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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Grafena 

Grafena memiliki susunan atom berkerangka heksagonal menyerupai sarang 

lebah yang membentuk satu lembaran setipis satu atom. Alotropi karbon ini 

ditemukan secara eksperimental tahun 2004 pada lapisan terluar dari karbon 

(Novoselov, 2004). Grafena dapat digambarkan sebagai atom satu lapis ringan 

dengan berat hanya 0,77 mg pada selembar 1 meter persegi. Setiap satu atom 

karbon memiliki ikatan sp2 dengan konfigurasi kisi datar. Dibandingkan dengan 

grafit yang memiliki ketebalan 1 mm, grafena jauh lebih tipis. Karena 

ketipisannya ini, grafena dijadikan salah satu contoh material berdimensi dua. 

2.1.1 Karakteristik Grafena 

Salah satu karakteristik grafena adalah keteraturan susunan atom karbon 

yang membentuk hampir sempurna. Terronesa et al (2010) menyatakan bahwa 

setiap atom karbon pada lapisan ini memiliki orbital π. Struktur material grafena 

terdiri dari dua atom tidak ekuivalen yang terhubung dengan jarak antar karbon ac-

c= 1.44 Å (Choi et al., 2010). Sel material grafena dapat dlihat pada Gambar 2.1. 

Keteraturan atom-atom yang sangat tinggi dan bahkan tanpa cacat ini timbul 

sebagai akibat ikatan atom-atom karbon yang kuat. Ikatan kimia atom-atom 

karbon pada material grafena merupakan superposisi 2s, dengan orbital 2px dan 

2py memberikan kesetimbangan energi pada kisi-kisi heksagonal 2D dan ikatan σ 

dengan 3 atom karbon yang berdekatan. Adanya riakan (rippling) pada keadaan 

tersuspensi ditunjukkan dengan amplitudo sekitar satu nanometer yang 

diakibatkan oleh ketidakstabilan kristal dua dimensi. 
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Gambar 2.1 Sel Material Grafena (Lu et al., 2009) 

Sebagai material baru, grafena memiliki sifat elektronik yang unggul dan 

sangat dipengaruhi oleh orbital pz yang membentuk dua pita π saling simetris 

berbentuk kerucut, dan bertumpuknya orbital simetris ini menjadikan grafena 

memiliki mobilitas pembawa muatan yang tinggi, yaitu mencapai lebih dari 

200.000 cm2/Vs. Daya tahan grafena terhadap tekanan jika dibandingkan dengan 

kekuatan baja adalah 100 kali lebih kuat, yaitu sebesar 42 N/m. Konduktivitas 

yang dimiliki oleh grafena sama dengan konduktivitas pada tembaga sehingga 

kemampuan konduksi grafena berada di atas material-material lain (Morozov, 

2008). 

2.1.2 Pemodelan 

Berbagai penelitian tentang pemodelan struktur kristal grafena berbentuk 

seperti pita yang dikenal sebagai Grafena Nanoribbon (GNR). Lapisan tunggal 

dari grafena dipotong dengan pola tertentu untuk menghasilkan sifat-sifat listrik 

yang tergantung dari tepi lembaran tersebut, dapat berbentuk zig-zag (Z) atau 

lengan kursi (armchair). GNR satu lapis memiliki celah pita yang besarnya 

bergantung pada lebar pita. Untuk bentuk tepi lengan kursi, terdapat tiga 

kelompok yang dibedakan oleh jumlah atom yang menyusun lebar pita, yaitu 3n, 
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3n + 1, dan 3n + 2 (Barone, 2006). GNR bentuk tepi zig-zag dan lengan kursi 

dapat dilihat pada Gambar berikut: 

 

Gambar 2.2 Grafena Nanoribbon (a) Tepi Zig-Zag dan (b) Tepi Lengan 
Kursi (Barone, 2006) 

 
2.1.3 Pembuatan Grafena 

Pengelupasan 

Cara paling mudah dalam metode pengelupasan adalah menggunakan 

selotip yang ditempelkan pada grafit. Pengulangan penempelan selotip pada grafit 

lalu dikelupas akan didapatkan lapisan sangat tipis yang terdiri dari satu lapisan 

grafena (Novoselov, 2004). Metode ini kemudian dikembangkan lagi seperti 

drawing method, yaitu menggunakan kristal grafit yang dipasang pada ujung 

Atomic Force Microscope (AFM) kemudian digoreskan seperti pensil pada 

substrat SiO2 (Zhang et al., 2004). Selain itu, metode lain yang digunakan adalah 

dengan pelarutan dalam larutan surfaktan sodium dodecyl benzene sulfonate 

(Lotya, 2009). Lotya menjelaskan bahwa grafit yang bersifat hidrofobik menjadi 

basah oleh air dan lapisan grafena akan terlepas kemudian dilakukan pengendapan 

serta pengeringan sehingga grafena dapat dikumpulkan. Metode ketiga yang 

dikembangkan adalah pengelupasan dari grafena oksida yang merupakan senyawa 

turunan grafena yang mengandung oksigen dan hidrogen (Stankovich, 2007). 

Dalam metode ini, endapan grafena oksida direduksi dengan senyawa hidrazin, 
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namun grafena yang dihasilkan tidak rata. Grafena yang dihasilkan dari grafena 

oksida dapat dilihat pada Gambar berikut: 

 

Gambar 2.3 Grafena Oksida (Stankovich, 2007) 

Penumbuhan Grafena dari SiC 

Keunggulan metode penumbuhan dari silikon karbida (SiC) adalah substrat 

SiC dapat langsung digunakan. Substrat SiC dengan muka silikon atau karbon 

dipoles rata lalu dipanaskan dalam vakum tingkat ultra (10-10 torr) sampai Si 

menyublim sehingga atom-atom karbon yang tertinggal di permukaan akan 

menyublim (de Heer, 2007). Material grafena yang dihasilkan memiliki mobilitas 

pembawa muatan mencapai 1129 cm2/Vs dan 18.100 cm2/Vs (Gaskill, 2009). 

Penumbuhan dengan Chemical Vapor Deposition (CVD) pada logam 

Logam-logam yang dipilih untuk metode ini adalah Ni dan Cu karena dapat 

dikikis sehingga material grafena tidak terikat pada substrat (Li, 2009). Atom 

karbon dari gas akan larut pada suhu 1000oC dan pada saat suhu diturunkan, 

kelarutan karbon akan berkurang sehingga menyebabkan timbulnya endapan di 

permukaan logam menjadi grafena. Pada perbatasan kristal logam dapat 

ditemukan grafena berlapis lebih dari satu. Grafena yang ditumbuhkan pada 

logam Ni dan Cu memiliki mobilitas muatan mencapai 100 – 2000 cm2/Vs lebih 

rendah bila dibandingkan dengan nilai teoritis yang mencapai lebih dari 200.000 

cm2/Vs (Reina, 2009). 
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2.2 Sintesis Grafena 

 Sintesis grafit oksida terdiri atas dua tahapan utama yaitu proses oksidasi 

dan proses reduksi. Proses oksidasi melibatkan reaksi oksidasi grafit menjadi 

grafit oksida. Grafit oksida diperoleh dari reaksi dengan oksidator kuat seperti 

HCl atau H2SO4. Grafit oksida tersusun dari beberapa lapisan grafena oksida 

dengan komposisi karbon, oksigen, dan hidrogen. Pada beberapa literatur, struktur 

kimia grafit oksida masih belum dapat ditentukan secara pasti dan masih menjadi 

perdebatan. Hal ini terjadi karena kerumitan material akibat sifat armorfusnya. 

Dari pengamatan struktur kimia grafit oksida oleh Park et al (2009) dijelaskan 

bahwa grafit oksida memiliki ikatan dengan gugus hidroksil dan epoksi. 

Komponen lain yang terdapat dalam grafit oksida adalah gugus karbonil dengan 

jumlah relatif sedikit. 

Grafit oksida memiliki kelarutan tinggi dalam air dan dihasilkan melalui 

proses ultrasonikasi. Proses ultrasonikasi menyebabkan terganggunya ikatan sp2 

pada struktur grafit (Basua and Bhattacharrya, 2012). Sebagian lembaran grafit 

oksida memiliki atom karbon dengan ikatan tetrahedral sp3 yang berpindah posisi 

sedikit di atas atau di bawah bidang grafena, sedangkan pada kondisi ideal grafena 

hanya memiliki atom karbon dengan ikatan trigonal sp2. Hal ini disebabkan 

karena penyusunan ulang struktur dan keberadaan ikatan kovalen pada gugus 

fungsional. 

Grafit oksida pertama kali dibuat oleh Brodie (1859) dengan menambahkan 

KClO3 ke dalam grafit yang dicampur dengan larutan HNO3. Hummers and 

Offeman (1958) kemudian melakukan modifikasi metode sintesis dengan 

mereaksikan grafit dan HCl dengan NaNO3 dan KMnO4. KMnO4 merupakan 
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oksidator kuat dan akan membentuk senyawa Mn2O7 dengan sifat lebih reaktif. 

Produk Hummer adalah bagian intinya berupa grafit sedangkan bagian luarnya 

adalah grafit oksida, sehingga perlu dilakukan perlakuan sebelum melakukan 

proses Hummer untuk meningkatkan derajat oksidasi. Perbandingan metode 

oksidasi grafit dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan Metode Oksidasi Grafit Menjadi Grafit Oksida (Compton 
and Nguyen, 2010) 

 Brodie Staudenmaier Hummer Modifikasi Hummer 
Tahun 1859 1898 1958 1999 2004 

Oksidator KClO3, 
HNO3 

KClO3 (atau 
NaClO3), 

HNO3, 
H2SO4 

NaNO3, 
KMnO4, 
H2SO4 

Pre-
oksidasi: 
K2S2O8, 

P2O5, 
H2SO4 

Oksidasi: 
KMnO4, 
H2SO4 

NaNO3, 
KMnO4, 
H2SO4 

Rasio C/O 2.16 – 2.28 N/A – 1.85 2.17 – 2.25 1.3 1.8 
Lama 
reaksi 

3 – 4 hari / 
10 hari 

1 – 2 hari / 
10 hari 

2 – 10 jam 6 jam pre-
oksidasi 

dan 2 jam 
oksidasi 

~ 5 hari 

Jarak antar 
Lembaran 

5.95 6.23 5.67 6.9 8.3 

  

 Proses oksidasi pada grafit dimulai saat grafit bereaksi dengan oksidator 

pada temperatur dingin. Selama proses oksidasi akan terbentuk gugus fenol pada 

daerah tepi grafena oksida karena reaksi dengan KMnO4 dan H2SO4. Pada sisi lain 

gugus fenol akan berubah menjadi gugus eter karena kondensasi akibat proses 

oksidasi secara terus-menerus. Gugus fenol pada tepi yang lain akan teroksidasi 

dan berubah menjadi gugus keton. Gugus keton yang terbentuk akan berubah 

menjadi gugus karboksil dan karbonil. 

Tahapan sintesis grafit oksida selanjutnya adalah proses ultrasonikasi 

menghasilkan grafena oksida. Grafena oksida kemudian akan memasuki tahap 
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reduksi dengan penambahan serbuk Zn. Reduksi grafit oksida dilakukan untuk 

memperoleh hasil akhir material berupa serbuk grafena. Indikator yang dapat 

dilihat dalam tahapan ini adalah perubahan warna yang terjadi pada grafena 

oksida. Songfeng and Hui (2011) membandingkan hasil sintesis yang 

dilakukannya antara warna grafit oksida yang berwarna kuning dengan grafit 

oksida tereduksi yang memiliki warna hitam. Indikator lain adalah rasio atomik 

antara karbon dan oksigen yang dapat diukur dengan X-Ray Photo Electron 

Microscope (XPS). Semakin besar rasio yang didapat menjelaskan bahwa proses 

reduksi berjalan dengan maksimal. 

 

2.3 Proses Hidrotermal 

Byrappa and Yohimura (2001) mendefinisikan prinsip metode hidrotermal 

sebagai reaksi heterogen dalam media pelarut yang dilakukan pada kondisi suhu 

dan tekanan tinggi dengan tujuan untuk melarutkan material yang tidak bisa 

terlarut dalam kondisi normal. Proses hidrotermal pertama kali digunakan oleh 

Roderck Murchinson (1792 – 1871) dalam mempelajari pembentukan batuan dan 

mineral yang dipengaruhi oleh air dengan suhu dan tekanan tinggi. Uap air 

bertekanan tinggi dalam proses hidrotermal ini merupakan substansi yang 

bertindak sebagai perubah fasa. 

Mekanisme yang terjadi dalam proses hidrotermal diantaranya adalah 

terlarutnya sedikit padatan dalam air, difusi zat terlarut, serta timbulnya senyawa 

berbeda dari padatan terlarut. Proses ini meliputi modifikasi struktur material dan 

mengurangi energi bebas pada sistem. Proses hidrotermal dapat dilakukan pada 
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tabung dengan tambahan teflon serta penutup yang keseluruhannya dilapisi 

dinding baja dan tidak terendam air. 

Kelebihan proses hidrotermal adalah pengontrolan bentuk dan ukuran 

serbuk, penggunakan suhu rendah selama proses, tingkat homogenitas tinggi, 

biaya rendah, dan proses sintesis yang mudah. Perolehan sampel dengan kualitas 

tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan pelarut pada tekanan tinggi yang 

dapat meningkatkan kelarutan padatan sehingga meningkatkan laju reaksi (Jang et 

al., 2008). 

Penggunaan air pada proses hidrotermal tidak hanya menghilangkan gugus 

fungsi pada grafit oksida, tetapi juga dapat mengembalikan struktur aromatik pada 

kisi karbon. Pengamatan Zhou et al (2009) terhadap ketergantungan pH pada 

reaksi hidrotermal larutan basa pada pH 11 menghasilkan larutan grafit oksida 

tereduksi yang stabil, sementara larutan asam pada pH 3 menghasilkan gumpalan 

lembaran grafit oksida tereduksi yang tidak dapat didispersikan kembali. 

 

2.4 Agen Pereduksi Kimia 

Jaringan karbon pada kondisi asam yang memiliki ikatan π perlu direduksi 

untuk menghilangkan gugus fungsi dan mengembalikan cacat struktural pada 

grafit oksida sehingga dibutuhkan teknik secara reduksi kimia. Teknik ini 

menggunakan bahan kimia yang dapat berlangsung pada suhu ruangan sehingga 

lebih efisien dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. 

Teknik reduksi dikelompokkan dalam dua golongan utama, yaitu reduksi 

termal dan reduksi kimia. Teknik reduksi termal merupakan metode yang sangat 

kompleks pada reduksi grafit oksida karena energi termal yang menginduksi 
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diselingi dengan proses penghapusan tahapan molekul H2O dan gugus fungsi 

seperti gugus karboksil, gugus hidroksil, dan gugus epoksi (Huh, 2011). Proses 

reduksi dilakukan dengan mereduksi grafena oksida melalui reaksi eksoterm. 

Salah satu metode reduksi termal adalah proses annealing. Mekanisme reaksi 

pengelupasan grafena oksida terjadi akibat adanya ekspansi gas CO dan CO2 yang 

terbentuk dari proses pemanasan. Dengan proses pemanasan yang cepat akan 

mengakibatkan O2 berikatan dengan gugus fungsi dan atom C pada grafena oksida 

serta terdekomposisi menjadi gas yang timbul akibat tekanan tinggi, sehingga 

proses pengelupasan dapat terjadi. Teknik reduksi kimia menggunakan bahan 

kimia sebagai reduktor, yaitu dengan menambahkan agen pereduksi kimia seperti 

hidrazin hidrat. Metode reduksi termal dan kimia kemudian dikembangkan lagi 

seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Metode penggunaan Zn sebagai agen pereduksi dalam sintesis grafena 

pertama kali diperkenalkan oleh Dey et al (2012), kemudian diikuti oleh 

Xiaoguang et al (2011) dan Liu et al (2012). Hasil dari reduksi ini menunjukkan 

bahwa grafit oksida tereduksi memiliki peningkatan rasio C/O hingga 8.2 (Liu et 

al., 2012) dan kapasitansi sebesar 176 F/g (Dey et al., 2012). Junaidi (2014) 

mencoba mereduksi grafit oksida melalui penambahan Zn dengan variasi waktu 

ultrasonikasi dan waktu tahan proses hidrotermal selama 12, 18, dan 24 jam. 

Grafena hasil penelitian diuji dengan pengujian iodin. Hasil grafena dengan 

bilangan iodin terbaik diperoleh sebesar 2580,3 mg/g pada waktu tahan 

hidrotermal selama 12 jam dan ultrasonikasi selama 120 menit. 
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Tabel 2.2 Perbandingan Efek Reduksi Grafit Oksida dengan Berbagai Metode 
(Songfeng and Hui, 2011) 

Referensi Metode Reduksi Bentuk Rasio C/O (S/m) 
Stankovich et 

al 
Hidrazin hidrat Serbuk 10.3 2 

Li, D., dan 
Muller 

Reduksi hidrazin 
pada kondisi 

koloid 

TCF NA 72 

Shin Larutan 150 mM 
NaBH4, 2 jam 

Film 8.6 0.045 

Yang D. Hidrazin vapour TCF ~ 8.8 NG 
 

Becceril Annealing11000C, 
UHV 

TCF NA ~ 103 

Wang Annealing 11000C 
pada Ar/H2 

Film NA 727 

Fernandez 
Merino 

Vitamin C TCF 2.5 77 

Pei S. Reduksi 55% HI TCF >14.9 298 

Mekanisme reduksi kandungan oksigen pada struktur grafit oksida 

berdasarkan percobaan Dey et al (2012) terjadi pada lingkungan asam. 

Penggunaan Zn dalam reaksi ini adalah untuk mengembalikan konjugasi π pada 

struktur karbon. Kombinasi antara Zn dengan HCl memiliki kaitan dengan reaksi 

deoksigenasi epoksi secara bertahap yang dilanjutkan dengan pembentukan gugus 

hidroksil. Gugus karboksil juga direduksi menjadi alkohol oleh Zn pada sisi yang 

lain saat dalam keadaan kekurangan H2O untuk menghasilkan olefins. 

 

2.5 Adsorpsi 

Adsorpsi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses penempelan 

partikel gas atau cairan pada permukaan zat padat yang membentuk suatu lapisan 

tipis partikel-partikel. Proses adsorpsi terjadi pada dinding berpori dan pada 

tempat tertentu di dalam partikel yang terakumulasi pada permukaan padatan. Zat 



16 
 

yang terakumulasi ini disebut sebagai adsorbat, sedangkan material penyerap 

disebut adsorben. Gaya tarik molekul di permukaan adsorben menyebabkan 

adanya proses adsorpsi. Molekul di permukaan zat cair atau zat padat memiliki 

gaya tarik ke arah dalam karena tidak ada gaya yang mengimbangi sehingga 

menyebabkan zat padat atau zat cair mempunyai daya adsorpsi (Alberty and 

Cornowel, 1992). 

Berdasarkan interaksi molekular antara permukaan adsorben dengan 

adsorbat, mekanisme adsorpsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu adsorpsi fisik 

(fisisorpsi) dan adsorpsi kimia (kemisorpsi). Pada adsorpsi fisik, gaya yang 

mengikat adsorbat oleh adsorben adalah gaya Van Der Waals. Molekul terikat 

sangat lemah dan energi yang dilepaskan pada adsorpsi fisik relatif rendah sekitar 

20 kJ/mol. Pada proses adsorpsi kimia, interaksi adsorbat dengan adsorben 

melalui pembentukan ikatan kimia. Adsorpsi kimia terjadi diawali dengan 

adsorpsi fisik, yaitu partikel-partikel adsorbat mendekat ke permukaan adsorben 

melalui gaya Van Der Waals atau melalui ikatan hidrogen, kemudian diikuti oleh 

adsorpsi kimia. Adsorpsi kimia bersifat spesifik dan melibatkan gaya yang lebih 

besar daripada adsorpsi fisik. Adanya ikatan kimia pada adsorpsi kimia 

membentuk lapisan yang akan menghambat proses penyerapan selanjutnya 

sehingga efektifitas menjadi berkurang (Atkins, 1999). 

 

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Adsorpsi 

Adsorpsi dipengaruhi oleh sifat dari adsorbat dan adsorben, antara lain luas 

permukaan (Bernasconi et al., 1995). Apabila suatu zat dalam cairan berukuran 

kecil, maka semakin besar potensi untuk dapat terikat atau menempel pada 
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permukaan adsorben. Jumlah molekul adsorbat akan meningkat dengan 

bertambahnya luas permukaan dan volume pori adsorben. Faktor lain adalah 

kepolaran. Apabila adsorben bersifat polar, maka komponen yang bersifat polar 

akan terikat lebih kuat dibandingkan dengan komponen yang kurang polar. 

Molekul-molekul yang lebih polar dapat menggantikan molekul-molekul kurang 

polar yang lebih dulu terserap. 

Kekuatan interaksi dalam proses adsorpsi juga dipengaruhi oleh konsentrasi 

adsorbat, suhu, pH, dan waktu kontak. Semakin tinggi konsentrasi adsorbat, laju 

reaksi semakin cepat (Arivoli et al., 2010). Hal ini disebabkan oleh adanya daya 

serap yang tinggi dari molekul adsorbat, namun pada kondisi tertentu akan 

menjadi stabil karena terjadi proses kesetimbangan dan mengalami kejenuhan. 

Adsorpsi merupakan proses eksotermik, dalam kesetimbangan kapasitas adsorpsi 

akan menurun sebanding dengan kenaikan suhu (Oscik, 1982). Kenaikan suhu 

dapat menurunkan tegangan permukaan, hal ini menyebabkan proses adsorpsi 

meningkat. pH mempengaruhi perubahan distribusi muatan pada permukaan 

akibat terjadinya reaksi protonasi atau deprotonasi pada situs aktif adsorben. 

Waktu kontak dengan variasi lebih lama memungkinkan proses adsorpsi dan 

penyerapan molekul adsorbat berlangsung lebih baik. 

 

2.7 Dikloro Difenil Trikloroetana (DDT) 

Organoklorin termasuk ke dalam golongan insektisida yang umum 

digunakan, merupakan molekul organik yang mengandung klorin. Senyawa 

organoklorin memiliki banyak dampak negatif terhadap pencemaran udara, tanah, 

dan air. Organoklorin dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu: dikloro 
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difenil etan, siklodin, dan sikloheksan benzena terklorinasi. Karakteristik 

organoklorin yang sulit terbiodegradasi dan kelarutannya yang tinggi dalam lemak 

mengakibatkan insektisida jenis ini dapat terakumulasi dalam jaringan hewan. 

Proses ini disebut biokonsentrasi. Dalam jangka waktu 40 tahun, organoklorin 

masih ditemukan di lingkungan dan biota, serta terdistribusi secara global bahkan 

ke daerah yang tidak pernah menggunakan organoklorin (Sudaryanto et al., 2007). 

Konsentrasi organoklorin yang mencapai target seperti hama ditemukan tidak 

lebih dari 0,3% dari yang diberikan, sedangkan 99% lainnya akan berada di 

lingkungan (Karina et al., 2002). 

Salah satu senyawa organoklorin yang tergolong senyawa hidrokarbon 

terklorinasi adalah dikloro difenil trikloroetana (DDT). Senyawa DDT terdiri atas 

isomer dari 1,1,1-trichloro-2,2-bis-(p-chlorophenyl)ethane dan diproduksi dengan 

campuran chloralhydrate (CCl3CHO) dan chlorobenzene (C6H5Cl) 

(Tarumingkeng, 1992). Nama dagang DDT yang paling umum di pasaran adalah 

Anofex, Cezarex, Geusarol, Gyron, Neocid, Neocidol, dan Zerdane (WHO, 1979). 

Penemuan DDT berasal dari pengembangan senyawa kimia dari kelompok 

hidrokarbon terklorinasi (Djojosumarto, 2006). Muller (1939) telah melakukan uji 

efikasi, yaitu uji ketahanan DDT terhadap serangga Calliphora vomitoria yang 

kemudian dikembangkan lagi oleh R. Weismann dan perusahaan J. R. Geigy. Uji 

efikasi dilakukan dengan dasar peningkatan resistensi insektisida yang disebabkan 

oleh tindakan manusia dalam mengaplikasikan insektisida tanpa didasari 

pengetahuan tentang sifat-sifat dasar insektisida kimia. Atas keberhasilan daya 

efikasi yang baik ini, DDT dikenal oleh masyarakat di bidang pertanian dan 
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kesehatan masyarakat. Struktur kimia DDT dapat dilihat pada Gambar di bawah 

ini: 

C

H

CCl3

Cl Cl

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia DDT (Turusov et al., 2002) 

Terdapat campuran tiga isomer yang membentuk senyawa DDT: 65-80% 

p,p’-DDT, 15-21% o,p’-DDT, dan 0-4% o,o’-DDT. DDT terkandung sebagai 

kontaminan dalam jumlah kecil berupa 1,1-dichloro-2,2-bis(p-

chlorophenyl)ethylene (DDE) dan 1,1-dichoro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane 

(DDD). Parameter sifat fisik DDT yaitu memiliki berat molekul 354,49 g/mol, 

massa jenis 0,99 g/cm3, serta titik didih sebesar 109oC. Bentuk DDT berupa 

kristal putih, tak berasa, dan tak berbau, larut dalam senyawa nonpolar dan tidak 

larut dalam air serta tahan terhadap asam serta oksidasi (Hartwell, 2008). 

Transformasi fotokimiawi DDT terjadi dalam atmosfer, diubah menjadi CO2 

dan Cl2. Dalam beberapa kasus tertentu transformasi fotokimiawi ini 

menghasilkan senyawa yang lebih stabil dan beracun yaitu DDE dan DDD, yang 

merupakan hasil uraian DDT dengan aksi mikroorganisme. Partikel tanah pada 

lingkungan hidup yang telah terkontaminasi oleh DDE dan DDD diambil oleh 

organisme kecil. Proses ini akan terakumulasi ke organisme tingkat tinggi yang 

ditemukan dalam jaringan adiposa (Connel, 1983). 

Tarumingkeng (1992) menyebutkan bahwa salah satu sifat DDT yang 

berdampak buruk dan berbahaya terhadap lingkungan adalah sifat apolar DDT 
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yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Semakin bersifat 

lipofilik, semakin tinggi sifat apolarnya. 

Oleh karena sifatnya yang stabil, DDT tidak mudah terdegradasi. Waktu 

paruh DDT saat memasuki rantai makanan adalah delapan tahun, sehingga dapat 

dikatakan bahwa setengah dari dosis DDT yang digunakan organisme akan 

terdegradasi setelah rentang waktu delapan tahun. 

Permasalahan DDT muncul sejak awal penggunaannya ketika pada tahun 

1940 cangkang telur elang terkontaminasi oleh senyawa DDT, sehingga banyak 

negara-negara di dunia yang telah melarang penggunaannya. Di negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia, DDT masih digunakan karena kereaktifannya 

dalam membunuh hama serangga dan mudah didapat dengan harga murah, 

sehingga penggunaan DDT diduga menyebabkan masih adanya residu di beberapa 

tempat di Indonesia (Ramadhani, 2008). Nugraha (2007) melaporkan kondisi 

tanah daerah pertanian di Sub DAS Citarum Hulu yang tidak terlalu berbeda 

dengan beberapa daerah pertanian di Jawa Barat mengandung residu senyawa 

DDT. Jenis organoklorin lainnya yang terdeteksi oleh penelitian Nugraha adalah 

dieldrin dan endrin. 

 

2.8 X-Ray Diffraction (XRD) 

Teknik pengujian menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) adalah bertujuan 

untuk mengetahui perubahan fase struktur kristal suatu padatan dengan cara 

membandingkan nilai jarak d pada bidang kristal dan intensitas puncak difraksi 

dengan data standar. Prinsip dasar XRD adalah difraksi sinar X yang terjadi pada 

hamburan elastik foton-foton sinar X oleh atom dalam sebuah kisi periodik. Sinar 
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X merupakan radiasi elektromagnetik yang dihasilkan dari penembakan logam 

dengan elektron berenergi tinggi dan memiliki panjang gelombang antara 0,5 

sampai 2,5 Å serta energi foton sebesar 1,2x103 sampai 2,4x105 eV (Arifianto, 

2009). Berkas sinar X yang berinteraksi dengan suatu material akan diabsorbsi 

serta ditransmisikan, dan sebagian lagi dihamburkan. Hamburan terdifraksi ini 

yang akan dideteksi oleh XRD. Hamburan sinar dihasilkan oleh elektron logam 

yang ditembak dengan elektron-elektron berkecepatan tinggi dalam tabung hampa 

udara (Atkins, 1999). 

 

Gambar 2.5 Skema Peralatan XRD  

Dari Gambar 2.5 menjelaskan prinsip kerja XRD, tahap preparasi pertama 

yang dilakukan adalah menempatkan sampel (C) pada titik fokus hamburan sinar 

X, yaitu di tengah plate (D). Plate merupakan sebuah plat tipis yang berlubang 

berukuran sesuai dengan sampel dengan perekat pada sisi baliknya. Generator 

tegangan tinggi pada bagian x-ray tube (A) memiliki fungsi sebagai pembangkit 

daya penghasil sinar X. Sinar X diarahkan menuju permukaan sampel. Saat berkas 

sinar X didifraksikan oleh sampel, elektron pada kulit terluar akan tereksitasi dan 

menyebabkan elektron yang hilang akan menempati daerah yang memiliki energi 

lebih tinggi selama transisi pancaran radiasi sinar X terjadi. Sinar X ini akan 

dihamburkan melalui celah (E) dan ditangkap oleh detektor (F) yang kemudian 
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diterjemahkan dalam bentuk kurva terhadap jarak antara bidang d yang 

menggambarkan puncak intensitas sinar X pada sudut tertentu. 

Kondisi refleksi sinar X dirumuskan dalam persamaan yang dikenal sebagai 

Hukum Bragg. Persamaan Bragg menyatakan bahwa lintasan berkas difraksi sinar 

X harus merupakan panjang gelombang dan nilai sudut difraksi θ yang berbanding 

terbalik dengan nilai jarak d (jarak antar bidang) dalam kristal. Hukum Bragg 

ditulis dalam Persamaan sebagai berikut: 

nλ = 2d sin θ     (2.1) 

n adalah bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya, λ adalah panjang gelombang sinar 

X, d adalah jarak antar bidang, dan θ adalah sudut difraksi. 

 Persamaan Bragg menjelaskan jika seberkas sinar X ditembakkan pada 

sampel kristal, maka bidang kristal akan membiaskan sinar X yang memiliki 

panjang gelombang sama dengan jarak antar kisi dalam kristal tersebut. Sinar 

yang dibiaskan akan ditangkap oleh detektor kemudian diterjemahkan sebagai 

puncak difraksi. Setiap puncak yang muncul pada pola XRD mewakili satu bidang 

kristal yang memiliki orientasi tertentu dalam sumbu tiga dimensi. Puncak-puncak 

yang didapatkan dari data pengukuran ini kemudian dicocokkan dengan standar 

difraksi sinar X untuk hampir semua jenis material. 

 Bentuk data yang keluar dari difraktometer dapat berupa data analog atau 

digital. Rekaman data analog berupa grafik bergaris yang terekam per menit 

dengan detektor dalam sudut 2θ per menit, sehingga sumbu X ekuivalen dengan 

sudut 2θ. Pola difraktogram yang dihasilkan berupa deretan puncak difraksi 

dengan intensitas relatif bervariasi sepanjang nilai 2θ tertentu. Besarnya intensitas 

relatif ini bergantung pada jumlah atom atau ion yang ada. Pola difraksi setiap 
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padatan kristalin sangat khas dan bergantung pada kisi kristal, unit parameter, dan 

panjang gelombang sinar X yang digunakan sehingga kemungkinan pola difraksi 

yang dihasilkan untuk padatan kristalin yang berbeda adalah sangat kecil (Warren, 

1969). 

 Ukuran kristal mempengaruhi pola difraksi sinar X (Cullity, 1956). 

Melalui grafik XRD, ukuran kristal yang terbentuk dapat dihitung berdasarkan 

Persamaan Scherrer, yaitu: 

D =  0,9 λ
B Cos  θ 

    (2.1) 

D adalah ukuran kristal, λ adalah panjang gelombang Cu-Kα (1.54060 Å), dan B 

adalah full width half maximum (FWHM) (rad). 

 

2.9 Scanning Electron Microscope (SEM) 

Karakterisasi menggunakan alat Scanning Electron Microscope (SEM) 

dimanfaatkan untuk melihat struktur topografi permukaan, ukuran butiran, cacat 

struktural, dan komposisi pencemaran suatu bahan. Hasil yang diperoleh dilihat 

secara langsung pada hasil SEM berupa Scanning Electron Micrograph yang 

menyajikan bentuk tiga dimensi berupa gambar atau foto. SEM terdiri atas sebuah 

senapan elektron yang menghasilkan berkas elektron pada tegangan sebesar 2-30 

kV. Berkas elektron ini dilewatkan pada beberapa lensa elektromagnetik untuk 

menghasilkan gambar berukuran kurang dari 10 nm pada sampel yang 

ditampilkan dalam bentuk film fotografi atau ke dalam tabung layar (Trewin, 

1988). 

Penerapan prinsip SEM berdasarkan Gambar 2.6 adalah pengukuran difraksi 

elektron yang sama dengan mikroskop optik, yaitu elektron yang ditembakkan 
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akan dibelokkan oleh lensa elektromagnetik dalam SEM. SEM menggunakan 

sumber elektron berupa electron gun sebagai pengganti sumber cahaya. Elektron 

ini akan diemisikan secara termionik dari sumber elektron. Sinar elektron 

difokuskan oleh satu atau dua lensa kondensor ke titik yang diameternya sekitar 

0,4-5 nm. Sinar ini kemudian melewati sepasang gulungan pemindai (scanning 

coil) atau sepasang pelat deflektor di kolom elektron. Saat sinar elektron primer 

berinteraksi dengan spesimen, elektron kehilangan energi karena berhamburan 

acak yang berulang dan penyerapan dari spesimen yang membentang dari 100 nm 

sampai 5 µM ke permukaan. Elektron sekunder hasil interaksi antara elektron 

dengan permukaan spesimen ditangkap oleh detektor yang kemudian diolah oleh 

amplifier dan divisualisasikan dalam monitor sinar katoda. 

 

Gambar 2.6 Skema Peralatan SEM (Smallman, 2000) 

Preparasi spesimen pada SEM dilakukan dengan pemanfaatan kondisi 

vakum serta menggunakan elektron berenergi tinggi. Spesimen yang digunakan 

harus dalam keadaan kering dan bersifat konduktif. Apabila spesimen tidak 
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bersifat konduktif, maka perlu dilakukan pelapisan dengan bahan konduktor 

seperti karbon. Pelapisan ini adalah untuk menghilangkan muatan listrik yang 

tertumpuk secara cepat pada bahan tidak konduktif pada saat disinari dengan 

berkas elektron energi tinggi. Spesimen yang tidak dilapisi bahan konduktor akan 

menyebabkan terjadinya distorsi, kerusakan termal, dan radiasi yang dapat 

merusak material. Spesimen akan dapat memperoleh muatan yang cukup untuk 

melawan berkas elektron yang jatuh sehingga spesimen ini bertindak sebagai 

cermin. 


