunggal diletakkan di salah satu sumbu, 

atau beberapa arah kristalografi yang penting, yang tegak lurus terhadap berkas sinar-

X monokromatik. Sebuah film silinder diletakkan mengelilingi sampel dan Kristal 

dirotasikan disekitar arah yang dipilih, sumbu dari film bertepatan dengan sumbu 

rotasi Kristal.  

 

 

 

 

Selama Kristal berotasi, maka seperangkat bidang kisi tertentu akan membentuk 

sudut Bragg untuk merefleksikan berkas sinar-X monokromatik sehingga terbentuk 

berkas refleksi. Berkas yang direfleksikan ini akan membentuk permukaan kerucut 

imajiner, tetapi sekarang sumbu kerucut bertepatan dengan sumbu rotasi. Ketika film 

diposisikan dalam bidang datar (arah horizontal) seperti yang diperlihatkan pada 

gambar 3.9, hasilnya adalah bintik-bintik pada film. Karena Kristal dirotasikan hanya 

pada satu sumbu, maka sudut Bragg tidak terbentuk pada semua nilai yang mungkin 

diantara sudut 0o sampai 90o untuk setiap bidang yang diatur. Tidak setiap bidang 

yang diatur dapat menghasilkan berkas difraksi, contohnya adalah bidang yang 

diarahkan tegak lurus atau hampir tegak lurus terhadap sumbu rotasi. 

Penggunaan utama dari metode rotasi Kristal dan variasinya adalah dalam penentuan 

struktur Kristal yang belum diketahui dan untuk tujuan ini, metode ini merupakan alat 

Gambar 3.9 pola rotasi Kristal dari Kristal Quartz (Heksagonal) yang dirotasikan 
sekitar sumbu c. radiasi tembaga yang di filter. (garis-garis yang disebabkan 

radiasi putih tidak dihilangkan oleh filter) 



yang sangat berguna bagi para kristalografer sinar-X. Namun metode ini tidak 

dibahas secara mendetail dalam buku ini. 

3. METODE SERBUK 

Dalam metode serbuk, Kristal yang akan diuji direduksi ukurannya hingga menjadi 

serbuk yang sangat halus dan diletakkan pada sebuah berkas sinar-X monokromatik. 

Masing-masing partikel dari serbuk ini merupakan sebuah Kristal yang sangat kecil 

sekali, atau merupakan kumpulan dari Kristal kecil yang diorientasikan secara acak 

terhadap berkas datang. Beberapa Kristal yang terorientasi dengan tepat, contohnya 

Kristal yang memiliki arah bidang (100) dapat merefleksikan sinar datang. Kristal 

yang lain akan secara tepat terorientasi pada bidang (110), dan selanjutnya. Hasilnya 

adalah setiap kisi bidang yang disusun  dapat direfleksikan. Massa serbuk ekuivalen 

terhadap sebuah Kristal tungal yang dirotasikan tidak hanya disekitar satu sumbu 

namun semua sumbu yang mungkin. 

 

 

 

Anggaplah terdapat satu refleksi hkl tertentu. Satu atau lebih sedikit Kristal akan 

diorientasikan sehingga bidang hkl nya dapat membentuk sudut Bragg yang tepat agar 

terjadi refleksi. Gambar 3.11(a) menunjukkan salah satu bidang tersebut dan berkas 

difraksi yang terbentuk. Bidang ini sekarang terotasi disekitar berkas datang sebagai 

sumbu dimana θ dijaga agar tetap konstan, kemudian berkas yang didifraksikan akan 

bergerak sepanjang permukaan kerucut seperti yang ditunjukkan dalam gambar 

3.10(b), sumbu dari kerucut ini bertepatan dengan transmisi berkas. Rotasi ini tidak 

Gambar 3.10 pembentukan kerucut dari radiasi yang didifraksikan dalam metode  
serbuk 



muncul dalam metode serbuk, tetapi kehadiran dari partikel Kristal dalam jumlah 

besar yang memiliki semua orientasi yang mungkin, ekuivalen terhadap rotasi ini, 

semenjak didalam partikel ini terdapat beberapa fraksi dimana bidang (hkl) nya 

membentuk sudut Bragg yang tepat dengan berkas datang, dan pada waktu yang sama 

berkas ini terletak pada semua arah rotasi yang mungkin disekitar sumbu dari berkas 

datang. Refleksi hkl dari massa serbuk yang tidak bergerak membentuk sebuah 

radiasi difraksi pada lembararan yang berbentuk kerucut, dan terbentuk pemotongan 

kerucut untuk masing-masing pengaturan jarak kisi bidang yang berbeda. 

 

 

 

Gambar 3.11 menunjukkan tiga kerucut dan juga mengilustrasikan metode difraksi 

serbuk yang paling umum. Dalam metode Debye Scherrer sebuah garis tipis pada 

film dikurvakan dalam silinder kecil dengan sampel yang diletakkan disumbu dan 

berkas datang diarahkan ke sumbu yang tepat terhadap sumbu ini. Kerucut dari 

berkas difraksi ini memotong potongan film silinder dan ketika potongan gulungan 

dibuka dan diletakkan mendatar, pola yang dihasilkan dengan menggunakan metode 

ini dapat dilihat dalam gambar 3.11(b). Pola yang sebenarnya dihasilkan dari serbuk 

logam yang bervariasi ditunjukkan dalam gambar 3.12. Masing-masing garis difraksi 

Gambar 3.11 metode serbuk Debye Scherrer; (a) keterkaitan antar film terhadap 
sampel dan berkas masuk; (b) penampakan film secara mendatar 



dibuat oleh bintik-bintik kecil dalam jumlah besar, masing-masing dari sebuah 

partikel yang dipisahkan., bintik-bintik yang letaknya berdekatan terlihat sebagai 

garis yang kontinyu. Garis-garis ini pada umumnya membentuk kurva, kecuali 

mereka muncul pada sudut 2θ = 90o garis yang terbentuk berupa garis lurus. Dari 

pengukuran posisi garis difraksi yang diberikan pada film, dapat ditentukan θ, dan 

dengan mengetahui λ, kita dapat menghitung jarak d dari kisi bidang yang 

direfleksikan dan menghasilkan garis. 

Keterbalikannya, jika bentuk dan ukuran dari unit sel Kristal diketahui, kita dapat 

memprediksikan semua posisi difraksi yang mungkin terjadi pada film. Garis dari 2θ 

terendah dihasilkan oleh refleksi dari bidang-bidang dengan jarak terbesar. 

Contohnya dalam sistem kubik, d bernilai maksimum ketika nilai dari (h2 + k2 + l2) 

minimum, dan nilai minimum dalam hal ini adalah 1, berkaitan dengan bidang (hkl) 

yaitu (100). Refleksi 110 berkaitan dengan satu nilai 2θ terendah. Kemungkinan 

refleksi selanjutnya, akan memiliki indeks hkl yang berkaitan dengan nilai dari (h2 + 

k2 + l2) yang lebih tinggi yang dinamakan 2 dimana dalam kasus ini (hkl) sama 

dengan (110), dan seterusnya. 

Debye-Scherrer dan variasi lain dari metode serbuk merupakan metode yang paling 

banyak digunakan, khususnya dalam bidang metalurgi. Metode serbuk, merupakan 

metode yang hanya dapat digunakan ketika tidak tersedia sampel kristal tunggal. 

Metode ini khususnya diguanakan untuk menentukan parameter kisi dengan ketelitian 

yang sangat tinggi dan untuk mengidentifikasi fasa baik fasa tunggal ataupun 

campuran seperti paduan polifasa, produk korosi, refraktori dan batuan. 

4. METODE DIFRAKTOMETER 

Spektrometer sinar-X dapat juga digunakan sebagai peralatan untuk melakukan 

analisis difraksi. Peralatan ini dikenal dengan nama difraktometer yang memiliki 

fungsi sebagai berikut 

• Menentukan jarak bidang Kristal dengan menggunakan sinar-X yang panjang 

gelombangnya sudah diketahui 



• Peralatan ini juga dapat berfungsi sebagai spektrometer jika peralatan ini 

digunakan untuk menentukan panjang gelombang yang belum diketahui 

dengan menggunakan sebuah Kristal yang sudah diketahui jarak bidangnya. 

 

 

 

Dalam eksperimennya, difraktometer selalu menggunakan radiasi monokromatik dan 

pengukurannya dapat dibuat dengan menggunakan sampel Kristal tunggal ataupun 

polikristal; pada kasus yang terakhir, fungsi dari difraktometer lebih mirip dengan 

kamera Debye Scherrer dimana penghitungnya memotong dan hanya mengukur 

sedikit busur pada salah satu sinar yang didifraksikan. 

F. DIFRAKSI DIBAWAH KONDISI TIDAK IDEAL 

Sebelum melangkah lebih jauh, sangatlah penting bagi kita untuk menghentikan dan 

memikirkan mengenai penurunan dari hukum bragg yang diberikan dalam persamaan 

3-2, hal ini dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai kondisi 

bagaimana hukum ini dapat berlaku. Dalam penurunan rumus yang kita lakukan, kita 

Gambar 3.12. Pola serbuk Debye Scherrer (a) tembaga (FCC), (b) Tungsten 
(BCC), (c) Zinc (HCP). Menggunakan radiasi tembaga yang difilter dan diameter 

kamera = 5.73 cm 



anggap bahwa Kristal berada dalam kondisi ideal dimana Kristal tunggal yang 

digunakan sangat sempurna dan sinar-X yang digunkan mempunyai radiasi 

monokromatik yang sangat sempurna dan sejajar. Dalam kondisi nyata, keadaan ini 

tidak pernah muncul sehingga kita harus menentukan pengaruh difraksi dari berbagai 

jenis penyimpangan dari kondisi ideal. 

Khusunya, cara-cara dimana inteferensi destruktif dihasilkan di semua arah kecuali 

inteferensi destruktif berkas difraksi yang patut diukur secara mendetail, keduanya 

disebabkan karena teori dasar dari difraksi dan karena hal tersebut membawa kita 

kepada sebuah metode untuk memperkirakan ukuran dari Kristal yang sangat kecil. 

Kita akan menemukan bahwa hanya Kristal yang sangat sempurna dan memiliki 

ukuran yang sangat kecil yang dapat dianggap sebagai Kristal tanpa cacat. 

Agar terjadi peristiwa penguatan intensitas, maka beda jalur yang ditempuh oleh 

gelombang haruslah merupakan bilangan bulat dari panjang gelombang atau 

dikatakan sefase. Dalam gambar 3.13 terlihat bahwa beda jalur yang ditempuh oleh 

kedua gelombang bernilai seperempat dari panjang gelombang, hal ini tidak 

mengakibatkan panjang gelombangnya saling menghilangkan satu sama lain, hanya 

saja amplitude menjadi lebih kecil dari sebelumnya sebagai akibat dari penggabungan 

dua gelombang ini.  

  

Gambar 3.13 efek dari ukuran 
Kristal dalam diraksi 



 

Kemudian bagaimanakah peran dari interferensi destruktif ini? Jawabannya terletak 

pada kontribusi dari bidang-bidang yang berada pada bagian dalam Kristal. Dibawah 

kondisi yang diasumsikan, sinar-sinar dihamburkan oleh bidang kedua dan ketiga 

dapat juga menghasilkan gelombang tidak sefasa yang amplitudonya bernilai 

seperempat. Hal ini berarti bahwa sinar-sinar yang dihamburkan oleh bidang pertama 

dan ketiga yang pastinya tidak sefasa dengan amplidonya bernilai setengah dan akan 

saling menghilangkan satu sama lain. Dengan cara yang serupa, sinar-sinar dari 

bidang kedua dan keempat, bidang ketiga dan kelima, dan seterusnya..diseluruh 

Kristal semuanya tidak sefasa, hasilnya adalah interferensi destruktif dan tidak ada 

berkas yang didifraksikan. Interferensi destruktif merupakan sebuah konsekuensi dari 

sifat keperiodikan dari susunan atom seperti halnya interferensi konstruktif. 

Berikut ini merupakan contoh yang sangat ekstrim. Jika beda jalur yang ditempuh 

diantara sinar-sinar yang dihamburkan oleh dua bidang pertama hanya berbeda 

sedikit dari bilangan bulat panjang gelombang, maka bidang-bidang penghamburan 

dari sebuah sinar secara pasti tidak sefasa dengan sinar yang berasal dari bidang 

pertama yang terletak didalam Kristal. Jika ukuran Kristal sangat kecil sehingga 

bidang ini tidak ada maka tidak akan dihasilkan penghilangan sempurna dari semua 

sinar yang dihamburkan. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat sebuah hubungan 

diantara ketidaksefasaan yang dapat ditolerasikan dengan ukuran dari Kristal. Akan 

kita temukan bahwa Kristal yang sangat kecil menyebabkan pelebaran (sedikit 

divergensi anguler) dari berkas yang didifraksikan, yakni difraksi yang terjadi pada 

sudut yang hampir mendekati tetapi tidak sama dengan sudut Bragg yang sebenarnya. 

Anggaplah bahwa Kristal memiliki ketebalan sebesar t yang diukur pada arah yang 

tegak lurus terhadap seperangkat bidang refleksi tertentu, gambar 3.14, dalam 

ekperimen ini kita gunakan bidang (m+l). kita akan menganggap sudut Bragg θ 



sebagai sebuah variable dan menyebut θB sebagai sudut yang memenuhi hukum 

Bragg untuk nilai λ dan d tertentu yang digunakan dalam contoh ini, atau 

� = 2B sin z� 

Dalam gambar 3.13, sinar A, D, …. , M  secara pasti membuat sudut θB  ini dengan 

merefleksikan bidang. Sinar D΄ dihamburkan oleh bidang pertama dibawah 

permukaan, oleh karena itu tidak sefasa sebanyak satu panjang gelombang dengan A΄, 

dan sinar M ΄ yang dihamburkan oleh bidang ke-m dibawah permukaan, dimana panjang 

gelombang m tidak sefasa dengan A΄. Oleh karena itu, pada sebuah sudut difraksi 2θB , 

sinar-sianr A΄, D΄,…, M΄ secara komplit sefasa dan bersatu membentuk sebuah 

berkas difraksi degan amplitude maksimum, atau dengan kata lain berkas dengan 

intensitas maksimum karena intensitasnya sebanding dengan akar dari amplitudonya. 

Ketika kita menganggap sinar datang yang membentuk sudut Bragg hanya memiliki 

perbedaan yang kecil dari θB, kita temukan bahwa interferensi destruktifnya tidak 

penuh. Contohnya, sinar B yang membuat sudut θ yang sedikit lebih besar, dengan 

cara demikian sinar 1΄ yang berasal dari bidang ke-m dibawah permukaan memiliki 

panjang gelombang (m+1) yang tidak sefasa dengan B΄ (sinar yang berasal dari 

permukaan bidang). Hal ini berarti bahwa bidang yang berada di tengah Kristal 

merupakan sebuah bidang yang menghamburkan sinar dengan setengah panjang 

gelombang (sebenarnya satu bilangan bulat ditambah dengan setengah panjang 

gelombang) yang tidak sefase dengan sinar B’ dari permukaan bidang. Sinar-sinar ini 

saling menghilangkan satu sama lain, begitupula dengan pasangan bidang yang 

hampir serupa diseluruh bagian Kristal. oleh karena itu intensitas difraksi dari berkas 

pada sudut 2θ bernilai nol. Intensitas ini juga bernilai nol pada sudut 2θ2 dimana sinar 

N΄ yang berasal dari bidang ke-n dibawah permukaan Kristal memiliki panjang 

gelombang (m-1) yang tidak sefasa dengan sinar C΄ dari permukaan bidang. Oleh 

karena itu sekarang kita temukan sudut-sudut yang intenistasnya bernilai nol yaitu 2θ1 

dan 2θ2, hal ini diikuti oleh intensitas difraksi pada sudut yang besarnya mendekati 



2θB tetapi tidak melebihi 2θ1  atau kurang dari 2θ2, memiliki intensitas yang tidak 

bernilai nol tetapi berada diantara nol dan nilai maksimum dari berkas yang 

didifraksikan pada sudut 2θB. Kurva intensitas vs 2θ diperlihatkan pada gambar 

3.14(a) yang sangat kontras dengan gambar 3.14(b) yang mengilustraiskan kasus 

hipotetis dari difraksi yang muncul hanya pada sudut Bragg yang tepat. 

 

 

Lebar dari kurva difraksi pada gambar 3.14(a) semakin meningkat apabila ketebalan 

dari Kristal berkurang, karena rentang anguler (2θ1 - 2θ2) meningkat dengan m yang 

berkurang. Lebar dari B biasanya diukur (dalam radian) pada intensitas yang besarnya 

sama dengan setengah dari intensitas maksimum, (ingatlah bahwa B merupakan lebar 

anguler yang berkaitan dengan 2θ bukan θ dan bukan merupakan lebar linier). 

Melalui pengukuran B secara kasar, kita  dapat mengambil setengah dari perbedaan 

antara dua sudut ekstrem dimana intensitasnya nol yang merupakan jumlah untuk 

menganggap bahwa garis difraksi berbentuk segitiga, oleh karena itu: 

; = 12 "2z� − 2z�% = z� − z� 

Gambar 3.14 efek ukuran partikel yang halus pada difraksi 



Sekarang, kita tulis persamaan untuk beda jalur yan ditempuh untuk kedua sudut ini, 

serupa dengan persamaan 3-1 tetapi direlasikan terhadap keseluruhan ketebalan 

Kristal yang lebih besar daripada jarak diantara dua bidang yang berdekatan. 

2' sin z� = "� + 1%� 

2' sin z� = "� − 1%� 

Dengan mengurangi kedua persamaan tersebut kita dapatkan 

'"sin z� − sin z�% = � 

2' cos iz� + z�2 j sin iz� − z�2 j 

Tetapi kedua nilai θ1 dan θ2 hampir sama dengan θB, sehingga 

z� + z� = 2z�     ( pendekatan ) 

dan 

sin a�#D��� b = a�#D��� b      (pendekatan) 

Oleh karena itu 

2' iz� − z�2 j cos z� = � 

  

 ' = �� ��� ��  (3-12) 

Penelusuran yang lebih dalam dari masalah ini  menghasilkan: 

 ' = �.��� ��� ��   (3-13) 



Yang dikenal dengan nama formula Scherrer. Persamaan ini digunakan untuk 

memperkirakan ukuran partikel dari Kristal dengan ukuran yang sangat kecil dengan 

menggunakan lebar dari kurva difraksi mereka. Apakah orde untuk besaran dari efek 

ini??. Anggaplah λ =1.5 Å, d = 1.0 Å  dan θ = 49o maka besarnya ukuran diameter 

butir dari luas B nilainya sekitar 2 × 10-7(derajat   10-5) atau terlalu kecil untuk dapat 

diamati. Kristal demikian akan mengandung beberapa (107) bidang kisi sejajar dari 

jarak yang digunakan diatas. Namun, jika Kristal memiliki ketebalan sekitar 500 Å, 

maka hanya akan terdapat 500 bidang, dan kurva difraksinya secara relative melebar 

sekitar 4 × 10-3 radian (0.2o) yang mudah untuk diukur. 

Semenjak “berkas sejajar sempurna” yang diasumsikan dalam gambar 3.2 tidak 

pernah dihasilkan dalam laboratorium, mka sinar datang yang tidak sejajar, seperti B 

dan C dalam gambar 3.13, pastinya muncul di berbagai ekperimen difraksi yang 

sebenarnya. Seperti yang akan ditunjukkan dalam bab-bab selanjutnya, dimna 

berbagai berkas sinar-X yang sebenarnya tersusun dari sinar yang konvergen dan 

divergen seperti halnya sinar sejajar, maka fenomena difraksi pada sudut yang tidak 

memenuhi hukum Bragg benar-benar terjadi. 

Tidak ada berkas nyata apapun yang sangat monokromatik, berkas monokromatik 

yang biasa hanya megandung satu komponen Kα yang kuat.  

G. PERALATAN DIFRAKSI SINAR-X 

Difraktometer sinar-x merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi unsur 

atau senyawa yang terkandung dalam suatu padatan. Alat ini bekerja berdasarkan 

difraksi sinar-x oleh unsur atau senyawa dalam suatu padatan. Setiap unsur 

mempunyai intensitas pemantulan sinar-x yang berbeda jika disinari pada sudut 

tertentu. Alat ini memiliki kelemahan yaitu tidak dapat mengkarakterisasi bahan yang 

strukturnya bersifat amorf. Sebuah peralatan difraksi sinar-x terdiri dari beberapa 

bagian berikut ini: 

• Tabung penghasil sinar-x 



• Penahan sampel (sampel holder) 

• Detektor 

• Seperangkat komputer untuk mengkoversi data 

Cara kerja peralatan difraksi sinar-x 

a. Sampel padat diletakkan pada preparat kaca 

b. Sumber sinar bergerak mengelilingi sampel sambil menyinari sampel 

c. Detektor menangkap pantulan sinar dari sampel 

d. Alat perekam merekan intensitas pantulan sinar-x untuk tiap sudut pantulan 

tertentu 

e. Hasil analitis dalam bentuk grafik sudut penyinaran versus intensitas pantulan 

Berikut ini merupakan gambar peralatan difraksi sinar-x yang berada di laboratotium 

difraksi sinar-x Universitas Indonesia kampus Salemba 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOAL-SOAL LATIHAN 

1. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar terjadi peristiwa difraksi? 

2. Jelaskan secara sederhana bagaimana peristiwa difraksi sinar-x terjadi? 

3. Informasi Kristalografi apa saja yang dapat diberikan oleh hukum Bragg? 

4. Difraksi Bragg orde kedua dari sinar-x dengan λ = 1,600Å dari satu set bidang 

sejajar dalam tembaga terjadi pada sudut 2θ = 54,70o. hitunglah jarak antar 

bidang-bidang penghamburan dalam kristal? 

5. Difraksi Bragg orde kedua dari sinar-x dengan λ = 1,273Å dari satu set bidang 

sejajar dalam alumunium terjadi pada sudut 2θ = 35,58o. hitunglah jarak antar 

bidang-bidang penghamburan dalam kristal? 

6. Jarak diantara anggota satu set bidang atom berjarak sama dalam kristalin 

natrium adalah 4,28Å. Jika sinar-x dengan λ = 1,936Å didifraksikanoleh satu 

set bidang sejajar ini, hitunglah sudut 2θ dimana difraksi Bragg orde 

keempatnya akan teramati? 

7. Hitunglah lebar B (dalam derajat 2θ), yang disebabkan karean pengaruh 

kristal kecil sendiri dari garis pola serbuk dengan diameter partikel 1000, 750, 

500, 250 Å. Anggaplah θ = 45o dan λ = 1.5Å. untuk partikel dengan diameter 

250Å, hitunglah lebar B untuk θ = 10, 45, dan 80o? 

 

RANGKUMAN 

Peristiwa difraksi sinar-x muncul hanya ketika panjang gelombang dari sinar-x 

memiliki orde yang sama dengan jarak antar kisi dalam atom. Pada dasarnya 

peristiwa difraksi merupakan hasil interaksi antar dua gelombang atau lebih. Hasil 



interaksi ini dapat mengahasilkan interferensi konstruktif maupun interferensi 

destruktif. Interferensi kontruktif terjadi apabila beda jalur (path difference) yang 

ditempuh oleh dua gelombang memiliki beda jalur nol atau merupakan kelipatan 

bilangan bulat panjang gelombang yang disebut dengan sefase, hal ini menyebabkan 

intensitas difraksinya meningkat dan dapat dideteksi oleh detektor. Sedangkan 

interferensi destruktif terjadi apabila beda jalur yang ditempuh bukan merupakan 

bilangan bulat panjang gelombang sehingga sinar-sinar tersebut saling 

menghilangkan satu sama lain dan dikatakan tidak sefase. Interferensi destruktif 

merupakan sebuah konsekuensi dari sifat keperiodikan dari susunan atom seperti 

halnya interferensi konstruktif. 

Bragg menjelaskan fenomena ini secara geometris dan menuliskannya secara 

matematis yang dikenal dengan hukum Bragg. Perumusan bragg didasari fakta bahwa 

difraksi hanya terjadi apabila beda jalur yang ditempuh oleh gelombang bernilai satu 

gelombang atau kelipatan bilangan bulatnya, dari sini kita ketahui bahwa difraksi 

sinar-x hanya muncul untuk sudut-sudut tertentu saja yang memenuhi hukum Bragg.  

Melalui peristiwa difraksi ini kita dapat memperoleh beberapa informasi internal 

yang berada dalam sebuah sampel atau zat baik secara kualitatif maupun kuantitaif. 

Beberapa informasi yang dapat diperoleh misalnya arah kristal, ukuran butir ataupun 

partikel, struktur kristal, fasa yang berada dalam sebuah sampel, dan lain-lain. 

Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan difraksi yang 

menghasilkan data berupa intensitas versus 2θ ataupun dspacing yang dikenal dengan 

nama difraktometer sinar-x.  
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BAB IV 

INTENSITAS BERKAS DIFRAKSI 

PENDAHULUAN 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, posisi dari atom-atom dalam unit sel dapat 

mempengaruhi intensitas tetapi tidak mempengaruhi arah dari berkas difraksi. Hal ini 

dapat kita ketahui dengan mengingat dua struktur yang ditunjukkan dalam gambar 4.1 

berikut ini: 

 

 

Kedua struktur tersebut adalah orthorhombic dengan dua atom dari jenis yang sama 

per unit sel, salah satunya yang berada di sebelah kiri adalah base-centered 

sedangkan yang disebelah kanan adalah body centered. Antara satu dengan yang 

lainnya dapat diturunkan dengan pergeseran sederhana satu atomya melalui vector 

½c. 

 

 

gambar 4.1. unit sel orthorhombic (a) base-centered dan (b) body-centered 

gambar 4.2. difraksi dari bidang (001) dari kisi orthorhombic ( a) base-centered dan      
(b) body-centered  



Perhatikan refleksi dari bidang (001) yang ditunjukkan dalam gambar 4.2. untuk kisi 

base-centered yang ditunjukkan dalam gambar (a), anggaplah kita menggunakan nilai 

λ dan θ tertentu yang memenuhi hukum Bragg. Hal ini berarti bahwa beda jalur ABC 

diantara sinar 1’  dan 2’  adalah satu panjang gelombang, sehingga sinar 1’  dan 2’  

berada dalam satu fase dan muncul difraksi dalam arah yang ditunjukkan. Demikian 

pula, dalam kisi body-centered yang diperlihatkan dalam gambar (b), sinar 1’  dan 2’ 

berada dalam satu fase, karena beda jalur ABC besarnya satu panjang gelombang. 

Namun dalam kasus ini terdapat bidang-bidang atom lain yang terletak di tengah-

tengah diantara bidang (001), dan beda jalur DEF diantara 1’  dan 3’ tepatnya bernilai 

setengah dari ABC, atau satu setengah panjang gelombang. Oleh karena itu sinar 1’  

dan 3’  secara sempurna tidak sefasa dan saling menghilangkan satu sama lain. 

Demikian pula, sinar 4’  dari bidang ke-empat yang berada dibawahnya (tidak 

ditunjukkan dalam gambar ini) yang menghilangkan sinar 2’ , begitu seterusnya 

hingga seluruh kristal. Tidak ada refleksi 001 dari kisi body-centered. 

Contoh ini menunjukkan bagaimana susunan atom-atom yang sederhana dalam unit 

sel dapat menghilangkan sebuah refleksi sepenuhnya. Yang lebih umum, intensitas 

dari berkas difraksi dirubah (belum tentu ke nol) oleh berbagai perubahan dalam 

posisi atomik, dan, sebaliknya kita dapat menentukan posisi atomik hanya dengan 

meneliti intensitas difraksi. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk membentuk 

sebuah hubungan yang tepat diantara posisi atom dengan intensitas. Masalahnya 

menjadi rumit karena banyak variabel yang terlibat, dan kita harus membahasnya 

tahap demi tahap, kita akan memikirkan bagaimana sinar-x dihamburkan pertama kali 

oleh sebuah elekron tunggal, kemudian oleh sebuah atom, dan akhirnya oleh semua 

atom dalam unit sel. Kita akan mengaplikasikan hasil ini hanya untuk metode serbuk 

dari difraksi sinar-x, dan untuk mendapatkan sebuah ungkapan untuk intensitas 

sebuah garis pola serbuk, kita akan mempertimbangkan beberapa faktor lain yang 

mempengaruhi cara bagaimana sebuah sebuah serbuk kristal mendifraksikan sinar-x. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan: 



1. Mahasiswa dapat memahami hamburan sinar-X yang disebabkan oleh elektron, 

atom, dan unit sel 

2. Mahasiswa dapat memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi intensitas 

difraksi sinar-X 

3. Mahasiswa dapat menghitung intensitas difraksi sinar-X 

 

A. Macam-macam Penghamburan 

1. Penghamburan oleh Elektron 

sifat dasar dari gelombang elektromagnetik adalah dapat dihamburkan oleh elektron, 

penjelasan mengenai hal tersebut akan lebih mudah jika kita mengingat sebuah fakta 

bahwa elektron merupakan partikel bermuatan. Oleh karena itu, sebuah osilasi medan 

listrik yang berasal dari berkas yang ditumbukkan mengikutsertakan sebuah gaya 

yang berasal dari muatan listrik (elektron) yang mendorong elektron untuk berosilasi 

dengan frekuensi yang sama sebagai komponen medan listrik pada gelombang 

elektromagnetik. Elektron yang berosilasi dapat mempercepat dan memperlambat 

bergantung terhadap variasi amplitudo dari vektor medan listrik, dan memancarkan 

radiasi elektromagnetik yang tersebar ke segala arah. Dalam hal ini, penghamburan 

berkas sinar-x elastik secara sederhana diradiasikan oleh elektron yang berosilasi, 

sinar ini memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang sama dengan gelombang 

yang ditumbukkan, jenis penghamburan seperti ini dikenal sebagai penghamburan 

yang koheren. 

Mekipun sinar-x dihamburkan kesegala arah oleh elektron, intensitas yang berasal 

dari berkas difraksi bergantung terhadap sudut penghamburan. J.J Thomson 

menemukan bahwa intensitas I dari berkas yang dihamburkan oleh elektron tunggal 

dengan muatan e Couloumb (C) dan massa m kg, dan berada pada jarak r meter dari 

elektron, diberikan oleh persamaan berikut: 

 * = *, aE�)cb� a 0�
��1�b y4u�6 = *� :1� y4u�6  (4-1) 

Dimana  



I0 = intensitas dari berkas masuk 

µ0  = 4π × 10-7 m kg C-2 

K = konstanta 

α   = sudut diantara arah penghamburan dan arah dari percepatan elektron 

 

 

Anggaplah berkas masuk (incident beams) berjalan melalui arah Ox (gambar 4.3) 

kemudian bertumbukan dengan elektron pada O. Kita ingin mengetahui intensitas 

penghamburan pada titik P yang terletak pada bidang xz dimana OP merupakan 

penyimpangan pada sudut penghamburan 2θ terhadap berkas masuk. Berkas masuk 

yang tidak terpolarisasi hasil dari tabung sinar-x memiliki vektor listrik E dalam arah 

yang acak di bidang yz. Berkas ini dapat diuraikan ke dalam dua komponen bidang 

yang terpolarisasi, sehingga memiliki vektor Ey dan Ez dimana : �� = ��� + ��� 

Jika dirata-ratakan, maka nilai dari Ey akan sama dengan  Ez, karena arah E sangat 

acak maka: 

��� = ��� = 12 �� 

Intensitas dari kedua komponen berkas masuk ini sebanding dengan kuadrat dari 

vektor listrik, karena E mengukur amplitudo gelombang dan intensitas dari 

gelombang sebanding dengan kuadrat dari amplitudonya maka: 

*�� = *�� = ��*, 

Gambar 4.3. penghamburan sinar-x 
koheren oleh sebuah elektron tunggal 



Komponen y dari berkas masuk mempercepat elektron dalam arah Oy. Sehingga hal 

ini dapat menaikkan berkas difraksi dimana intensitas pada titik P yang ditemukan 

dalam persamaan 4-1 menjadi: 

*�� = *�� �(� 

Karena 6 = ∆��Y = ` 2⁄ . Serupa dengan yang diatas, intensitas penghamburan pada 

komponen z diberikan oleh : 

*�� = *�� �(� �xy�2z 

Karena 6 = ` 2⁄ − 2z. Total intensitas yang dihamburkan pada titik P diperoleh 

dengan menjumlahkan intenstas dari dua komponen  penghamburan ini: 

  *� = *�� + *��  

 =  :1� �*�� + *���xy�2z�           
 = :1� a@�� + @�� �xy�2zb  
 = *� :1� a��+,.���� b  (4-2) 

Persamaan ini merupakan persamaan Thomson untuk penghamburan sinar-X oleh 

elektron tunggal. Intensitas dari berkas yang dihamburkan hanya sebagian kecil dari 

intensitas berkas masuk; nilai dari K adalah 7.94 × 10-9 m2, sehingga *� *�⁄  hanya 

bernilai 7.94 × 10-26 untuk jarak 1 cm didepan elektron. Persamaan ini juga 

menunjukkan bahwa intensitas yang dihamburkan berkurang dengan meningkatnya 

kuadrat jarak dari penghamburan elektron, dan juga menunjukkan bahwa berkas yang 

dihamburkan lebih kuat dari arah depan ataupun belakang dibandingkan dalam arah 

yang tepat terhadap berkas masuk. 

Persamaan Thomson memberikan intensitas mutlak dari berkas difraksi (dalam 

ergs/sq cm/sec) dengan menggunakan besaran intensitas absolut dari berkas masuk. 

Kedua intensitas absolut ini sangat sulit untuk diukur dan dihitung, sehingga  hal ini 

sangat menguntungkan dimana nilai relatif ini memenuhi tujuan kita. 



Agar dapat memudahkan pemahaman, kita anggap elektron sebagai sebuah titik yang 

tidak bergerak dan mengabaikan kebergantungan intensitas yang dihamburkan 

terhadap sudut penghamburan. Masing-masing elektron kemudian berinteraksi 

dengan gelombang sinar-X yang ditumbukkan, sehingga menghasilkan sebuah 

gelombang berbentuk bola yang dihamburkan secara elastic, seperti yang ditunjukkan 

dalam gambar 4.4. Sehingga penghamburan sinar-X oleh elektron tunggal 

mengahsilkan sebuah intensitas penghamburan yang identik disemua arah. 

 

 

 

 

Ketika lebih dari satu titik yang dipengaruhi oleh gelombang masuk yang sama, maka 

seluruh amplitudo yang dihamburkan merupakan hasil dari interferensi antara 

kelipatan gelombang yang berbentuk bola. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 

4.5, variasi amplitudo bergantung terhadap perbedaan fase dari kelipatan gelombang 

dengan vektor propagasi yang sejajar tetapi dimulai dari titik yang berbeda. 

Gambar 4.4 ilustrasi dari pembentukan gelombang yang berbentuk bola akibat 
penghamburan elastic gelombang masuk oleh titik objek (titik di pusat bola) 



 

 

 

 

 

 

Perbedaan fasa diantara gelombang-gelombang ini disebut juga sudut fasa, φ. 

Contohnya, difraksi dari lima titik yang identik dan terletak dalam satu baris 

menghasilkan sebuah pola yang menggambarkan intensitas dari berkas difraksi, I, 

sebagai fungsi dari sudut fasa φ,  yang dapat dilihat dalam gambar 4.5. Puncak utama 

(difraksi maksimum) pada pola disebabkan oleh interferensi konstruktif, sedangkan 

puncak-puncak yang lebih kecil terbentuk karena gelombang-gelombang yang saling 

menguatkan memiliki fasa yang berbeda namun tidak sepenuhnya tidak sefasa. 

Untuk sebuah struktur yang periodik dalam satu dimensi, intensitas yang 

didifraksikan oleh baris N sebanding dengan fungsi interferensi, dimana nilai N 

sebanding dengan jumlah titik yang terletak pada baris tersebut, fungsi interferensi ini 

ditunjukkan dalam persamaan 4-3. Berikut ini: 

Gambar 4.5. bagian atas—lima titik spasi titik yang sama menghasilakn 
lima gelombang bola akibat dari penghamburan elastic gelombang masuk 
tunggal. Bagian bawah—amplitude penghamburan resultan sebagai fungsi 
dari sudut fase, φ. Dalam geometri ini, sudut fase merupakan fungsi dari 
jarak diantara titik-titik, a, panjang gelombang dari berkas masuk, λ, dan 
sudut penghamburan, 2θ.  



 *"�% ∝ .���n�.����   (4-3) 

Atau *"�% ∝  [� ketika φ = hπ, dan h=…,-2, -1, 0, 1, 2, 3,…. 

Contoh yang diberikan diatas mengilustrasikan penghamburan yang dilakukan hanya 

dari dari 5 titik saja. Ketika jumlah dari titik-titik yang sama ini meningkat, maka 

puncak utama yang berinterferensi secara konstruktif menjadi lebih tajam dan lebih 

jelas, sedangkan puncak-puncak kecil semakin mengecil dan tidak terlihat. Tahapan 

perubahan ini diilustrasikan dalam gambar 4.6, dimana pemodelan intensitas resultan 

dari 5, 10, dan 20 titik dimodelkan sebagai fungsi dari sudut fasa menggunakan 

persamaan 4-3.  

 

 

 

 

Ketika nilai N mencapai tak berhingga, pola intensitas yang dihamburkan menjadi 

sebuah fungsi periodik delta, dengan kata lain, amplitudo yang dihamburkan 

mendekati tak berhingga pada sudut fasa tertentu (φ = hπ, h = …,-2,-1,0,1,2…) dan 

dikurangi menjadi nol ditempat manapun yang lain. Karena kristal secara praktis 

mengandung titik penghamburan yang tidak terbatas dan secara sistematik tersusun 

dalam tiga dimensi, maka mereka juga menghasilkan pola difraksi diskrit dengan 

puncak difraksi yang tajam dan hanya berada pada suatu arah tertentu. Seperti halnya 

Gambar 4.6 ilustrasi dari perubahan pola difraksi  dari susunan periodic titik 
penghamburan dalam satu dimensi ketika jumlah titik (N) meningkat dari 5 
menjadi 20. Skala horizontalnya sama, tetapi skala vertikalnya dinormalisasi 
untuk tiga plot tersebut. 



dalam kasus satu dimensi, arah dari puncak difraksi secara langsung berkaitan dengan 

jarak diantara titik-titik difraksi (dengan kata lain, titik kisi yang muncul secara 

periodik dalam kristal) dan panjang gelombang dari radiasi yang digunakan. 

 

2. Penghamburan oleh Atom 

sekarang kita anggap sebuah atom sebagai sebuah elektron yang diam. Kebanyakan 

atom dan ion terdiri dari beberapa elektron yang terditribusi disekitar sebuah nukelus 

seperti yang ditunjukkan secara skematik dalam gambar 4.7. Sangatlah mudah bagi 

kita untuk melihat bahwa tidak ada beda jalur yang diperlihatkan diantara gelombang-

gelombang untuk penghamburan maju sinar-x (forward scattered x-rays). Oleh 

karena itu, intensitas hasil penghamburan dalam arah vektor propagasi dari 

gelombang muka masuk (incident wavefront) sebanding dengan total jumlah elektron 

inti, Z, dalam atom. Untuk berbagai sudut yang lain, 2θ > 0 dengan kata lain ketika 

vektor propagasi dari gelombang yang dihamburkan, k’’ , berbeda dengan vektor 

propagasi dari gelombang masuk (incident wave), k , kehadiran dari inti elektron 

mengakibatkan munculnya sebuah beda jalur (path difference), δ, diantara gelombang 

individu dalam resultan gelombang muka. 

 

Oleh karena itu, amplitudo dari berkas difraksi merupakan sebuah fungsi peluruhan 

secara bertahap dari sudut yang dihamburkan (scattered angel) dan amplitudo ini 

bervariasi terhadap φ dan θ.  Kebergantungan anguler intrinsik dari amplitudo sinar-x 

yang dihamburkan terhadap sebuah atom disebut sebagai fungsi penghamburan 

Gambar 4.7. skematik dari 
penghamburan sinar-x 
elastic oleh s elektron 
mengilustrasikan 
pengenalan beda jalur, δ, ke 
dalam gelombang muka 
dengan vector propagasi k” 



atomik (faktor , f) dan perilaku ini ditunjukkan dalam gambar 4.8, sebelah kiri 

sebagai sebuah fungsi dari sudut fase. 

 

 

 

 

 

Oleh karena itu, ketka berada dalam keadaaan stasioner, elektron-elektron yang 

tersusun secara periodik digantikan oleh atom-atom, pola difraksi mereka merupakan 

hasil superposisi dari dua fungsi seperti yang ditunjukan dalam gambar 4.8, dengan 

kata lain, kuadrat amplitudo dari pola difraksi yang berasal dari sebuah baris dengan 

jumlah atom N merupakan hasil dari fungsi interferensi (persamaan 4-3) dan kuadrat 

fungsi penghamburan atom-atom yang sesuai, f2(φ): 

 *"�% ∝ ��"�% .���n�.����   (4-4) 

Perlu diperhatikan bahwa persamaan ini merupakan distribusi radial dari inti elektron 

dalam sebuah atom, yang bertanggung jawab terhadap penurunan intensitas ketika 

sudut difraksi meningkat. Oleh karena itu, hal ini merupakan fitur khusus yang 

terobeservasi di dalam difraksi sinar-x dari susunan atom-atom yang diatur. Sebagai 

contoh, jika difraksi dari neutron diperhatikan, mereka akan dihamburkan oleh 

nukleus yang dapat dianggap sebagai titik. Oleh Karena itu, fungsi penghamburan 

Gambar 4.8. skema ini menunjukkan kebergantungan intensitas yang dihamburkan 
oleh sebuah atom,dengan kata lain faktor penghamburan atomic, sebagai sebuah 
fungsi dari sudut fase (kiri), dan penurunan intensitas dari pola difraksi yang berasal 
dari baris lima atom yang diposisikan secara teratur, juga merupakan fungsi dari 
sudut fase 



neutron (faktor-faktor) tidak bergantung terhadap sudut difraksi dan mereka 

menyisakan konstanta untuk suatu jenis nukleus yang diberikan. 

 

3. Penghamburan oleh Unit Sel 

fungsi interferensi dalam persamaan 2-4 menjelaskan sebuah distribusi diskontinuitas 

dari intensitas yang dihamburkan dalam ruang difraksi. Anggaplah sebuah titik dalam 

jumlah tertentu berada dalam struktur periodik satu dimensi (N), distribusi dari 

intensitas difraksi merupakan fungsi periodik delta dan oleh karena itu, puncak 

difraksinya muncul hanya pada titk tertentu yang menentukan kisi satu dimensi dalam 

ruang difraksi. Oleh sebab itu, intensitas yang didifraksikan hanya signifikan pada 

titik tertentu, yang ditentukan oleh persamaan  

 *"�% ∝ ��"�% .���n�.���� = ��"�% .���n�c.����c   (4-5) 

dalam tiga dimensi, total dari ketiga bilangan bulat (h, k, dan l)2 dibutuhkan untuk 

menetukan posisi intensitas maksimum dalam ruang difraksi 

 *"�% ∝ ��"�% .���n#�c.����c .���n�=c.���=c .���n�]c.���]c   (4-6) 

dimana N1, N2, dan N3 merupakan jumlah total dari atom-atom yang identik dalam 

arah yang tepat. 

Disisi lain, ketika unit sel terdiri lebih dari satu atom, maka fungsi dari penghamburan 

atomik individu f(φ) akan digantikan dengan penghamburan oleh semua unit sel, 

karena yang terakhir ini sekarang menjadi objek yang membentuk susunan periodik. 

Fungsi penghamburan dari satu unit sel, F, disebut sebagai faktor struktur dari 

struktur amplitudo. Fungsi ini berperan dalam faktor penghamburan seluruh atom 

dalam unit sel bersama-sama dengan parameter atomik lain yang berkaitan. Hasilnya, 

dihasilkan sebuah pola difraksi oleh kisi kristal dapat didefinisikan sebagai 



 *"�% ∝ Z�"�% .����#�c.����c .�����=c.���=c .�����]c.���]c   (4-7) 

Dimana U1, U2, dan U3 merupakan bilangan unit sel dalam arah yang sesuai. 

Sudut fase merupakan sebuah fungsi jarak kisi (gambar 4.5)yang merupakan fungsi 

dari h, k, dan l. seperti yang akan kita lihat dalam pembahasan berikutnya, faktor 

struktur juga merupakan sebuah fungsi triplet dari indeks Miller (hkl). Oleh karena 

itu, pada umumnya intensitas dari titik diskret (hkl) daram ruang resiprok diberikan 

oleh persamaan berikut 

 *"ℎG�% ∝ Z�"ℎG�% .����#�.����c .�����=c.���=c .�����]c.���]c   (4-8) 

Intensitas yang dihamburkan hampir selalu dihitung dalam bentuk intensitas relatif 

dan tidak dalam unit yang absolut, yang utamanya untuk memperkenalkan sebuah 

koefisien kesepadanan, C. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika sudut fase 

bernilai nπ dimana n merupakan bilangan bulat, maka fungsi interferensi yang sesuai 

dikurangi untuk U1
2, U2

2 dan U3
2 dan mereka ditetapkan bernilai nol. Oleh karena itu, 

anggaplah bahwa volume dari material kristalin mengahasilkan sebuah pola difraksi 

yang menyisakan konstanta. Koefisien kesetaraan C dapat disubtitusikan oleh sebuah 

faktor skala K = CU1
2U2

2U3
2 

Disamping faktor skala, intensitas yang dihamburkan oleh kisi juga bergantung 

terhadap efek geometri yang berbeda, G, yang merupakan variasi fungsi dari sudut 

difraksi, θ. Dengan memasukkan semua hal yang berkaitan, maka intensitas yang 

dihamburkan oleh sebuah kisi diberikan oleh persamaan berikut 

 *"ℎG�% = � × �"z% × Z�"ℎG�%  (4-9) 

Persamaan ini merupakan persamaan umum untuk intensitas dari puncak difraksi 

individu (Bragg) yang terobservasi dalam sebuah pola difraksi dari za-zat kristalin. 

 



B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensitas Difraksi 

Berbagai penghitungan intensitas dari berkas difraksi (diffracted beams) harus selalu 

dimulai dengan faktor struktur. Sisa faktor yang lain dari penghitungan intensitas 

difraksi bervariasi bergantung terhadap metode difraksi yang terkait. Untuk metode 

Laue, penghitungan intensitas terlalu sulit sehingga metode ini jarang digunakan, 

karena masing-masing berkas difraksi memiliki panjang gelombang yang berbeda dan 

menghitamkan film dengan sejumlah variabel yang bergantung terhadap intensitas 

dan sensitifitas film untuk panjang gelombang tertentu. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi intensitas difraksi dalam metode rotasi kristal dan serbuk hampir sama 

dimana keduanya menggunakan radiasi monokromatik tetapi keduanya berbeda 

secara detail. Dalam bab ini metode yang dibahas hanya metode serbuk, karena 

metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam pekerjaan yang 

berkaitan dengan metalurgi. 

Terdapat enam faktor yang mempengaruhi intensitas relatif dari garis-garis difraksi 

dalam sebuah pola serbuk yaitu faktor struktur, faktor multisiplitas, faktor Lorentz, 

faktor polarisasi, faktor absorpsi, dan faktor temperatur. 

1. Faktor Struktur 

ketika unit sel tersusun hanya dari satu atom, maka resultan intensitas difraksinya 

hanyalah sebuah fungsi dari kemampuan penghamburan dari atom ini. Namun ketika 

unit sel terususun dari banyak atom dan mereka memiliki kemampuan 

menghamburkan yang berbeda, maka amplitudo dari gelombang yang dihamburkan 

diberikan oleh persamaan yang kompleks, yang disebut dengan amplitudo struktur 

yang dapat dituliskan sebagai berikut: 

 �" % = ∑ g£'£"y%�£"y%���c� ∙¥¦�§̈©ª   (4-10) 

dimana 

• F(h) adalah amplitudo struktur dari refleksi Bragg dengan indeks hkl, 

yang direpresentasikan sebagai vektor h dalam tiga dimensi. Amplitudo 



struktur itu sendiri seringkali ditunjukkan dalam bentuk vektor karena 

struktur amplitudo ini merupakan sebuah bilangan kompleks; 

• n adalah total jumlah atom dalam unit sel dan n mencakup semua atom 

yang secara simetri bersifat ekuivalen. 

• S adalah sin z�=] �⁄ ; 

• gj adalah faktor populasi dari atom j th (gj = 1untuk sisi yang penuh terisi) 

• tj merupakan faktor temperatur yang menjelaskan pergerakan termal dari 

atom j th. 

• fj(s) merupakan faktor penghamburan atomik yang menjelaskan interaksi 

dari gelombang masuk (incident wave) dengan sebuah atom jenis tertentu 

sebagai sebuah fungsi dari sin z �⁄  untuk sinar-x atau elektron, dan untuk 

neutron faktor ini disederhanakan menjadi fj atau dengan kata lain tidak 

bergantung terhadap sin z �⁄ .  

• « = √−ª 

•   ∙ ¥¦adalah produk skalar dari dua vektor h = (h, k, l) dan vektor xj = (xj 

,yj ,zj). yang terakhir merepresentasikan koordinat pecahan (fractional 

coordinat) dari atom jth dalam unit sel: 

   ∙ ¥¦ = "ℎ G �% × ¬x®y®z®± = ℎx® + Gy®+�z®  (4-11) 

dengan mengambil persamaan 4-11, maka persamaan dapat dituliskan dalam bentuk 

sebagai berikut: 

 �" % = ∑ g£'£"y%�£"y%�²�c���³´�=µ´�]¶´�·§̈©ª  (4-12) 

Beberapa persamaan yang bermanfaat 

Dalam menghitung faktor struktur dengan fungsi eksponensial yang kompleks, 

muncul banyak sekali persamaan yang terkadang bergunayang dituliskan sebagai 

persamaan 4-13. Berikut ini merupakan beberapa persamaan yang berguna tersebut: 



a) �c� = �Hc� = �¸c� = −1 

b) ��c� = �)c� = ��c� = +1 

c) Pada umumnya, ��c� = "−1%� dimana n adalah bilangan bulat 

d) Pada umumnya, ��c� = �D�c� dimana n adalah bilangan bulat 

e) �� + �D� = 2 cos z 

 

 

 

Contoh penghitungan faktor struktur 

Kemudahan yang diberikan oleh persamaan 4-13 dapat diperoleh hanya dengan 

mengerjakan beberapa contoh penghitungan faktor struktur sebagai berikut 

• Kasus yang paling sederhana adalah penghitungan faktor struktur untuk 

sebuah unit sel yang hanya tersusun dari satu atom pada titik asalnya, atau 

dengan kata lain memiliki koordinat 0 0 0 maka faktor strukturnya adalah 

Z = ���c�"�% = � 

Dan Z� = �� 

Oleh karena itu F2 tidak bergantung terhadap h, k, l dan nilainya sama untuk semua 

refleksi 

• Sekarang kita akan menghitung faktor struktur untuk unit sel dengan 

struktur kristal base-centered. Seperti yang pernah dibahas dalam bab 

sebelumnya, struktur ini memiliki atom-atom yang berada pada posisi 0 0 

0 dan ½ ½ 0, sehingga faktor strukturnya adalah sebagai berikut: 

Z = ���c�"�% + ���c��� �� �= �� � = �²1 + �c�"��=%· 



Persamaan ini dapat dievaluasi tanpa adanya perkalian dengan konjugat kompleks 

karena (h + k) selalu bernilai bulat, dan oleh karena itu persamaan untuk F bernilai 

nyata dan tidak kompleks. Jika h dan k keduanya bernilai genap atau ganjil (dengan 

kata lain “unmixed”) maka total dari keduanya selalu genap dan �c�"��=% bernilai 1. 

Oleh karena itu: Z = 2� Z� = 4�� 

Disisi lain, jika h dan k salah satunya bernilai genap atau ganjil (dengan kata lain 

“mixed”) maka jumlahnya bernilai ganjil dan �c�"��=% memiliki nilai -1, sehingga Z = 0 Z� = 0 

Tandai bahwa, dalam kasus yang lain, nilai dari indeks l tidak memiliki pengaruh 

terhadap faktor struktur. Contohnya, refleksi 111, 112, 022, 023, semua refleksi ini 

memiliki nilai F yang sama, yaitu 2f. Hal yang serupa juga terjadi pada refleksi 011, 

012, 013, dan 101, 102, 103, semuanya memiliki faktor struktur yang bernilai nol  

Pembaca dapat melihat dari contoh-contoh ini bahwa beberapa informasi yang 

diberikan tdak digunakan dalam penghitungan, misalnya dalam contoh yang pertama, 

pembaca hanya diberitahu bahwa sel tersebut hanya memiliki satu atom saja, tetapi 

bentuk dari selnya tidak disebutkan. Sedangkan dalam contoh kedua pembaca 

diberitahu bahwa sel berbentuk orthorhombic tetapi informasi ini tidak dimasukkan 

ke dalam perhitungan faktor struktur. Hal ini menunjukkan satu hal penting dalam 

faktor struktur yaitu faktor struktur tidak bergantung terhadap bentuk dan ukuran 

dari unit sel.Berikut ini diberikan tabel yang berisi rangkuman mengenai hubungan 

diantara kisi Bravais dari sebuah zat dengan pola difraksinya:  

 

Kisi Bravais Refleksi yang mungkin muncul Refleksi yang tidak ada 

Simple Semua Tidak ada 

Tabel 4.1. hubungan kisi Bravais dengan pola difraksi 



Base-centered h dan k  sama h dan k tidak sama 

Body-centered "ℎ + G + �% genap "ℎ + G + �% ganjil 

Face-centered h, k, dan l sama h, k, dan l tidak sama 

Berikut ini merupakan hasil perhitungan faktor struktur untuk beberapa struktur 

kristal: 

Sederhana BCC FCC Intan h2+k2+l2 

100 - -   - 1 
110 110 - - 2 
111 - 111 111 3 
200 200 200 - 4 
210 - - - 5 
211 211 - - 6 
220 220 220 220 8 

221/300 - - - 9 
310 310 - - 10 
311 - 311 311 11 
222 222 222 - 12 
320 - - - 13 
321 321 - - 14 
400 400 400 400 16 

410,322 - - - 17 
311 311 - - 18 
331 - 331 331 19 
420 420 - - 20 

 

2. Faktor Multisiplitas 

Anggaplah terdapat refleksi 100 dari sebuah kisi kubik. Dalam sampel yang 

berbentuk serbuk, beberapa kristal akan terorientasi sedemikian rupa sehingga 

refleksinya dapat muncul dari bidang (100). Kristal lain dengan orientasi yang 

berbeda mungkin dalam posisi seperti ini dimana refleksinya dapat muncul dari 

bidang (101) dan (001). Kerena semua bidang ini memiliki jarak yang sama, maka 

berkas difraksi oleh Kristal tersebut membentuk kerucut yang sama. Sekarang kita 

perhatikan refleksi 111, terdapat empat bidang-bidang yang membentuk {111} yang 

memiliki jarak yang sama namun orientasinya berbeda, yaitu (111), (111o), (11o1o), dan 



(11o1), sedangkan bentuk {100} hanya memiliki 3 set. Olehkarena itu probabilitas 

dimana bidang {111} akan terorientasi secara tepat agar terjadi refleksi adalah 4/3 

dari probabilitas bidang {100} akan terorientasi secara tepat. Maka intensitas dari 

refleksi 111 akan bernilai 4/3 dari refleksi 100, begitu pula dengan lainnya. 

 

Pengaruh ini memiliki kontribusi dalam penghitungan intensitas difraksi yang disebut 

sebagai faktor multisiplitas, p, yang dapat didefinisikan sebagai jumlah dari bidang-

bidang yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki jarak yang sama. 

Anggaplah terdapat dua titik dalam kisi resiprok yaitu 00l dan 00�.̅ Dengan melihat 

lampiran 1, dapat kita lihat bahwa diberbagai sistem kristal, nilai dari 1 B�"00�% =⁄ 1 B��00��̅⁄ . Oleh karena itu, refleksi Bragg dari dua titik kisi yang 

resiprok ini akan teramati pada sudut Bragg yang sama. 

Sekarang perhatikan system kristal orthorhombic, analisis sederhana dari persamaan 

jarak bidang kristal orthorhombic mengindikasikan bahwa kelompok titik kisi 

resiprok berikut akan memiliki panjang vektor kisi resiprok yang sama, sehingga 

sudut Bragg yang terkait dengan titik kisi tersebut nilainya ekuivalen. 

h00 dan ℎo00      - 2 titik ekuivalen 

0k0 dan 0Go0      - 2 titik ekuivalen 

00l dan 00� ̅      - 2 titik ekuivalen 

hk0, ℎok0, hGo0, dan ℎoGo0    - 4 titik ekuivalen 

h0l, ℎo0l, h0�,̅ dan ℎo0� ̅     - 4 titik ekuivalen 

0kl, 0Gol, 0k�,̅ dan 0Go� ̅     - 4 titik ekuivalen 

hkl, ℎokl, hGol, hk�,̅ ℎoG�,̅ ℎoGo�, ℎGo�,̅ dan ℎoGo� ̅   - 8 titik ekuivalen  

anggaplah simetri dari struktur (Orthrorhomik) adalah mmm, titik kisi resiprok yang 

ekuivalen ini memiliki intensitas yang sama, sehingga tidak dibutuhkan penghitungan 

intensitas secara terpisah untuk masing-masing refleksi yang berada dalam satu 

kelompok yang ekuivalen. Kita cukup menghitung sudut Bragg yang berkaitan 

sebanyak satu kali kemudian mengalikannya sesuai dengan jumlah titik yang 



ekuivalen. Atau dengan kata lain dengan faktor multisiplitas. Oleh karena itu, faktor 

multisiplitas merupakan sebuah fungsi dari simeteri kisi dan kombinasi dari indeks 

Miller. Dalam sisitem Kristal orthorhombic yang memiliki simetri mmm, maka faktor 

multisiplitasnya dapat ditentukan dengan mengikuti jenis titik kisi resoprok, yaitu 

sebagai berikut: 

Phkl = 2 untuk h00, 0k0, dan 00l  

Phkl = 4 untuk hk0, 0kl, dan h0k 

Phkl = 8 untuk hkl 

 

3. Faktor Lorentz-Polarisasi 

Faktor Lorentz memperhitungkan dua efek geometri yang berbeda dan faktor ini 

memiliki dua komponeen. Yang pertama adalah karena ukuran yang terbatas dari titik 

kisi yang resiprok dan ketebalan yang terbatas dari bola Edwals, dan yang kedua 

adalah karena variabel jari-jari dalam cincin Debye. Kedua komponen merupakan 

fungsi dari θ. 

Biasanya komponen pertama diturunkan dengan mempertimbangkan sebuah kisi 

resiprok yang berotasi pada sebuah kecepatan anguler yang konstan mengelilingi titik 

asalnya. Dibawah kondisi ini, berbagai titik kisi resiprok menghabiskan waktu yang 

berbeda-beda dalam kontaknya dengan permukaan dari bola Edwal. Vektor kisi 

resiprok yang lebih pendek akan berinteraksi dalam periode yang lebih lama dengan 

permukaan dibandingkan dengan vektor yang lebih panjang. Dalam difraksi serbuk, 

kontribusi ini muncul dari berbagai densitas titik kisi resiprok ekuivalen yang terletak 

pada permukaan dari bola Edwal yang merupakan fungsi dari dari d*. Dapat 

ditunjukkan bahwa komponen pertama dari faktor Lorentz sebanding dengan 1/sinθ. 

Komponen kedua berperan terhadap sebuah panjang konstan dari celah penerima. 

Hasilnya, panjang cincin Debye yang tetap selalu dipotong oleh celah tanpa 

memperhatikan sudut Bragg. Namun, jari-jari dari cincin tersebut (rD) sebanding 

dengan sin2θ. Karena intensitas yang dihamburkan terdistribusi secara merata 



sepanjang keliling cincin, maka intensitas yang mencapai detektor menjadi 

berbanding secara terbalik terhadap rD dan secara langsung sebanding dengan 1/sin2θ. 

Persamaan berikut merupakan kombinasi dari kedua faktor: 

 l ∝ ��º» � �º» ��  (4-13) 

Mengingat bahwa sin2θ =2sinθcosθ dan mengabaikan semua konstanta, maka 

persamaannya menjadi:  

 l ∝ ���� � .����  (4-14) 

Faktor polarisasi muncul dari polarisasi sebagian gelombang elektromagnetik setelah 

penghamburan. Berkas yang dipolarisasikan sebagian dapat direpresentasikan melalui 

dua komponen (dengan mengingat orientasi dari medan listrik): yang pertama 

memiliki amplitudo yang tegak lurus (A∥) terhadap sumbu goniometer dan yang 

lainnya memiliki amplitudo yang tegak lurus (A⊥) terhadap sumbu goniometer yang 

sama. Intensitas yang didifraksikan sebanding dengan kuadrat dari amplitudo dan dua 

proyeksi dari berkas yang dipolarisasikan sebagian dalam vektor gelombang difraksi 

sebanding dengan 1 untuk  (A∥)2 dan cos22θ untuk (A⊥)2 . oleh karena itu polarisasi 

sebagian setelah penghamburan menghasilkan faktor keseluruhan berikut 

 Y ∝ ��+,.����   (4-15) 

Ketika kita menggunakan sebuah monokromator, maka persamaan polarisasinya 

bertambah menjadi: 

  Y ∝ �D:�:.+,.���.+,.���¾�   (4-16) 

Dimana 2θM merupakan sudut Bragg untuk refleksi dari sebuah monokromator (nilai 

ini konstan untuk panjang gelombang yang sudah ditetapkan), dan K merupakan 

fraksi polarisasi dari berkas. Untuk neutron, K bernilai 0; untuk radiasi sinar-x tidak 

terpolarisasi dan tidak monokromatik K bernilai 0.5 dan cos2θM =1, sedangkan untuk 

radiasi monokromatik atau synchrotron K akan ditetapkan secara eksperimen 

(dihitung) atau dihaluskan (refine) 



Kontribusi Lorentz dan polarisasi terhadap intensitas yang dihamburkan hampir 

selalu dikombinasikan bersama-sama dalam sebuah faktor tunggal Lorentz-

polarization, ketika dalam kasus ini tidak digunakan monokromator maka 

persamaannya menjadi 

 lY = ��+,.������ � .����  (4-17) 

Atau menganggap K = 0.5 dengan sebuah kristal monokromator 

 lY = ��+,.���.+,.���¾��� � .����   (4-18) 

Sekali lagi, sebuah konstanta pengali telah diabaikan dalam persamaan 4-17 dan 4-18. 

Faktor Lorentz-Polarisasi bergantung secara kuat terhadap sudut Bragg seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar (). Faktor ini mendekati nilai minimumnya diantara ~80 

dan ~120o 2θ, dan meningkat secara besar baik pada sudut rendah ataupun pada sudut 

tinggi. Yang terakhir (kira-kira dibawah 150o 2θ) biasanya keluar dari jangkauan 

dikebanyakan percobaan difraksi sinar-x. mudah untuk dilihat dalam gambar 4.9, 

penambahan polarisasi disebabkan oleh kehadiran monokromator sehingga terjadi 

sedikit perubahan dalam perilaku faktor Lorentz polarisasi tetapi hal tersebut harus 

dihitung secara tepat, khususnya ketika ketepatan data difraksi sangat tinggi. 

 

 

 

 

Gambar 4.9. faktoe Lorentz-polarisasi sebagai fungsi dari sudut Bragg; 
garistebal merepresentasikan penghitungan menggunakank persamaan      
4-17 (tidak ada monokromator), dan garis putus-putus dihitung dengan 
asumsi menggunakan monokromator grafit dan radiasi Cu Kα dengan K=0.5 



 

4. Faktor Absorpsi 

pengaruh absorpsi dalam difraksi serbuk bergantung baik kepada geometri dan sifat-

sifat dari sampel dan metode fokus. Sebagai contoh, ketika kita mempelajari sebuah 

sampel datar dengan menggunkan teknik Bragg-Brentano, intensitas difraksinya tidak 

dipengaruhi oleh absorpsi selama sampelnya memiliki kekedapan yang sangat tinggi 

dan cukup tebal sehingga berkas masuknya tidak pernah menembus sepenuhnya 

kedalam sampel pada berbagai sudut Bragg. Namun sebaliknya, absorpsi oleh sebuah 

sampel datar yang tebal dalam geometri tansmisi memiliki pengaruh yang cukup 

besar dalam intensitas penghamburan, lebih kuat daripada jika sebuah sampel dari 

jenis yang sama berada dalam pengujian ini. 

 

 

 

 

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (lihat persamaan 1-7 dan 1-8),intensitas dari 

berkas sinar-x atau radiasi jenis lain berkurang karena adanya pengaruh absorpsi 

setelah melewati sebuah lapisan pada suatu material dengan ketebalan tertentu. 

Perhatikan gambar 4.10, dimana berkas masuk dihamburkan oleh volume dV yang 

kecil sekali dari sebuah sampel datar dalam geometri refleksi. Total jalur dari kedua 

berkas masuk dan difraksi yang berada dalam sampel adalah = C� + C. . oleh karena 

Gambar 4.10. ilustrasi dari penurunan persamaan 4.19. berkas masuk 
menembus kedalam sampel oleh jarak xi sebelum dihamburkan oleh sebagian 
kecil volume dV. Berkas yang dihamburkan melintasi jarak xs sebelum keluar 
dari sampel, dalam geometeri Bragg-Brantano xi = xs 



itu, untuk menghitung pengaruh absorpsi dalam hal ini dan diberbagai geometri yang 

lain, maka perlu dilakukan integrasi seluruh volume sampel yang berkontribusi 

terhadap penghamburan. 

Persamaan integral berikut mengekspresikan reduksi dari intensitas difraksi, A, 

karena akibat adanya absorpsi  

 3 = �& ¿ �CÀ�−A0ÁÁ*�B�  (4-19) 

 

Sangatlah penting untuk mengakui bahwa koefisien absorpsi linier yang efektif , µeff, 

telah diperkenalkan ke dalam persamaan untuk memperhitungkan debu dengan 

densitas rendah atau serbuk yang dipadatan (packed powder), ketika dibandingkan 

dengan koefisien absorpsi linier, µ, dari jumlah besar (bulk). Yang terakhir ini 

biasanya digunakan dalam difraksi yang berasal dari kristal tunggal 

Persamaan 4-19 dapat diselesaikan secara analitik untuk semua geometri yang 

biasanya digunakan dalam difraksi serbuk. Berikut ini merupakan dua pembatasan 

kasus dalam yang paling umum dalam Geometri focus Bragg-Brentano, yaitu: 

• Material tersebut memiliki koefisien absorpsi linier yang sangat tinggi, 

atau cukup tebal sehingga transmisi dari berkas masuk ke dalam sampel 

di berbagai sudut Bragg diabaikan. Resultan faktor absorpsi dalam kasus 

ini adalah sebuah konstanta dan biasanya nilai ini diabaikan karena nilai 

ini menjadi bagian dari faktor skala: 

 3 = EÂÃÃ�   (4-20) 

• Material tersebut memiliki absorpsi linier yang rendah atau sampelnya 

tipis sehingga berkas masuk mampu menembus seluruh sampel. Koreksi 

absorpsi dalam kasus ini merupakan sebuah fungsi sudut Bragg seperti 

yang ditunjukkan dalam persamaan 4-21. Sekali lagi, koefisien 1/2µeff 

yang konstan biasanya dihilangkan karena nilai ini menjadi bagian dari 

faktor skala: 



 3 = �D0/�D�EÂÃÃ- / �º» ���EÂÃÃ ∝ 1 − �CÀ�−2A0ÁÁ' / sin z�   (4-21) 

Dalam persamaan 4-21, t adalah ketebalan sampel. Abaikan koreksi absorpsi 

khususnya ketika µ dan atau t bernilai kecil, yang berarti bahwa penyerapan lemah 

atau sampel tipis mengakibatkan penghitungan intensitas pada sudut Bragg tinggi 

diremehkan. Sebagai hasilnya, nilai unphysical (negative) dari parameter perpindahan 

termal biasanya didapatkan. 

Kesulitan utama dalam menerapkan koreksi absorpsi (persamaan 4-21) muncul dari 

µeff yang biaanya tidak diketahui. Sebenarnya koefisien absorpsi linier, µ, mudah 

dihitung ketika dimensi dari unit sel dan isinya diketahui tetapi nilai ini hanya dapat 

diaplikasikan hanya untuk sampel yang sepenuhnya padat. Ketika sebuah sampel 

dihancurkan maka densitas pemadatan (packing density) bervariasi sebagai fungsi 

dari kedalaman. Hal ini diketahui sebagai efek porositas, dan untuk geometri Bragg-

Brentano, efek ini dapat dieksperikan dengan menggunakan dua pendekatan yang 

berbeda 

Pendekatan yang pertama di sarankan oleh Pitschke dan yang lainnya  

 3 = �D�#�� .�� �D�� .����⁄⁄ ��D��"�D�%   (4-22) 

Dan pendekatan yang kedua oleh Suortti 

 3 = �#�"�D�#%0/"D�� �º» �⁄ %�#�"�D�#%0/"D��%   (4-23) 

Dimana a1 dan a2 merupakan dua variabel yang dapat dihaluskan (refine). Kedua 

pendekatan juga berpengaruh terhadap kekeasaran permukaan serta  efek absorpsi. 

Mereka memberikan secara praktis hasil yang identik dan perbedaannya hanyalah 

formula Suortti bekerja lebih baik pada sudut Bragg rendah, menurut Larsen dan Von 

Dreele 



Perkiraan yang diberikan dalam persamaan 4-21 hingga 4-23 juga berperan untuk 

beberapa efek lain yang mengubah intensitas, contohnya, ukuran yang tidak tepat dari 

berkas masuk menyebabkan berkas melebar lebih besar dibandingkan dengan sampel 

pada sudut Bragg rendah. Penghalusan dari parameter yang terkait dapat menjadi 

tidak stabil karena korelasi dengan beberapa parameter struktur (umpamanya dengan 

faktor skala dan atau parameter perpindahan termal dari atom-atom). Oleh karena itu, 

berbagai koreksi ini harus diperkenalkan dan atau dihaluskan dengan hati-hati. 

5. Faktor Temperatur 

Sejauh ini kita menganggap bahwa sebuah kristal merupakan sekumpulan atom yang 

posisinya berada pada titik yang tetap. Sebenarnya, atom-atom ini mengalami vibrasi 

termal disekitar posisi rata-rata mereka meskipun pada temperatur nol mutlak, dan 

amplitudo dari vibrasi ini meningkat dengan meningkatnya temperatur. Dalam 

alumunium pada temperatur ruang, perpindahan rata-rata sebuah atom dari posisi 

rata-ratanya adalah sekitar 0.17Å, yaitu sekitar 6 persen dari pendekatan jarak 

terdekat dari posisi rata-rata atom dalam Kristal ini.  

Adanya peningkatan temperatur menyebabkan vibrasi atomik meningkat, 

peningkatan ini dapat mempengaruhi beberapa hal diantaranya; 

1. Meluasnya unit sel, hal ini menyebabkan perubahan pada jarak bidang d 

sehingga posisi 2θ dari garis-garis difraksi juga mengalami perubahan.jika 

posisi dari salah satu garis atau lebih dihitung sebagai sebuah fungsi 

temperatur, maka koefisien ekspansi termal dari sampel dapat ditentukan 

dengan menggunakan difraksi sinar-X. 

2. Intensitas dari garis difraksi berkurang 

3. Intensitas dari penghamburan background diantara garis-garis meningkat. 

Berikut ini akan dijelaskan pengaruh kedua dan ketiga, dalam pembahasan ini kita 

tidak tertarik terhadap perubahan intensitas terhadap temperatur, tetapi variasi 

intensitas terhadap 2θ pada temperatur konstan (biasanya temperatur ruang). 



Agitasi termal mengurangi intensitas dari berkas difraksi, karena termal agitasi ini 

memiliki pengaruh merusak bidang-bidang kisi. Atom-atom dapat dianggap tidak lagi 

terletak pada bidang matematik tetapi lebih kepada daerah seperti lempeng datar 

dengan ketebalan yang tidak jelas. Oleh karena itu, gelombang-gelombang 

pengahamburan yang saling menguatkan pada sudut Bragg oleh variasi bidang-

bidang yang sejajar (gelombang yang saling menguatkan ini biasanya disebut sebagai 

berkas difraksi) tidak sesempurna kristal yang posisi atomnya tidak berubah. 

Penguatan ini membutuhkan beda jalur yang nilainya merupakan bilangan bulat 

panjang gelombang diantara gelombang yang dihamburkan oleh bidang-bidang yang 

letaknya berdekatan. Sekarang ketebalan “bidang” yang seperti lempeng dimana 

vibrasi atom terletak pada posisi ini, kira-kira bernilai 2u, dimana u merupakan 

perpindahan atom rata-rata dari posisi tetapnya. Dalam kondisi seperti ini, 

penguatannya tidak lagi sempurna, dan menjadi semakin tidak sempurna dengan 

meningkatnya rasio u/d atau dengan kata lain temperatur meningkat ketika u 

meningkat, atau θ meningkat ketika refleksi pada θ tinggi meliputi bidang-bidang 

dengan nilai d yang rendah. Sehingga intensitas berkas difraksi berkurang jika 

temperatur meningkat, dan untuk temperatur konstan, vibrasi termal menyebabkan 

intensitas refleksi pada sudut tinggi lebih besar dibandingkan pada sudut rendah. 

Dalam penghitungan intensitas, efek ini disebut dengan faktor temperatur e-2M, yang 

merupakan sebuah bilangan dimana intensitas yang dihitung dikalikan dengan 

bilangan ini. Secara kualitatif, kita menyimpulkan bahwa e-2M berkurang dengan 

meningkatnya 2θ. Secara teoritis, vibrasi termal dari atom-atom menyebabkan sedikit 

kenaikan pada lebar B yang diukur pada intensitas setengah maksimum dari garis-

garis difraksi. Namun, pengaruh yang diharapkan tidak pernah terdeteksi, dan garis-

garis difraksi teramati meningkat secara tajam terhadap titik lebur, tetapi intensitas 

maksimumnya menurun secara bertahap. 

Hal ini juga harus diperhatikan bahwa amplitudo rata-rata dari vibrasi atomik bukan 

hanya merupakan fungsi dari temperatur tetapi juga bergantung terhadap konstanta 



elastik dari kristal. Pada berbagai temperatur yang diberikan, semakin kristal tidak 

kaku (stiff), maka vibrasi atomik, u, semakin besar. Hal ini berarti bahwa u lebih 

besar pada temperatur berapapun untuk sebuah logam lembut, titik lebur yang rendah 

seperti timah dibandingkan dengan tungsten. Zat-zat dengan titik lebur yang rendah 

memiliki nilai u yang sangat besar pada temperatur ruang  dan oleh karena itu 

mengahsilkan foto back-reflection yang lebih rendah kualitasnya. Contohnya vibrasi 

termal atomik dalam timah pada suhu 20oC mengurangi intensitas dari garis pada 

sudut tertinggi yang diobservasi dengan menggunakan radiasi Cu Kα (sekitar 161o 2θ) 

sebesar 18% dari niali–nilai untuk atom pada keadaan diam. 

 

 

 

Vibrasi termal dari atom-atom memiliki pengaruh lain dalam pola difraksi. 

Disamping berkurangnya intensitas dari garis difraksi, vibrasi termal menyebabkan 

beberapa penghamburan koheren umum di semua arah. Hal ini disebut sebagai 

penghamburan temperatur menyebar (temperatur-diffuse scattering) yang 

berkontribusi hanya untuk background umum dari pola dan intensitasnya meningkat 

secara bertahap dengan meningkatnya 2θ. Perbedaan diantara garis dan background 

secara natural tidak menguntungkan, sehingga pengaruh ini termasuk ke dalam salah 

Gambar 4.11 Faktor temperature e-2M untuk besi pada 
suhu 20oC sebagai fungsi dari (sinθ)/λ 



satu hal yang paling tidak diinginkan, yang membawa kepada kasus ekstrim utnuk 

garis-garis difraksi dalam daerah back-reflection yang hampir dapat dipisahkan dari 

background. Gambar 4.12 mengilustrasikan pengaruh ini. Gambar 4.12(a) 

menunjukkan sebuah pola hipotetikal secara ekstrim (hanya terdapat tiga garis, dalam 

ruang yang sama, kekuatan yang sama, dan tanpa adanya background) untuk atom-

atom dalam keadaan diam; dalam gambar 4.12(b), garis-garis yang intensitasnya 

berkurang oleh faktor e-2M saling tumpang tindih pada sebuah background dari 

penghamburan termal menyebar (thermal diffuse scattering). 

Dalam fenomena temperatur-diffuse scattering kita memiliki contoh yang  lain dari 

penghamburan bukan pada sudut Bragg. Lagi-lagi hal ini tidaklah mengejutkan 

bahwa penghamburan yang demikian akan muncul, karena perpindahan atom dari 

posisi rata-rata mereka merupakan sebuah jenis kristal yang tidak sempurna dan 

membawa kepada kerusakan sebagian dari kondisi yang diperlukan untuk interferensi 

destruktif yang sempurna diantara sinar-sinar yang dihamburkan bukan pada sudut 

Bragg. 

 

 

Pengaruh dari vibrasi termal juga mengilustrasikan apa yang disebut dengan “ 

perkiraan hukum konservasi dari energi yang didifraksikan”. Hukum ini menentukan 

bahwa total energi yang didifraksikan oleh sebuah sampel tertentu yang berada dalam 

kondisi eksperimen tertentu secara kasar bernilai konstan. Oleh karena itu, apapun 

Gambar 4.12. efek vibrasi termal dari atom-atom dalam sebuah pola serbuk 



yang dilakukan untuk mengubah kondisi fisik sampel tidak akan mengubah total 

jumlah energi difraksi tetapi hanya distribusi dalam ruangnya saja. “Hukum” ini tidak 

sepenuhnya tepat, tetapi hukum ini terbukti membantu dalam mempertimbangkan 

banyak fenomena difraksi. Contohnya, pada temperatur rendah terdapat sedikit sekali 

penghamburan background yang disebabkan karena agitasi termal dan garis-garis 

difraksinya relatif kuat; jika sekarang sampel dipanaskan sampai temperatur tinggi, 

maka garis-garisnya akan menjadi sangat lemah dan energi yang hilang dari garis 

akan muncul dalam bentuk penyebaran sebagai temperatur-diffuse scattering. 

C. Intensitas dari garis-garis pola serbuk 

Sekarang kita berada di posisi dimana kita kan menggabungkan seluruh faktor yang 

dapat mempengaruhi intensitas dari suatu berks difraksi. Seluruh faktor dituliskan 

dalam sebuah persamaan untuk intesits relative dari garis pola serbuk. 

Kamera Debye-Scherrer 

aproksimasi * =  |Z|�À a ��+,.������ � .���� b  (4-24) 

dimana I = intensitas relatif terintegrasi (relative integrated intensity), F= faktor 

struktur, p = faktor multisiplitas, dan θ = Sudut Bragg. Persamaan trigonometri yang 

berada dalam tanda kurung merupakan faktor Lorentz-polarisasi. Pada persamaan ini 

faktor–faktor yang bersifat konstan dihilangkan. Penghilangan faktor temperatur dan 

faktor absorpsi menjelaskan bahwa persamaan 4-24 hanya berlaku untuk garis-garis 

pada pola yang posisinya berdekatan. Persamaan ini memberikan intensitas relatif 

yang terintegrasi, atau dengan kata lain luasan relative dibawah kurva intenistas 

versus 2θ. 

Jika kita membutuhkan persamaan yang sebenarnya, maka kita akan menambahkan 

faktor absorpsi dan faktor temperature dalam persamaan 4-24, sehingga 

persamaannya menjadi : 

sebenarnya * =  |Z|�À a ��+,.������ � .���� b 3"z%�D�Æ  (4-25) 



Difraktometer  

Disini faktor absorpsi tidak bergantung terhadap θ sehingga tidak dimsukkan ke 

dalam penghitungan intensitas relative. Persamaan 4-24 menjadi kurang tepat, karena 

tidak ada lagi berbagai penghilangan pendekatan faktor absorpsi dan faktor 

temperatur. Persamaan 4-24 masih dapat digunakan untuk garis-garis yang 

berdekatan dalam pola, tetapi penghitungan intensitas dari berbagai garis pada sudut 

tinggi relative terhadap garis pada sudut yang lebih rendah akan selalu agak terlalu 

besar karena penghilangan faktor temperature. Persamaan yang sebenarnya untuk 

difraktometer adalah sebagai berikut: 

  * =  |Z|�À a ��+,.������ � .���� b �D�Æ (4-26) 

 

SOAL-SOAL LATIHAN 

1. Apakah yang dimaksud dengan faktor penghamburan atomik? 

2. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan faktor penghamburan kisi dan 

faktor penghamburan unit sel? 

3. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi intensitas dari difraksi 

sinar-x? 

4. Hitunglah F2 untuk kristal intan memiliki 8 atom karbon per unit sel yang terletak 

pada posisi berikut: 

000         ½ ½ 0      ½ 0 ½      0 ½ ½  

¼ ¼ ¼    ¾ ¾ ¼     ¾ ¼ ¾     ¼ ¾ ¾    

5. Hitunglah F2 untuk sel body centered . sel ini memiliki dua atom yang terletak 

pada posisi 0 0 0 dan  ½ ½ ½  

6. Hitunglah faktor struktur untuk kristal NACl. Kristal ini memiliki kisi kubik 

dengan 4 atom Na dan 4 atom Cl per unit sel yang terletak pada posisi berikut ini 

Na  0 0 0       ½ ½ 0      ½ 0 ½        0 ½ ½  



Cl  ½ ½ ½    0 0 ½       0 ½ 0         ½ 0 0 

7. Hitunglah faktor struktur untuk kristal ZnS dalam bentuk wurtzite. Kristal ini 

memiliki struktur heksagonal dan mengandung 2 ZnS per unit sel. Berikut ini 

merupakan posisi dari atom-atomnya: 

Zn       0 0 0      #�  ��  #� 
S       0 0 �!       #�  ��  Ç!  

 

RANGKUMAN 

Susunan atom dalam kristal menentukan intensitas difraksi. Didalam kristal, sinar-x 

dihamburkan terlebih dahulu oleh elektron, dari penghamburan ini kita ketahui bahwa 

intensitas yang dihamburkan berkurang dengan meningkatnya jarak dari 

penghamburan elektron. Ketika jumlah elektron yang menghamburkan sinar-x 

meningkat, maka pola intensitas yang dihamburkan menjadi fungsi periodik delta, 

yang kemudian digantikan oleh penghamburan atom, ketika unit sel terdiri lebih dari 

satu atom, maka fungsi penghamburan atomic individu digantikan dengan 

penghamburan oleh semua unit sel. Selain ketiga faktor tersebut, terdapat beberapa 

faktor lain yang mempengaruhi besarnya intensitas relative terintegrasi yaitu faktor 

struktur, faktor multisiplitas, faktor Lorentz-Polarisasi, faktor absorpsi, dan faktor 

temperatur. Penghitungan intensitas relatif terintegrasi meliputi semua faktor ini, 

namun penggunaannya bergantung terhadap peraladan difraksi yang digunakan.  
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BAB V  

APLIKASI DIFRAKSI SINAR-X 

PENDAHULUAN 

Difraksi sinar-x memiliki beberapa aplikasi utama diantaranya penentuan orientasi 

dan kualitas pada kristal tunggal melalui metode difraktometer dan metode Laue. 

Dalam kristal polikristalin, difraksi sinar-x dapat digunakan untuk menentukan 

ukuran butir beserta ukuran partikel, dan aplikasi terakhir dari sinar-x yang akan 

dijabarkan dalam buku adalah penentuan struktur kristal sebagai akibat dari 

munculnya hubungan diantara pola difraksi dan struktur kristal yang telah dijelaskan 

dalam bab sebelumnya, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat: 

1. Memahami aplikasi difraksi sinar-X untuk orientasi dan kualitas kristal tunggal 

2. Memahami aplikasi difraksi sinar-X untuk struktur kristal banyak 

3. Memahami aplikasi difraksi sinar-X untuk penentuan struktur Kristal 

4. Melakukan perhitungan untuk menentukan berbagai macam struktur kristal 

 
A. Orientasi dan Kualitas Kristal Tunggal 

1. Orientasi Kristal tunggal 

Dalam menentukan orientasi kristal, terdapat tiga metode yang dapat digunakan yaitu 

metode back-reflection Laue, metode transmisi Laue, dan metode difraktometer. 

Yang akan dijelaskan dibawah ini merupakan salah satu metode dari tiga metode 

tersebut yaitu metode difraktometer 

Metode Difraktometer 

Dengan dasar radiasi monokromatik yang digunakan dalam difraktometer, sebuah 

kristal tunggal hanya akan menghasilkan sebuah refleksi ketika orientasinya berada 

pada posisi dimana seperangkat bidang refleksi dicondongkan terhadap berkas masuk 

pada sudut θ yang memenuhi hukum Bragg untuk seperangkat bidang tersebut dan 

karakteristik dari radiasi yang digunakan. Tetapi ketika penghitung (counter) 



ditetapkan dalam sebuah posisi pada sudut 2θ yang berkaitan, penghitung tersebut 

mengungkapkan bahwa telah dihasilkan sebuah refleksi, kemudian inklinasi dari 

bidang refleksi untuk berbagai garis atau bidang yang dipilih pada sebuah permukaan 

kristal diketahui dari posisi kristal. Untuk itu dibutuhkan dua jenis operasi yaitu; 

• rotasi kristal disekitar berbagai sumbu sampai ditemukan sebuah posisi 

dimana  muncul refleksi 

• lokasi dari kutub bidang refleksi pada sebuah proyeksi stereografik dari 

sudut rotasi yang diketahui. 

Metode difraktometer memiliki banyak variasi yang bergantung pada jenis 

goniometer tertentu yang digunakan untuk menahan dan merotasikan sampel. Hanya 

salah satu dari variasi ini yang akan dijelaskan disini, yaitu yang melibatkan 

goniometer yang digunakan dalam metode refleksi untuk menentukan preferred 

orientation, karena peralatan ini merupakan salah satu jenis yang paling banyak 

digunakan dalalm laboratorium metalurgi. Penahan sampel ini, membutuhkan sedikit 

modifikasi untuk digunakan bersama dengan kristal tunggal, salah satu modifikasi 

utama adalah dengan melebarkan celah berkas primer dalam arah yang sejajar dengan 

sumbu difraktometer yang bertujuan untuk meningkatkan intensitas difraksi. Jenis 

penahanan ini menyediakan tiap sumbu rotasi yang mungkin, seperti yang ditunjukan 

dalam gambar 5.1; salah satunya berhimpitan dengan sumbu difraktometer, yang 

kedua (AA’) terletak pada bidang dari berkas masuk I dan berkas difraksi D dan 

tangent terhadap permukaan sampel, disini ditunjukkan sebagai bidang datar, 

sedangkan yang ketiga (BB’) normal terhadap permukaan sampel. 



 

 

Anggaplah orientasi dari kristal kubik akan ditentukan, untuk kristal tersebut akan 

sangat mudah jika kita menggunakan bidang {111} sebagai reflektor; disana terdapat 

empat set dari bidang-bidang ini dan kekuatan refleksinya biasanya tinggi. Pertama-

tama nilai 2θ dari refleksi 111 (atau jika diinginkan gunakan refleksi 222) dihitung 

dari jarak bidang {111} yang diketahui dan panjang gelombang yang juga diketahui 

dari radiasi yang digunakan. Kemudian penghitung (counter) ditetapkan dalam posisi 

2θ ini. Penahan sampel sekarang dirotasikan disekitar sumbu difraktometer  sampai 

permukaannya, dan rotasi dari sumbu AA’ inklinasinya sama terhadap berkas masuk 

dan berkas difraksi, atau lebih tepatnya terhadap garis kristal ke penghitung dengan 

dimana berkas difraksi akan  berhimpitan ketika terbentuk. Kemudian penahan 

sampel ditetapkan dalam posisi ini, tidak ada rotasi lagi yang dibutuhkan disekitar 

sumbu difraktometer. Kemudian, dengan rotasi disekitar sumbu BB’, salah satu tepi 

dari sampel atau sebuah garis yang digambarkan pada sampel dibuat sejajar terhadap 

sumbu difraksi. Ini merupakan posisi awal yang diilustrasikan dalam gambar 5.1. 

Kemudian kristal dirotasikan secara perlahan sekitar sumbu AA’ dan BB’; sampai 

tanda refleksi terobservasi pada meteran laju penghitung (counting-rate meter). 

Sekali saja posisi releksi dari kristal ditemukan , kita kan mengetahui bahwa normal 

Gambar 5.1 sumbu rotasi kristal untuk metode difraktometer untuk 
menentukan orientasi. 



terhadap satu set bidang {111} berhimpitan dengan garis CN, yang terletak di bidang 

lingkaran difraktometer dan membagi dua sudut diantara berkas masuk dan berkas 

difraksi. Kutub dari bidang yang mendifraksikan inisekarang dapat diplotkan secara 

stereografik, seperti yang dapat dilihat dalam gambar 5.2. Proyeksinya dibuat pada 

sebuah bidang yang sejajar terhadap permukaan sampel,d an dnegan sumbu NS dari 

proyeksi yang sejajar terhadap tepi referensi atau garis yang telah disebutkan 

sebelumnya. Ketika kristal dirotasikan sebesar β derajat di sekitar BB’ dari posisi 

awalnya, maka proyeksinya juga dirotasikan sebesar β derajat di sekitar pusatnya. 

Arah dari CN, yang dapat disebut normal terhadap bidang refleksi “potensial”, 

direpresentasikan oleh kutub N’, yang pada awalnya terletak pada pusat proyeksi 

tetapi bergerak sebesar γ derajat sepanjang jari-jari ketika kristal dirotasikan γ derajat 

sekitar AA’. 

 

 

 

Utamanya, apa yang akan coba dilakukan adalah untuk membuat N’ berhimpitan 

dengan sebuah kutub {111} dan juga memperlihatkan lokasi proyeksi yang terakhir. 

Gambar 5.2 Metode Plotting yang digunakan ketika menentukan orientasi kristal 
dengan difraktometer. (arah rotasi yang ditunjukkan disini berkaitan terhadap 

arah dari panah dalam gambar 5.1 ) 



Pencarian dapat dilakukan dengan memvariasikan γ secara kontinyu untuk 

menetapkan nilai dari β sejauh 4 atau 5o; proyeksi tersebut kemudian ditutup titik 

demi titik sepanjang sederetan jari-jari. Hal ini cukup untuk menguji salah satu 

kuadran dengan menggunakan cara ini karena disana setidaknya terdapat satu kutub 

{111} di berbagai kuadran. Jika salah satu kutub sudah ditetapkan, pencarian yang 

kedua dibantu oleh pengetahuan bahwa hal tersebut haruslah 70.5o dari yang pertama. 

Meskipun kedua kutub {111} cukup untuk menetapkan orientasi kristal, pencarian 

yang ketiga dilakukan untuk mengecek. 

Hal tersebut harus ditandai bahwa  memposisikan permukaan kristal dan sumbu AA’ 

pada sudut yang benar  terhadap berkas masuk dan berkas difraksi  hanya dilakukan 

untuk memudahkan saja dalam memplot proyeksi stereografik. Tidak ada masalah 

yang fokus ketika radiasi monokromatik direfleksikan dari kristal tunggal yang tidak 

terdeformasi, dan berkas masuk ideal untuk menentukan orientasi kristal adalah 

berkas sejajar, bukan yang divergen. 

Ditangan seorang operator yang berpengalaman, metode dofraktometer lebih cepat 

dibandingkan dengan metode Laue. Lebih dari itu, metode ini dapat menghasilkan 

keakuratan yang lebih besar jika digunakan celah yang sempit untuk mengurangi 

pendivergenan berkas masuk, meskipun penggunaan celah yang sempit akan 

membuat penempatan posisi refleksi kristal menjadi lebih sulit. Disisi lain, metode 

difraktometer tidak menyediakan catatan permanen dari penentuan orientasi, 

sedangkan pola Laue dapat diarsipkan untuk digunakan sebagai referensi dimasa 

yang akan datang. Tetapi apa yang lebih penting , metode difraktometer tidak mudah 

memperlihatkan keadaan kesempurnaan kristal, sedangkan pola Laue menghasilkan 

informasi ini dalam waktu singkat dan dibanyak investigasi metalurgis hanya tertarik 

kepada kesempurnaan relatif dari sebuah kristal tunggal seperti ketertarikannya pada 

orientasi. 



Ketika orientasi dari kristal dalam jumlah banyak akan ditentukan dengan tata cara 

yang rutin, maka metode difraktometer menjadi unggul. Faktanya metode ini telah 

dikembangkan secara besar hanya untuk aplikasi ini selama perang dunia II, ketika 

orientasi dari kristal quartz dalam jumlah besar harus ditentukan. Kristal ini 

digunakan dalam pemancar radio untuk mengontrol frekuensi dari sinyal pemancar 

melalui frekuensi vibrasi alami mereka. Untuk tujuan ini tumpukan quartz (quartz 

wafer) harus dipotong dengan bagian muka sejajar secara akurat untuk bidang 

kristalografi tertentu, dan difraktometer digunakan untuk menentukan orientasi dari 

bidang dalam kristal ini. 

2. Kualitas kristal tunggal 

Kualitas dari apa yang disebut sebagai kristal tunggal dapat bervariasi dalam rentang 

yang sangat besar. Salah satu yang ekstrem, kristal dapat saja mengalami deformasi 

plastis melalui pembengkokan dan atau diputar, sehingga beberapa bagian dari kristal 

mengalami disorientasi dari bagian lain oleh sudut sebesar 10 derajat, dan dislokasi 

densitasnya sangat tinggi.. 

Terkadang  kita perlu untuk memastikan atau mengoptimalkan kualitas dari kristal 

tungal untuk apliaksi industry tertentu. Lagi-lagi difraksi sinar-x merupakan cara 

yang paling memuaskan untuk menentukan kualitas dari kristal.  

Metode Laue dapat digunakan untuk menghasilkan informasi semikuantitatif yang 

berkaitan dengan kualitas kristal. Kedua metode Laue yaitu transmisi atau back-

reflection mudah mengungkapkan deformasi plastis. Berbagai perubahan dalam 

orientasi dari bidang refleksi akan disertai oleh sebuah perubahan dalam arah, dan 

panjang gelombang, dari berkas yang direfleksikan. Kristal yang bebas dari tegangan 

(strain free) dan memiliki kualitas yang bagus, akan tersusun dari bintik-bintik tajam 

dan tergambarkan dengan baik. Faktanya, refleksi Laue dari sinar-x sering 

dibandingkan terhadap refleksi dari cahaya tampak oleh sebuah kaca. Sebuah kristal 

yang tidak terdistorsi menghasilkan bintik Laue yang tajam. Dalam sebuah kristal 

yang bengkok atau terpelintir, perubahan kontiyu dalam orientasi bidang refleksi 



merusak bintik Laue menjadi garis-garis seperti sebuah bintik dari cahaya yang 

direfleksikan kedalam sebuah layar oleh kaca datar menjadi memanjang ketika kaca 

dibengkokkan. Gambar 5.3. 

 

 

 

Metode lain yang dapat digunakan untuk mempelajari kualitas kristal adalah dengan 

mengukur refleksi dari sebuah bidang tunggal. Hal ini tersusun dari pengukuran 

intensitas dari sebuah refleksi selama kristal berotasi, atau digoyangkan (rocks) 

melalui berbagai sudut. Pengukuran goyang (rocking measurement) digunakan untuk 

mengobservasi variasi dalam intensitas didalam wilayah anguler dari refleksi. Sebuah 

kristal yang sempurna membuat kurva rocking semakin tajam, sedangkan blok 

mosaic yang tebal semakin melebarkan profil. Adanya variasi tegangan dan 

penyebaran mosaic menghasilkan pelebaran yang lebih lanjut. Kurva rocking yang 

terobservasi secara eksperimen meliputi pelebaran instrumental, yang disebabkan 

karena penyimpangan dari berkas primer, sudut penerimaan detektor, dan lebar 

spectral dari berkas monokromatik. 

 

 

B. Struktur Kristal Banyak 

Gambar 5.3 foto Laue dari sebuah kristal alumunium yang terdeformsi. Jarak 
anatara ssampel dengan film sebesar 3 cm, radiasi tungsten 30kV  



1. ukuran butir 

Ukuran butir dalam logam polikristalin atau paduan memiliki pengaruh yang nyata 

terhadap sifat-difat logam itu sendiri. Yang paling terkenal adalah meningkatnya 

kekuatan dan kekerasan karena ukuran butir berkurang. Kebergantungan sifat-sifat ini 

terhadap ukuran butir membuat ukuran butir menjadi salah satu masalah yang penting 

dalam mengontrol proses pembentukan kebanyakan logam. 

Ukuran butir yang berada dalam logam atau paduan komersial berkisar dari 1000 

sampai 1µm. Tentu saja batas ini hanyalah secara kasar saja dan merepresentasikan 

nilai yang yang sangat ekstrim. Niliai tipikal berada dalam rentang yang lebih kecil 

yaitu sekitar 100 sampai 10µm. Metode yang paling akurat untuk mengukur ukuran 

butir yang berada dalam rentang ini adalah dengan menggunakan pemeriksaan 

mikroskopik; prosedur yang biasa digunakan adalah untuk menentukan jumlah rata-

rata butir per unit area dari bagian yang dipoles dan melaporkannya dalam bentuk 

“nomor indeks” yang diterbitkan oleh American Society for Testing and Material 

(ASTM). 

 u = 2nD�   

Persamaan ini mengaitkan n (jumlah butir per inchi kuadrat yang terlihat dengan 

menggunkan perbesaran 100×, dengan N (“nomor indeks” ASTM  atau “nomor 

ukuran butir”). Contohnya, nomor indeks 4 dan 8 secara berurutan berkaitan dengan 

diameter butir 90 dan 22µm. 

Meskipun difraksi sinar-X jelas inferior untuk pemeriksaan mikroskopik dalam 

pengukuran ukuran butir yang akurat, salah satu foto difraksi dapat menghasilkan 

informasi kuantitatif mengenai ukuran butir bersama-sama dengan informs mengenai 

kualitas dan orientasi Kristal. Sebuah transmisi atau foto lubang back-reflection yang 

terbaik dibuat dengan menggunakan radiasi yang difilter. Jika kita menggunakan 

metode back-reflection, maka permukaan sampel harus dikerik untuk menghilangkan 



berbagai gangguan yang dapat muncul pada lapisan, karena sebagian besar radiasi 

yang didifraksikan berasal dari lapisan permukaan yang tipis. 

Kealamian perubahan yang dihasilkan dalam foto pinhole oleh reduksi terus-menerus 

ukuran butir sampel diilustrasikan dalam gambar 5.4. 

 

 

 

Disini jumlah butir memiliki pengaruh terhadap difraksi. Pada gilirannya jumlah ini 

berkaitan dengan daerah cross-sectional dari berkas datang, dan kedalaman dari 

penembusan ini (dalam back reflection) atau ketebalan sampel (dalam transmisi). 

Ketika ukuran butir sangat kasar (seperti yang diperlihatkan dalam gambar 5.4(a), 

hanya sedikit sekali Kristal yang didifraksikan dan fotonya hanya terdiri dari satu set 

pola Laue, satu dari masing-masing Kristal, hal ini disebabkan karena munculnya 

radiasi putih. Ukuran butir yang agak halus meningkatkan jumlah bintik-bintik Laue, 

Gambar 5.4 pola back-reflection pinhole dari sampel alumunium yang direkritalisasi; ukuran butir berkuran dalam urutan  (a), (b), (c), (d). 
menggunakan radiasi tembaga difilter. 



dan bintik-bintik yang terletak pada cincin Debye yang potensial pada umumnya 

lebih kuat dibandingkan dengan sisanya, karena mereka terbentuk oleh komponen 

karakteristik yang kuat dari radiasi masuk. Oleh karena itu, cincin Debye mulai 

muncul seperti yang dapat dilihat dalam gambar (b). ketika ukuran butirnya semakin 

berkurang, bintik Laue bergabung menjadi sebuah background umum dan hanya 

cincin Debye saja yang terlihat, seperti dalam gambar (c).  

2. ukuran partikel 

Ketika ukuran dari masing-masing Kristal kurang dari 0.1 µm (1000Å), maka kita 

biasanya menggunakan istilah “ukuran partikel”, seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa Kristal yang berada dalam ukuran ini menyebabkan perluasan 

cincin Debye, luas dari perluasan ini diberika oleh persamaan berikut: 

 ; = �.��- ��� �  (5-1) 

Dimana B merupakan perluasan garis difraksi yang diukur pada setengah intensitas 

maksimumnya (radian) dan t adalah diameter partikel Kristal. semua garis difraksi 

mempunyai luas yang dapat diukur, bahkan ketika ukuran kristalnya melebihi 1000Å, 

yang menyebabkan hal tersebut adalah divergensi berkas datang dan ukuran sampel 

(dalam kamera Debye) dan lebar dari sumber sinar-X (dalam difraktometer). Lebar B 

dalam persamaan 3.13 menunjukkan lebar ekstra, atau perluasan yang disebabkan 

karena pengaruh ukuran partikel sendiri. Dengan kata lain, pada dasarnya B bernilai 

nol ketika ukuran partikelnya melebihi 1000Å. 

Masalah utama dalam menentukan ukuran partikel dari pelebaran garis adalah untuk 

menentukan B dari pengukuran luas BM dari garis difraksi. dari semua metode yang 

telah diusulkan, metode Werrens merupakan metode yang paling sederhana. Sampel 

yang belum diketahui dicampur dengan sebuah standar yang memiliki ukuran partikel 

yang lebih besar dari 1000Å dan menghasilkan sebuah garis difraksi yang dekat 

dengan garis dari sampel yang belum diketahui yang digunakan untuk penentuan. 

Maka terbentuk sebuah pola difraksi dari campuran dalam kamera Debye atapun 

difraktometer. Pola ini mengandung garis yang tajam dari standar dan garis yang 



melebar dari sampel yang belum diketahui dianggap tersusun dari partikel yang 

sangat halus. Anggaplah Bs sebagai hasil pengukuran lebar pada setengah intensitas 

maksimum dari garis yang menjadi standar. Kemudian kita dapatkan B dengan 

menggunakan persamaan berikut: 

  ;� = ;Æ� − ;��  (5-2) 

Persamaan ini dihasilkan dari anggapan bahwa garis difraksi memiliki bentuk kurva 

kesalahan. Sekali saja B diperoleh dari persamaan 5-2, maka nilai ini dapat 

dimasukkan kedalam  persamaan 5-1 untuk menghasilkan ukuran partikel t. Terdapat 

beberapa metode yang dapat digunakan untuk menemukan B dari BM; dibandingkan 

dengan metode Werrent, metode ini lebiih akurat dan lebih rumit. Metode yang lain 

in meliputi analisis Fourier garis difraksi dari sampel yang belum diketahui dan dari 

standar. Bahkan pendekatan yang meliputi persamaan 5-2 dapat menjadi sulit jika 

garis dari standar menghasilkan doublet Kα; maka kita kan lebih mudah jika 

menggunakan garis Kβ. Metode Fourier secara otomatis berhati-hati terhadap 

kemunculan sebuah doublet. 

Beberapa peneliti memilih untuk menentukan integral lebar dari sebuah garis difraksi 

dibandingkan dengan intensitas maksimum. Integral lebar diberikan oleh intensitas 

yang terintegrasi dibagi degan intensitas maksimum, atau dengan kata lain in 

merupakan lebar dari segitiga yang memiliki luas dan tinggi yang sama dengan garis 

yang diobeservasi. Persamaan 5-2 valid untuk setengah maksimum dan intergral luas. 

Kesulitan eksperimen yang termasuk kedalam pengukuran ukuran partikel dari 

perluasan garis meningkat dengan ukuran partikel yang diukur. Secara kasar dapat 

kita katakana bahwa pengukuran kasar secara relatif mencukupi dalam rentang 0-

500Å, tetapi teknik eksperimen yang sangat bagus dibutukan dalam rentang 500-

1000Å. Ukuran maksimum yang dapat diukur oleh perluasan garis dahulu terletak 

pada 1000Å yang dihasilkan dengan menggunakan teknik kamera. Namun dengan 

menggunakan difraktometer batas atasnya sudah dinaikkan menjadi 2000Å. 

Semenjak garis-garis tersebut menunjukkan pelebaran ukuran partikel terbesar, maka 



kita membutuhkan pekerjaan yang sangat hati-hati dan menggunakan garis back-

reflection, sepeti yang ditunjukkan dalam persamaan 5-1. 

Dari diskusi diatas, dapat kita duga bahwa pelebaran garis utamanya digunakan untuk 

mengukur ukuran partikel dari serbuk yang halus dibandingkan dengan ukuran dari 

Kristal individu dalam sebuah kumpulan zat padat. Percobaan-percobaan telah dibuat 

untuk menggunakan persamaan 5-1 untuk pelebaran garis difraksi dari sampel logam 

yang butirannya sangat halus dan juga menentukan ukuran dari butir individu. 

Penentuan seperti itu tidak pernah sangat dapat dipercaya, karena masing-masing 

butir dari material seperti itu terkadang tertarik secara tidak seragam, dan kondisi ini 

dapat juga membuat garis difraksi melebar; oleh karena itu muncullah keragu-raguan 

sebagai penyebab yang benar dari pelebaran yang terobservasi. Disamping itu, Kristal 

individu yang membuat serbuk longgar dari ukuran partikel yang sangat halus dapat 

sering dianggap bebas tegangan, asalkan material yang termasuk didalamnya bersifat 

getas (tidak elastik), dan semua perluasan yang terobservasi dapat secara yakin 

dianggap sebagai pengaruh dari ukuran partikel. Aplikasi utama dari metode 

pelebaran garis yang digunakan dalam pengukuran ukuran partikel telah dilakuakan 

di beberapa material seperti karbon hotam, katalis, dan debu industri. 

 

C. Penentuan Struktur Kristal 

Semenjak tahun 1913 hingga kini telah terdapat ribuan struktur kristal yang berhasil 

ditentukan oleh para kristalografer, data-data mengenai struktur kristal ini utamanya 

digunakan dalam bidang kimia kristal, fisika zat padat, dan ilmu biologi, hal ini 

disebabkan karena struktur kristal menentukan bagaimana sifat-sifat dari suatu 

material dan perlu diingat bahwa pengetahuan mengenai sifat-sifat suatu material 

tidak akan sepenuhnya diketahui sampai struktur dari material tersebut diketahui. 

Dalam bidang metalurgi, pengetahuan mengenai struktur Kristal sangat berguna 

untuk mengetahui berbagai fenomena seperti deformasi plastis, pembentukan paduan, 

atau transformasi fasa. 



Pekerjaan untuk menentukan struktur terus berlanjut, karena secara konstan zat-zat 

baru terus disintesis dan masih banyak lagi struktur lama yang belum berhasil 

diselesaikan. Kerumitan dari struktur Kristal menentukan lamanya proses penentuan 

struktur. Jika Kristal yang akan ditentukan strukturnya sangat sederhana, maka proses 

penentuan ini hanya akan memakan waktu beberapa jam saja, sedangkan untuk 

Kristal yang sangat kompleks dibutuhkan aktu yang cukup lama biasanya akan 

menghabiskan aktu beberpa bulan dan bahkan beberapa tahun untuk struktur yang 

benar-benar rumit. Dibutuhkan metode yang cukup kompleks untuk dapat 

menyelesaikan struktur Kristal yang rumit. 

Prinsip dasar dari penentuan struktur terlah dijelakan dalam bab-bab sebelumnya, kita 

ihat bahwa struktur Kristal menentukan pola difrakasi dari suatu zat atau lebih 

spesifiknya, bentuk dan ukuran dari unit sel menentukan posisi anguler dari garis-

garis difraksi, dan susunan atom didalam unit sel menentukan intensitas relatif dari 

garis-garis tersebut yang dapat kita ringkas dengan menggunakakn table berikut ini: 

Struktur Kristal  Pola Difraksi 

Unit sel   ↔ Posisi garis 

Posisi atom ↔ Intensitas garis 

Karena struktur dapat digunakan untuk menentukan pola difraksi, maka sangatlah 

mungkin bagi kita untuk menggunakan yang sebaliknya yaitu menggunakan pola 

difraksi untuk menentukan pola difraksi. hal ini sangat mungkin dilakukan, namun 

tidak dengan menggunakan cara langsung. Pada pembahasan sebelumnya, kita 

diberikan sebuah sampel yang strukturnya sudah diketahui kemudian kita hitung pola 

difraksinya, namun dalam kasus yang sebaliknya, penghitungan struktur secara 

langsug dari pola difraksi yang diberikan biasanya tidak dapat menyelesaikan 

masalah, karena prosedur yang digunakan merupakan hasil trial and error.  

Proses penentuan struktur dari material yang belum diketahui dilakukan dalam tiga 

tahapan yaitu: 



a. Bentuk dan ukuran unit sel diambil dari posisi anguler dari garis-garis 

difraksi. Pertama-tama kita asumsikan bahwa material yang belum kita 

ketahui ini termasuk kedalam salah satu dari tujuh sistem Kristal, dan 

kemudian kita tentukan indeks Miller yang tepat untuk masing-masing 

refleksi. Tahap ini disebut sebagai “pengurutan pola” dan hal ini hanya dapat 

dilakukan jika kita telah memilih sistem Kristal yang tepat. Sekali saja 

pemilihan ini dilakukan, maka bentuk dari unit sel dapat diketahui (dari sistem 

Kristal), dan ukuran kristalnya dapat dihitung dari posisi dan indeks Miller 

dari garis-garis difraksi. 

b. Kemudian jumlah atom per unit sel dihitung dari bentuk dan ukuran unit sel, 

komposisi kimia dari zat tersebut dan pengukuran densitasnya. 

c. Akhirnya, posisi dari atom-atom dalam unit sel dimanil dari intensitas relatif 

dari garis-garis difraksi.  

Jika ketiga langkah ini kita lakukan maka proses penentuan struktur Kristal telah 

selesai. Pada umunya tahap ketiga merupakan tahapan yang paling sulit, dan terdapat 

banyak sekali struktur yang diketahui secara tidak sempurna. 

1. Perlakuan Awal Terhadap Data 

Pola serbuk dari sampel yang belum diketahui diperoleh dengan menggunakan 

kamera Debye-Scherrer. Preparasi sampel harus memenuhi orientasi acak dari 

partikel individu dalam serbuk jika kita menginginkan intensitas relatif dari garis-

garis difraksi hasil obeservasi memiliki peranan dalam menentukan struktur Kristal. 

Setelah polanya diperoleh, kita hitung nilai sin2
θ untuk masing-masing garis difraksi. 

seperangkat nilai sin2
θ ini merupakan material awal untuk penentuan ukuran dan 

bentuk sel. Atau dapat juga menghitung nilai d dari masing-masing garis dan bekerja 

dengan menggunakan seperangkat angka-angka ini. 

Karena masalah penentuan struktur ini berkaitan dengan semua garis dalam pola baik 

intensitas maupun posisinya, peneliti harus berhati-hati pada saat memulai dan harus 

memastikan bahwa pola yang diamati tidak mengandung garis-garis ekstra. Pola-pola 



yang ideal mengandung garis-garis yang terbentuk dari sinar-X dengan panjang 

gelombang tunggal, dan hanya mendifraksikan zat-zat yang strukturnya ingin 

ditentukan. Berikut ini dijabarkan dua sumber penyebab adanya garis-garis ekstra: 

a. Difraksi sinar-X yang memiliki panjang gelombang yang berbeda dengan 

komponen dasar radiasi. Jika kita menggunakan radiasi yang di filter, 

maka komponen dasarnya adalah radiasi Kα, dan sinar-X karakteristik dari 

panjang gelombang yang lain dapat menghasilkan garis-garis ekstra. 

Pengganggu utama adalah radiasi Kβ, yang tidak pernah dapat seluruhnya 

dihilangkan oleh filter dan dapat menjadi sumber penghasil garis-garis 

ekstra ketika didifraksikan oleh bidang kisi dengan energi refleksi yang 

tinggi. Kehadiran garis Kβ pada sebuah pola biasanya dapat dinyatakan 

dengan penghitungan, semenjak seperangkat bidang tertentu 

merefleksikan radiasi Kβ pada sudur θβ, mereka juga harus merefleksikan 

radiasi Kα pada sudut θα (jika θα melebihi 90o). Dan satu sudut dapat 

dihitung dari sudut yang lain, hal ini diikuti oleh hukum Bragg berikut: 

 É�ÊË�
�ÊÌ� Í y4u�zÎ = y4u�zÏ  (5-3) 

Dimana  memiliki nilai yang mendekati 1.2 untuk kebanyakan radiasi 

b. Difraksi oleh zat-zat selain yang tidak diketahui. Zat-zat seperti itu 

biasanya meupakan pengotor dalam sampel tetapi dapat juga termasuk 

dalam jumlah sampel. Preparasi sampel dengan kehati-hatian dan teknik 

ekperimen yang baik akan mengurangi garis-garis ekstra yang disebabkan 

karena hal ini.  



 

 

Nilai dari sin2θ dari hasil obeservasi selalu mengandung sedikit kesalahan. Kesalahan 

ini tidak terlelu besar yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mendaftarkan pola 

dari Kristal kubik, tetapi mereka dapat secara serius mengacaukan penentuan 

beberapa struktur non-kubik. Metode terbaik untuk menghilangkan kesalahan data 

tersebut adalah dengan mengkalibrasi kamera atau difraktometer dengan sebuah zat 

yang sudah diketahui parameter kisinya dan dicampur dengan zat yang belum 

diketahui. Perbedaan diantara nilai sin2
θ hasil obeservasi dengan perhitungan untuk 

zat yang dijadikan standar memberikan kesalahan dalam sin2θ. Gambar 5.5 

menunjukkan kurva koreksi untuk masalah ini, kurva ini dihasilkan dari sebuah 

sampel khusus dan kamera Debye-Scherrer khusus. Kesalahan ini direpresentasikan 

oleh ordinat dimana sebuah kurva dapat diaplikasikan untuk masing-masing nilai 

sin2
θ hasil obeservasi untuk garis-garis difraksi  dari zat-zat yang belum diketahui. 

Untuk penentuan khusus yang direpresentasikan oleh gambar 5.5, kesalahan yang 

ditunjukkan dikurangi dari nilai-nilai dari hasil obeservasi. 

 

 

2. Mengurutkan Pola Kristal Kubik  

Gambar 5.5. contoh koreksi kurva untuk nilai sin2
θ 



Sebuah kristal kubik memberikan garis difraksi dimana nilai sin2θ memenuhi 

persamaan berikut, yang diperoleh dengan mengkombinasikan hukum Bragg dengan 

persamaan jarak bidang untuk system kubik yang dapat dilihat dalam persamaan 3-6, 

sehingga persamaannya menjadi: 

  
.����"���=��]�% = .����. = ��

)��  (5-4) 

Karena jumlah dari y = "ℎ� + G� + ��% selalu merupakan bilangan bulat dan �� 4I�⁄  

bernilai konstan untuk berbagai pola, salah satu masalah dalam mengurutkan pola 

dari zat yang berstruktur kubik adalah menemukan satu set bilangan bulat s yang akan 

menghasilkan hasil bagi yang bernilai konstan ketika dibagi satu persatu kedalam 

nilai sin2
θ yang terobservasi. (beberapa bilangan bulat seperti 7, 15, 23, 28, 31, dan 

lainnya tidak mungkin ditemukan karean mereka tidak dapat dibentuk denagn 

menjumlahkan tiga bilangan bulat kuadarat) Sekali saja bilangan bulat yang sesuai 

ditemukan, maka indeks Miller dari masing-masing garis dapat dituliskan. 

Set dari bilangan bulat s yang sesuai tidak sulit untuk ditemukan karena hanya ada 

sedikit set yang mungkin. Maisng-masing dari empat jenis kisi kubik yang umum 

memiliki urutan yang khas dari garis-garis difraksi, yang dijelaskan oleh urutan nilai s 

mereka: 

Kubik sederhana :  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, …. 

Body-centered kubik :   2, 4, 6, 8, 10, 12, … 

Face-centered kubik :   3, 4, 8, 11, 12, 16,…. 

Diamond kubik :   3, 8, 11, 16, …. 

Masing-masing set dapat dicoba pada gilirannya. Jika satu set dari bilangan bulat 

yang memenuhi persamaan 5-4 tidak dapat ditemukan, maka zat tersebut tidak 

termasuk kedalam system kubik, dan kita harus mencoba kemungkinan yang 

lain(tetragonal, heksagonal, dan lain-lain).  



Contoh berikut akan mengilustrasikan tahap-tahap yang terlibat dalam mengurutkan 

pola sebuah zat dengan system kristal kubik dan menemukan parameter kisinya. 

Dalam contoh khusus ini, digunakan radiasi Cu Kα dan delapan garis yang 

terobeservasi. Niali dari sin2
θ mereka ditabulasikan dalam tabel 5.1 berikut ini 

 

 

Setelah beberapa kali mencoba, ditemukan bilangan bulat s yang diurutkan pada 

kolom ketiga untuk menghasilkan konstanta hasil bagi yang masuk akal ketika dibagi 

dengan nilai dari sin2θ yang diurutkan dalam kolom keempat. Kolom kelima 

memperlihatkan urutan dari parameter kisi yang dihitung dari masing-masing posisi 

garis, dan kolom keenam memperlihatkan indeks Miller dari masing-masing garis. 

Kesalahan sistematik dalam sin2
θ muncul sebagai penurunan secara bertahap dari 

nilai �� 4I�⁄ , dan meningkatnya nilai a secara bertahap karena meningkatnya nilai θ. 

Hasil analisis membawa kita kepada sebuah kesimpulan bahwa zat yang kita amati ini 

(tembaga) memiliki struktur kristalkubik dengan parameter kisi a bernilai 3.62Å. 

Tabel 5.1 



 

 

Kita juga dapat menentukan kisi Bravais dari sampel dengan mengamati dimana 

garis-garis muncul dan tidak muncul. Pemeriksaan dari keenam kolom dalam tabel 

5.1 menunjukkan bahwa semua garis yang memiliki campuran indeks genap dan 

ganjil seperti 100, 110, dan lain-lain tidak muncul pada pola. Referensi terhadap 

aturan-aturan yang berhubungan dengan kisi Bravais untuk refleksi yang muncul dan 

tidak muncul diberikan dalam tabel 4.1, menunjukkan bahwa kisi Bravais dari sampel 

Gambar 5.6 penghitungan pola difraksi untuk berbagai kisi 



ini adalah face-centered. Sekarang kita memiliki informasi tertentu mengenai 

sususnan dalam atom didalam unit sel, dan hal tersebut harus ditandai bahwa kita 

harus menggunakan intensitas garis yang terobeservasi dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi ini.  

Urutan garis-garis yang khas untuk kisi kubik ditunjukkan dengan menggunakan 

grafik  dalam gambar 5.6 dalam bentuk pola difraksi yang telah dihitung. 

Penghitungan tersebut dibuat dengan menggunakan radiasi Cu Kα dan parameter kisi 

a sebesar 3.50 Å. Posisi dari semua garis difraksi yang akan terbentuk dalam kondisi 

ini ditandai karena mereka kan muncul dalam film atau grafik yang 

ditampilkan.(untuk tujuan perbandingan, dalam grafik juga ditunjukkan pola dari 

struktur heksagonal closed-packed karena struktur ini sering ditemui dalam logam 

dan paduan.  Posisi garis-garis yang dihitung dengan menggunakan radiasi Cu Kα , a 

= 2.50Å, dan c/a = 1.633 yang berkaitan dengan closed packing dari bola). 

Pola serbuk dari zat-zat denagn sistem kubik biasanya dapat dipisahkan dengan cepat 

dari zat-zat dengan kristal nonkubik, karean pola terakhir biasanya mengandung lebih 

banyak garis. Lagipula, kisi bravais biasanya dapat diidentifikasi dengan 

pemeriksaan; terdapat urutan yang teratur dari garis-garis dalam pola kubik sederhana 

dan bcc, tetapi yang terdahulu mengandung garis dua kali lebih banyak, sedangkan 

pola fcc dikarakterisasi oleh pasangan garis, diikuti oleh garis tunggal, diikuti oleh 

pasanan, garis tunggal yang lain, dan sebagainya. 

Masalah dalam mengurutkan pola kubik tentu saja menjadi lebih mudah jika zat-zat 

yang terlibat diketahui memiliki sistem Kristal kubik dan jika parameter kisinya juga 

diketahui. Prosedur yang paling sederhana adalah menghitung nilai dari �� 4I�⁄  dan 

membagi nilai ini dengan niali sin2θ untuk mendapatkan nilai s untuk masing-masing 

garis.  

3. Mengurutkan Pola Kristal Non-Kubik (Metode Grafik)  



Masalah dalam mengurutkan pola serbuk menjadi lebih sulit ketika jumlah dari 

parameter yang tidak diketahui meningkat. Dalam sistem kubik hanya terdapat satu 

parameter, batas tepi sel a, tetapi Kristal non-kubik memiliki dua atau lebih 

parameter, grafik dan teknik analitik khusus harus dirancang untuk mengurutkan 

pola-pola dari Kristal tersebut. 

Sistem tetragonal  

Persamaan jarak bidang untuk sistem ini meliputi dua parameter yang tidak diketahui 

yaitu a dan c: 

  
�?� = ���=�

�� + ]�
+�  (5-5) 

Persamaan ini dapat ditulis ulang dalam bentuk  

1B� = 1I� Ð"ℎ� + G�% + ��"� I⁄ %�Ñ 
Atau 

 2 log B = 2 log I − log Ó"ℎ� + G�% + ]�"+ �⁄ %�Ô  (5-6) 

Anggaplah sekarang kita menulis persamaan 5-6 untuk setiap dua bidang dari Kristal 

tetragonal, pemisahan dua bidang dengan subscript 1 dan 2, dan kemudian 

mengurangkan kedua persamaan. Kita dapatkan: 

  2 log B� − 2 log B� = − log Ó"ℎ�� + G��% + ]#�"+ �⁄ %�Ô    
 + log Ó"ℎ�� + G��% + ]��"+ �⁄ %�Ô  (5-7) 

Persamaan ini menunjukkan bahwa perbedaan diantara nilai 2 log d untuk setiap dua 

bidang tidak bergantung kepada nilai a dan hanya bergantung pada rasio sumbu c/a 

dan indeks hkl dari masing-masing bidang. Fakta ini digunakan oleh Hull dan Davey 



sebagai dasar untuk mengurutkan pola serbuk Kristal tetragonal dengan menggunkan 

metode grafik. 

Konstruksi grafik Hull-Davey diilustrasikan dalam gambar 5.7. Pertama-tama variasi 

besaran dengan di plotkan dalam rentang dua kertas semilog untuk nilai hkl tertentu. 

Masing-masing kumpulan hkl tertentu akan menghasilkan sebuah kurva yang 

berbeda, selama mereka berkaitan dengan bidang-bidang dengan jarak yang berbeda, 

dan ketika l = 0 kurvanya menjadi garis lurus yang sejajar dengan sumbu c/a. bidang-

bidang dengan indeks yang berbeda tetapi memiliki jarak yang sama seperti (100) dan 

(010) kan menunjukkan kurva yang sama dalam grafik, yang kemudian ditandai oleh 

salah satu indeks saja, dalam kasus ini kita gunakan (100). Kemudian dibangun 

sebuah rentang tunggal skala logaritmik d ; hal ini memperpanjang lebih dari dua 

rentang skala Õ"ℎ� + G�% + �� "� I⁄ %�⁄ Ö dan berjalan dalam arah yang berbeda, karena 

koefisien dari log d dalam persamaan 5.6 bernilai -2 kali koefisien log Õ"ℎ� + G�% +�� "� I⁄ %�⁄ Ö. Hal ini berarti bahwa nilai d dari dua bidang yang dipisahkan oleh jarak 

yang sama pada dua kurva yang berkaitan dalam grafik , untuk rasio c/a yang 

diberikan. Grafik dan skala dgunakan untuk mengurutkan dengan cara yang akan 

diuraikan sebagai berikut. Jarak d dari bidang refleksi yang berkaitan dengan masing-

masing garis dari pola difraksi dihitung. Anggaplah bahwa tujuh nilai pertama untuk 

pola tertentu yaitu 6.00, 4.00, 3.33, 2.83, 5.55, dan 2.40Å. pertama-tama kertas strip 

diletakkan disamping skala d dalam posisi 1 seperti yang dapat dilihat dalam gambar 

5.7, dan nilai d obeservasi ditandai pada tepinya dengan menggunakan pensil. Kertas 

strip tersebut kemudian diletakkan pada gambar dan dipindahkan secara horizontal 

dan vertical sampai ditemukan posisi dimana masing-masing tanda dalam strip 

berhimpitan dengan garis-garis dalam grafik. Pergerakan secara vertical dan 

horizontal dilakukan untuk mencoba variasi nilai c/a dan a secara berurutan, larangan 

yang diberikan untuk pergerakan ini hanyalah pada bagian tepi, posisi strip harus 

selalu horizontal.  



 

 Gambar 5.7 Sebagian grafik Hull-Davey untuk kisi tetragonal sederhana 



Dalam contoh berikut ini, rasio dari c/a adalah 1.5 dan garis pertama pada pola 

(dibentuk oleh bidang-bidang pada jarak 6.00Å) adalah garis 001, kedua garis 100, 

ketiga garis 101, dan seterusnya. Setelah semua garis diurutkan dengan cara ini, nilai 

d dari dua garis pada sudut tertinggi digunakan untuk mendirikan dua persamaan 

dalam bentuk persamaan 5-6, dan persamaan ini dipecahkan secara simultan untuk 

menghasilkan nilai a dan c. Dari nilai ini, maka rasio aksial c/a dapat dihitung dengan 

lebih teliti dibandingkan dengan menggunakan metode grafik. Ketika kita 

memperoleh pencocokan yang benar, maka indeks dari masing-masing garis mudah 

dibaca dari kurva yang berkaitan, dan perkiraan nilai c/a berasal dari posisi vertical 

dalam kertas strip. 

Gambar 5.7 hanya merupakan sebagian grafik Hull-Davey. Salah satu grafik yang 

lengkap menunjukkan kurva untuk  indeks yang lebih tinggi direproduksi dalam skala 

yang lebih kecil yang dapat dilihat dalam gambar 5.8 yang diaplikasikan untuk kisi 

tetragonal base-centered. Catatlah bahwa kurva dari indeks yang lebih tinggi 

terkadang sangat padat sehingga sulit untuk menetapkan indeks yang sesuai dengan 

garis observasi. Kemudian mungkin kita perlu menghitung indeks dari garis-garis 

pada sudut tinggi ini dengan menggunakan dasar nilai a dan c yang diturunkan dari 

garis-garis pada sudut rendah yang telah diurutkan. Beberapa grafik Hull-Davey, 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.8 dirancang untuk digunakan dengan nilai 

sin2
θ dibandingkan dengan nilai d. tidak ada perubahan yang dilibatkan dalam grafik 

itu sendiri, hanya perubahan dalam skala. Hal ini sangat mungkin karena persamaan 

yang mirip dengan persamaan 5.6 dapat diatur ke dalam bentuk sin2θ dibandingkan 

dengan d, dengan mengkombinasikan persamaan 5.5 dengan hukum Bragg. 

Persamaannya adalah: 

  log y4u�z = log ��
)�� + log Ó"ℎ� + G�% + ]�"+ �⁄ %�Ô  (5.8) 

Oleh karena itu, skala sin2
θ adalah dua rentang logaritmik satu (dari 0.01 sampai 1.0), 

sama dengan panjang dua rentang skala Õ"ℎ� + G�% + �� "� I⁄ %�⁄ Ö dalam grafik dan 



menjalankannya di arah yang sama. Skala dengan jenis ini muncul pada bagian atas 

gambar 5.7. 

 

Gambar 5.8. Grafik Hull -Davey untuk kisi tetragonal body-centered 



 

Ketika rasio c/a menjadi sama dengan satu, maka sel tetragonal menjadi kubik. Hal 

ini diikuti bahwa pola kubik dapat diurutkan kedalam grafik tetragonal Hull-Davey 

dengan menjaga kertas strip selalu berada pada garis horizontal yang sesuai dengan 

c/a = 1. Dengan hal ini dapat kita pertimbangkan bahwa sebuah sel tetragonal sebagai 

perubahan dari salah satu kubik dan untuk memeriksa garfik Hull-Davey dengan 

jelas, semenjak grafik ersebut menunjukkan bagaimana pola serbuk berubah untuk 

berbagai perubahan rasio c/a yang diberikan. Hal ini menunjukkan bagaimana garis-

garis tertentu membelah menjadi dua segera setelah rasio c/a menjauh dari kesatuan, 

dan bagaimana orde genap dari garis-garis dalam pola dapat berubah dengan 

perubahan c/a. 

Metode grafik yang lain untuk mengurutkan pola tetragonal telah disusun oleh Bunn. 

Seperti grafik Hull-Davey, grafik Bunn tersusun dari sebuah jaringan kurva, satu 

utnuk masing-masing hkl, tetapi kurva Bunn didasari pada fungsi yang agak berbeda 

dari hkl dan c/a dibandingkan dengan fungsi yang digunkan oleh Hull-Davey, dan 

hasilnya adalah kurvanya tidak terlalu padat pada daerah tertentu dalam grafik. Grafik 

Bunn disertai oleh sebuah skala logaritmik dari nilai d, dan kombinasi antara grafik 

dengan skala digunakan dengan cara yang sama dengan grafik dan skala Hull-Davey.  

Sistem Heksagonal 

Pola-pola dalam Kristal heksagonal dapat juga diurutkan dengan menggunakan 

metode grafik, karena unit sel heksagonal dikarakterisasi oleh dua variable parameter 

seperti tetragonal yaitu a dan c. persamaan jarak bidangnya adalah: 

1B� = 43 ℎ� + ℎG + G�I� + ���� 

Setelah beebrapa manipulasi, persamaannya menjadi 



2 log B = 2 log I − log Ð43 "ℎ� + ℎG + G�% + ��"� I⁄ %�Ñ 
Persamaan ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan 5-6 untuk sistem 

tetragonal. Oleh karena itu grafik Hull-Davey untuk sistem heksagonal dapat 

dikonstruksi dengan memplotkan variasi log ²�� "ℎ� + ℎG + G�% + �� "� I⁄ %�⁄ · dengan 

c/a. Grafik Bunn juga dapat dikonstruksi untuk sistem ini. Grafik khusus untuk kisi 

heksagonal closed-packed juga dapat disiapkan dengan menghilangkan semua kurva 

yang (h+2k) merupakan kelipatan bilangan bulat 3 dan l bernilai ganjil. 

Pola serbuk dari Zinc yang dibuat dengan radiasi Cu Kα akan disajikan untuk 

mengilustrasikan bagaimana pola dari zat-zat dengan sistem heksagonal diurutkan. 

Terdapat 13 garis yang terobeservsi pada pola ini, nilai dari sin2θ dan intensitas relatif 

didaftarkan dalam tabel 5.2. Dalam grafik Dull-Davey kita dapatkan kecocokan untuk 

kisi heksagonal closed-packed pada perkiraan rasio c/a yang bernilai 1.87. garis-garis 

grafik diungkapkan ke dalam indeks yang diurukan dalam kolom ke empat. Dalam 

kasus garis 5, dua garis grafik (10-3 dab 11-0) hampir memotong pada c/a = 1.87, 

maka garis yang terobservasi ternyata merupakan penjumlahan dua garis yang hampir 

tumpang tindih, pertama dari bidang  (10-3) dan yang lainnya dari bidang (11-0). Hal 

yang sama juga benar untuk garis 11. Empat garis dalam grafik yaitu 22-0, 10-4, 21-

0, dan 20-4 tidak muncul dalam pola dan dapat kita simpulkan bahwa garis ini terlalu 

lemah untuk dapat diobservasi. Disisi lain, semua garis yang terobservasi dapat 

dipertanggungjawabkan, maka dapat kita simpulkan bahwa kisi dari zinc benar-benar 

heksagonal closed-packed. Langkah selanjutnya dalah menghitung parameter kisi. 

Kombinasi hukum Bragg dan persamaan jarak bidang memberikan  

y4u�z = ��4 Ð43 ∙ ℎ� + ℎG + G�I� + ����Ñ 
Dimana �� 4⁄  memiliki nilai 0.594Å untuk radiasi Cu Kα. Menuliskan persamaan ini 

untuk dua garis pada sudut tertinggi yaitu 12 dan 13, kita dapatkan  



0.806 = 0.594 i43 ∙ 7I� + 1��j 

0.879 = 0.594 i43 ∙ 7I� + 4��j 

Penyelesaian secara simultan untuk kedua persamaan ini memberikan a = 2.66Å, c = 

4.94 Å, dan c/a = 1.86 

 

 

Sistem Rhombohedral 

Kristal rhombohedral juga dikarakterisasi oleh unit sel yang memiliki dua parameter, 

dalam kasus ini adalah a dan α. Kita tidak emmbutuhkan grafik yang baru untuk 

mengurutkan pola dari zat-zat yang memiliki struktur rhombohedral, karena berbagai 

kristal rombohedral dapat dianggap sebagai sumbu heksagonal. Oleh Karena itu kita 

dapat menggunakan Grafik Bunn atau Hull-Davey untuk mengurutkan pola dari 

kristal rombohedral. Sehingga indeks yang akan ditemukan dapat dihubungkan 

dengan sel heksagonal. 

Tabel 5.2 



Dapat kita simpulkan bahwa pola dari dengan kristal yang terdiri dari dua parameter 

seperti tetragonal, heksagonal atau rombohedral dapat diurutkan dengan 

menggunakan grafik Bunn dan Hull-Davey yang sesuai. Jika strukturnya sudah 

diketahui, maka prosedurnya dapat menjadi lebih mudah. Metode yang paling baik 

untuk menghitung rasio c/a dari parameter yang telah diketahui dalam grafik terletak 

sejajar untuk menemukan urutan garis yang sesuai utnuk nilai c/a ini, menghitung 

nilai dari sin2θ untuk masing-masing garis dari indeks yang ditemukan dalam grafik, 

dan kemudian menentukan indeks dari garis yang terobservasi dengan menggunakan 

perbandingan nilai sin2θ yang terobservasi dengan yang dihitung. 

Jika strukturnya sudah diketahui, masalah dalam mengurutkan tidaklah selalu 

menjadi lebih mudah seperti yang terlihat dalam teori. Sumber masalah yang paling 

utama adalah munculnya garis ekstra dalam pola yang terobservsi. Garis-garis 

tersebut dapat membingungkan , dan akan muncul kesulitan dalam mengurutkan, 

harus dibuat berbagai upaya untuk menghilangkan mereka dalam pola, baik secara 

eksperimen maupun kalkulasi. Lagipula nilai sin2θ biasanya mengandung kesalahan 

sistematik yang membuat pencocokan secara simultan untuk semua tanda pensil 

dalam kertas strip terhadap kurva dalam grafik menjadi tidak mungkin, bahkan ketika 

kertas strip berada pada posisi c/a yang tepat. Karena kesalahan ini, strip harus 

bergeser sedikit dari garis ke garis dengan tujuan untuk membuat tanda pensil 

berturut-turut bertepatan dengan kurva dalam grafik. Dua aturan penting yang harus 

selalu kita ingat adalah: 

1. Setiap tanda dalam kertas strip harus bertepatan dengan kurva dalam 

grafik, kecuali untuk garis-garis ekstra. Sebuah struktur yang hanya 

memenuhi sebagian garis terobservasi tidaklah benar: semua garis dalam 

pola harus dapat dihitung, baik sebagai akibat dari struktur dari zat-zat 

yang terlibat atau karena garis-garis ekstra. 



2. Dalam dibutuhkan tanda untuk setiap kurva dalam grafik, karena beberapa 

grafik dapat memiliki intensitas yang bernilai nol atau terlalu lemah untuk 

dapat dobservasi. 

Sistem Orthorhombik, Monoklinik, dan Triklinik 

Zat-zat dengan struktur yang kurang simetri ini menghasilkan pola serbuk yang 

hampir sulit untuk diurutkan dengan matode grafik, meskipun pola dari beberapa 

kristal orthorhombic telah diurutkan dengan menggunakan kombinasi metode grafik 

dan analitik. Kesulitan mendasar adalah banyaknya jumlah variable parameter yang 

terlibat. Dalam sistem orthorhombic terdapat tiga parameter (a, b, c), dalam 

monoklinik terdapat empat parameter (a, b, c, β), dalam dalam triklinik terdapat enam 

parameter (a, b, c, α, β, γ). Jika strukturnya diketahui, pola dari zat dengan sistem 

kristal ini dapat diurutkan dengan membandingkan nilai sin2
θ terobservasi dengan 

nilai sin2
θ yang dihitung dari semya nilai hkl yang mungkin. 

4. Mengurutkan pola Kristal nonkubik (metode analitik)  

metode analitik untuk mengurutkan meliputi manipulasi aritmatik dari nilai sin2θ 

observasi dalam sebuah usaha untuk menemukan hubungan yang pasti diantara 

mereka. Karena masing-masing sistem Kristal dikarakterisasi oleh hubungan diantara 

nilai sin2
θ, pengakuan terhadap hubungan ini mengidentifikasi sistem Kristal dan 

membawa kepada solusi masalah dari indeks garis. Metode analitikal ini secara utama 

dijabarkan oleh Hesse dan Lipson. 

Sistem Tetragonal 

Disini nilai sin2
θ harus mematuhi persamaan 

  y4u�z = 3"ℎ� + G�% + Q��  (5-9) 

Dimana A (=�� 4I�⁄ ) dan C (=�� 4��⁄ ) merupakan konstanta untuk pola apa saja. 

Masalahnya adalah untuk menemukan konstanta ini, jika sekali saja mereka 

ditemukan maka mereka dapat menunjukkan parameter sel a dan c dan 



memungkinkan dilakukannya penghitungan indeks garis. Nilai dari A didapatkan dari 

garis hk0, ketika l = 0 maka persamaan 5-9 menjadi: 

y4u�z =  3"ℎ� + G�% 

Nilai yang dapat diijinkan untuk () adalaj 1,2,4.5.8, dan sebagainya. Oleh karena itu 

garis-garis hk0 harus memiliki nilai sin2θ dalam rasio bilangan bulat ini, dan A akan 

bernilai 1, #�, #�, #×, #!  kali nilai sin2
θ dari garis-garis ini. C diperoleh dari garis lain 

dalam pola dan menggunakan persamaan  dalam bentuk 

y4u�z − 3"ℎ� + G�% = Q�� 

Perbedaan yang ditunjukkan oleh persamaan yang berada dibagian sebelah kiri diatur 

untuk berbagai variasi nilai yang diasumsikan dari h dan k, dalam usaha untuk 

menemukan pengaturan nilai Q�� yang konsisiten, yang harus berada dalam rasio 1, 4, 

9, dan lainnya. Sekali saja nilai ini ditemukan, maka C dapat dihitung. 

Sistem heksagonal 

Untuk kristal heksagonal, kita gunakan prosedur yang sama, dalam kasus ini, nilai 

sin2
θ diberikan oleh 

y4u�z = 3"ℎ� + ℎG + G�% +  Q�� 

Dimana A = �� 3I�⁄  dan C = �� 4��⁄ . Nilai "ℎ� + ℎG + G�% yang diperbolehkan 

adalah 1, 3, 4, 7, 9, dan lain sebagainya. Prosedur mengurutkan diilustrasikan paling 

baik dengan menggunakan sebuah sampel tertentu yaitu pola serbuk dari zinc, yang 

nilai sin2
θ ditabulasaikan dalam table 5.2. Pertama-tama kita bagi nilai sin2θ dengan 

bilangan bulat1, 3, 4, dan seterusnya, kemudian mentabulasikan hasilnya (lihat tabel 

5.3), proses ini dilakukan sampai enam garis pertama pada pola. Kemudian kita 

periksa bilangan-bilangan ini, kita cari hasil bagi yang sama antara yang satu dengan 

yang lainnya atau sama dengan nilai sin2
θ yang terobservasi. Dalam kasus ini, dua 



entri yang diberi bintang yaitu 0.112 dan 0.111 memiliki nilai yang hampir sama, 

sehingga kita anggap garis 2 dan 5 sebagai garis hk0. Untuk sementara kita ambil A = 

0.112 yang setara denagn mengatakan bahwa garis 2 adalah 100. Karena nilai sin2
θ 

dari garis 5 mendekati 3 kali nilai dari garis 2, maka garis 5 menjasi 110. Untuk 

menemukan nilai C, kita harus menggunakan persamaan: 

y4u�z + 3"ℎ� + ℎG + G�% =  Q�� 

Sekarang kita kurangi masing-masing nilai sin2
θ dengan nilai A (= 0.112), 3A (= 

0.336), 4A(= 0.448), dan seterusnya, dan mencari sisanya (Cl2) yang berada dalam 

rasio 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Angka-angka ini diperlihatkan dalam table 5.5. 

Disini 5 entri yang dibintangi menarik perhatian, karena bilangan-bilangan ini (0.024, 

0.097, 0.221, dan 0.390) sangat dekat dengan rasio 1, 4, 9, dan 16. Oleh karena itu 

kita ambil 0.024 = C(1)2× 0.097 = C(2)2×0.221 = C(3)2 , dan 0.390 = C(4)2 . Hal ini 

memberikan C = 0.024 dan segera mengidentifikasi garis 1 sebagai 002 dan garis 6 

sebagai 004. Karena garis 3 memiliki nilai sin2
θ yang sama dengan jumlah A dan C, 

maka indeksnya harus 101. Demikian pula indeks untuk garis 4 dan 5 secara 

berurutan yaitu 102 dan 103. Dengan cara ini, indeks ditetapkan utnuk semua garis 

dalam pola, dan pemeriksaan terakhir pada ketepatan mereka dilakukan dengan cara 

yang biasa, yaitu dengan membandingkan nilai sin2
θ observasi dengan kalkulasi. 

 

 

 

 

 Tabel 5.4 



 

 

Sistem orthorhombic 

Persamaan dasar yang mengatur nilai sin2
θ sekarang menjadi 

y4u�z = 3ℎ� + ;G� + Q�� 

Masalah pengurutan disini menjadi sangat sulit, dimana tiga konstanta yang belum 

diketahui harus ditentukan. Prosedur umum yang teralu panjang untuk dijelaskan 

disini digunakan untuk mencari perbedaan yang signifikan diantara variasi pasangan 

nilai sin2
θ.  Sebagai contoh, anggaplah kedua garis yang memiliki indeks hk0 dan 

hk1, dengan hk yang sama untuk masing-masing seperti 120 dan 121; perbedaan 

diantara nilai sin2θ mereka adalah C. demikian pula perbedaan diantara nilai sin2
θ 

dari dua garis seperti 310 dan 312 adalah 4C, dan seterusnya. Jika struktur memiliki 

banyak garis yang hilang dari pola yang diakibatkan karena factor struktur nol untuk 

bidang-bidang yang berkaitan, maka kesulitan kesulitan dalam pengurutan semakin 

meningkat, sebab garis-garis yang hilang mungkin saja merupakan petunjuk yang 

palong mudah jika mereka muncul. Meskipun dengan kesulitan-kesulitan tersebut, 

Tabel 5.5 



metode analitik ini telah diaplikasikan secara baik untuk beberapa pola orthorhombic. 

Salah satu syarat untuk keberhasilan itu cukup tinggi dalam nilai sin2θ (setidaknya ± 

0.0005), dan oleh karena itu peneliti harus memperbaiki observasinya untuk 

kesalahan sistematik sebelum mencoba mengurutkan pola. 

Sistem monoklinik dan triklinik 

Sistem kristal ini meliputi secara berurut empat dan enam konstantan yang 

independen. Pola serbuk yang terkait sangat kompleks dan dapat terususun lebih dari 

seratus garis. Pola-pola seperti itu jarang dapat diselesaikan tanpa bantuan komputer. 

Umum 

Metode analitik dalam mengurutkan merupakan prosedur pencarian yang dirancang 

untuk mengungkapkan hubungan numerik tertentu diantara nilai sin2θ. Oleh karena 

itu komputer digital merupakan peralatan natural yang digunakan, dan banyak sekali 

program komputer yang telah ditulis untuk mengurutkan pola serbuk. Klug dan 

Alexander telah mensurvey masalah umum yang terlibat dan memberikam referensi 

untuk program tertentu. 

Pengurutan dengan menggunkana komputer tidak selalu berhasil. Komputer tidak 

hanya menghasilkan satu tetapi banyak set indeks yang kira-kira sesuai dengan data 

input; kemudian hal ini sampai kepada pengalaman peneliti dan memutuskan untuk 

memilih set yang benar. Garis-garis difraksi ekstra dan ketidakakuratan nilai sin2
θ 

dapat membuat komputer keliru seperti halnya pendarian yang dilakukan manusia. 

Pola serbuk dari zat-zat yang memiliki kesimetrian yang rendah sangat sulit untuk 

dipecahkan dimana struktur kristal dari zat-zat tersebut hampir selalu ditentukan 

dengan menggunakan sebuah kristal tunggal baik dengan menggunakan netode rotasi 

kristal atau salah satu dari variasinya. Dengan metode ini para kristalogafer sinar-x 

dapat menentukan bentuk dan ukuran dari unit sel yang belum diketahui, tidak 

masalah seberapa rendah kesimetriannya. Kebanyakan zat sangat sulit untuk 



disiapkan dalam bentuk kristal tunggal, tetapi disisi lain, jika zat-zat yang terlibat 

merupakan salah satu dari kristal dengan simetri yang rendah, maka waktu yang 

dihabiskan untuk mencoba mendapatkan sebuah kristal tunggal biasanya lebih lama 

dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan pola serbuk. 

Sampel kristal tunggal tidak butuh terlalu besar; sebuah kristal sekecil 0.1 nm dalam 

berbagai dimensi dapat ditangani dengan baik dan akan memberikan pola difraksi 

yang memuaskan. 

 

SOAL-SOAL LATIHAN 

1. Informasi apa sajakah yang dapat diperoleh dari sebuah data pola difraksi sebuah 

Kristal? 

2. Jelaskan secara sederhana bagaimana menentukan orientasi Kristal menggunakan 

metode difraktometer? 

3. Jelaskan bagaimanakah tahapan pengukuran parameter kisi suatu Kristal 

menggunakan metode analitik dan metode grafik? 

4. Bagaimanakah cara mengukur ukuran butir beserta ukuran partikel sebuah 

sampel? 

5. Pada suatu percobaan XRD dengan sampel CsCl (kubus) ditemukan sudut-sudut 

difraksi (2θ) pada: 21,44o ; 30,31 o ; 37;88 o ; 41,82 o ; 49,38 o ; 54,48 o dan 63,49o. 

Tentukan parameter kisi sample ini dan juga tentukan bidang-bidang refleksi yang 

berkaitan dengan sudut-sudut tersebut. Apakah kisi ini berbentuk simple, FCC, 

BCC atau intan? 

(Digunakan sumber x-ray dari Cu Kα, λ= 1,54 Å) 

6. Sebuah pola serbuk dari sampel alumunium, dibuat dengan menggunakan radiasi 

Cu  Kα , hasil difraksi sinar-x menghasilkan 10 garis diman nilai sin2
θ adalah 

sebagai berikut: 0.1118, 0.1478, 0.294, 0.403, 0.439, 0.583, 0.691, 0.727, 0.872, 

dan 0.981. urutkan nilai-nilai ini kemudian hitung parameter kisinya? 



7. Tentukan bidang-bidang refleksi yang terkait beserta parameter kisi dari sampel 

Cromium dan berikut ini?  

 

 

8. Dengan menggunakan metode analitik, isilah data-data yng diperlukan dalam 

table berikut 



 

RANGKUMAN 

Dalam bidang kristalografi, difraksi sinar-x dapat digunakan untuk menentukan 

orientasi kristal dan kualitas tunggal yang dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode Laue dan metode difraktometer. Kualitas dari sebuah kristal dapat terlihat 

dari pola bintik-bintik Laue yang dihasilkan, kristal yang baik akan memiliki pola 

bintik-bintik Laue yang tajam, sedangkan kristal yang mengalami deformasi dapat 

merusak bintik Laue menjadi garis-garis. Selain itu dalam polikristalin, difraksi sinar-

x digunakan untuk menentukan ukuran butir dan partikel dari sampel. Jika ukuran 

butir sangat kasar maka hanya akan ada sedikit kristal yang didifraksikan, hal ini 

ditandai dengan bintik-bintik dari masing-masing kristal. Bila ukuran butir semakin 

halus, bintik-bintik yang terbentuk akan bergabung membuat sebuah pola seperti 

cincin karena jumlah bintik-bintiknya meningkat. Sedangkan untuk menentukan 

struktur kristal dari sebuah zat, kita dapat menggunakan posisi garis dan intensitas 

garis. Dengan menggunakan posisi garis hasil difraksi, kita dapat menentukan unit sel 

dari sebuah zat, sedangkan intensitas garis digunakan untuk menentukan posisi atom 

dalam unit sel. Setiap struktur kristal satu set urutan garis-garis difraksi yang khas, 

urutan-urutan ini dapat diperoleh dengan mengkombinasikan hukum bragg dengan 

persamaan jarak bidang. Cara ini dapat digunakan baik untuk system kristal kubik 

ataupun struktur kristal yang lain seperti tetragonal, heksagonal, dan lain-lain. dengan 

menggunakan metode analitik maupun grafik. 
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BAB VI 

ANALISIS KIMIA MENGGUNAKAN DIFRAKSI SINAR-X 

PENDAHULUAN 

Sebuah zat selalu menghasilkan sebuah pola difraksi yang khas, pola yang khas dari  

zat tersebut dapat muncul baik dalam keadaan murni ataupun sebagai salah satu 

penyusun dalam sebuah campuran zat. Fakta ini dijadikan dasar dalam analisis kimia 

menggunakan metode difraksi. Analisis kualitatif untuk suatu zat tertentu dapat 

dilakukan dengan mengidentifikasi pola dari zat tersebut. Metode ini juga dapat 

digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif, hal ini disebabkan karena intensitas 

dari suatu fasa yang berada dalam sebuah campuran bergantung terhadapa banyaknya 

fasa tersebut dalam sampel. 

Keuntungan khusus dari analisis difraksi dengan menggunakan metode ini adalah 

dapat dipastikannya kehadiran suatu zat pada sebuah sampel yang dapat ditunjukkan 

dalam bentuk senyawa kimia dan bukan merupakan unsur pokok dari unsur-unsur 

kimia. Sebagai contoh, jika sebuah sampel mengandung campuran AxBy, maka 

dengan menggunakan metode difraksi akan diperlihatkan kehadiran dari AxBy 

sedangkan metode analisis yang lain hanya dapat menunjukkan adanya unsur A dan 

B. Selain itu, jika sampel mengandung senyawa AxBy dan AxB2y, maka kedua 

campuran ini dapat diperlihatkan dengan menggunakan metode difraksi, sedangkan 

metode analisis yang lain lagi-lagi hanya dapat menunjukkan kehadiran dari A dan B. 

Contoh yang lain misalnya sebuah baja karbon murni jika dianalisis dengan 

menggunakan metode lain hanya dapat menunjukkan jumlah dari besi, karbon, 

mangan, dan unsur-unsur yang lain, tetapi tidak dapat memberikan informasi 

senyawa kimia dari fasa-fasa yang muncul. Dengan metode difraksi berbagi 

pertanyaan dapat dijawab, seperti apakah baja tersebut seluruhnya tersusun dari 

martensit??, ataukah baja tersebut mengandung martensit dan austenite ??, atau 



apakah mengandung ferrit dan cementit??, dan banyak lagi pertanyaan lainnya. 

Aplikasi lain dari metode difraksi ini adalah untuk menentukan allotropi suatu zat, 

contohnya silica padat, zat ini memiliki enam bentuk kristalografi dan bentuk amorf, 

ketujuh bentuk silica ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan metode difraksi 

dengan pola yang berbeda-beda. Karena kemampuannya ini, metode difraksi banyak 

digunakan untuk menganalis material seperti biji, keramik, refraktori, paduan, produk 

korosi, pemakaian produk, debu industry. Setelah mempelajari bab ini diharapkan 

mahasiswa dapat: 

1. Memahami prosedur untuk melakukan analisis kualitatif 

2. Melakukan analisis kualitatif data difraksi sinar-X untuk mengidentifikasi fasa 

dengan menggunakan metode Hanawalt. 

3. Melakukan analisis kuantitatif untuk fasa tunggal dan banyak fasa 

 

A. Analisis Kualitatif 

Pola difraksi untuk suatu zat bersifat khas. Jika kita memiliki koleksi pola difraksi 

untuk banyak zat, maka kita dapat mengidentifikasi sebuah sampel yang belum 

diketahui komposisinya dengan menyiapkan berkas pola difraksi yang sudah 

diketahui kemudian mencocokkannya dengan pola difraksi yang belum diketahui. 

Koleksi pola difraksi yang kita miliki haruslah banyak sehingga dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi banyak fasa. 

Yang dibutuhkan adalah seperangkat sistem yang dapat mengklasifikasikan pola-pola 

yang sudah diketahui, sehingga proses identifikasi dapat belangsung lebih cepat. 

Sistem tersebut telah diperkenalkan oleh Hanawalt di tahun 1936. Berbagai pola 

difraksi dikarakterisasi oleh seperangkat posisi garis 2θ dan seperangkat garis 

intensitas relatif I , posisi anguler dari garis-garis tersebut bergantung terhadap 

panjang gelombang yang digunakan, besaran yang lebih mendasar adalah jarak d dari 

masing-masing kisi bidang yang membentuk garis. Oleh karena itu Hanawalt 

bertujuan untuk menggambarkan masing-masing pola dengan mengurutkan nilai d 



dan I dari garis-garis hasil difraksi, dan menyusun pola yang sudah diketahui dalam 

urutan nilai d yang semakin mengecil. Susunan ini membuat prosedur pencarian 

menjadi lebih mudah. 

File Difraksi Serbuk 

Tugas untuk mengkoleksi pola-pola difraksi yang sudah diketahui, dimulai pertama 

kali oleh Hanawalt, Rinn, dan Frevel di perusahaan kimia Dow; mereka 

mengklasifikasikan data difraksi dari 1000 zat yang berbeda. Pada akhirnya, terlihat 

semakin nyata bahwa pengkoleksian data-data ini merupakan sebuah pekerjaan yang 

memiliki pengaruh yang besar dalam bidang industri . Pada tahun 1941, beberapa 

kelompok teknik termasuk American Society for Testing and Materials (ASTM) 

mulai bekerja sama dan menyebarkan data difraksi. Dari tahun 1941 sampai tahun 

1969, ASTM mempublikaiskan dan menjual data yang lebih banyak dalam bentuk 

kartu berukuran 3 × 5 inchi, masing-masing pola memiliki satu kartu. Semenjak tahun 

1969 aktifitas ini telah diambil alih oleh Joint Committee on Powder diffraction 

Standarts (JCPDS) bekerja sama dengan sepuluh kelompok yang terdiri dari orang 

Amerika, Kanada, Inggris, dan Prancis. Di tahun 1976, file difraksi serbuk berjumlah 

26.000 pola difraksi dalam 26 kelompok, setiap tahun bertambah satu set baru yang 

terdiri dari 2000 pola. Zat-zat yang termasuk adalah unsur, paduan, campuran 

anorganik, mineral, campuran organik, dan campuran organometalik.    

1. Metode Hanawalt 

Karena terdapat lebih dari satu zat yang memiliki nilai d yang sama atau hampir sama 

untuk garis terkuatnya (strongest line) atau bahkan garis terkuat keduanya, Hanawalt 

bertujuan untuk mengakarakterisasi masing-masing zat tersebut berdasarkan nilai d 

dari ketiga garis terkuatnya yang dinamakan d1, d2, d3 secara berurut untuk garis 

terkuat pertama, kedua, dan ketiga. Nilai dari d1, d2, d3 dan intensitas relatif 

digunakan untuk mengidentifikasi pola dari suatu zat yang belum diketahui. Aslinya, 

masing-masing file ASTM, kartu-kartunya disusun dalam kelompok yang 

dikarakterisasi oleh beberapa rentang dari jarak d1. Didalam masing-masing 

kelompok, kelompok yang mencakup nilai d1 dalam rentang 2.29 sampai 2.25Å, 



kartu-katunya disusun mengikuti nilai dari d2 yang semakin menurun, bukan dengan 

nilai d1. Jika terdapat beberapa zat dalam kelompok yang sama memiliki nilai d2 yang 

sama, maka kartu-kartunya disusun secara berurut dan susunannya mengikuti nilai d3 

yang semakin menurun. Karena jumlah kartu meningkat, maka pencarian kartu secara 

langsung semakin ditinggalkan karena metode ini tidak praktis digunakan dan 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari kartu yang sesuai. Untuk lebih 

memudahkan, maka JCPDS menggunakan metode Hanawalt untuk melakukan proses 

pencarian, bukan dengan menggunakan metode pengelompokkan kartu berdasarkan 

golongan.  

 

 

 

 

Kartu yang dihasilkan oleh JCPDS dapat kita lihat pada gambar 6.1. Kartu-kartu ini 

dikelompokkan menjadi kelompok organik dan kelompok anorganik, dengan 

mengikuti bentuk sebagai berikut: 

Gambar 6.1. kartu data difraksi standar JCPDS (kartu 628 dari set 5) untuk zat 
Sodium Klorida. 1) nomor kartu, 2) tiga puncak terkuat, 3) garis pada sudut 
terendah,4) nama dan formula kimia, 5) metode difraksi yang digunakan, 6) data 
kristalografi, 7) data optic dan lainnya, 8) data sampel, 9) Pola difraksi, intensitas I , 
i (indeks garis), *(kualitas tinggi), c (kalkulasi), o (reabilitas rendah). JCPDF 



Kartu. Kartu dibuat dalam ukuran 3 × 5 inchi ( 8 × 13 cm) untuk penyimpanan dalam 

laci. 

Microfiche. Kertu-kartu dikurangi ukurannya secara fotografis dan dicetak dalam 

kertas berukuran 4 × 6 inchi (10 × 15 cm). dalam masing-masng microfiche terdapat 

116 kartu. Ruang penyimpanan menjadi lebih kecil namun dibutuhkan alat pembaca 

microfiche. 

Buku. Kartu-kartu dari paket 1 sampai 18 sudah dibuat ke dalam bentuk buku, 

masing-masing terdapat tiga kartu perhalaman. Semua kartu dari paket-paket ini yang 

meliputi zat organik dan anorganik termasuk ke dalam 8 volume dengan ukuran 6×9 

inchi. Sebuah volume yang terpisah untuk kartu yang berisi data mineral juga tersedia 

dalam buku ini. 

Karena sebuah pola tertentu hampir tidak mungkin dicari melalui pencarian langsung 

dari semua kartu yang ada, maka dibutuhkan panduan pencarian yang 

mengikutsertakan semua kartu. Panduan yang sama juga dibutuhkan untuk 

mengakses kartu-kartu dalam bentuk microfiche dan buku, karena semua data kartu 

sekarang terusun dalam dalam urutan berdasarkan nomor file dan tidak berdasarkan 

jarak d. Panduan pencarian dikelompokkan menjadi dua bagian, bergantung terhadap 

metode penyusunan data, yaitu: 

a. Alfabetis. Zat-zat disusun secara alfabetis berdasarkan nama, setelah nama 

kemudian rumus kimia, nilai d dan intensitas relatif dari tiga garis terkuat, 

nomor kartu, dan nomor fiche. Pencarian dengan menggunakan metode ini 

berguna jika peneliti sudah memiliki pengetahuan mengenai komposisi 

kimia dari sampel.  

b. Numeric. Dalam metode ini zat-zat disusun berdasarkan jarak d dari tiga 

garis terkuatnya, selain itu jumlah jarak d dan intensitas yang diberikan 

berjumlah 8 untuk masing-masing zat. Dalam kartu ini terdapat rumus 

kimia, nomor kartu, dan nomor fiche. Masing-masing zat disusun 

sebanyak tiga kali. Pertama dengan menggunakan tiga garis terkuat dalam 

urutan yang seperti biasa yaitu d1, d2, d3, kedua dalam urutan d2, d3, d1, 



dan yang ketiga dalam urutan d3, d1 ,d2. Semua entri dibagi kedalam 

kelompok-kelompok yang berkaitan dengan urutan jarak yang pertama; 

didalam susunan ini, masing-masing kelompok disusun berdasarkan 

urutan penurunan jarak yang kedua. Tujuan dari penambahan daftar ini ( 

urutan kedua dan ketiga dari garis terkuat pada posisi pertama) adalah 

untuk mempermudah pengguna mencocokkan data dari sampel yang 

belum diketahui dengan menggunakan panduan pencarian bahkan ketika 

muncul faktor yang sangat kompleks pada intensitas relatif tiga garis 

terkuat pada sampel yang belum diketahui komposisinya. Komplikasi ini 

biasanya diakibatkan karena fasa yang muncul pada sampel jumlahnya 

lebih dari satu. Hal ini dapat memunculkan adanya garis tambahan dan 

bahkan garis yang saling tumpang tindih (superimposed). Penggunaan dari 

panduan pencarian dengan menggunakan metode numerik tidak 

membutuhkan pengetahuan megenai komposisi kimia dari sampel.  

 

2. Metode Fink 

Metode pencarian numerik Fink mencari data file dengan mengutamakan jarak d 

dibandingkan dengan intensitas. Metode ini aslinya dibuat untuk digunakan bersama 

dengan pola difraksi electron, dimana intensitas garis yang teramati tidak selalu 

secara langsung berkaitan dengan dengan struktur dan oleh karena itu tidak selalu  

dapat dipercaya untuk proses identifikasi. 

Dalam panduan pencarian metode Fink, jarak d dan intensitasnya diurutkan sampai 

delapan garis terkuat untuk masing-masing zat. Daftar pengurutan ditentukan oleh 

empat garis terkuat. Masing-masing zat diurutkan empat kali dalam set 24 dan 

terakhir (enam kali dalam set sebelumnya), dengan salah satu empat garis terkuat 

yang diurutkan petama kali, dan lainnya mengikuti penurunan urutan nilai d. 

 

3. Prosedur Analisis 



Proses identifikasi dari suatu zat yang belum diketahui dimulai dengan membuat pola 

difraksi dari sampel yang ingin diamati, sampel sebaiknya memiliki ukuran butir 

yang sangat halus dan preferered orientation-nya minimum, yang dapat 

menyebabkan garis intensitas relatifnya berbeda secara nyata dari nilai normalnya. 

Ingatlah juga bahwa intensitas garis bergantung terhadap panjang gelombang yang 

digunakan; hal ini harus benar-benar diingat jika pola hasil obeservasi dibandingkan 

dengan pola yang berada dalam kartu data namun menggunakan panjang gelombang 

yang berbeda. Kebanyakan pola-pola yang disimpan dalam kartu data dibuat dengan 

menggunakan radiasi Cu Kα, kecuali untuk zat-zat yang mengandung besi. 

Pola-pola yang terbentuk dapat direkam dengan menggunakan kamera Debye 

Scherrer, Guinier, atau difraktometer. Ingatlah bahwa intensitas juga bergantung 

terhadap peralatan. Secara khsusus, efek absorpsi mengakibatkan garis dengan sudut 

tinggi pada pola Debye Scherrer semakin kuat (relatif terhadap garis dengan sudut 

rendah) dibandingkan dengan perekaman dengan menggunakan difraktometer. 

Setelah pola yang belum diketahui disiapkan, kemudian dihitung jarak bidang d yang 

berkaitan dengan masing-masing garis, atau dihasilkan dari tabel yang memberikan d 

sebagai fungsi dari 2θ untuk berbagai variasi panjang gelombang. Cara yang lain 

yaitu sebuah skala dapat dibangun dengan memberikan d secara langsung sebagai 

fungsi dari posisi garis ketika diletakkan pada film atau grafik difraktometer; 

keakuratannya dapat diperoleh dengan menggunakan skala tersebut meskipun tidak 

terlalu tinggi namun cukup untuk tujuan identifikasi,. Jika pola difraksi dihasilkan 

dari film, intensitas garis relatifnya biasanya diperkirakan dengan menggunakan 

mata, pada sebuah skala yang dimulai dari seratus untuk intensitas paling tinggi 

kemudian terus menurun sampai 10 atau 5 untuk yang paling lemah. Dalam sebuah 

perekam difraktometer, intensitansnya diambil sebagai intensitas maksimum yang 

dihitung dibawah background. 

Setelah nilai d dan I/I1 hasil eksperimen ditabulasikan, sampel yang belum diketahui 

komposisinya dapat diidentifikasi dengan mengikuti beberapa langkah berikut 



1. Mencari kelompok d1 yang sesuai dalam pedoman pencarian secara 

numerik. 

2. Baca kolom kedua yang berisi data nilai d secara berurut kebawah untuk 

menemukan nilai d2 yang nilainya paling mendekati. (dalam 

membandingkan antara data eksperimen dengan data nilai d yang sudah 

ditabulasikan, penyimpangan nilai error yang diperbolehkan adalah sekitar 

±0.01 Å) 

3. Setelah ditemukan nilai d1, d2, dan d3 yang paling mendekati nilai 

eksperimen, bandingkan intensitas relatifnya dengan data yang sudah 

ditabulasikan. 

4. Ketika sudah didapatkan nilai yang paling sesuai untuk garis-garis yang 

diurutkan dalam pedoman pencarian, carilah kartu data yang sesuai dalam 

file, dan bandingkan nilai d dan I/I1 dari semua garis hasil observasi 

dengan tabulasinya. Ketika semua data sudah disetujui maka proses 

identifikasinya selesai 

 

4. Contoh analisis kualitatif 

sampel yang belum kita ketahui komposisinya dapat saja terdiri dari satu fasa atau 

lebih, namun prosedur pencarian yang digunakan sama untuk masing-masing kasus. 

Berikut ini akan dijabarkan analisis kualitati dari fasa tunggal, fasa campuran, dan 

juga proses pencarian dengan menggunakan komputer 

 

Fasa Tunggal 

Ketika sampel yang ingin diketahui komposisinya tersusun dari fasa tunggal, maka 

prosedur pencariannya relatif lebih mudah. Sebagai contoh, berikut ini diberikan 

sebuah tabel 4.1 yang berisi data hasil difraksi sinar-X dari sebuah sampel yang 

tersusun dari fasa tunggal, sampel ini diobservasi dengan menggunakan radiasi Cu Kα 

dan juga menggunakan kamera Debye Scherrer; intensitas garis telah diperkirakan. 

Nilai eksperimen dari d1, d2, dan d3 secara berturut-turut adalah 2.82 Å, 1.99 Å, dan 



1.63 Å. Dengan memeriksa panduan pencarian numeric, kita temukan bahwa garis 

terkuat berada diantara kelompok 2.84-2.80 Å dari nilai d1.  

 

d(Å) I/I1 d(Å) I/I1 

3.25 10 1.00 20 

2.82 100 0.95 5 

2.18 5 0.94 20 

1.99 60 0.89 20 

1.71 5 0.86 5 

1.63 30 0.85 20 

1.42 20 0.82 10 

1.25 30 0.79 10 

1.15 30 0.78 20 

1.09 5   

 

 

Jarak dan intensitas Zat 
Nomor 

kartu 
Nomor fiche 

2.829 1.999 2.26x 1.619 1.519 1.499 3.578 2.658 (ErSe2)O 19-443 1-106-F 6 
2.82x 1.996 1.632 3.261 1.261 1.151 1.411 0.891 NaCl 5-628 1-18-F 8 
2.824 1.994 1.544 1.204 1.194 2.443 5.622 4.892 (NH4)2WO2Cl4 22-65 1-145-D 12 
2.82x 1.998 1.263 1.632 1.152 0.941 0.891 1.411 (BePd)2C 18-225 1- 90-D 1 

 

Pemeriksaan terhadap nilai d2 yang terdaftar dalam kelompok ini memperlihatkan 17 

zat yang memiliki d2 yang benilai 1.99 Å, tetapi hanya ada 4 zat yang memiliki d3 

yang bernilai 2.82 Å. Data dari ke-empat zat ini ditunjukkan dalam tabel 4.2. Dari ke 

empat zat ini, hanya NaCl yang mempunyai d3 = 1.63 Å, dari hasil pengamatan ini 

dapat kita lihat bahwa ketiga intensitas utama dari hasil eksperimen cocok dengan 

intensitas dari fasa NaCl yang terdapat pada kartu data, sehingga dapat kita simpulkan 

untuk sementara bahwa sampel yang kita identifikasi merupakan fasa NaCl, keraguan 

ini disebabkan karena terdapat beberapa ketidakcocokan yaitu sebagai berikut: 

1. Dapat kita lihat dalam tabel, terdapat sebuah garis yang intensitasnya 

sangat lemah yaitu pada d yang bernilai 2.18 Å, namun garis ini tidak 

terdapat dalam kartu data. Jika dihitung dengan menggunakan 

Tabel 4.1 pola dari sampel yang belum diketahui 

Tabel 4.2  sebagian panduan pencarian JCPDS 



aØÊË�
ØÊË� b y4u�zÎ = y4u�zÏ, kita dapatkan bahwa garis ini merupakan refleksi 

220 dari radiasi Cu Kβ yang tidak dapat dihilangkan oleh filter.  

2. Garis 331 dengan d = 1.294 Å terdapat dalam kartu data tetapi tidak 

teramati, hal in disebabkan karena intesitasnya yang sangat rendah. 

3. Dua garis yang terletak pada sudut yang tinggi (d = 0.79 Å dan 0.78 Å) 

teramati pada sampel tetapi tidak terdapat dalam kartu data. Nilai ini dapat 

di indekskan sebagai garis 711-551 dan garis 640 yang merupakan garis 

yang diharapkan muncul setelah 444 dalam rangkaian FCC. 

4. Setelah kelima garis diobservasi, kita lihat bahwa intensitas yang 

terobservasi pada pola debye Scherrer semuanya lebih tigggi 

dibandingkan dengan intensitas yang terdapat dalam kartu yang 

didapatkan dengan menggunakan sebuah difraktometer. Perbedaan ini 

disebabkan karena adanya pengaruh absorpsi yang telah dijelaskan pada 

bab (6.3). 

Karena ketidakcocokan pada sampel diatas telah dipahami, kita dapat menyimpulkan 

bahwa sampel tersebut memiliki fasa NaCl. Perlu diingat bahwa tidak semua proses 

idetifikasi semudah contoh ini, munculnya garis lemah yang tidak dapat dijelaskan 

terkadang dianggap sebagai pengotor yang tidak diketahui, sehingga identifikasi dari 

penyusun utama hanya bersifat sementara, dan kepastian mengenai fasa yang terdapat 

dalam sebuah sampel bergantung terhadap pendapat dan pengalaman peneliti. 

Karena jarak d yang kecil berkaitan dengan garis back-reflection, maka mereka dapat 

dihitung dengan ketapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jarak d yang besar. 

Jarak yang kira-kira lebih kecil dari 1 Å seharusnya dihitung terhadap 0.001 Å yang 

terdekat dibandingkan dengan 0.01 Å seperti dalam tabel 6.1 agar dapat dihasilkan 

pencocokan yang lebih baik dengan data yang terdapat dalam file. 

Fasa Campuran 



Analisis dari dari sampel yang tersusun dari banyak fasa lebih kompleks 

dibandingkan dengan fasa tunggal, namun tidak menutup kemungkinan dapat 

dilakukan. Lihatlah sebuah pola yang ditabulasikan dalam tabel 4.3, pola ini 

diperoleh melalui radiasi Cu Kα dengan menggunakan sebuah difraktometer, dimana 

nilai dari d1, d2, dan d3 secara berturut-turut adalah 2.09 Å, 2.47 Å, dan 1.80 Å. 

Pengamatan terhadap indeks numerik terhadap kelompok d1 yang berada dalam 

interval 2.09 sampai 2.05 Å menunjukkan beberapa zat memiliki nilai d2 yang 

mendekati nilai 2.47 Å, tetapi dalam kasus ini ketiga garis terkuat tidak tidak berada 

dalam satu fasa. Ketidakcocokan ini menunjukkan kepada kita bahwa sampel yang 

sedang diamati tersusun dari beberapa fasa dan sangatlah tidak tepat jika kita 

menganggap bahwa tiga garis terkuat yang terdapat pada pola berasal dari fasa yang 

sama. Andaikan kita menganggap garis terkuat pertama (d = 2.09 Å) dengan garis 

terkuat kedua (d =2.47 Å) berasal dari dua zat yang berbeda, sedangkan garis terkuat 

ketiga (d=1.80 Å ) berasal dari zat yang sama dengan garis terkuat pertama. Sekarang 

kira melakukan pencarian dengan menggunakan kelompok nilai d1 yang sama tetapi 

dengan d2 yang bernilai 1.80 Å, hasil pencarian ini menunjukkan kecocokan antara 

tiga intensitas tertinggi hasil eksperimen dengan pola difraksi tembaga dengan nomor 

file 4-0386, selain itu juga terdapat kecocokan terhadap tiga intensitas yang berada 

dalam sampel yang belum kita ketahui zat-zat penyusunnya. 

 

 

Table 6.3  

pola yang belum diketahui komposisinya 

Table 6.4  

pola  tembaga 



Sekarang dapat kita nyatakan bahwa salah satu fasa penyusun sampel kita adalah 

tembaga, beberapa garis yang belum diketahui kita pisahkan ke dalam suatu tabel 

baru sehingga lebih memudahkan pencarian, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 

6.5, dengan mengalikan semua garis intensitas yang tersisa dengan faktor 1.39, kita 

dapatkan intenstas tertingginya berubah menjadi 100, kemudian kita lakukan proses 

pencocokan dnegan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, hasilnya 

adalah garis-garis ini cocok dengan pola difraksi dari tembaga oksida (Cu2O) yang 

ditunjukkan dalam tabel 6.5 disebelah kanan, sekarang kita sudah mengetahui bahwa 

sampel yang kita teliti merupakan campuran dari fasa tembaga dengan cuprum 

oksida. 

 

Analisis dari suatu campuran menjadi lebih sulit ketika sebuah garis dari salah satu 

fasa saling tumpang tindih dengan garis dari fasa yang lain, dan ketika garis ini 

merupakan salah satu dari garis terkuat. Dalam zat yang belum diketahui 

campurannya. Prosedur yang biasa digunakan hanya dapat digunakan untuk 

identifikasi sementara dari salah satu fasa, pencocokan hanya dapat dilakukan untuk 

beberapa nilai d tertentu tetapi tidak untuk semua intensitas yang berkaitan 

Pencarian Dengan Menggunakan Komputer 

Table 6.5  Sisa pola yang belum diketahui komposisinya 



Prosedur pencarian data file untuk sebuah pola atau pencocokan pola pada sampel 

yang belum diketahui pada dasarnya hanya menggunakan satu nomor saja, sehingga 

idealnya dapat dipenuhi dengan menggunakan komputer. Apabila jumlah fasa yang 

belum diketahui semakin banyak maka pencarian dengan cara manual akan menjadi 

lebih sulit dan memakan waktu yang cukup lama, maka proses pencarian dengan 

meggunakan komputer akan menjadi lebih efisien. 

Prosedur pencarian dengan menggunakan komputer dapat dimulai dengan dua cara, 

yaitu: 

1. Pengguna yang menggunakan komputer rumah dapat menggunkan JCPDS 

yang disimpan dalam bentuk perekam magnetic (CD) yang menyimpan 

semua data difraksi dengan kartu data terbaru.  

2. Bagi yang ingin mengakses sebuah komputer remot dengan teletip dari 

pencarian tele data difraksi JCPDS yang disebut dengan 2dTS yang 

memberikan akses untuk versi perekam data file magnetik    

Pencarian dengan menggunakan komputer memungkinkan terjadinya kesalahan baik 

pada pola dari sampel yang belum diketahui ataupun pada data file. Jika sampel yang 

belum diketahui mengandung 3 sampai 6 fasa, maka pada layar komputer akan 

terlihat ada pencocokan pola yang berjumlah 10 sampai 50 buah, bergantung terhadap 

lebar ∆d dari “jendela” yang dipilih oleh pengguna. Jendela ini menampilkan rentang 

nilai d disekitar nilai eksperimen yang diberikan, didalamnya terdapat sebuah nilai 

yang cocok dan dapat diterima. Dari banyaknya jumlah pencocokan data yang 

diberikan oleh komputer, pengguna harus memilih salah satu data yang paling cocok, 

biasanya didasari terhadap pengetahun mengenai komposisi kimia. 

5. Kesulitan-kesulitan praktis 

Dalam teori, Penggunaan metode Hanawalt memberikan kemudahan untuk 

mengindentifikasi zat-zat yang pola difraksinya sudah tersedia dalam kartu data. 

Namun dalam “prakteknya” muncul berbagai kesulitan yang biasanya disebabkan 



karena kerusakan dalam pola difraksi dari sampel yang belum diketahui 

komposisinya atau kerusakan pada kartu data. 

Kerusakan yang pertama dapat mempengaruhi posisi dari data yang diamati dan 

intensitas garis-garis difraksi. Kemungkinan munculnya intensitas abnormal yang 

disebabkan karena preferred orientation harus mendapat perhatian lebih lanjut. 

Kondisi ini secara khusus muncul pada permukaan deposit logam, seperti lapisan 

oxide dan sulphide. Jika depositnya sangat tipis, penghilangan deposit ini tidak akan 

menghasilkan material yang cukup 

B. Analisis Kuantitatif 

1. Analisis kuantitatif fasa tunggal (Single Phase) 

Parameter kisi dari sebuah campuran padat biner A dan B hanya bergantung pada 

persentase B dalam paduan, selama campurannya tidak mengalami saturasi. Fakta ini 

dapat dijadikan sebagai dasar untuk analisis kimia dengan pengukuran parameter. 

Semua yang dibutuhkan adalah kurva parameter vs kompoisi seperti kurva bc yang 

ditunjukkan dalam gambar 6.2, yang dapat dihasilkan dengan mengukur parameter 

kisi dari sebuah deret analisis paduan yang sebelumnya. Metode ini telah digunakan 

dalam pelajaran difusi untuk mengukur perubahan konsentrasi dalam sebuah 

campuran terhadap jarak dari permukaan asal. Keakuratanya bergantung sepenuhnya 

kepada kemiringan kurva parameter-komposisi. Dalam kuningan Alpha yang 

megandung kira-kira 0 sampai 40% timah dalam tembaga, ketelitian hingga mencapai 

±1 % untuk timah dapat diperoleh tanpa ada kesulitan. Sumber terbaik dari data 

parameter kisi berada dalam kompilasi Pearson. 



 

 

Metode in hanya dapat diaplikaskan untuk paduan biner. Dalam campuran padat 

terner (tiga komposisi) persentasi dari kedua komponen dapat divariasikan secara 

independen. Hasilnya adalah dua campuran terner yang kompoisinya benar-benar 

berbeda dapat memiliki parameter kisi yang sama. 

2. Analisis kuantitatif fasa banyak (Multi Phase) 

Analisis kualitatif dengan menggunakan difraksi didasari oleh fakta bahwa intensitas 

dari pola difraksi pada sebuah fasa tertentu dalam sebuah campuran bergantung 

kepada konsentrasi dari fasa tersebut dalam campuran. Hubungan diantara intensitas 

dan konsentrasi pada umumnya tidak linier, karena intensitas yang didifraksikan 

bergantung terhadap koefisien absorpsi dari campuran dan besarnya koefisien ini 

bervariasi terhadap konsentrasi. 

Untuk menemukan hubungan diantara intensitas yang didifraksikan dengan 

konsentrasi, kita harus kembali lagi ke persamaan dasar untuk intensitas yang 

didifraksikan oleh sebuah sampel yang berbentuk serbuk. Bentuk dari persamaan ini 

bergnatung terhadap jenis peralatan yang digunakan, yaitu kamera atau difraktometer; 

yang akan dibahas disini hanyalah difraktometer. Ekspresi yang tepat untuk intensitas 

yang didifraksikan oleh sebuah sampel serbuk dengan fasa tunggal dalam 

difraktometer adalah 

Gambar 6.2 metode parameterik untuk menentukan sebuah kurva solvus 



 * = a@Ùm��
H�c1 b ÚaEÙ)cb� 0�

��Û a �Ü�b Ó|Z|�Y a ��+,.���.���� ��� �bÔ a0��¾
�E b  (6-1) 

Disini I = intensitas yang terintegrasi per unit panjang dari garis difraksi (joule sec-1 

m-1), Io = intensitas dari berkas datang (joule sec-1 m-2), A = area cross-sectional dari 

berkas datang (m-2), λ = panjang gelombang berkas datang (m), r =  jari-jari dari 

lingkaran difraktometer (m), µo = 4π × 10-7 m kg C-2, e = muatan elektron (C), m = 

massa electron (kg), v = volume unit sel (m3), F = faktor struktur, p = faktor 

multisiplitas, θ = sudut Bragg, e-2M = faktor temperatur, dan µ = koefisien absorpsi 

linier (m-1), yang masuk sebagai faktor absorpsi (1/2µ) 

Penurunan dari persamaan ini dapat ditemukan di berbagai variasi teks yang lebih 

lanjut. Persamaan ini diaplikasikan untuk sampel polikristalin yang butirannya 

terorientasi secara acak. Sampel polikristalin in berbentuk lempengan datar dengan 

ketebalan efektif yang tidak terbatas, membuat sudut yang sama dengan berkas 

datang dan berkas yang difraksi dan secara lengkap mengisi berkas datang disemua 

sudut θ. Faktor kedua dalam tanda kurung segiempat yang mengandung F, p, dan θ 

akan dikenal sebagai persamaan 4-24, yaitu pendekatan persamaan untuk intensitas 

garis relatif dalam pola Debye-Scherrer. 

Kita dapat menyederhanakan persamaan 6.1 yang dapat dipertimbangkan untuk kasus 

khusus. Selama persamaan tersebut berdiri, maka hanya dapat diaplikasikan untuk 

zat-zat murni. Tetapi anggaplah kita ingin menganalisis sebuah campuran dari dua 

fasa α dan β. Kemudian kita akan berkonsentrasi pada sebuah garis tertentu dari fasa 

α dan menuliskan kembali persamaan 6.1 dalam hal fasa tunggal. Sekarang I menjadi 

Iα, intensitas dari garis yang dipilih dari fasa α, dan dibagian sebelah kanan 

persamaan harus dikalikan dengan cα, fraksi volum dari α dalam campuran, untuk 

mengijinkan fakta bahwa difraksi volum dari α dalam campuran kurang dari yang 

seharusnya jika sampelnya merupakan fasa α murni. Akhirnya kita harus 

mensubtitusikan µm untuk µα, dimana µm merupakan koefisien absorpsi linier dari 

campuran. Dalam persamaan yang baru ini, semua faktor bernilai konstan dan tidak 

bergantung terhadap konsentrasi dari α kecuali cα dan kita dapat menuliskan: 



 *Ï = :#+ËEÝ   (6.2)  

Dimana K1 merupakan konstanta. Nilai dari K1 tidak diketahui, karena Io secara 

umum tidak diketahui. Bagaimanapun, K1 akan hilang jika kita mengukur rasio dari Iα 

terhadap intensitas dari beberapa referensi garis standar. Kemudian konsentrasi dari α 

dapat ditentukan dari rasio ini. 

Tiga metode utama dari analisis dibedakan berdasakan garis referensi yang 

digunakan: 

a. Metode eksternal standar (sebuah garis dari fasa α murni) 

b. Metode perbandingan langsung (sebuah garis dari fasa lain dalam 

campuran) 

c. Metode standar internal (sebuah garis dari material asing yang 

dicampurkan ke dalam sampel) 

Disemua metode, koefisien absorpsi µm dari campuran merupakan fungsi dari cα dan 

dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap pengukiran intensitas Iα, Alexander dan 

Klug merupakan yang pertama mengenalkan efek ini dan menyelesaikan persamaan-

persamaan yang dibutuhkan dalam analisis. 

a. Metode standar Eksternal 

Untuk membuat persamaan 6-2 menjadi mudah digunakan, kita tuliskan µm dalam 

bentuk konsentrasi. Dari persamaan 
EF = t� a EFb� + t� a EFb� + ⋯ kita dapatkan: 

 
EÝFÝ = tÏ aEËFËb + tÎ iEÌFÌj  (6.3) 

Dimana w merupakan fraksi berat dan ρ merupakan densitas. Bayangkan unit volum 

dari campuran. Beratnya adalah ρm dan berat yang terkadung dalam α adalah wαρm 

oleh karena itu volume dari α adalah wαρm/ρα yang sama dengan cα. Cara yang sama 

digunakan untuk menuliskan cβ , sehingga persamaan 6.3 menjadi: A� = �ÏAÏ + �ÎAÎ = �ÏAÏ + "1 − �Ï%AÎ 

= �Ï�AÏ − AÎ� + AÎ 



  *Ï = :#+Ë+Ë�EËDEÌ��EÌ  (6.4) 

Persamaan ini berkaitan dengan intensitas dari garis difraksi dari satu fasa terhadap 

fraksi volum dari fasa tersebut dan koefisien absorpsi dari kedua fasa. 

Kita dapat mengambil persamaan 6.4 dalam bentuk berat dengan menganggap unit 

massa dari campuran. Volume yang terkadung dalam fasa α adalah wαρα dan volume 

fasa β adalah wβρβ oleh karena itu: 

 �Ï = ßË FË⁄ßË FË⁄ �ßÌ FÌ⁄   (6.5) 

 = ßË FË⁄ßË�� FË⁄ D� FÌ⁄ ��� FÌ⁄   (6.6) 

Dengan mengkombinasikan persamaan 6.4 dan persamaan 4.6 kemudian 

menyederhanakannya, kita dapatkan : 

  *Ï = :#ßËFË²ßË�EË FËD⁄ EÌ FÌ⁄ ��EÌ FÌ⁄ ·  (6.7) 

Untuk fasa α yang murni, kedua persamaan 6.2 dan 6.7 untuk garis yang sama 

memberikan: 

  *Ï� = :#EË  (6.8) 

Dimana subscript P menunjukkan difraksi dari fasa murni. Jika persamaan 6.7 dibagi 

dengan persamaan 6.8 maka akan mengeliminasi konstanta K yang tidak diketahui 

dan memberikan: 

 
@Ë@Ëà = ßË"EË FË⁄ %ßË�EË FËD⁄ EÌ FÌ⁄ ��EÌ FÌ⁄   (6.9) 

Persamaan ini mengijinkan analisis kuantitatif dari kedua fasa yang berada dalam 

campuran, anggaplah bahwa besarnya koefisien absorpsi dari masing-masing fasa 

diketahui. Jika nilai ini tidak diketahui, maka kurva kalibrasi dapat disiapkan dari 

campuran yang komposisinya sudah diketahui. Di kasus yang lain, sebuah sampel 

dari fasa α murni harus tersedia sebagai referensi material, dan pengukuran dari Iα 

dan IαP harus dibuat dibawah kondisi yang hampir sama. 



 

 

 

 

 

Pada umumnya, variasi dari rasio intensitas Iα / IαP dengan wα tidak linier seperti yang 

ditunjukkan oleh kurva pada gambar 6.3. Titik-titik eksperimen diperoleh dengan 

pengukuran dari campuran biner sintetik dari serbuk quartz, cristobalite, beryllium 

oxide, dan potassium chloride; kurva tersebut dihitung dengan menggunakan 

persamaan 6.9. Kecocokan yang diperoleh sangat baik. Garis yang dihasilkan untuk 

campuran quartz-cristobalite berbentuk garis lurus karena zat-zat ini merupakan dua 

bentuk allotropik dari silica dan oleh karena itu mempunyai besar koefisien absorpsi 

yang sama. Ketika besar koefisien absorpsi dari dua fasa nilainya sama, maka 

persamaan 6.9 menjadi lebih sederhana. 

Gambar 6.3 mengilustrasikan dengan sangat jelas bagaimana intensitas dari sebuah 

garis difraksi tertentu dari sebuah fasa bergantung terhadap koefisien absopsi dari 

fasa lain. Untuk radiasi Cu Kα, besar radiasi dari BeO adalah 8.6, untuk SiO2 sebesar 

34.9, dan untuk KCl 124cm2/gr.  

b. Metode Perbandingan Langsung 

Gambar 6.3 pengukuran difraktometer yang dibuat dengan 
menggunkan radiasi CuKα pada campuran biner. I o adalah 

intensitas refleksi dari bidang d= 3.34 Å quartz dalam sebuah 
campuran. I oP adalah intensitas refleksi yang sama dari quartz 

murni. Alexander dan Klug 



Metode ini tidak membutuhkan sebuah sampel dari fasa tunggal yang komposisinya 

sudah ditentukan karena referensi garis yang dibutuhkan berasal dari fasa lain yang 

berada dalam campuran. 

Metode perbandingan langsung merupakan metode yang paling banyak digunakan 

dalam bidang metalurgi karena metode ini dapat diaplikasikan langsung untuk 

kumpulan polikristalin. Semenjak metode ini dikembangkan oleh Averbach dan 

Cohen, metode ini banyak digunakan untuk mengukur jumlah Austenit yang tersisa 

selama proses pengerasan baja dan akan dijelaskan di sini melalui masalah yang 

khusus, meskipun metode tersebut merupakan suatu metode yang umum. 

Dalam proses pengerasan baja dibutuhkan dua tahapan yaitu; 1) memanaskan sampel 

pada temperatur tinggi untuk membuat fasa austenit yang homogen dengan struktur 

yang berbentuk FCC dan 2) melakukan proses pendinginan dengan cepat (quenching) 

sampai pada temperatur ruang sehingga fasa austenite mengalami transformasi 

menjadi fasa metastabil martensit yang mempunyai struktur body-centered 

tetragonal. Dalam prakteknya, proses quenching baja mungkin saja mengandung 

beberapa karbida yang tidak larut, dan karean proses transformasi yang tidak 

sempurna, tersisa sebagian austenite pada temperatur ruang. Pengaruh yang 

disebabkan adanya austenite terhadap perilaku kerja baja biasanya merugikan tetapi 

terkadang menguntungkan. Dibeberapa kasus tertentu terdapat ketertarikan untuk 

menemukan metode yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah austenite yang 

muncul secara pasti. Pengujian kuantitatif secara mikroskopik cukup memuaskan 

selama kandungan austenite yang berada didalamnya cukup tinggi, tetapi pengujian 

ini menjadi tidak mungkin dilakukan jika kandungan austenit yang berada didalam 

baja kurang dari 15 persen. Dengan kata lain metode sinar-X sangat akurat jika 

kandungan austenite sangat rendah. 

Anggaplah terdapat sebuah baja yang sudah mengalami proses pengerasan hanya 

mengandung dua fasa yaitu martensit dan austenite. Masalahnya adalah bagaimana 

menentukan komposisi kedua fasa tersebut dalam campuran ketika kedua fasa 

tersebut mempunyai komposisi yang sama namun dengan struktur yang berbeda. 



Metode standar eksternal tidak dapat digunakan karena biasanya tidak mungkin 

mendapatkan referensi sampel yang tersusun dari austenite murni dari komposisi 

kimia yang sama seperti austenite yang belum diketahui, atau sampel dengan 

kandungan yang sudah diketahui. Dalam persamaan inensitas dasar kita ambil 

�� = a@�m��
H�c1 b ÚaE�)cb� 0�

��Û  
dan 

 W = a �\�b Ó|Z|�À a ��+,.���.���� ��� �bÔ "�D�Æ%  (6-10) 

Kemudian intensitas yang didifraksikan diberikan oleh 

 * = :�á�E   (6-11) 

Dimana K2 merupakan sebuah konstanta yang tidak bergantung kepada jenis dan 

jumlah zat yang didifraksikan, dan R bergantung terhadap θ, hkl, dan jenis dari zat 

yang digunakan. Kita tandai fasa austenite dengan  subscript γ dan martensit dengan 

subscript α, sekarang kita dapat tuliskan persamaan 6-11 untuk sebuah garis difraksi 

tertentu pada masing-masing fasa 

*â = ��Wâ�â2A�  

*Ï = ��WÏ�Ï2A�  

Jika kedua persamaan ini dibagi, maka hasilnya adalah: 

 
@ã@Ë = áã+ãáË+Ë  (6-12) 

Oleh karena itu nilai dari Cγ/Cα dapat diperoleh dari pengukuran Iγ/Iα  dan 

penghitungan Rγ dan Rα (ingatlah bahwa penghitungan nilai R membutuhkan 

informasi mengenai struktur Kristal dan parameter kisi dari kedua fasa). Sekali saja 

nilai Cγ/Cα ditemukan, maka nilai dari Cγ dapat dihasilkan dari persamaan berikut: �â + �Ï = 1 

Oleh karena itu kita dapat membuat sebuah pengukuran yang nyata mengenai 

kandungan austenite dalam baja dengan menggunakan perbandingan langsung 



intensitas dari sebuah garis austenit terhadap intensitas dari fasa martensit. Dengan 

membandingkan beberapa pasangan garis austenit-martensit kita dapat memperoleh 

beberapa nilai yang independen dari kandungan austenite. 

Jika baja mengandung fasa ketiga, katakanlah fasa tersebut adalah Fe3C (cementit), 

kita dapat menentukan konsentrasi cementit dengan menggunakan metode pengujian 

kuantitatif secara mikroskopik atau dengan difraksi. jika kita mengukur Ic (intensitas 

garis tertentu dari fasa cementit) dan menghitung Rc, maka kita dapat menggunakan 

persamaan yang hampir mirip dengan persamaan 6-12 dimana Cγ/Cα dapat diperoleh. 

Kemudian nilai dari Cγ dapat ditemukan dari hubungan  �â + �Ï + �ä = 1 

Kita harus hati-hati dalam memilih intensitas garis yang ingin diukur untuk 

menghindari terjadinya overlapping atau garis yang terlalu dekat dari dua fasa yang 

berbeda. Gambar 6.4 menunjukkan pola hasil penghitungan dari fasa austenite dan 

martensit dalam sebuah baja dengan kandungan karbon 0.1 persen, yang dibuat 

dengan radiasi Cu Kα. Sayangnya, garis austenite 111 yang kuat terlalu dekat dengan 

garis martensit 101-110 agar pengukurannya intensitasnya dapat dipisah.  

 

 

Garis austenite yang memenuhi adalah 200 dan 220; kedua garis ini dapat 

dibandingkan dengan pasangan ganda martensit 002-200 dan 112-211. Pasangan ini 

tidak selalu ditetapkan kedalam garis pemisah karena biasanya semua garis melebar, 

keduanya dari austenite dan martensit seperti yang ditunjukkan dalam gambar 6.5 . 

Pelebaran garis disebabkan karena tegangan mikro yang tidak seragam di kedua fasa 

Gambar 6.4 penghitungan pola serbuk dari austenite dan martensit menggunakan 
radiasi CuKα, masing-masing mengandung 1.0 persen karbon dalam campuran  



hasil pendinginan baja secara cepat dan terkadang dari ukuran butir yang sangat 

halus. 

Jika fasa karbida muncul seperti dibeberapa peralatan yang terbuat dari baja, garis 

karbida dapat melebihi garis γ dan α dan menyebabkan pengukuran menjadi sulit.  

 

 

 

 

Saat radiasi kromium menjadi sangat popular untuk digunakan, panjang gelombang 

yang lebih rendah seperti Fe Kα, Co Kα, dan Mo Kα akan meningkatkan jumlah garis 

pada pola-pola sehingga menghasilkan lebih banyak pengukuran pasangan. Resolusi 

yang rendah dari dispersi energi difraktometri tidak disembunyikan disini, karena 

garis-garis difraksi dari baja terpisahkan dengan baik. dan Voskamp telah 

menjelaskan aplikasi dari teknik tersebut untuk pengukuran austenite. 

Gambar 6.5 sebagian pola difraksi dari baja Ni-V oil-quenching, yang 
tersusun dari 30 persen volum austenite (γ), radiasi kromium, filter V 



Difraktometer otomatis mudah di program unutk mengukur intensitas, dan Kelly dan 

Short telah  menjelaskan pengukuran austenite secara otomatis. 

Dalam menghitung nilai R untuk garis difraksi tertentu, kita harus mengingat 

berbagai macam faktor. Volume unit sel v dihitung dari parameter kisi yang telah 

diukur yang merupakan fungsi dari kandungan karbon dan paduan. Ketika doublet 

martensit tidak dapat diselesaikan, maka faktor struktur dan multisiplitas dari 

martensit dihitung dengan menggunkan struktur kubik body-centered. Prosedur ini 

mengakibatkan bertambahnya intensitas dari gua garis pada doublet yang sebenarnya 

telah dilakukan secara eksperimen ketika intensitas dari doublet yang tidak dapat 

diselesaikan dihitung. Untuk mendapatkan keakuratan peghitungan F yang sangat 

baik, maka faktor penghambuan atomik f seharusnya dikoreksi untuk penghamburan 

yang aneh dengan menggunakan jumlah ∆f  khususnya ketiga menggunakan radiasi 

Co Kα. Nilai dari faktor temperatur e-2M dapat diambil dari kurva pada gambar 4.11 

Preparasi sampel meliputi penghalusan dalam kondisi basah untuk menghilangkan 

lapisan pada permukaan, yang dapat dikarburisasi atau sebaliknya tidak 

merepresentasikan ukuran sampel yang besar, diikuti oleh standar polishing dan 

etching metalurgi. Prosedur ini menjamin permukaan sampel menjadi rata seperti 

pada pengukuran dengan menggunakan sinar-X dan mengijinkan pengujian awal 

dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Proses grinding dan polishing harus 

dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya panas yang berlebih atau 

deformasi plastis yang dapat menyebabkan kedua fasa yaitu austenite dan martensit 

mengalami dekomposisi sebagian. 

Dalam pengukuran intensitas difraksi, intensitas gabungan (bukan intensitas 

maksimum) harus dihitung. Variasi yang besar pada bentuk garis muncul karena 

variasi dalam tegangan mikro dan ukuran grain. Variasi pada bentuk garis tidak akan 

mempengaruhi  intensitas gabungan, tetapi mereka dapat membuat nilai intensitas 

maksimum tidak berarti. 

Sensitivitas metode sinar-X dalam menentukan sedikit jumlah austenite yang tersisa 

dibatasi oleh adanya intensitas background yang kontinyu. Semakin rendah 



background maka pendeteksian dan pengukuran garis austenite yang lemah semakin 

mudah. Dengan radiasi yang difilter, jumlah austenite minimum yang dapat dideteksi 

sekitar 2 persen dari volume austenit, dan dengan radiasi Kristal monokromatik 

sekitar 0.2 persen. Kesalahan pada kandungan austenite sekitar 5 persen dari jumlah 

yang ada (dengan menggunakan penghitungan R dan pengukuran I yang asli) tanpa 

adanya preferred orientation. 

Pada tahun 1971 National Bureau of Standart menerbitkan sebuat referensi material 

standar (SRM-485) yang mengandung jumlah austenite yang spesifik. Penyediaan 

material ini sekarang dihabiskan dan sedang disiapkan standar yang baru. Standar 

material seperti itu sangat berguna untuk para peneliti yang ingin mengecek 

eksperimennya dan teknik komputasi. Untuk standar material yang lain dikeluarkan 

oleh NBS. 

Masalah analitik lain yang menggunakan metode perbandingan langsung meliputi 

penentuan campuran besi oksida dalam skala oksida pada baja, fasa beta dalam 

paduan titanium, dan campuran uranium dan plutonium karbida. 

c. Metode Standar Internal 

Dalam metode ini, sebuah garis difraksi dari fasa-fasa yang ingin ditentukan 

dibandingkan dengan sebuah garis dari campuran zat-zat standar dengan sampel yang 

diketahui bagian-bagiannya. Oleh karena itu metode standar internal melarang sampel 

dalam bentuk serbuk 

Anggaplah kita ingin menentukan jumlah dari fasa A dalam sebuah campuran yang 

terdiri dari fasa-fasa A, B, C,… dimana jumlah relatif dari fasa-fasa yang ada (A, B, 

C..) dapat bervariasi dari sampel yang satu ke sampel yang lain. Dengan mengetahui 

jumlah sampel awal, kita campurkan zat S standar yang jumlahnya juga diketahui 

untuk membentuk sebuah sampel komposit yang baru. Anggaplah cA dan c’A secara 

berturut-turut sebagai fraksi volum dari fasa A dalam sampel awal dan sampel 

komposit, dan anggaplah cS sebagai fraksi volum dari S dalam sampel komposit. Jika 

sekarang pola difraksinya disiapkan dari sampel komposit, maka dari persamaan 6-2 

intensitas dari sebuah garis tertentu dari fasa a diberikan oleh: 



*m = �H�mrA�  

Dan intensitas sebuah garis khusus dari standar S diberikan oleh : 

*� = �)��A�  

Jika kedua persamaan dibagi, maka persamaannya menjadi: 

 
@å@æ = :�+åç:�+æ  (6-13) 

(tandai bahwa koefisien absorpsi linier, µm, dari campuran dan kuantitas yang tidak 

diketahui menghilang. Secara fisika, hal ini berarti bahwa variasi dalam absorpsi yang 

disebabkan karena adanya variasi dalam jumlah relatif B, C, D,.. tidak memiliki 

pengaruh pada rasio IA/IS semenjak mereka mempengaruhi IA dan Is dalam proporsi 

yang sama) 

Dengan bertambahnya jumlah komponen dalam campuran, maka kita dapat 

menuliskan persamaan 6-5 menjadi; 

�mr = tmr èm⁄tmr èm⁄ + t�r è�⁄ + tär èä +⁄ … + t� è�⁄  

Dan oleh karena itu kita dapat menuliskan ekspresi yang sama untuk cS �mr�� = tmr è�èmt� 

Subtitusi persamaan ini kedalam persamaan 6-13 memberikan : 

  
@å@æ = ��tmr   (6-14) 

Jika wS kita jaga agar nilainya konstan disemua sampel komposit, maka persamaan 

diantara fraksi berat dari A dalam sampel awal dan sampel komposit adalah: 

  tmr = tm"1 − t�%  (6-15) 

Kombinasi dari persamaan 6-14 dan persamaan 6-15 memberikan; 

  
@å@æ = ��tm  (6-16) 

Rasio intensitas dari sebuah garis dari fasa A dan sebuah garis dari standar S 

merupakan sebuah fungsi linier dari wA, yang merupakan fraksi berat dari A dalam 



sampel awal. Sebuah kurva kalibrasi dapat disiapkan dari pengukuran pada 

seperangkat sampel sintetis, yang diketahui kandungan konsentrasi A dan konsentrasi 

konstan dari sebuah standar yang memnuhi persyaratan. Sekali kurva kalibrasi 

dimunculkan, maka konsentrasi A dalam sebuah sampel yang belum diketahui  dapat 

dihasilkan secara sederhana dengan mengukur rasio IA/IS untuk sebuah sampel 

komposit yang mengandung konsentrasi fasa yang belum diketahui dan bagian yang 

sama dari standar seperti yang digunakan dalam kalibrasi. 

 

 

 

 

Metode standar internal banyak digunakan untuk pengukuran kandungan quartz 

dalam debu industry. Dalam analisis ini, fluorite (CaF2) telah ditemukan untuk 

dijadikan standar internal yang cocok. Gambar 6.6 menunjukkan  sebuah kurva 

kalibrasi yang disiapkan dari campuran quartz dan calcium carbonat yang 

komposisinya sudah diketahui, masing-masing campuran dengan fluorite yang cukup 

untuk membuat fraksi berat dari fluorite di masing-masing sampel komposit sama 

dengan 0.20. kurva berbentuk linier dan melewati titik awal, seperti yang 

diprediksikan oleh persamaan 6.16. Bumsted menjelaskan penentuan quartz dalam 

debu dengan menggunakan metode ini, dengan perhatian khusus terhadap masalah 

dengan sampel yang sangat kecil. 

Gambar 6.5 kurva kalibrasi untuk analisis quartz, dengan fluorit 
sebagai standar internal. Io adalah intensitas dari quartz garis d= 3.34 
Å, dan If adalah intensitas dari fluorit garis d = 3.16Å 



 

C. Kesulitan-kesulitan yang muncul 

Efek-efek tertentu dapat menyebabkan kesulitan yang sangat besar dalam analisis 

kuantitatif, karena mereka menyebabkan intensitas yang diamati menyimpang dari 

teoritis. Faktor komplikasi yang sangat penting ini adalah: 

1. Orientasi yang disukai  (Preferred Orientation) 

Persamaan intensitas dasar 6-1 diturunkan dari dasar pemikiran orientasi acak pada 

Kristal utama dalam sampel dan tidak valid jika muncul banyak preferred 

orientation. Hal ini harus diikuti dengan segala upaya untuk menghindari terjadinya 

preferred orientation dalam preparasi sampel serbuk untuk difraktometer. Jika 

sampel yang digunakan berbentuk kumpulan polikristalin, analisis tidak memiliki 

kontrol terhadap distribusi orientasi didalamnya, tetapi kita harus waspada terhadap 

kemungkinan terjadinya kesalahan karena preferred orientation (tekstur). Masalah 

tekstur telah menarik perhatian dalam hubungannya dengan penentuan austenite 

dalam baja dengan menggunakan metode perbandingan langsung. Disini kita 

memiliki pengecekan langsung pada tekstur, karena nilai R yang telah dihitung untuk 

satu fasa merupakan intensitas garis teoritis yang sederhana untuk fasa-fasa yang 

tidak terdapat tekstur. Jika intensitas yang dihitung dari berbagai variasi garis pada 

sebuah fasa tertentu katakanlah α, tidak memiliki rasio yang sama dengan nilai R 

maka tekstur akan muncul; kemudian  kandungan austenite yang ditentukan dari 

sebuah pasangan khusus dari garis α dan γ akan berbeda dari nilai yang ditemukan 

dari pasangan yang lain. Telah dibuat dua pendekatan  untuk masalah pengukuran 

austenite jika muncul tekstur, yaitu sebagai berikut: 

a) Merata-ratakan intensitas. 

Disini ide dasarnya sangat sederhana. Jika garis tertentu dari austenite lemah secara 

tidak normal karena adanya tekstur, maka garis austenite yang lain akan menguat 

secara tidak normal. Hanya dengan mengukur semua garis dan merata-ratakannya 

dengan cara yang khusus kita akan mendapatkan data yang valid. Disini, metode ini 

disebut dengan “merata-ratakan intensitas” dan metode ini telah berhasil dalam 



meningkatkan pengukuran dan waktu untuk menghitung. Jumlah garis difraksi yang 

dibutuhkan untuk analisis meningkat dengan meningkatnya derajat tekstur. Untuk 

material dengan tekstur yang sangat kuat, maka dibutuhkan radiasi Mo Kα untuk 

menghasilkan cukup garis. 

b) Merata-ratakan orientasi   

Disini, sampel dirotasikan dengan cara tertentu selama proses pengukuran intensitas 

garis yang bertujuan untuk menghadirkan lebih banyak orientasi Kristal  terhadap 

berkas datang.  

2. Absorpsi mikro (Microabsorption) 

Anggaplah terjadi difraksi dari sebuah kristal α dalam sebuah campuran kristal α dan 

β. Berkas datang megenai kedua kristal α dan β dalam jalannya sendiri untuk 

mendifraksikan kristal α, dan dengan jalan tersebut berkas difraksi keluar dari 

sampel. Kedua berkas intensitasnya berkuran karena adanya absorpsi, dan besarnya 

intensitas yang berkurang dapat dihitung dari total panjang jalur yang ditempuh serta 

µm (koefisien absorpsi linier dari campuran). Sebagian kecil dari panjang jalan yang 

ditempuh berada dalam kristal α yang didifraksikan, dan untuk bagian ini µα dapat 

digunakan sebagai koefisien absorpsi. Jika µα lebih besar dibandingkan dengan µβ, 

atau jika ukuran partikel α lebih besar dibandingkan dnegan parkitel β , maka 

intensitas total yang didifraksikan oleh kristal α menjadi lebih kecil dibandingkan 

dengan intensitas hasil perhitungan karena pengaruh dari mikroabsorpsi tidak 

termasuk kedalam persamaan intensitas dasar. Atau dengan kata lain, pengaruh dari 

mikroabsorpsi diabaikan ketika µα ≈ µβ dan kedua fasa mempunyai ukuran partikel 

yang sama, atau ketika ukuran partikel dari kedua fasa sangat kecil. Oleh karena itu 

jika kita menggunakan sampel yang berbentuk serbuk, sampel harus dihaluskan 

terlebih dahulu sebelum dianalisis. 

3. Pemadaman (Extinction) 

Pengaruh yang ditimbulkan akibat adanya pemadaman adalah berkurangnya 

intensitas yang didifraksikan karena kristal yang dianalisis mendekati sempurna. 

Persamaan 6-1 diturunkan dari Kristal yang tidak sempurna, dimana tidak ada efek 



pemadaman. Oleh karena itu sampel untuk analisis kimia harus bebas dari efek 

pemadaman, dan hal ini dapat dilakukan dengan cara grinding (penghalusan) atau 

filing (pengikiran). Jika segumpalan zat padat harus langsung dianalisis, 

kemungkinan terjadinya efek pemadaman di masing-masing gumpalan harus selalu 

kita ingat dalam pikiran kita.  

Efek pemadaman dan mikroabsorpsi jika muncul pada sampel dapat menyebabkan 

penurunan keakuratan yang sangat serius jika kita menggunakan metode 

perbandingan langsung, karena ini merupakan metode yang sangat mutlak. 

Sayangnya kedua efek ini diabaikan dalam kasus baja yang dikeraskan, karena kedua 

fasa baik austenite maupun martensit memiliki komposisi yang sama dan hanya 

memiliki perbedaan densitas sebesar 4 persen, sehingga koefisien absorpsi liniernya 

sama. Selain itu, ukuran partikel keduanya juga hampir sama. Oleh karena itu 

mikroabsorpsi tidak muncul. Efek pemadaman juga tidak muncul karena kealamian 

pengerasan baja. Perubahan dalam volume yang sangat spesifik mengakibatkan 

terjadinya transformasi fasa dari austenite menjadi martensit yang tegangannya sangat 

tidak seragam di kedua fasa dimana kedua kristalnya sangat tidak sempurna. Jika 

keadaan yang tidak menguntungkan ini tidak muncul, dan tidak juga disemua paduan 

yang lain, maka dapat digunakan metode perbandingan langsung, namun dibutuhkan 

kehati-hatian dan pengecekan dengan menggunakan beberapa metode yang 

independen. 

Dengan kata lain, adanya efek pemadaman dan mikroabsopsi tidak memvalidasi 

metode standar internal, efek-efek ini bersifat konstan dari sampel yang satu ke 

sampel yang lain, meliputi kalibrasi sampel. Efek pemadaman dan mikroabsorpsi 

hanya mempengaruhi nilai konstanta K3 dan K4 dalam persamaan 6-13, dan oleh 

karena itu konstanta K6 dalam persamaan  

6-13 dan konstanta terakhir  hanya menentukan kemiringan dari kurva kalibrasi. Oleh 

karena itu, jika efek pemadaman dan mikroabsorpi muncul tidak akan mempengaruhi 

keakuratan dari metode standar eksternal selama fasa-fasa dari Kristal tersebut dan 



zat-zat standar yang telah ditentukan tidak bervariasi dalam derajat kesempurnaan 

atau ukuran partikel dari satu sampel ke sampel yang lain. 

 

SOAL-SOAL LATIHAN 

1. Sebutkan metode apa sajakah yang dapat digunakan untuk melakukan analisi 

kimia dari sebuah sampel? 

2. Apakah keunggulan metode difraksi sinar-x dibandingkan dengan metode lain 

dalam hal analisis struktur kristal? 

3. Apakah hubungan yang terdapat diantara struktur kristal dengan pola difraksi? 

4. Perbedaan apakah yang terdapat antara metode Hanawalt dengan metode Fink? 

5. Jelaskan secara sederhana perbedaan yang terdapat diantara metode standar 

internal, metode perbandingan langsung dan metode standar eksternal? 

6. Bagaimanakah cara menghitung komposisi dari fasa-fasa yang berada dalam 

suatu campuran dengan menggukan metode perbandingan langsung? 

7. Bagaimanakah prosedur dalam melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif? 

8. Apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melakukan analisis kimia? 

9. Berikut ini merupakan tabulasi nilai d dan I/I i yang merepresentasikan pola 

difraksi dari berbagai zat yang belum diketahui. Identifikasi zat-zat yang berada 

dalam sampel ini dengan menggunakan data file difraksi JCPDS  

d (Å) I/I1 

3.66 50 

3.17 100 

2.24 80 

1.91 40 

1.83 30 

1.60 20 

  

d (Å) I/I1 

1.46 10 

1.42 50 

1.31 30 

1.23 10 

1.12 10 

1.08 10 

 

d (Å) I/I1 

1.06 10 

1.01 10 

0.96 10 

0.85 10 



RANGKUMAN 

XRD merupakan sebuah metode analitik yang mampu memberikan informasi kualitatif dan 

kuantitatif tentang campuran yang berisfat kristal (atau fasa) yang terdapat dalam suatu zat padat. 

Analisis komposisi ini didasari oleh fakta bahwa pola difraksi sinar-x bersifat unik untuk 

masing-masing material yang bersifat kristal. Oleh karena itu jika terjadi kecocokan antara pola 

dari material yang belum diketahui dengan pola dari material asli (authentic) maka identitas 

kimia dari material yang belum diketahui tersebut dapat diperkirakan. Oleh karena itu, analisis 

difraksi sangat berguna untuk mengetahui kombinasi kimia dari unsur-unsur yang berada dalam 

suatu zat. Dibandingkan dengan metode analisis kimia biasa, analisis dengan metode difraksi ini 

memiliki keuntungan tambahan yaitu lebih cepat, hanya membutuhkan sedikit sampel, dan tidak 

dapat dirusak.  

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kimia, dinataranya 

adalah metode Hanawalt dan metode fink. Hanawalt bertujuan mengkarakterisasi sampel 

berdasarkan nilai d dari tiga garis terkuatnya dan intensitas relatif untuk mengidentifikasi pola 

dari suatu zat yang belum diketahui, kemudian mencocokkannya dengan menggunakan kartu 

data. Sedangkan metode Fink menggunakan data d yang diurutkan sampai delapan garis terkuat. 

Untuk menganalisis komposisi dari masing-masing fasa yang berada dalam sebuah  campuran, 

kita dapat menggunkan tiga metode yaitu metode standar internal, perbandingan langsung,dan 

metode standar eksternal. Dalam menganalisis terkadang ditemui kesulitan-kesulitan karena 

intensitas yang diamati mengalami penyimpangan dari teoritisnya. Penyimpangan ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu arah yang disukai (preferred orientation),absorpsi mikro 

(microabsoption), pemadaman (extinction). 
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BAB VII 

PENGOLAHAN DATA DIFRAKSI 

PENDAHULUAN 

XRD merupakan sebuah metode analitik yang mampu memberikan informasi kualitatif dan 

kuantitatif tentang campuran yang berisfat kristal (atau fasa) yang terdapat dalam suatu zat padat. 

Penggunaan metode difraksi ini didasari oleh beberapa hal sebagai berikut: 

1.   Posisi puncak difraksi memberikan gambaran tentang parameter kisi (a), jarak antar bidang 

(dhkl), struktur kristal dan orientasi dari sel satuan (dhkl) struktur kristal dan orientasi dari sel 

satuan. 

2.  Intensitas relatif puncak difraksi memberikan gambaran tentang posisi atom dalam sel 

satuan. 

3.  Bentuk puncak difraksi memberikan gambaran tentang ukuran kristal dan 

ketidaksempurnaan kisi. dhkl dikelompokkan dalam beberapa grup, dengan intensitas relatif 

paling tinggi pertama disebut d1, kedua d2, ketiga d3 dan seterusnya. 

 

Analisis komposisi didasari oleh fakta bahwa pola difraksi sinar-x bersifat unik untuk masing-

masing material yang bersifat kristal. Oleh karena itu jika terjadi kecocokan antara pola dari 

material yang belum diketahui dengan pola dari material asli (authentic) maka identitas kimia 

dari material yang belum diketahui tersebut dapat diperkirakan. ICDD (International Center for 

Diffraction Data) mengeluarkan database pola diffraksi serbuk (powder diffraction) untuk 

beberapa ribu material. Secara umum, sangatlah memungkinkan untuk mengidentifikasi material 

yang belum diketahui dengan mencari pola yang sesuai dalam database ICDD. Untuk material 

yang bersifat campuran, maka pola XRD yang dihasilkan merupakan penjumlahan dari masing-

masing material (fasa). Oleh karena itu, pola difraksi dari fasa tunggal dapat digunakan untuk 

menidentifiksi fasa apa saja yang terdapat dalam suatu campuran (gambar 1). 



 

Jika struktur kristal dari suatu fasa diketahui maka konsentrasi dari masing-masing fasa dapat 

diketahui dengan menggunakan metode analisis Rietvield. Dalam analisis Rietveld, pola difraksi 

teoritis dihitung, dan perbedaan antara pola teoritis dan observasi diminimalkan.  

XRD mempunyai batas deteksi yaitu 0.1wt% sampai 1wt%, jadi konsentrasi fasa yang muncul 

dibawah batas ini tidak dapat dideteksi oleh XRD. Lebih jauh lagi, fasa amorphous tidak dapat 

diukur langsung, tetapi kehadiran mereka dapat dihitung secara kuantitatif dengan 

membandingkan pola tersebut dengan pola standar yang diketahui tidak mengandung fasa amorf. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat: 

1. Mahasiswa dapat memahami fungsi dari masing-masing software pengolah data 

2. Mahasiswa dapat memahami prosedur pengolahan data dengan sistem komputerisasi. 

3. Mahasiswa dapat melakukan analisis kuntitatif dengan menggunakan software pengolah data 

difraksi untuk menentukan fasa, stuktur Kristal, fraksi berat dari suatu bahan. 

4. Mahasiswa dapat menginterpretasikan data output dari software pengolah data difraksi 

  

A. Software untuk Analisis Kualitatif dan Kuantitatif 

1. APD (Automated Powder Diffraction) 

Gambar 1. Pola difraksi untuk 
Y2O3, ZnO, dan campuran antara 
Y2O3 dan ZnO dengan 
perbandingan 50:50  



PC-APD akan menganalisis sampel tunggal atau jamak dan menawarkan fasilitas difraksi 

sebagai berikut: 

- Pengumpulan data 

- Perlakuan terhadap pola (Pattern treatment)  dan Pencocokan fasa (Phase Matching) 

atu analisis kuantitatif (qualitative analysis) 

Di dalam menu utama PC-APD terdapat 9 menu yaitu; System Preparation, Edit, Data 

Collection, Pattern Treatment, Match Pattern, Quantitative Analysisi, Graphics, Utilities, Exit. 

Berikut ini merupakan tampilan dalam menu utama PC-APD  

 

  

2. BELLA V.2 

Bella merupakan sebuah software yang dapat digunakan untuk membuat file input untuk 

program GSAS. Software ini dibuat oleh Muhammad Hikam. 



 

 

3. ICDD (The International Centre for Diffraction Data) 

ICDD merupakan sebuah organisasi non-profit yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengedit, 

menerbitkan, dan mendistribusikan data difraksi serbuk untuk mengidentifikasi material 

kristalin. Keanggotaan dari ICDD berasal dari akademisi, pemerintah, dan perusahaan di seluruh 

dunia.  

Dengan menggunakan database ICDD ini kita dapat melakukan analisis kualitatif untuk 

mengetahui fasa apa saja yang terdapat dalam suatu material dengan menggunakan data 2θ atau 

dspacing yang diperoleh dari hasil difraksi sinar-X. Data hasil difraksi yang diperoleh dikumpulkan 

dalam bentuk kartu dengan tampilan sebagai berikut: format data  berisi: 



 

format data  berisi: 

• Penomoran. 

• Tabel d vs. I yang terkuat. 

• d dengan θ terkecil (optional) 

• Nama kimia sampel. 

• Metoda X-ray yang digunakan. 

• Parameter kristal. 

• Sifat optik. 

• Kondisi sampel pada eksperimen. 

• Data lengkap d vs. I dan refleksi hkl. 

Program ini mempunyai fasilitas retrieve data dengan option: 

• Nomor PDF 
• Nama Kimia atau rumus Kimia 
• Three strongest lines 

Apabila jenis material diketahui (atau dapat diduga): 

• retrieve dengan option rumus/nama Kimia 
• cocokkan semua data I vs. D 
• data yang tidak cocok dapat berupa impurity 

 
Apabila jenis material tidak diketahui: 

• retrieve dengan option “three strongest lines” 
• komputer akan mendisplay semua kemungkinan bahan, dapat mencapai 50 masukan 
• seleksi yang “reasonable” ada 
• cocokkan harga-harga I vs. d yang lain. 



 

4. GSAS (General Structure Analysis System) 

GSAS merupakan sebuah system yang komprehensif untuk menghaluskan (refinement) model 

struktur baik untuk data hasil difraksi sinar-X dan neutron. Paket GSAS dapat digunakan untuk 

menganalisis data difraksi kristal tunggal dan serbuk (analisis Rietveld) secara simultan. GSAS 

dibuat oleh Allen C. Larson dan Robert. Von Dreele di laboratorium nasional Los Alamos.  

Saat ini GSAS sudah dilengkapi dengan EXPGUI. EXPGUI adalah graphical user interface 

(GUI) untuk file eksperimen (.EXP) GSAS dan sebuah kolom yang mengijinkan semua program 

GSAS dijalankan dengan GUI. 

Apa yang dapat dilakukan oleh EXPGUI 

Parameter Fasa : EXPGUI dapat mengedit parameter atomik dan sel sel, dapat membuat file 

.EXP baru, menambah fasa dan atom, dan mengedit/menghapus/mentransformasi atom-atom. 

Parameter Histogram : dapat mengubah factor skala, background, konstanta difraktometer, dan 

fungsi peak profil. 

Least Square option : mengontrol jumlah cycle, opsi print dan parameter extraksi Fobs , mengedit 

dan membuat constraint dalam parameter atomic dan profil. Memebuat dan mengedit parameter 

March-Dollase preferred orientation. Membuat dan mengedit parameter Generalized Spherical 

Harmonic (ODF) preferred orientation. Memodifikasi bendera fasa untuk masing-masing 

histogram.   

 

Apa yang tidak dapat dilakukan EXPGUI 

EXPGUI tidak dapat mengubah jenis atom, dan juga tidak dapat mengubah atau mengedit soft 

constraint. Selain itu, EXPGUI tidak dapat digunakan untuk parameter penghamburan magnetic 

atau dalam histogram kristal tunggal 

Gambar tampilan EXPGUI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Prosedur Analisis Kualitatif dan Kuantitatif 

1. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif difraksi sinar-X digunakan untuk mengidentifikasi suatu unsur atau senyawa. 

Dari hasil analisis kualitatif ini dapat diketahui fasa apa saja yang berada dalam suatu sampel 

dengan memanfaatkan data hasil difraksi sinar-X yaitu 2θ dan dspacing.  

Secara umum langkah-langkah untuk melakukan analisis kualitatif adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan data hasil difraksi sinar-X dalam format .RD 

b. Mengkonversi file .RD ke dalam format .DI dengan menggunakan program APD  



c. Menyimpan data hasil difraksi sinar-X dalam format .DOC sehingga didapatkan data 

berupa intensitas vs 2θ atau  dspacing. 

d. Mentabulasikan intensitas vs 2θ atau intensitas vs dspacing. Disarankan untuk mengolah 

data menggunakan I vs. d karena tidak tergantung panjang gelombang sinar-x yang 

digunakan. 

e. Mencocokkan data dengan mengunakan kartu yang sudah diketahui atau dapat juga 

menggunakan software database JCPDF-ICDD 

f. Membuat tabel hasil analisis kualitatif dengan format sebagai berikut  

 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengolah data hasil difraksi sinar-X untuk mengetahui 

seberapa banyak fraksi berat dari sampel yang diujikan, mengetahui parameter kisi dari masing-

masing fasa dengan menggunakan metode Rietveld. Tahapan Proses Analisis kualitatif dengan 

menggunakan GSAS: 

a. Untuk dapat menjalankan program GSAS, file XRD biner harus dikonversi ke ASCII 

(Philips Salemba: file .RD dikonversi menjadi file .UDF) dengan menggunakan 

program APD, cara yang digunakan untuk mengkonversi file ini sama dengan proses 

yang dilalui untuk analisis kualitatif. 

b. Membuat data input untuk GSAS berupa file .raw dan .prm dengan menggunakan 

program Bella v2. 

c. Selain menyiapkan file input, masih terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan 

sebelum bekerja dengan GSAS yaitu sebagai berikut: 

d. Perkiraan fasa Kristal yang terdapat dalam sampel, hal ini bias didapatkan dari data 

lain, misalnya dari referensi, hasil analisis komposisi dengan XRF, AAS. 

e. Perkiraan struktur Kristal dari fasa, hal ini bisa didapatkan dari referensi berupa 

JCPDS, Pearson’s Handbook of Crystallography Data, atau dapat juga di coba dengan 

proses trial and error. 

• Perkiraan parameter kisi dari fasa Kristal 

• Menjalankan program GSAS  

• Membuat satu nama eksperimen baru dalam GSAS 

f. Memasukkan data input awal seperti fasa, parameter kisi, space group, posisi atom. 



g. Memasukkan data input untuk histogram yang berupa file .Raw dan .Prm yang telah 

dibuat dengan menggunkan program Bella 

h. Menjalankan POWPREF dan GENLES untuk masing-masing box yang ingin di 

refine hingga didapatkan nilai Chi yang kecil (atau proses yang dilakukan sudah 

konvergen)   

i. Menyimpan grafik hasil proses refinement GSAS (grafik kurva least square, kurva 

error, dan gambar perbandingan antara kurva eksperimen dengan kurva hasil 

obeservasi dengan menggunakan GSAS) 

C. Studi Kasus Analisis Kualitatif dan Kuantitatif 

Sampel yang digunakan dalam analisis kualitatif ini merupakan fasa yang terbentuk dari hasil 

campuran fasa 90%  BaFe12O19 dengan 10%  karbon. 

1. Studi Kasus analisis Kualitatif 

Tahap-tahap yang dilakukan untuk analisis kualitatif ini dijabarkan sebagai berikut: 

a. Merubah file .RD (data hasil difraksi sianr-X) menjadi file .DI  

1) Buka program APD, hingga muncul tampilan menu utama sebagai berikut 

 

 

 

• Pilih “System Preparation” 

• Pilih “System Parameter” 
 

• Pada data directory ketik C:\ 
kemudian tekan F5 

• Pilih folder tempat anda 
menyimpan file GSAS 

Dalam kasus ini 
C:\SAMPELA 
• Lakuakan hal yang sma 

untuk Temporary File 
• Kemudian tekan Esc hingga 

kembali ke menu awal 

 



 

 

 

2) Pilih menu “Pattern Treatment” 

 

 

   

 

 

 

• Pilih “Peak Search” enter 
• Tekan F5 
• Pilih file SAMPELA.RD 

• Enter 
 

 

• Tekan F1 
• Maka akan muncul gambar 

pola difraksi sinar-x dari 
sampel A 

• Tekan Esc hinga kembali ke 
menu awal 

 



 

b. Merubah File .DI menjadi .DOC 

 

Untuk menyimpan file hasil difraksi tekan F8, kemudian ketik direktori penyimpanan file 

dokumen serta nama dokumen, contoh C:\SAMPELA\SAMPELA.DOC kemudian enter, maka 

file secara otomatis tersimpan dalam folder yang dipilih. Hasil dokumen yang disimpan dapat 

dilihat dalam lampiran 2. 

Tekan Esc hingga kembali ke submenu “Utilities” 

c. Merubah file .RD menjadi .UDF 

 

 

 

 

 

d. Mengkonversi file .UDF ke dalam Excel 

1) Jalankan program Bella dengan cara mengklik shortcut gambar berikut 

• Pilih menu “Utilities” 

• Pilih “View file” 
• Pilih “DI File” enter 

• Pilih file DI yang akan 
digunakan 

• enter 

• Pada submenu “Utilities” 
pilih “UDI\UDF File 
Format” 

• Pilih “Scan File → UDF” 
• Enter 

• Pilih file yang akan diubah 
dengan cara tekan F5  

• Enter 

• File dalam format UDf 
secara otomatis tersimpan 
dalam folder 



 

Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

2) Buka file .udf yang telah disimpan dalam folder C:\SAMPELA, kemudian klik open 

 

Maka pada layar akan muncul tampilan sebagai berikut 

 

3) Untuk dapat melihat grafik hasil difraksi sinar-X, klik “Grafik”, maka akan muncul 

tampilan sebagai berikut 



 

Klik “Simpan Hasil” kemudian pilih “dalam Excel” untuk membuat grafik 

 

4) Membuat grafik hasil difraksi sinar-X dengan menggunakan Microsoft Excel 2003/2007 

5) Membuat tabel analisis kualitatif 

6) Melakukan pencarian fasa-fasa yang terbentuk dengan menggunakan software JCPDF-ICDD 

berdasarkan three strongest line. Daftar kartu yang digunakan berada dalam lampiran 3. 

Hasil Analisis kualitatif untuk campuran fasa 90%  BaFe12O19 dengan 10%  karbon. 

No 
Rel. int 

(%) Angle (2θ) 

d-hkl 

h k l no. ref fasa eks 1 eks 2 Ref 

1 100 38.705 2.6993 2.7051 2.6991 1 0 4 840306 Fe2O3 

2 71.4 41.64 2.5166 2.5221 2.5173 1 1 0 840306 Fe2O3 

3 42.3 28.195 3.6723 3.6803 3.6743 0 1 2 840307 Fe2O3 

4 27.3 63.755 1.6938 1.6974 1.6944 1 1 6 840306 Fe2O3 

5 25.4 58.185 1.8397 1.8437 1.8409 0 2 4 840306 Fe2O3 

6 23.7 33.145 3.136 3.1428 3.1500 0 3 1 160653 Fe2O3 

7 19.2 32.88 3.1606 3.1675 3.1500 0 3 1 160653 Fe2O3 

8 19.2 47.965 2.2007 2.2055 2.2018 1 1 3 840307 Fe2O3 

9 15.5 75.975 1.4533 1.4564 1.4533 3 0 0 840306 Fe2O3 

10 15.2 35.08 2.968 2.9745 2.9645 1 1 0 780137 BaFe12O19 



11 14.8 74.015 1.486 1.4893 1.4859 2 1 4 840306 Fe2O3 

12 13.2 36.095 2.8872 2.8935 2.8900 0 0 8 070276 BaFe12O19 

13 10.1 40.015 2.6143 2.62 2.6146 1 1 4 780133 BaFe12O19 

14 9.3 37.625 2.7738 2.7799 2.7779 1 0 7 430002 BaFe12O19 

15 8.8 22.035 4.6805 4.6907 4.6494 1 0 2 780133 BaFe12O19 

16 7 86.1 1.3103 1.3132 1.3111 1 0 10 840306 Fe2O3 

17 6.8 25.065 4.1222 4.1311 4.1300 2 0 1 150615 Fe2O3 

18 4.9 68.15 1.5965 1.6 1.5959 1 2 2 840308 Fe2O3 

19 4.1 43.44 2.417 2.4223 2.4227 2 0 3 430002 BaFe12O19 

20 4.1 47.26 2.2316 2.2364 2.2352 2 0 5 840757 BaFe12O19 

21 3.6 51.335 2.0651 2.0696 2.0693 2 0 2 840308 Fe2O3 

22 3.3 20.325 5.0696 5.0806 5.0000 0 0 5 150615 Fe2O3 

 

2. Studi Kasus Analisis Kuantitatif 

Setelah melakukan tahap analisis kualitatif, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisisi 

kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui persen berat (Wt.%) dari fasa-fasa yang terdapat 

dalam suatu sampel, parameter kisi, dan sistem kristal menggunakan software GSAS dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a. Membuat file .raw dan .prm dengan menggunakan software Bella V.2 yang digunakan 

sebagai data input untuk histogram. 

1) Jalankan program Bella dengan cara mengklik shortcut gambar berikut 

2) Buka file .UDF yang akan dikonversi menjadi .raw dan .prm 

3) Untuk membuat file dalam format .raw maka pada menu simpan hasil kita pilih dalam 

raw, seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut 

 



Kemudian simpan di  dalam folder yang sama yang digunakan untuk menyimpan semua data 

input untuk program GSAS. 

4) Setelah membuat file dengan format .raw maka selanjutnya adalah membuat file dengan 

format .prm. format file ini dapat dibuat dengan cara mengklik menu keperluan GSAS 

kemudian pilih buat file PRM yang dapat dilihat dalam gambar berikut 

 

Setelah di klik maka akan muncul tampilan untuk memilih panjang gelombang yang digunakan.  

 

5) Setelah semua tahap dilewati maka proses penyiapan file input telah selesai. Kedua 

format baik .raw dan .prm digunakan sebagai input data histogram dalam GSAS 

 

b. Menyiapkan data input awal seperti nama fasa, space group, parameter kisi dan posisi atom. 

Berikut ini merupakan data input untuk sampel 90%BaFe12O19 + 10% C 

1. Fasa BaFe12O19  

Nama fasa : Barium Iron Oxida 

Space Group : P63/mmc 

Parameter kisi : a = b =5.8920 c = 23.1830 

 α = β = 90o  γ = 120o 

 

 

Posisi atom :  



 

Site 

label 

Element x y z 

Ba Ba 0.6667 0.3333 0.2500 

Fe Fe1 0.0000 0.0000 0.0000 

Fe Fe2 0.0000 0.0000 0.257 

Fe Fe2 0.000 0.000 0.2500 

Fe Fe3 0.3333 0.6667 0.0271 

Fe Fe4 0.3333 0.6667 0.1903 

Fe Fe5 0.1687 0.3374 -0.1082 

O O1 0.0000 0.0000 0.1509 

O O2 0.3333 0.6667 -0.0545 

O O3 0.11565 0.3129 0.0519 

O O4 0.5026 0.0052 0.1496 

O O5 0.5026 0.0052 0.1496 

  

2. Fasa Fe2O3 

Nama Fasa : Iron Oxida (Hematite) 

Space Group : R -3 c 

Parametr kisi : a = b =5.038 c = 13.772  

α = β = 90o  γ = 120o 

Posisi atom :  

Site label Element x y z 

Fe Fe 0 0 0.3553 

O O 0.3059 0 0.25 

 

 

c. Membuat file eksperimen baru 



 

Ketika tombol “Read” di tekan maka akan muncul box yang berisi konfirmasi pembuatan file 

eksperimen baru, kemudian klik tombol “Create” 

 

Setelah tombol “Create” di klik, muncul muncul box yang berfungsi untuk menuliskan sebuah 

judul untuk eksperimen yang akan dijalankan, dalam contoh ini nama yang digunakan adalah 

“Hematite dan Barium Heksaferrat”  kemudian klik “Set” 

 

Setelah di klik maka layar kerja EXPGUI terbuka pada menu “LS Control” 

• Pilih direktori yang ingin 
digunakan 

• Ketikkan nama file 
eksperimen yang akan 
dibuat. Yaitu 
“HEMATITE” 

• Klik “Read” 



 

 

d. Memasukkan data Fasa dalam eksperimen 

Pada panel fasa klik “Add Phase” 

 

Maka akan muncul box untuk mengisi data input berupa nama fasa, parameter kisi (a, b, c, α, β, 

γ) dan space group. Seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut ini 

 

Setelah semua data input diisi klik “Add”, maka akan muncul box yang berisi informasi 

mengenai psoisi atom. Jika symbol space group yang masukkan benar klik “Continue” jika ada 

kesalahan atau ingin diperbaiki maka klik “Redo”. Setelah itu akan muncul box yang 

menyatakan konfirmasi adanya penambahan fasa baru lalu klik “OK”. 



  

Sehingga tampilannya akan menjadi sebagai berikut 

 

Fasa kedua yang ditambahkan dalam file eksperimen GSAS ini adalah fasa Fe2O3 , lakukan cara 

yang sama dengan proses pengisian data untuk fasa pertama 

 



 

 

e. Tahap selanjutnya menambahkan data untuk posisi atom dengan menekan tombol “Add New 

Atom” yang terletak pada bagian bawah panel fasa, kemudina muncul box untuk pengisian 

posisi atom sebagai berikut 

 

Masukkan data posisi atom satu persatu dengan mengklik “More atom”, setelah selesai klik 

“Add Atoms” 

 

 



Sehingga tampilan pada pael fasa menjadi seperti berikut 

 

Untuk pengsian posisi atom pada fasa kedua lakukan hal yang sama seperti pada fasa pertama. 

Yang dapat dilihat dalam gambar berikut 

 

 



f. Menambahkan data histogram ke dalam eksperimen 

Buka Panel Histogram, kemudian tekan tombol “Add New Histogram” maka muncul box seperti 

berikut 

 

 

 

 

Maka tampilan pada panel histogram menjadi sebagai berikut: 

• Untuk mengisi Instrument 
Parameter File klik “Select 
File”  

• Pilih file dalam format .prm 
• Klik “Open”  

• Klik “OK”  

• Klik “Add”  

• untuk mengisi Data file, klik 
“Select File”  

• pilih file dalam format .raw 
yang sudah disimpan 
sebelumnya. 

• Klik “Open”  

• Klik  “OK”  



 

 

g. Menjalankan POWPREF dan GENLES 

POWPREF 

Sebelum program least square dijalankan, terlebih dahulu jalankan program POWPREF. Hal ini 

disebabkan karena POWPREF berkaitan langsung dengan data histogram. Oleh karena itu 

POWPREF harus dijalankan apabila terdapat perubahan konstanta kisi, lebar puncak, simetri 

parameter, atau jika anda melakukan perubahan dalam data histogram. 

 

 

 

POWPREF dapat dijalankan 
dengan menggunakan tiga cara 
yaitu 

1. Menekan menu powder 
kemudian pilih powpref 

2. Langsung menekan submenu 
POWPREF 

3. Menekan tombol Alt + P 



Ketika program POWPREF pertama kali dijalankan maka akan muncul jendela yang 

menunjukkan bagaimana kemajuan dari program yang dijalankan, yang dapat dilihat dalam 

gambar dibawah ini. 

 

Ketika POWPREF memodifikasi file .EXP, maka akan muncul pesan seperti pada gambar 

dibawah ini. Jika tombol “Load New” ditekan maka file .EXP yang baru akan disimpan. 

Sedangkan jika tombol “Continue Editing” ditekan, maka EXPGUI akan mengedit data file .EXP 

versi sebelumnya. Jika terdapat banyak perubahan, dan file .Exp disimpan maka perubahan yang 

dibuat oleh POWPREF akan hilang. POWPREF hanya membuat sedikit perubahan pada file 

.EXP sehingga hanya sedikit alasan untuk menolak perubahan. Tetapi jika sebuah program 

seperti GENLES membuat banyak perubahan yang tidak sesuai dalam eksperimen, maka opsi 

“Continue Editing” merupakan cara yang mudah untuk menjaga file .EXP yang sebelum 

menjalankan tahapan yang selanjutnya. 

 

 

GENLES 

Setelah menjalankan POWPREF maka tahap selanjutnya adalah menjalankan GENLES, cara 

untuk menjalankan GENLES hampir sama dengan cara menjalankan POWPREF, yaitu dapat 

dilakukan dengan menggunakan tiga cara; 1) menekan tombol GENLES pada submenu, 2) 



Menekan menu “Powder” kemudian pilih GENLES, atau 3) dengan menekan Alt + G. Setelah 

menjalankan GENLES maka akan muncul layar yang menunjukkan status refinement seperti 

pada gambar dibawah ini 

 

Ketika GENLES selesai, maka akan muncul box untuk menanyakan aksi yang akan dilakukan 

selanjutnya. Jika tombol “Load New” ditekan, maka perubahan file .EXP yang baru akan 

disimpan. Sedangkan jika tombol “Continue Editing” ditekan, maka hasil dari refinement akan 

ditolak 

 

Untuk dapat melihat hasil refinement secara detail, kita harus membuka file .LST yang dapat 

dijalankan dengan menggunakan program LISTVIEW. Isi yang terdapat dalam box LISTVIEW 

diperbaharui sesuai dengan kemajuan proses refinement. 



 

h. Memplot data menggunakan LIVEPLOT 

EXPGUI tidak memberikan cara lain untuk menampilkan plot dari data difraksi kecuali 

LIVEPLOT. Cara untuk menjalankan LIVEPLOT hampir sama dengan POWPREF yaitu dengan 

menekan tombol LIVEPLOT dalam “botton bar” atau dengan menekan item LIVEPLOT  dalam 

Menu “Graph” 

 

 



 

 

Posisi refleksi dapat ditandai dengan cara menekan menu “file” kemudian pilih “Tickmarks”. 

Indeks refleksi juga dapat ditampilkan dengan cara menekan tombol “h” atau “H” pada daerah 

refleksi yang ingin diberi label. Hasilnya dapat dilihat alam gambar dibawah ini 

Setelah menjalankan 
tujuh kali iterasi maka 
dihasilkan plot data 
difraksi seperti gambar 
disamping 

• Tanda X hitam 
menunjukkan data 
observasi 

• Garis merah 
menunjukkan hasil 
perhitungan 

• Garis hijau 
menunjukkan 
pencocokan 
background 

• Garis biru 
menunjukkan 
perbedaan antara 
data hasil 
perhitungan dengan 
data obesevasi 



 

i. Menambahkan refinement Least Square 

Pencocokan pertama yang diperoleh dalam program yang dijalankan sebelumnya tidak cukup 

baik. “First Derivative” yang muncul dalam plot perbedaan puncak mengindikasikan bahwa 

puncak  berada dalam posisi yang kurang tepat, sehingga harus dijalankan proses refinement 

pada parameter kisi dan koreksi titik nol. 

 

 

Pertama-tama 
refine 
parameter kisi 
sampai 
beberapa kali 
iterasi (cycle) 
kemudian 
refine koreksi 
titik nol ada 
iterasi terakhir 



 

 

Pada tahap ini sangat baik untuk menjalankan POWPREF dan GENLES lagi untuk memperbaiki 

posisi puncak sehingga besarnya Chi**2 dapat berkurang. 

POWPREF dan GENLES juga dilakukan terhadap posisi atom dari masing-masing fasa, Panel 

Scaling untuk mengetahui fraksi berat dari masing-masing fasa, kemudian panel Pofile hingga 

diperoleh nilai Chi**2 yang kecil. Hasil refinement yang baik memiliki nilai Chi dalam rentang 

1-1.5. Berikut ini merupakan hasil refinement  setelah melakukan iterasi sebanyak 639 kali 

Setting bendera 
refinement pada 
parameter kisi dan 
juga koreksi titik nol 
kemudian jalankan 
GENLES  

Setelah GENLES 
dijalankan maka 
muncul layar 
yang berisi 
informasi 
kemajuan proses 
refinement 



 

j. Menampilkan Grafik kurva perbandingan, Kurva Error , dan Kurva Least Square  

POWPLOT digunakan untuk memplot data difraksi, hal ini dapat dilakuakan degan menekan 

tombol POWPLOT pada menu bar atau dengan menekan menu “Powder” kemudian pilih 

POWPLOT. Sehingga muncul tampilan dalam DOS seperti yang dapat dilihat dibawah ini 

 



 

 

 

 

 

 

• ketik “a” enter 

• Ketik “n” 
enter 

• Ketik “h 1 t m 
p “ enter 

• Maka akan 
muncul kurva 
perbandingan  

• Untuk menyimpan 
kurva perbandingan 
klik file pilih “save” 
maka kan muncul 
box seperti gambar 
disamping 

• File disimpan dengan 
type .bmp 

• Kill “save” 
• Minimize gambar 

(jangan di close) 
• Kembali ke menu 

DOS 

• Ketik nama file  
• Pilih jenis file  .bmp 
• Klik “save” 

• Minimize gambar 
(jangan di close) 

• Kembali ke menu 
DOS 

• Tekan enter 
• Ketik “y” enter 
• Maka akan muncul 

kurva error 
• Jik aingin menyimpan 

kuva error ini, klik file 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tekan enter 
• Maka akan 

muncul kurva 
Least Suare 
seperti gamabr 
disamping 

• Jikaingin 
menyimpan 
kuva Least 
Square ini, klik 
file pilih 
“Save” 

• Ketik nama 
file  

• Pilih jenis file  



 

 

 

RANGKUMAN 

Pengolahan data difraksi dapat dilakukan secara komputerisasi menggunakan beberapa software 

pengolah data dintaranya APD (Automatic Powder Diffraction), ICDD (International Card for 

Data Diffraction), Bella V2, GSAS (General Structure Analysis System). APD merupakan 

software yang berasal dari peralatan difraksi yang digunakan, software ini berfungsi untuk 

mengumpulkan data difraksi, data difraksi yang dihasilkan berupa 2θ, jarak bidang d, dan 

intensitas. ICDD merupakan software yang berisi kumpulan kartu data dari berbagai zat yang 

telah ditemukan yang digunakan untuk melakukan analisis kualitaif. Software Bella V.2 

merupakan sebuah program yang berfungsi untuk mengkonversi data hasil difraksi ke dalam 

bentuk Microsof Excel dan mengkonversi data dengan format .udf  menjadi .raw dan .prm yang 

digunakan sebagai data awal untuk melakukan analisis kuantitatif dengan GSAS. GSAS 

merupakan sebuah software yang menggunakan metode penghalusan Rietveld untuk mengolah 

data difraksi. Dari hasil refinement dengan menggunakan GSAS dapat diketahui beberapa 

informasi mengenai fasa yang berada dalam sampel yang diujikan, fraksi berat, parameter kisi. 
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LAMPIRAN 1 

GEOMETRI KISI 

1.1 Jarak Bidang 

Nilai dai d, jarak diantara bidang-bidang yang bedekatan dalam set (hkl), dapat ditemukan 

dengan menggunkan persamaan berikut: 

Kubik  1B� = ℎ� + G� + ��I�  

  

Tetragonal 

  1B� = ℎ� + G�I� + ���� 

Heksagonal 1B� = 43 Éℎ� + ℎG + G�I� Í + ���� 

Rhombohedral 1B� = "ℎ� + G� + ��%sin�6 + 2"ℎG + G� + ℎ�%"cos�6 − cos 6%I�"1 − 3cos�6 + 2cosH6%  

Orthorhombik 1B� = ℎ�I� + G�J� + ���� 

Monoklinik 1B� = 1sin�7 Éℎ�I� + G�sin�7J� + ���� − 2ℎ� cos 7I� Í 

Triklinik 1B� = 1�� "ê��ℎ� + G� + ê��êHH�� + 2ê��ℎG + 2ê�HG� + 2ê�Hℎ�% 

Dalam persamaan untuk kristal triklinik 

 V= volume unit sel  

 S11 = b2c2sin2
α  

 S22 = a2c2sin2
β 



 S33 = a2b2sin2
γ 

 S12 = abc2(cos α cos β – cos γ) 

 S12 = a2bc(cos β cos γ – cos α) 

 S12 = abc2(cos γ cos α – cos β) 

 

1.2 Volume Sel 

Kubik � = I� 

Tetragonal � = I�� 

Heksagonal 

� = √3I��2 = 0.866I�� 

Rhombohedral 

� = IHR1 − 3cos�6 + 2cosH6 

Orthorhombik � = IJ� 

Monoklinik � = IJ� sin 7  
Triklinik 

� = I�R1 − cos�6 − cos�7 − cos�8 + 2 cos 6 cos 7 cos 8 

 

1.3 Sudut Interplanar 

Sudut � diantara bidang bidang (h, k, l) dari jarak d1, dan bidang (h2k2l2) dari bidang  d2, dapat 

ditemukan dari persamaan berikut (V adalah volume unit sel)  

Kubik 

cos � = ℎ�ℎ� + G�G� + ����R"ℎ�� + G�� + ���%"ℎ�� + G�� + ���% 

Tetragonal 



cos � = ℎ�ℎ� + G�G�I� + ������
hiℎ�� + G��I� + �����j iℎ�� + G��I� + �����j

 

Heksagonal 

cos � = ℎ�ℎ� + G�G� + 12 "ℎ�G� + G�ℎ�% + 3I�4�� ����
ëiℎ�� + G�� + ℎ�G� + 3I�4�� ���j iℎ�� + G�� + ℎ�G� + 3I�4�� ���j 

Rhombohedral 

cos � = I)B�B��� Õsin�6"ℎ�ℎ� + G�G� + ����%
+ "cos�6 − cos 6%"G��� + G��� + ��ℎ� + ��ℎ� + ℎ�G� + ℎ�G�%Ö 

Orthorhombik 

cos � = ℎ�ℎ�I� + G�G�J� + ������
hiℎ��I� + G��J� + �����j iℎ��I� + G��J� + �����j

 

Monoklinik 

cos � = B�B�sin�7 Ðℎ�ℎ�I� + G�G�sin�7J� + ������ − "��ℎ� + ��ℎ�% cos 7I� Ñ 
Triklinik 

cos � = B�B��� Õê��ℎ�ℎ� + ê��G�G� + êHH����
+ ê�H"G��� + G���% + ê�H"��ℎ� + ��ℎ�% + ê��"ℎ�G� + ℎ�G�%Ö 
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DOKUMEN HASIL DIFRAKSI SINAR-X 

 

Pencampuran 90% BaFe12O19 dengan 10% karbon  
    
   File : SAMPEL A. DI                                           3 dec 2008 22:24 
   ================================================ ============================== 
   Material Science                                  PC-APD, Diffraction software 
 
                  Sample identification : BaFe 12O19 90% + C 10% 
                       Data measured at : 7 nov 200 8 14:46:00 
 
                    Diffractometer type : PW3710 BA SED 
                             Tube anode : Co 
                 Generator tension [kV] : 40 
                 Generator current [mA] : 30 
                  Wavelength Alpha1 [  ] : 1.78896 
                  Wavelength Alpha2 [  ] : 1.79285 
        Intensity ratio (alpha2/alpha1) : 0.500 
                        Divergence slit : 1/4ø 
                         Receiving slit : 0.2 
                     Monochromator used : NO 
 
                      Start angle [ø2é] :  20.010 
                        End angle [ø2é] : 104.970 
                        Step size [ø2é] :   0.020 
                      Maximum intensity : 510.7600 
                      Time per step [s] :   0.500 
                           Type of scan : CONTINUOU S 
 
                 Minimum peak tip width :   0.00 
                 Maximum peak tip width :   1.00 
                        Peak base width :   2.00 
                   Minimum significance :   0.75 
                        Number of peaks :  23 
 
 
Angle    d-value  d-value  Peak width  Peak int   B ack.int   Rel.int  Signif. 
[ø2é]    à1 [  ]   à2 [  ]     [ø2é]     [counts]   [counts]     [%]   
 
20.325   5.0696   5.0806     0.640         17        156       3.3      1.01 
22.035   4.6805   4.6907     0.240         45        156       8.8      1.60 
25.065   4.1222   4.1311     0.240         35        154       6.8      0.78 
28.195   3.6723   3.6803     0.080        216        146      42.3      0.88 
32.880   3.1606   3.1675     0.160         98        135      19.2      0.84 
33.145   3.1360   3.1428     0.120        121        135      23.7      1.67 
35.080   2.9680   2.9745     0.120         77        132      15.2      2.09 
36.095   2.8872   2.8935     0.200         67        132      13.2      1.22 
37.625   2.7738   2.7799     0.240         48        132       9.3      2.16 
38.705   2.6993   2.7051     0.140        511        130     100.0      5.74 
40.015   2.6143   2.6200     0.320         52        130      10.1      3.59 
41.640   2.5166   2.5221     0.080        365        128      71.4      0.77 
43.440   2.4170   2.4223     0.320         21        128       4.1      0.79 
47.260   2.2316   2.2364     0.320         21        123       4.1      0.84 
47.965   2.2007   2.2055     0.100         98        123      19.2      0.91 
51.335   2.0651   2.0696     0.800         18        125       3.6      1.65 
58.185   1.8397   1.8437     0.200        130        114      25.4      2.50 
63.755   1.6938   1.6974     0.240        139        123      27.3      3.94 
68.150   1.5965   1.6000     0.240         25        121       4.9      1.47 
74.015   1.4860   1.4893     0.200         76        112      14.8      1.20 
75.975   1.4533   1.4564     0.120         79        112      15.5      0.93 
86.100   1.3103   1.3132     0.240         36        112       7.0      1.26 
90.885   1.2553   1.2581     0.480         16        114       3.1      0.99 
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