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ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF 

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. 

Sebagai contoh, teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis berapa persen ZnO dan Al2O3 

yang terdapat dalam satu campuran, sedangkan teknik analisis yang lain hanya bisa memberikan 

persentase dari Zn, Al, dan O yang terdapat dalam campuran. 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). 
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Konsentrasi dari fasa kristal dapat diperoleh dengan menggunakan metode yang berdasar 

pada perbandingan intensitas dari puncak difraksi dengan data standar. Metode ini dikenal 

dengan nama metode absorpsi difraksi yang dihitung dengan menggunakan persamaan Klug: 

�� =
��� �	
 �� ���� � ��

�� − ��� �	
 �� ���� � ��� − ���
 

Dimana I1 mix dan I1 pure adalah intensitas dari fasa campuran dan fasa murni. Sedangkan A1 

dan A2 adalah besarnya koefisien absorpsi dari masing-masing fasa.  

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. Untuk 

analisis kuantitatif, proses preparasi sampel harus dilakukan dengan hati-hati, jika akurat dan 

dapat dipercaya maka dapat diperoleh hasilnya. Pengaruh dari beberapa faktor seperti preferred 

orientation, texturing, dan particle size broadening harus diminimalkan. 

Gambar 1. Pola difraksi untuk 
Y2O3, ZnO, dan campuran antara 
Y2O3 dan ZnO dengan 
perbandingan 50:50  
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XRD memnpunyai 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. 

Dengan XRD dapat dilakukan hal-hal berikut: 

• analisis unsur pada campuran (jika tidak terbentuk senyawa) 

• analisis senyawa pada campuran.  

Dengan XRF atau analisis kualitatif yang lain: 

• hanya analisis unsur, tidak bisa senyawa. 

Contoh kelebihan analisis Kimia dengan XRD: 

• Senyawa AB dapat diidentifikasi dengan XRD, tetapi analisis kualitatif lain hanya 

mampu mengidentifikasi elemen A dan B. Misal terbentuk senyawa AxBy  atau AxB2y, 

semua dapat diidentifikasi dengan XRD, sedang XRF (atau analisis lain) hanya mampu 

mengidentifikasi elemen A dan B.  

• Baja terdiri dari Fe, Mn, C dll dapat berbentuk martensit, austenit, ferrit atau cementit. 

XRD dapat mengidentifikasi fase-fase ini, sedangkan analisis lain hanya dapat 

mengidentifikasi sebatas prosentase Fe, Mn atau C. 

• Dapat membedakan beberapa allotropi: seperti silikat pada SiO2 dapat berbentuk amorf 

dan enam jenis kristal yang berbeda. 
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SOFTWARE UNTUK ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF 

1. APD (Automated Powder Diffraction) 

APD merupakan sebuah software yang dapat digunakan untuk mengkonversi file .RD agar 

dapat diolah lebih lanjut dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Berikut ini merupakan 

menu utama yang ada di dalam program 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. 
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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  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. 
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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 impuriti 

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 
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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 
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PROSEDUR ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF 

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: 

1. Menyiapkan data hasil difraksi sinar-X dalam format .RD 

2. Mengkonversi file .RD ke dalam format .DI dengan menggunakan program APD  

3. Menyimpan data hasil difraksi sinar-X dalam format .DOC sehingga didapatkan data berupa 

intensitas vs 2θ atau  dspacing. 

4. 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. 

5. Mencocokkan data dengan mengunakan kartu yang sudah diketahui atau dapat juga 

menggunakan software database JCPDF-ICDD 

6. Membuat tabel hasil analisis kualitatif dengan format sebagai berikut  

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 menggunkan metode Rietveld 

Tahapan Proses Analisis kualitatif dengan menggunakan GSAS. 

1. 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. 

2. Membuat data input untuk GSAS berupa file .raw dan .prm dengan menggunakan program 

Bella v2. 
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3. Selain menyiapkan file input, masih terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum 

bekerja dengan GSAS yaitu sebagai berikut: 

a. Perkiraan fasa Kristal yang terdapat dalam sampel, hal ini bias didapatkan dari data lain, 

misalnya dari referensi, hasil analisis komposisi dengan XRF, AAS. 

b. 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. 

c. Perkiraan parameter kisi dari fasa Kristal 

4. Menjalankan program GSAS  

5. Membuat satu nama eksperimen baru dalam GSAS 

6. Memasukkan data input awal seperti fasa, parameter kisi, space group, posisi atom. 

7. Memasukkan data input untuk histogram yang berupa file .Raw dan .Prm yang telah dibuat 

dengan menggunkan program Bella 

8. Menjalankan POWPREF dan GENLES untuk masing-masing box yang ingin di refine 

hingga didapatkan nilai Chi yang kecil (atau proses yang dilakukan sudah konvergen)   

9. 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) 
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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. 

STUDI KASUS ANALISIS KUALITATIF 

Tahap-tahap yang dilakukan untuk analisis kualitatif ini dijabarkan sebagai berikut: 

1. Merubah file .RD (data hasil difraksi sianr-X) menjadi file .DI  

a. Buka program APD, hingga muncul tampilan menu utama sebagai berikut 

 

 

b. Pilih menu “Pattern Treatment” 

 

• 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 

• Pilih “Peak Search” enter 
• Tekan F5 

• Pilih file SAMPELA.RD 
• Enter 
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2. 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 1. 

Tekan Esc hingga kembali ke submenu “Utilities” 

• Tekan F1 
• Maka akan muncul gambar 

pola difraksi sinar-x dari 
sampel A 

• Tekan Esc hinga kembali ke 
menu awal 
 

• Pilih menu “Utilities” 
• Pilih “View file” 
• Pilih “DI File” enter 

• Pilih file DI yang akan 
digunakan 

• enter 
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3. Merubah file .RD menjadi .UDF 

 

 

4. Mengkonversi file .UDF ke dalam Excel 

a. Jalankan program Bella dengan cara mengklik shortcut gambar berikut 

 

Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

b. Buka file .udf yang telah disimpan dalam folder C:\SAMPELA, kemudian klik open 

 

• 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 
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Maka pada layar akan muncul tampilan sebagai berikut 

 

c. 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 

 

d. Membuat grafik hasil difraksi sinar-X dengan menggunakan Microsoft Excel 2003/2007 

e. Membuat tabel analisis kualitatif 
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f. Melakukan pencarian fasa-fasa yang terbentuk dengan menggunakan software JCPDF-ICDD 

berdasarkan three strongest line. Daftar kartu yang digunakan berada dalam lampiran 2 

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 
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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: 

1. Membuat file .raw dan .prm dengan menggunakan software Bella V.2 yang digunakan 

sebagai data input untuk histogram. 

a. Jalankan program Bella dengan cara mengklik shortcut gambar berikut 

b. Buka file .UDF yang akan dikonversi menjadi .raw dan .prm 

c. 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. 

d. 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 
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Setelah di klik maka akan muncul tampilan untuk memilih panjang gelombang yang 

digunakan.  

 

e. Setelah semua tahap dilewati maka proses penyiapan file input telah selesai. Kedua 

format baik .raw dan .prm digunakan sebagai input data histogram dalam GSAS 

 

2. 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 

a. 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 
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b. 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 

 

3. 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” 

• Pilih direktori yang ingin 
digunakan 

• Ketikkan nama file 
eksperimen yang akan 
dibuat. Yaitu “HEMATITE” 

• Klik “Read” 
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Setelah di klik maka layar kerja EXPGUI terbuka pada menu “LS Control” 

 

 

4. 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 
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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 
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5. 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” 
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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 
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6. Menambahkan data histogram ke dalam eksperimen 

Buka Panel Histogram, kemudian tekan tombol “Add New Histogram” maka muncul box 

seperti berikut 

 

 

• untuk mengisi Data file, klik 
“Select File”  

• pilih file dalam format .raw 
yang sudah disimpan 
sebelumnya. 

• Klik “Open”  

• Klik  “OK”  
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Maka tampilan pada panel histogram menjadi sebagai berikut: 

 

 

7. 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 

• Untuk mengisi Instrument 
Parameter File klik “Select 
File”  

• Pilih file dalam format .prm 
• Klik “Open”  

• Klik “OK”  

• Klik “Add”  
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POWPREF harus dijalankan apabila terdapat perubahan konstanta kisi, lebar puncak, simetri 

parameter, atau jika anda melakukan perubahan dalam data histogram. 

 

 

 

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 

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 
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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 
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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. 

 

8. 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” 
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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 

Untuk memperbesar gambar 
dapat dilakukan dengan cara klik 
kanan, tahan, dan geser seberapa 
besar daerah yang ingin 
diperbesar 

Untuk kembali ke ukuran yang 
sebenarnya, klik kanan satu kali 
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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 

 

9. 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 
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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 
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10. 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 
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• 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 gmabar 
disamping 

• File disimpan dengan 
type .bmp 

• Kill “save” 
• Minimize gambar 

(jangan di close) 
• Kembali ke menu 

DOS 
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• Tekan enter 
• Ketik “y” enter 
• Maka akan muncul 

kurva error 
• Jik aingin 

menyimpan kuva 
error ini, klik file 
pilih “Save” 

• Ketik nama file  

• Pilih jenis file  .bmp 
• Klik “save” 
• Minimize gambar 

(jangan di close) 
• Kembali ke menu 

DOS 

• Tekan enter 
• Maka akan muncul 

kurva Least Suare 
seperti gamabr 
disamping 

• Jik aingin 
menyimpan kuva 
Least Square ini, klik 
file pilih “Save” 

• Ketik nama file  
• Pilih jenis file  .bmp 
• Klik “save” 

• Klik “Close” 

• Tutup layar DOS 
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LAMPIRAN 1 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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LAMPIRAN 2  DAFTAR KARTU ICDD YANG DIGUNAKAN 
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