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SINTESIS SERBUK NANO-ZIRKONIA TETRAGONAL 

MELALUI SERBUK ZIRKON DENGAN VARIASI 

KONSENTRASI HCl DAN TEMPERATUR 

  

Nama    :  AXL BINTANIS GHAFIRILLA VALHALLA 

NRP    :  01111640000006 

Departemen   :  Fisika F. SAINS-ITS 

Dosen Pembimbing :  Prof. Suminar Pratapa, Ph.D.   

 

 

Abstrak 

Sintesis serbuk zirkon (ZrSiO4) dari pasir zirkon alam yang berasal dari 

Kereng Pangi, Kalimantan Tengah, Indonesia melalui reaksi dengan HCl 

dan NaOH serta menggunakan variasi konsentrasi HCl 0,5; 1,0; 2,0M dan 

temperatur 80, 90, 100°C telah selesai dilakukan. Preparasi awal pasir 

zirkon alami dimulai dengan pengayakan dengan mesh 40 dengan ukuran 

saring 0,425 mm, kemudian separasi magnet, penggilingan menggunakan 

ball milling, lalu dengan pelindian HCl untuk menghasilkan serbuk zirkon. 

Tahap lanjutan adalah pereaksian dengan NaOH untuk mengobservasi 

keefektifan proses pelindian untuk menghasilkan serbuk zirkonia. Dari hasil 

pengujian XRF pasir zirkon alam dinyatakan bahwa dalam pasir zirkon 

tersebut terkandung 3 senyawa utama yaitu zirkon (ZrSiO4), silika kuarsa 

(SiO2), dan rutil (TiO2) dengan prosentasi Zr paling tinggi, yaitu sebesar 

81,12%. Hasil uji dan analisis XRD dan XRF dari serbuk-serbuk sintesis 

zirkon menunjukkan bahwa kombinasi penggunaan konsentrasi HCl 0,5M 

dan temperatur 80°C terbukti efektif untuk menghasilkan zirkon murni. 

Sementara itu, produk serbuk zirkonia setelah melalui tahap zirkonia amorf 

dan kalsinasi 3 jam pada temperatur 700°C adalah zirkonia tetragonal 

dengan ukuran kristal sekitar 17 nm. 

Kata kunci: pelindian HCl, zirkon, alkali fusion, zirkonia 
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SYNTHESIS OF TETRAGONAL NANO-ZIRCONIA 

POWDER FROM ZIRCON POWDER BY VARYING 

HCl CONCENTRATIONS AND TEMPERATURES 

 

 

 

Name   : AXL BINTANIS GHAFIRILLA VALHALLA 

NRP   : 01111640000006 

Department : Physics, F. SCIENCE-ITS 

Advisors  : Prof. Suminar Pratapa, Ph.D. 

 

Abstract 

Synthesis of zircon powder (ZrSiO4) from natural zircon sand from 

Kereng Pangi, Central Kalimantan, Indonesia through reaction with HCl 

and NaOH and using variations HCl concentration 0.5, 1.0, 2.0M and 

temperatures 80, 90, 100°C have been completed. Initial preparation of 

natural zircon sand begins with sieving with mesh 40 with a filter size  0.425 

mm, then magnetic separation, grinding using ball milling, then with HCl 

leaching to produce zircon powder. The next step is to react with NaOH to 

observe the effectiveness of the leach process to produce zirconia powder. 

From the results of the XRF natural zircon sand test it was stated that the 

zircon sand contained 3 main compounds namely zircon (ZrSiO4), quartz 

silica (SiO2), and rutile (TiO2) with the highest percentage of Zr, which was 

81.12%. The results of XRD and XRF test and analysis of zircon synthesis 

powders showed that the combination of using 0.5M HCl concentration and 

80°C temperature was proven effective to produce pure zircon. Meanwhile, 

the zirconia powder product after going through the amorphous zirconia 

and calcination stages for 3 hours at 700°C is a tetragonal zirconia with a 

crystal size of around 17 nm. 

Key words: HCl leaching, zircon, alkaline fussion, zirconia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Salah satu sumber bahan baku untuk mendapatkan zirkonia 

adalah pasir zirkon alam yang terdapat di beberapa daerah di 

Indonesia. Kalimantan, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung 

merupakan daerah di Indonesia yang berpeluang besar dalam 

penyediaan pasir dengan kandungan zirkon tinggi. Cadangan pasir 

zirkon di propinsi Kalimantan Tengah yaitu sekitar 5.410.484.720 

ton (Sudarto dkk., 2008). Namun ketersediaan pasir zirkon yang 

berlimpah tersebut hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan secara 

maksimal (Herman, 2007). Pasir zirkon merupakan salah satu 

mineral yang dapat memiliki nilai pasar yang bagus jika dilakukan 

pengolahan lebih lanjut. Pada awalnya, pasir zirkon di lokasi tersebut 

(biasa disebut pasir puya) hanya dianggap sebagai limbah mineral 

sisa pengolahan emas dan bijih timah karena pada waktu itu belum 

banyak yang mengetahui manfaat dan nilai ekonomi dari zirkon 

tersebut (Sudarto dkk., 2008). Namun seiring perkembangan 

teknologi, ternyata zirkon saat ini banyak digunakan oleh berbagai 

industri sebagai bahan baku produk. Peristiwa ini menjadi perhatian 

para pelaku usaha dan pemerhati zirkon, terlebih setelah hal tersebut 

masuk ke dalam Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 yang menyatakan 

bahwa zirkon telah menjadi salah satu komoditas mineral bukan 

logam yang harus dilakukan proses pengolahan dan atau pemurnian 

dalam rangka pengendalian produksi. Industri yang banyak 

menggunakan komoditas ini antara lain industri keramik, pasir cetak 

dalam pengecoran logam, bata tahan api, dan peralatan kimia dengan 

penggunaan yang harus memiliki spesifikasi tertentu sesuai dengan 

kebutuhan industri tersebut. Masuknya komoditas pasir zirkon ke 
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dalam peraturan ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu 

eksportir bijih zirkon dan di sisi lain banyak industri di dalam negeri 

yang memanfaatkan pasir zirkon sebagai bahan baku atau sebagai 

input antara dalam proses produksi (Suseno, 2015). 

Zirkonia (ZrO2) memiliki beberapa aplikasi dalam kehidupan, 

khususnya dalam bidang kesehatan dan industri. Sifat biokompatibel 

yang dimiliki zirkonia membuatnya dapat diaplikasikan dalam 

bidang kesehatan, contohnya antara lain sebagai bahan implan tulang 

dan sebagai material gigi. Beberapa aplikasi dalam bidang industri 

antara lain yaitu sebagai keramik, pelapisan komponen listrik dan 

elektronika, serta sebagai komponen pada oksigen sensor dan Solid 

Oxide Fuel Cells (Chevalier, 2006). Secara prinsip, zirkonia dapat 

dihasilkan dari disosiasi zirkon menjadi senyawa silika dan zirkonia. 

Zirkon memiliki sifat tahan korosi dan stabil pada temperatur 

tinggi. Zirkon tidak larut dalam air namun larut dalam 

larutan asam serta dapat mengendap pada larutan basa. Warna dari 

zirkon dapat bervariasi, mulai dari putih bening, coklat kemerahan, 

kuning kecoklatan, hingga gelap. Sistem kristalnya dapat berupa 

monoklinik, heksagonal, tetragonal dan dipiramid (Schuiling, 1976). 

Zirkon merupakan senyawa kimia yang memiliki sifat yang stabil. 

Hal ini dikarenakan ikatan yang kuat antara zirkonia (ZrO2) dan 

silikat (SiO2). Pembuatan serbuk zirkon murni tidak mudah dan 

biasanya memerlukan perlakuan panas hingga mencapai suhu 1500 

°C (Shoyama dan N. Matsumoto, 1998). Dalam perkembangannya, 

terdapat beberapa cara pembuatan serbuk zirkon, di antaranya adalah 

metode-metode solid reaction, hidrotermal temperatur rendah, 

mikroemulsi, reaksi kopresipitasi, dan sol-gel. Perhatian para 

peneliti saat ini juga tertuju pada sintesis serbuk zirkon berukuran 

nanometrik (Wang dkk., 2011; Musyarofah dkk., 2019). 

Nanomaterial merupakan material yang mempunyai ukuran dengan 

skala nanometer, yaitu berkisar antara 1-100 nm (Batdemberel dkk., 



3 

 

 
 

2013). Banyak orang yang tertarik dengan nanomaterial ini karena 

sifat material yang berukuran nanometrik.  

Proses sintesis zirkonia dari pasir zirkon dilakukan dengan 

pemecahan ikatan zirkon menjadi kedua oksida-nya. Salah satu cara 
untuk memecah ikatan tersebut adalah dengan proses dekomposisi 

(penguraian) antara senyawa zirkon dengan menggunakan senyawa 

alkali (Abdelkader dkk., 2008). Sintesis pemurnian zirkon yang telah 
dilakukan selama ini, seperti yang dilakukan oleh Musyarofah dkk., 

juga menggunakan pasir zirkon dari Kereng Pangi, Kalimantan 

Tengah sebagai bahan baku. Namun, proses sintesisnya 

menggunakan konsentrasi HCl yang sangat pekat, yaitu 2M dan 
menggunakan temperatur 100°C dengan lama reaksi 1 jam untuk 

kemudian dicuci hingga pH netral. Selain itu, pasir zirkon alam yang 

digunakan tidak melalui proses pengayakan mesh terlebih dahulu 
sebelum direaksikan dengan HCl. Penggunaan konsentrasi HCl yang 

pekat tersebut sedikit banyak berdampak negatif untuk lingkungan. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mencoba untuk 
melakukan sintesis zirkon dengan menggunakan variasi temperatur 

dan konsentrasi HCl saat pemrosesan pasir, yang kemudian 

persedurnya diuji keefektifannya untuk sintesis zirkonia tetragonal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini meliputi beberapa hal 

1. Apakah dimungkinkan untuk dapat dihasilkan “resep baru” 

dalam sintesis zirkon dengan penurunan konsentrasi HCl 

dan temperatur pemrosesan? 

2. Bagaimana pengaruh “resep baru” dalam sintesis zirkon 

terhadap hasil sintesis nano-zirkonia tetragonal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui apakah “resep baru” dengan penurunan 

konsentrasi HCl berhasil dibuat dalam sintesis zirkon. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh “resep baru” dalam sintesis 

zirkon terhadap hasil sintesis nano-zirkonia tetragonal.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah 

1. Pasir zirkon yang digunakan sebagai bahan baku penelitian 

diambil dari daerah Kereng Pangi, Kalimantan Tengah, 

Indonesia 

2. Zirkonia yang dihasilkan berfasa tetragonal. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah 

1. Memberikan wawasan mengenai salah satu cara 

pemanfaatan sumber daya alam khususnya pasir zirkon. 

2. Memberikan alternatif pemurnian pasir zirkon dengan 

mengggunakan konsentrasi HCl yang rendah sehingga dapat 

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri atas uraian singkat, 

Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V. Bab I berisi latar belakang 

mengapa penulis melakukan penelitian ini, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 

II berisi tentang tinjauan pustaka sebagai dasar teori penelitian tugas 

akhir ini yang diambil dari berbagai literatur. Sebagian dari teori dan 

data-data tersebut selanjutnya akan dijadikan rujukan dalam 

melakukan analisis dari pengolahan data. Bab III berisi metodologi 

penelitian. Bab IV berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang 

dilakukan. Bab V berisi kesimpulan yang terdiri dari poin-poin 

singkat dan saran dari penulis untuk penelitian-penelitian berikutnya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Zirkonium (Zr) 

Zirkonium merupakan unsur yang memiliki nomor atom 

40. Zirkonium adalah unsur yang terdapat di alam dan memiliki 

sifat bahan yang tahan terhadap temperatur tinggi. Zirkonium tidak 

terdapat dalam bentuk bebas di alam melainkan terdapat dalam 

bentuk zirkonium silikat (ZrSiO4) dan zirkonium oksida pada 

baddelleyit (ZrO2) (Kirom, 2016). Zirkonium memiliki beberapa 

sifat lain yang telah ditampilkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Sifat-sifat Zirkonium 
Sifat Nilai 

Volume Atom 14,1 cm3/mol 

Massa Atom Relatif 91,224 

Titik Didih 4628 K 

Massa Jenis 6,51 gr/cm3 

Konduktivitas Listrik 2,3 x 10 6 Ω-1 cm-1 

Elektronegatifitas 1,33 

Isotop 11 

Formasi Entalpi 21 kJ/mol 

Konduktivitas Panas 22,7 Wm-1K-1 

Potensial Ionisasi 6,84 V 

Titik Lebur 2128 K 

Bilangan Oksidasi 4 

Kapasitas Panas 0,278 J g -1K-1 

Entalpi Penguapan 590,5 kJ/mol 

 

2.2 Zirkon (ZrSiO4) 

Pasir zirkon di Indonesia merupakan salah satu sumber daya 

alam mineral yang cukup melimpah. Pasir zirkon ditemukan dalam 

bentuk mineral aksesori pada batuan baku hasil pembekuan magma 

yang kaya akan silika. Selain itu zirkon juga dapat ditemukan di 

batuan sedimen namun dalam jumlah kecil. Pasir zirkon ditemukan  



6 

 

 
 

 
Gambar 2.1 Peta persebaran pasir zirkon di Indonesia. 

 

terkonsentrasi dengan mineral berat lainnya, misalnya seperti 

ilmenit, rutil, monazite, leucoxene, dan garnet pada pasir sungai 

dan pantai dengan kandungan utama besi dan titanium (Kwela, 

2006). Pasir zirkon atau zirkonium silikat (ZrSiO4) juga merupakan 

mineral yang bersifat tahan korosi dan mempunyai kestabilan yang 

baik pada temperatur tinggi. Pasir zirkon tidak larut dalam air 

namun larut dalam larutan asam serta dapat mengendap pada 

larutan basa. Pada temperatur di atas 1650℃, zirkonium silikat 

akan terurai menjadi ZrO2 dan SiO2. 

Zirkon biasanya adalah hasil sampingan dari penambangan dan 

pemprosesan pasir mineral berat untuk recovery mineral titanium, 

rutil, ilmenit; dengan kata lain tidak ada penambangan yang 

dilakukan khusus untuk mendapatkan zirkon (Setiawan, 2007). 

Pada umumnya pasir zirkon mengandung unsur besi, titanium 

dioksida, alumina, hafnia, dan unsur lainnya yang menyebabkan 

warna pada zirkon bervariasi, seperti putih bening, kuning, 

kehijauan, coklat kemerahan, kuning kecoklatan, dan gelap. Zirkon 

mempunyai kekerasan antara 6,5 sampai 7,5 MPa, berat jenisnya 

antara 4,6 sampai 5,8 gr/cm3, indeks refraksi antara 1,92 sampai 

2,19, dan memiliki titik lebur 2500℃ (Setiawan, 2007).  
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Gambar 2.2 Struktur kristal zirkon (www.crystallography.net). 

 

Berdasarkan keberadaan deposit zirkon di Indonesia yang telah 

ditampilkan pada Gambar 2.1, daerah yang berpotensi untuk 

dilakukan proses eksplorasi, eksploitasi, dan produksi terdapat di 

daerah kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan pulau Kalimantan 

(Poernomo, 2012). 

Pada temperatur rendah, zirkon memiliki kisi Bravais Body-

centered tetragonal dengan 12 atom pada setiap unit sel. Grup 

ruang yang dimiliki oleh struktur kristal ini, yaitu I41/amd dan satu 

unit sel terdiri atas empat grup SiO4
4- dan empat grup ZrO8

12-. 

Empat grup tersebut masing-masing memiliki kesamaan geometri 

dan orientasi yang berbeda. Pada grup SiO4
4- terdistorsi tetrahedral 

memanjang sepanjang dua kali lipat sumbu-y paralel terhadap 

sumbu c-kristalografi dan simetri D2d (Terki dkk., 2005). Delapan 

atom oksigen terkoordinasi membentuk atom zirkonium yang 

memiliki geometri triangular dodekahedron. Keempat lainnya 

berdasarkannya penyusunan yang terdistorsi tetrahedral 

memanjang sepanjang dua kalilipat sumbu-y paralel terhadap 

sumbu c-kristalografi dan dirotasi 90°. Secara keseluruhan 

bersimetri terhadap grup ZrO8
12- ialah D2d (Terki dkk., 2005). 
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2.3 Zirkonia (ZrO2)  

Di alam bebas, Zirkonia (ZrO2) sangat jarang dalam bentuk 

kristal tunggal tapi mayoritas dalam bentuk ZrSiO4 yang dikenal 

dengan pasir zirkon. Pasir zirkon di alam bercampur dengan 

mineral pengotor lainnya seperti TiO2 (rutil), SiO2 (kuarsa), Fe2O3 

(hematite), Fe2TiO2 (ilmenit), YPO4 (xenotim) maka dari itu masih 

dibutuhkan proses pemurnian. Proses pemisahan zirkonia dari 

mineral pencampurnya terdiri dari dua proses. Pertama proses 

fisika berupa separasi magnetik untuk mengurangi dan 

menghilangkan kandungan partikel magnetik seperti ilmenit dan 

xenotim dengan menggunakan magnetik separator. Proses kedua 

adalah proses fisika kimia karena Zirkonia (ZrO2) di alam berikatan 

kuat dengan SiO2 yang membetuk ZrSiO4 yang sangat stabil 

dengan nilai (ΔGf0, 1400K = −1498,1 kJ mol−1), oleh karena itu 

dibutuhkan kondisi reaksi yang sangat ekstrim untuk melepas 

ikatan SiO2 untuk mendekomposisi zirkonia. Pemberian 

temperatur tinggi meningkatan reaksi kimia untuk proses 

pemurnian Zirkonia (Farias, 2012). 

 Zirkonia (ZrO2) adalah jenis oksida kristalin yang banyak 

digunakan sebagai material refraktori (tahan panas) dikarenakan 

titik lebur yang tinggi dan sifat kimianya yang baik. Namun 

transformasi fasa tetragonal-monoklinik dan perubahan volumenya 

menghalangi ketidakstabilan zirkonia dalam beberapa aplikasi. 

Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam aplikasinya, zirkonia 

distabilkan terlebih dahulu. Transformasi fasa tetragonal-

monoklinik ini terjadi secara reversible apabila dipanaskan 

ataupun didinginkan (Kwela, 2006). Pada temperatur kamar, 

zirkonia murni memiliki struktur kristal monoklinik (m-ZrO2) dan 

apabila diberi pemanasan sampai temperatur 1461-1480 K akan 

berubah struktur kristalnya menjadi tetragonal (t-ZrO2), jika  
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Gambar 2.3 Transformasi fasa struktur zirkonia (Shackelford, 2008). 

 

didinginkan kembali pada temperatur ruang akan berubah kembali 

menjadi monoklinik (m-ZrO2). Fasa kubik (c-ZrO2) dapat 

terbentuk pada temperatur tinggi yaitu 2584 K (Gambar 2.2). 

Zirkonia pada temperatur rendah bersifat isolator dan pada 

temperatur tinggi zirkonia bersifat konduktor ion. Monoklinik dan 

tetragonal tergolong tidak stabil pada kisaran temperatur 1000°C – 

1100°C, karena pada kisaran temperatur tersebut terjadi 

transformasi fasa dari monoklinik ke tetragonal (reversible) 

sehingga dapat menimbulkan perubahan volume (3-5%). Hal ini 

berakibat akan terjadi keretakan mikro (micro crack), apabila retak 

tersebut menjalar maka dapat menimbulkan kerusakan pada 

material. Kubik ZrO2 (c-ZrO2) tergolong fasa yang paling stabil 

terhadap perubahan temperatur (Maghfirah, 2007). 
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Gambar 2.4 Model zirkonia tetragonal dengan nomor grup ruang 14, 

parameter sel: a = 3,640 Å, b = 3,640 Å, c = 5,270 Å dan sudut α = 90°, 

β = 90°, γ = 90° (Smith and Newkirk, 1965). 

Selain dari sifat yang telah disebutkan, zirkonia juga 

memiliki beberapa sifat fisis yang lain diantaranya kekuatan, 

ketangguhan, dan kekerasan yang tinggi, koefisien gesekan yang 
rendah, bersifat non-magnetik, memiliki konduktivitas termal yang 

rendah, memiliki daya tahan terhadap korosi, memiliki modulus 

elastisitas yang sama dengan baja, dan memiliki koefisien ekspansi 

termal sama dengan besi. Secara fisik, zirkonia berwarna putih. 
Pada umumnya aplikasi zirkonia berhubungan dengan kestabilan 

zirkonia. Salah satu aplikasi zirkonia yaitu sebagai bahan baku 

dalam pembuatan keramik yang mempunyai ketahanan perubahan 
termal mendadak (shock termal) dan sebagai bahan campuran 

untuk pembuatan keramik tahan benturan (Kwela, 2006). 

 

2.4 Metode Penggilingan dalam Sintesis Material 

Dalam sintesis material yang sering digunakan dalam 

proses milling yakni menggunakan Ball Mill dan CNC Mill. CNC 
mill merupakan salah satu mesin yang digunakan dalam proses 

milling. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan satu jenis 
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penyayatan dengan produktivitas/duplikasi yang sangat tinggi. 
CNC memiliki tenaga yang relatif besar sehingga menjadikan 

mesin ini banyak digunakan pada perusahaan manufaktur. 

Sedangkan Ball Mill merupakan salah satu mesin pengolahan 
material yang berfungsi menghaluskan formula material tersebut 

dengan menggunakan bola-bola stainless steel yang ada pada 

tabung penghalusan. Ball Mill tersebut terbuat dari logam yang 

disyaratkan mempunyai karakteristik keras sekaligus tangguh 
(tidak mudah pecah) dan tahan korosi untuk menanggung beban 

dan lingkungan selama proses penggilingan materi. Banyak faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap hasil dari proses milling ini 
seperti kecepatan, waktu, temperatur, tekanan, ukuran grinding 

ball, prosentase PCA (Process Control Agent), dan komposisi berat 

serbuk tersebut (Sanjaya, 2016). 

 

 
Gambar 2.5 Ukuran partikel serbuk ZnO sebagai fungsi waktu 

penggilingan (Salah, 2011). 

 
Penggilingan berfungsi sebagai pereduksi ukuran dari 

suatu material. Biasanya material awal memiliki ukuran yang 

relatif besar dengan ukuran skala mikron. Kemudian material 
tersebut digiling agar ukuran dari material tersebut menjadi lebih 
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kecil dan diharapkan ukuran dari material tersebut berskala 
nanometer. Kecepatan penggilingan akan berpengaruh pada 

ukuran material tersebut, semakin cepat penggilingan dilakukan 

maka ukuran dari material juga akan semakin kecil (Shi dkk., 
1994). 
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BAB III 

METODOLOGI 

Penelitian yang bertujuan untuk mensintesis zirkonia 

tetragonal dengan ukuran 10 nanometer memiliki beberapa tahapan 

metodologi yang akan diuraikan: (1) Preparasi sampel pasir zirkon 

alam, (2) Ekstraksi pasir puya menjadi zirkon (ZrSiO4), (3) Sintesis 

zirkonia (ZrO2), (4) Diagram Alir, (5) Numenklatur Sampel. 

3.1 Preparasi Sampel Pasir Zirkon Alam 

Pasir zirkon alam yang telah didapatkan dari daerah 

Kereng Pangi akan diayak menggunakan mesh 40. Kemudian pasir 

yang lolos dari ayakan tersebut selanjutnya akan melalui proses 

pemisahan magnetik dengan menggunakan magnet permanen 

dengan tujuan untuk menghilangkan pengotor magnetik di dalam 

pasir. 

 

3.2  Ekstraksi Pasir Zirkon Alam 

 Sebanyak 30 gram pasir zirkon alam pasca pemisahan 

magnetik akan ditambah dengan alkohol sebanyak 50 ml untuk 

kemudian digiling dengan menggunakan Ball Mill selama 2 jam 

dengan kecepatan 150 rpm. Selanjutnya, serbuk dikeringkan 

menggunakan hotplate dengan temperatur 70˚C. 

3.2.1 Reaksi dengan HCl 

 30 gram serbuk pasca penggilingan akan direaksikan dengan 

HCl 900 ml dengan variasi konsentrasi molar 0,5; 1,0; dan 2,0M 

dengan menggunakan gelas beaker. Kemudian serbuk akan distirer 

menggunakan magnetik stirer dengan kecepatan 500 rpm selama 1 

jam dengan variasi temperatur yang telah ditentukan yaitu 80˚C, 

90˚C, dan 100˚C. Selanjutnya, larutan akan ditutup dengan plastic 
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wrap dan didiamkan selama 24 jam agar terjadi endapan. Langkah 

selanjutnya yaitu dipisahkan endapan dan larutan. Endapan 

kemudian dicuci menggunakan akuades sebanyak 900 ml sampai 

pH 7 atau netral. Setelah netral, serbuk dikeringkan dengan 

temperatur 100˚C.  

3.2.2 Reaksi dengan NaOH 

 Sebanyak 20 gram serbuk pasca reaksi dengan HCl direaksikan 

dengan 100 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 7M, kemudian 

distirer dengan temperatur 250˚C sampai kering dan mengkerak. 

Setelah magnetik stirer tidak dapat berputar lagi karena serbuk 

telah kering, stirer dan temperatur dimatikan untuk kemudian 

ditambahkan 200 ml akuades dan distirer lagi selama 1 jam tanpa 

temperatur. Selanjutnya larutan akan didiamkan selama 24 jam 

agar terjadi endapan. Dipisahkan larutan dengan endapan yang 

merupakan ZrSiO4. Endapan akan dicuci dengan 200 ml akuades 

hingga pH 7 atau netral. Selanjutnya dikeringkan dengan 

temperatur 100˚C menggunakan hotplate. Selanjutnya, untuk 

mengidentifikasi fasa-fasa kristal dan komposisi dari zirkon, pada 

sampel akan dilakukan pengujian X-Ray Diffraction (XRD). 

Pengukuran ini akan dilakukan pada sudut pendek antara 10˚-70˚ 

dan data step 0,0200 serta menggunakan target Cu (λ=1,5405980) 

Å. Kemudian hasil dari pengujian XRD tersebut akan dianalisis 

secara kualitatif dengan menggunakan program Match! melalui 

pencocokan atau matching antara pola terukur dengan model yang 

telah ada. Apabila puncak-puncak yang terbentuk sesuai dengan 

model, dapat disimpulkan bahwa sampel yang didifraksi tersebut 

mengkristal dengan struktur yang telah dimiliki oleh model, 

demikian juga dengan fasanya. 
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3.3 Sintesis Zirkonia (ZrO2) 

 Dalam sintesis zirkonia dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu: 

(1) Alkali-fusi, (2) Persiapan Titrasi, (3) Titrasi. 

3.3.1 Alkali Fusion 

 Serbuk zirkon sebanyak 10 gram akan di alkali-fusi dengan 

NaOH sebanyak 15 gram. Kemudian di furnace selama 3 jam 

dengan temperatur 700˚C. Selanjutnya sampel dipindahkan ke 

gelas beaker dan ditambahkan 100 ml akuades. Sampel kemudian 

distirer selama 1 jam tanpa menggunakan temperatur, lalu 

diendapkan. Larutan hasil endapan (Na2SiO3) dibuang, sedangkan 

endapannya (Na2ZrSiO4) dicuci sebanyak 3 kali dengan 

menggunakan akuades. Langkah selanjutnya sampel dikeringkan 

dengan temperatur 100˚C lalu dimortar. 

3.3.2 Proses Persiapan Titrasi 

 Serbuk Na2ZrSiO4 akan direaksikan dengan HCl dengan 

konsentrasi 10M pada temperatur 100˚C selama 1 jam untuk 

kemudian ditutup menggunakan plastic wrap dan diendapkan  

Gambar 3.1 (a) Pasir zirkon yang belum mendapat perlakuan dan 

(b) Serbuk zirkon hasil dari penggilingan pasir zirkon. 
 

Gambar 3.2 a) Pasir silika yang belum mendapat perlakuan dan b) 

Pasir silika setelah digiling dengan planetary ball mill. 

a 

 

a 

b 

 

b 
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selama 24 jam. Selanjutnya larutan disaring dan diambil cairannya 

(ZrOCl2). 

3.3.3 Titrasi 

 Sebanyak 1 ml ZrOCl2 akan ditambah dengan 1 ml akuades 

untuk melalui proses titrasi dengan basa NH4OH 10% sampai pH 

7 atau netral. Kemudian diendapkan selama 24 jam. Selanjutnya, 

sampel dicuci sebanyak 15 kali dengan perbandingan 180 ml gel 

ZrO2 ditambah dengan 60 ml akuades. Langkah selanjutnya yaitu 

disaring dan diambil ampasnya. Kemudian dikeringkan dengan 

temperatur 100˚C dan selanjutnya dimortar. Pada tahap ini, 

diperoleh zirkonia amorf. Zirkonia amorf kemudian dipanaskan di 

dalam tungku selama 3 jam dengan temperatur 700˚C. Langkah 

selanjutnya, sampel ditambahkan 200 ml akuades dan dikeringkan 

untuk menghasilkan serbuk zirkonia (ZrO2) tetragonal. Selanjutnya 

untuk mengkonfirmasi terbentuknya fasa zirkonia tetragona maka 

sampel akan diuji dengan menggunakan X-Ray Diffraction (XRD). 

Sedangkan untuk analisis kuantitatif untuk menginvestigasi 

struktur kristal dan kuantitatif fasa (% berat ataupun % volume) 

dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Rietica yang 

Gambar 3.2 Serbuk zirkonia. 

 

Gambar 3.3 Representasi komposit PMMA/nano-kuarsa. 
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berbasis pada penghalusan Rietvield. Dalam menganalisis ukuran 

dan pengaruh regangan dilakukan dengan mengunakan program 

MAUD. Hasil dari refinement dapat dilihat pada analysis-result 

yang mana menghasilkan luaran berupa ukuran kristal dan 

regangan dari sampel yang diuji dengan memperhatikan parameter 

kecocokan di dalam software MAUD.  

 

3.4  Diagram Alir 

 Diagram alir pada percobaan dibagi menjadi dua bagian yaitu 

diagam alir pembuatan zirkon (ZrSiO4) dan diagram alir 

pembuatan zirkonia ZrO2. 

3.5 Numenklatur Sampel 

 Untuk mempermudah penyebutan sampel yang bervariasi, 

maka dibuat numenklatur sampel dengan keterangan 

Tabel 3.1 Numenklatur Sampel-sampel 

Kode Sampel Keterangan 

P40 Pasir A lolos mesh 40 

P40S Pasir A lolos mesh + separasi 

A1H 0,5M; 80˚C (sampai tahap HCl) 

A1 0,5M; 80˚C (sampai tahap NaOH) 

A2 1M; 80˚C (sampai tahap NaOH) 

A3 2M; 80˚C (sampai tahap NaOH) 

B1 0,5M; 90˚C (sampai tahap NaOH) 

B2 1M; 90˚C (sampai tahap NaOH) 

B3 2M; 90˚C (sampai tahap NaOH) 

C1 0,5M; 100˚C (sampai tahap NaOH) 

C2 1M; 100˚C (sampai tahap NaOH) 

C3 2M; 100˚C (sampai tahap NaOH) 
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Dicuci 

dengan air 

Dikeringkan dengan 

suhu 100˚C 

Diseparasi pengotor 

magnetiknya 

Digiling dengan 

kecepatan 150 rpm 

selama 2 jam 

Dikeringkan dengan 

suhu 70˚C 

Direaksikan dengan 

HCl 1 jam dengan 

variasi temperatur 

dan konsentrasi 

 

80, 90, 

100˚C 

0,5; 1,0; 

2,0 M 

N 

Diayak dengan mesh 

40 

Pasir Zirkon 

Alam 

Dicuci hingga pH 7 

dan dikeringkan 
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N 

Direaksikan dengan 

NaOH 7M dengan 

temperatur 250˚C sampai 

berkerak 

Ditambahkan 200ml 

akuades dengan distirer 

selama 1 jam 

Dicuci hingga pH 7 dan 

dikeringkan 

Serbuk 

Zirkon 

Larutan 

Natrium 

Silikat 

Gambar 3.3 Diagram alir ekstraksi zirkon. 



20 

 

 
 

Serbuk Zirkon 

Alkali fusion dengan NaOH 15 gram 

dengan temperatur 700˚C selama 3 jam 

Ditambahkan akuades dengan 

perbandingan 1 gram : 10 ml 

Distirer selama 1 jam tanpa 

temperatur 

Diendapkan dan dicuci 

sebanyak 3 kali 

Dikeringkan dengan 

temperatur 100˚C 

Dimortar 

Serbuk Na2ZrSiO4 

Direaksikan dengan HCl 10M dengan 

temperatur 100˚C selama 1 jam 

N 

Diendapkan selama 24 

jam 
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Disaring larutan 

N 

Cairan ZrOCl2 

Dititrasi dengan basa NH4OH 

10% sampai pH 7 

Diendapkan selama 24 

jam 

Dicuci sebanyak 15 kali 

dengan perbandingan 180ml 

gel ZrO2 + 60ml akuades 

Disaring larutan 

Gel ZrO2 dikeringkan dengan 

temperatur 100˚C 

Serbuk Zirkonia 

(ZrO2) Amorf 

Dimortar 

Pemanasan pada temperatur 

700˚C selama 3 jam 

Serbuk Zirkonia 

(ZrO2) Tetragonal 

Gambar 3.4 Diagram alir ekstraksi zirkonia. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Sintesis Serbuk Zirkon 

 Hasil uji XRF terhadap sampel-sampel P40, P40S, A1H, dan 

A1 disajikan pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian XRF dari pasir-pasir dan sampel-sampel 

zirkon 

P40 P40S A1H A1 

Unsur (wt%) Unsur (wt%) Unsur (wt%) Unsur (wt%) 

Zr 81,12 Zr 82,39 Zr 79,10 Zr 83,24 

Si 12,78 Si 12,47 Si 16,10 Si 12,31 

Ti 3,47 Ti 2,81 Ti 3,07 Ti 1,92 

Hf 1,39 Hf 1,29 Hf 1,31 Hf 1,37 

Fe 0,43 Y 0,42 Y 0,38 Y 0,52 

Y 0,39 U 0,31 Cd 0,01 Sr 0,19 

Cr 0,36 Sr 0,19 Ag 0,01 Cd 0,01 

Ag 0,01 Ag 0,01 Sn 0,01 Ag 0,01 

Cd 0,01 Cd 0,01   Sn 0,01 

Pd 0,01 In 0,01     

 

Tabel 4.1 menunjukkan keberadaan unsur-unsur di dalam sampel-

sampel tersebut beserta dengan persentase beratnya. Zirkonium 

(Zr) dan Silikon (Si) terdeteksi sebagai unsur utama dalam pasir 

zirkon alam yang digunakan sebagai bahan baku penelitian ini, 

tetapi kandungan unsur-unsur lain seperti titanium (Ti) dan besi 

(Fe) masih tinggi. Unsur hafnium (Hf) ada di setiap keberadaan 

zirkon (ZrSiO4) (Musyarofah, 2019). Pengayakan menggunakan 

mesh 40 (ukuran saring 0,425 mm) yang dilakukan hanya untuk 

menghomogenkan ukuran saja. Sedangkan proses pemisahan 

magnetik yang dilakukan pada tahap selanjutnya diharapkan dapat 

mengurangi pengotor magnetik di pasir zirkon alam. Dari data 

terlihat bahwa, unsur magnetik yang terkandung setelah separasi 
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berkurang. Unsur Fe tidak lagi terdeteksi pada sampel P40S. 

Secara rinci, menurut Tabel 4.1, persentase zirkonium meningkat 

dan persentase Fe berkurang setelah langkah separasi. Selain itu 

persentase Titanium (Ti) berkurang juga secara signifikan 

meskipun elemen titanium bukanlah bahan magnetik. Kedua unsur 

diduga berada pada senyawa yang sama, misalnya ilmenit 

magnetik (FeTiO4) (Murti, 2019). Selanjutnya, unsur titanium 

dapat berada di dalam senyawa titanium oksida (TiO2) seperti rutil 

atau anatase. TiO2 adalah senyawa yang stabil secara kimia dan 

sulit bereaksi dengan mineral lain pada temperatur kamar, tetapi 

TiO2 dapat ‘larut’ (dissolved) dalam konsentrasi HCl yang tinggi 

(Musyarofah, 2019). Unsur-unsur lain (diasumsikan berada pada 

wujud oksida) yang menjadi senyawa sekunder dapat pula diikat 

dengan HCl. Senyawa yang terikat HCl dapat dihilangkan saat 

pencucian. Berkurangnya fraksi berat unsur selain Zr, Si, Fe, dan 

Ti menandakan bahwa unsur-unsur lain tersebut juga dapat 

dipisahkan dengan metode ini. 

Kemudian Tabel 4.1 juga menunjukkan bahwa sampel A1 

(pasir kategori A yang lolos mesh 40 yang sudah melewati proses 

reaksi dengan HCl dan NaOH) memiliki kandungan unsur 

Zirkonium (Zr) yang paling tinggi, yaitu sebesar 83,24 wt%. Secara 

teori, perbandingan massa relatif atom antara Zr dan Si 3,25:1. 

Sedangkan secara eksperimen, diperoleh perbandingan wt%/mol 

Zr:Si pada sampel-sampel uji ditampilkan pada Tabel 4.2. Data ini 

menunjukkan bahwa selama pemurnian, unsur-unsur selain Zr dan 

Si berkurang secara signifikan, tetapi Zr dan Si tetap dalam 

komposisi yang praktis tidak berubah. 

Pola difraksi sinar-X (XRD) sampel P40S (pasir zirkon alam 

lolos mesh 40 setelah separasi) ditunjukkan pada Gambar 4.1. 
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Tabel 4.2. Perbandingan wt%mol Zr:Si sampel-sampel P40, P40S, A1H, 

dan A1 

Unsur 

P40 P40S A1H A1 

Wt%

/mol 

Rasi

o 

Wt%

/mol 
Rasio 

Wt%

/mol 
Rasio 

Wt%

/mol 
Rasio 

Zr 0,76 3,24 0,76 3,24 0,76 3,25 0,76 3,24 

Si 0,23 1,00 0,23 1,00 0,23 1,00 0,23 1,00 

 

Identifikasi fasa menunjukkan bahwa terdapat tiga fasa utama, 

yaitu zirkon (ZrSiO4), kuarsa silika (SiO2), dan rutil (TiO2). Pola 

difraksi sinar-x menunjukkan intensitas puncak tertinggi 

diidentifikasi sebagai puncak zirkon, sedangkan hasil XRF 

mengungkapkan bahwa persentase zirkonium (Zr) dapat dicapai 

pada 82,39%. Sementara itu, nilai reference intensity ratio (RIR) 

dari ketiga fasa tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Nilai RIR dari zirkon, kuarsa silika, dan rutil 

Fasa Nilai RIR Referensi 

ZrSiO4 4,30 Yao (1995) 

SiO2_kuarsa 3,41 ICSD (1997) 

TiO2_rutil 3,40 NBS (1969) 

 

Dengan pendekatan perhitungan komposisi fasa metode RIR 

(Synder, 1992) dapat dipahami bahwa nilai RIR berbanding lurus dengan 

fraksi berat. Sementara menurut definisi, RIR suatu fasa berbanding lurus 

dengan intensitas puncak difraksi fasa tersebut. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa, dengan intensitas tinggi fasa zirkon yang 

dikombinasikan dengan nilai RIR zirkon adalah tertinggi di antara fasa 

lain (Tabel 4.3), fasa zirkon mendominasi komposisi fasa pada pasir 

P40S. 
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Gambar 4.1 Pola difraksi sinar-x (radiasi CuKα) sampel pasir zirkon 

alam P40S. Keterangan: 1-zirkon, 2-kuarsa, dan 3-rutil. 

Selanjutnya, pola-pola XRD sampel-sampel zirkon setelah 

reaksi dengan NaOH ditunjukkan pada Gambar 4.2 dengan 

pengelompokan menurut temperatur yaitu 80°C, 90°C, dan 100°C. 

 

Gambar 4.2 a) Pola-pola difraksi sinar-x (radiasi CuKα) sampel-sampel 

temperatur 80°C. Keterangan: z-zirkon, q-kuarsa. 
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Gambar 4.2 b) Pola-pola difraksi sinar-x (radiasi CuKα) sampel-sampel 

temperatur 90°C. Keterangan: z-zirkon, q-kuarsa. 

 

Gambar 4.2 c) Pola-pola difraksi sinar-x (radiasi CuKα) sampel-sampel 

temperatur 100°C. Keterangan: z-zirkon, q-kuarsa. 
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Analisa kualitatif pola-pola XRD menghasilkan fasa-fasa yang 

teridentifikasi seperti ditunjukkan Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Luaran identifikasi fasa sampel-sampel zirkon berdasarkan 

variasi konsentrasi HCl dan temperatur 

Sampel 
Fasa 

Zircon Quartz 

A1 (0,5M-80°C) √ - 

A2 (1,0M-80°C) √ √ 

A3 (2,0M-80°C) √ - 

B1 (0,5M-90°C) √ - 

B2 (1,0M-90°C) √ √ 

B3 (2,0M-90°C) √ - 

C1 (0,5M-100°C) √ √ 

C2 (1,0M-100°C) √ √ 

C3 (2,0M-100°C) √ - 

Sampel-sampel A2, B2, C1, dan C2 memiliki 2 fasa, yaitu fasa 

zirkon dan kuarsa, tidak merupakan zirkon fasa tunggal. 

Sedangkan sampel A1, A3, B1, B3, dan C3 berfasa tunggal, yaitu 

zirkon. Jadi, penggunaan konsentrasi HCl tinggi dan suhu tinggi 

belum tentu dapat menghilangkan fase lain dari pasir yang telah 

melalui proses sintesis.  

Menurut tabel tersebut, sampel yang disintesis dengan 

konsentrasi 0,5M dan temperatur 80°C (A1) sudah dapat 

menghasilkan zirkon murni. Sama seperti sampel A1, beberapa 

sampel yang menggunakan variasi konsentrasi lain sebenarnya 

juga mampu menghilangkan fasa lain yang terdapat pada pasir 

zirkon alami sehingga menjadi satu fasa saja. Namun, dalam proses 

ekstraksi, pemurnian pasir zirkon alam dapat berhasil dilakukan 

jika terjadi reaksi redoks. Reaksi redoks pada pemurnian pasir 

zirkon ini dimungkinkan dapat ditulis dengan 
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ZrSiO4 + 4HCl ⟶ ZrCl4 + SiO2 + 2H2O 

Tetapi ternyata, jika hanya dilakukan penambahan HCl saja tidak 

cukup untuk mencapai kesempurnaan reaksi. Hal tersebut dapat 

diatasi dengan menambahkan suhu pemanasan seperti dalam studi 

yang dilakukan oleh Musyarofah (2019). HCl dan temperatur 

mempengaruhi kondisi reaksi redoks. Untuk memperjelas diskusi 

tentang pemurnian ini, pada data XRD sampel-sampel tersebut 

dilakukan analisis kuantitatif dengan metode Rietveld. Salah satu 

contoh plot luaran analisis ditunjukkan pada Gambar 4.3, 

sedangkan hasil analisis ditunjukkan pada Tabel 4.5. Kualitas 

keberhasilan refinement menggunakan metode Rietveld ditentukan 

oleh Figures-of-merit, yaitu Rp, Rwp, RB, Rexp, dan goodness-of-fit 

(GoF) 2. R-Bragg merupakan parameter yang sangat penting 

dalam Rietveld karena merupakan satu-satunya figures of merit 

yang bergantung pada parameter struktural sehingga mencirikan 

keakuratan model yang digunakan dalam refinement. Terlepas dari 

pentingnya berbagai figure-of-merit yang digunakan untuk 

mengukur kualitas refinement Rietveld, plot selisih antara data 

terhitung dan terukur merupakan ukuran kualitatif yang perlu 

diperhatikan. (Pecharsky, 2003). Terlihat bahwa kecocokan antara 

data acuan (terhitung) dan terukur cukup baik. Penghalusan 

Rietveld dapat diterima menurut kriteria yang disyaratkan oleh 

Kisi, yaitu GoF < 4% dan Rwp < 20%. Dengan demikian, 

parameter-parameter yang diperhalus (refined) dapat diekstrak dan 

dapat dianalisis lebih lanjut (Pratapa, 2008). 
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Gambar 4.3 Contoh plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon 

A1 dengan perangkat lunak Rietica. 

Tabel 4.5 Parameter kecocokan dan fraksi berat relatif sampel-sampel 

menggunakan Rietica 

Sampel Fasa Rp Rwp 
R-

Bragg 
GoF a=b c 

Fraksi berat 

relatif (%) 

A1 ZrSiO4 10,58 13,74 4,32 2,85 6,60(0) 5,97(0) 100(0) 

A2 
ZrSiO4 

SiO2 
16,84 25,74 

14,17 

19,67 
9,31 

6,60(0) 

4,85(0) 

5,98(0) 

5,37(0) 

86,97(5) 

13,03(5) 

A3 ZrSiO4 10,47 14,10 4,93 1,84 6,60(0) 5,97(0) 100(0) 

B1 ZrSiO4 8,23 10,50 2,88 1,66 6,60(0) 5,97(0) 100(0) 

B2 
ZrSiO4 

SiO2 
19,19 30,45 

16,88 

6,82 
10,91 

6,60(0) 

4,87(0) 

5,98(0) 

5,28(0) 

81,16(2) 

18,84(2) 

B3 ZrSiO4 10,72 13,77 2,46 1,73 6,60(0) 5,98(0) 100(0) 

C1 
ZrSiO4 

SiO2 
11,34 14,75 

7,09 

10,49 
2,53 

6,60(0) 

4,96(0) 

5,97(0) 

5,52(0) 

97,40(2) 

2,60(2) 

C2 
ZrSiO4 

SiO2 
16,69 24,40 

7,06 

9,97 
3,28 

6,61(0) 

4,97(0) 

5,99(0) 

5,52(0) 

97,40(3) 

2,60(3) 

C3 ZrSiO4 7,89 10,05 2,75 1,66 6,60(0) 5,97(0) 100(0) 

 

Dari data identifikasi fasa dan fraksi berat yang diperoleh pada 

konsentrasi HCl 0,5 M, peningkatan suhu dalam rentang 80°C 

sampai 100°C tidak menghasilkan kemurnian yang lebih baik. 

Misalnya pada A1 dan B1 teridentifikasi sebagai fasa tunggal, 

sedangkan C1 tidak. Sebaliknya, untuk konsentrasi 2M HCl 

peningkatan suhu meningkatkan kemurnian zirkon pula. Sehingga 

diduga bahwa peningkatan konsentrasi HCl harus disertai dengan 
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peningkatan suhu untuk mencapai reaksi redoks yang tepat. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini adalah bahwa reaksi kimia 

tidak hanya berkaitan dengan stoikiometri supaya terjadi 

kesetimbangan reaksi, namun juga melihat energi aktivasinya. Jika 

energi aktivasi reaksi rendah, maka dimungkinkan langsung terjadi 

reaksi, namun jika energi aktivasinya tinggi maka diperlukan 

energi tambahan. Energi tambahan yang dimaksud dimungkinkan 

dapat berupa energi termal (pemberian panas), aktivasi mekanik, 

atau yang lainnya. Selain itu, penggunaan HCl dengan konsentrasi 

tinggi dapat menghasilkan limbah yang tidak baik bagi makhluk 

hidup lain sebagaimana yang menjadi tujuan utama dalam 

penelitian ini yaitu untuk menciptakan cara pengolahan baru pasir 

zirkon agar mengurangi adanya limbah HCl tersebut. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan konsentasi HCl sebesar 0,5M 

dan temperatur 80°C terbukti efektif dan lebih ramah lingkungan. 

Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa konsentrasi HCl 

rendah (0,5M) memerlukan suhu yang relatif rendah yaitu berkisar 

80-90℃. Hal menarik lain adalah bahwa jika suhu dinaikkan, 

kelebihan silika justru muncul. Sementara itu, untuk konsentrasi 

HCl tinggi (2M), pemurnian membutuhkan suhu yang relatif tinggi 

yaitu 100 ℃ seperti yang telah dilakukan selama ini. 

Data XRD sampel-sampel hasil pemurnian juga dianalisis 

untuk mengekstraksi informasi mikrostrukturnya, yaitu dengan 

menggunakan MAUD. Gambar 4.4 menunjukkan contoh plot 

penghalusan data XRD sampel A1 menggunakan MAUD. Hasil 

analisis ditampilkan pada Tabel 4.5. Gambar 4.4 menunjukkan 

bahwa puncak-puncak pada A1 yang terdeteksi cukup lebar. 

Puncak yang lebar mengindikasikan ukuran kristal yang kecil. 

Kristal yang berukuran kecil menghasilkan puncak difraksi yang 

lebar (Ramadani, 2015). Misalnya, sampel A1 memiliki puncak 

yang cukup lebar sehingga ukurannya berkisar 100 nm. 
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Gambar 4.4 Contoh plot penghalusan sampel A1 dengan perangkat 

lunak MAUD. 

Tabel 4.6 Hasil Analisis sampel-sampel menggunakan software MAUD 

Sampel Sigg Rw Rwb Rb Rexp 
Ukuran 

(nm) 

A1 4,57 37,22 69,49 26,81 8,13 100(14) 

A2 5,13 43,39 77,20 31,60 8,44 100(17) 

A3 3,12 32,41 66,13 23,80 10,37 202(0) 

B1 2,82 26,04 52,90 19,61 9,21 220(0) 

B2 4,47 41,26 80,11 29,75 9,22 179(0) 

B3 3,43 35,98 75,22 25,73 10,47 118(0) 

C1 3,76 34,94 71,15 25,34 9,28 100(15) 

C2 2,08 28,12 67,12 20,43 13,47 128(18) 

C3 4,10 32,04 63,06 23,26 7,79 230(0) 

 

4.1 Hasil Sintesis Serbuk Zirkonia 

Keberhasilan ekstraksi zirkon dengan kemurnian tinggi dapat 

diperoleh dengan sintesis menggunakan HCl dengan konsentrasi 

0,5M pada suhu 80°C dapat dilanjutkan dengan sintesis serbuk 

zirkonia, seperti yang dilaporkan oleh Musyarofah, dkk 

(Musyarofah 2019). Gambar 4.6 menunjukkan pola difraksi sinar-

x dari zirkonia amorf dan Gambar 4.7 menunjukkan pola difraksi 

sinar-x dari zirkonia tetragonal yang telah berhasil dibuat. 

Dalam penelitian ini, serbuk zirkonia disintesis menggunakan 

serbuk zirkon yang dimurnikan (A1). Penggunaan NaOH dalam 

sintesis bertujuan untuk menguraikan senyawa zirkon 

(Musyarofah, 2019). Struktur yang terbentuk dari zirkon yang 
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diuraikan oleh NaOH untuk membentuk produk fusi yaitu Na2SiO3, 

Na4SiO4, Na2ZrO3, dan Na2ZrSiO5. Fasa Na2ZrSiO5 dan Na2ZrO3 

tetap ada setelah proses pencucian produk fusi, sementara fasa 

Na2SiO3 dan Na4SiO4 yang larut dalam air dihilangkan 

(Musyarofah, 2019). Proses ini menghasilkan zirkonia amorf. 

Hasil XRD yang ditunjukkan pada Gambar 4.6 merupakan fase 

amorf dari zirkonia sebelum melalui tahapan kalsinasi 3 jam 

dengan temperatur 700°C. Seperti yang telah dijelaskan bahwa 

zirkonia memiliki struktur kristalografi polimorfik, yaitu fase 

monoklinik, tetragonal, dan kubik. Diketahui bahwa zirkonia 

monoklinik secara termodinamik adalah fase yang paling stabil. 

Pemilihan temperatur 700°C dikarenakan berdasarkan diagram 

fasa untuk zirkonia dapat berstruktur tetragonal apabila dipanaskan 

pada suhu yang berkisar 700°C -1000°C. Hasil XRD yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.7, dan juga analisis menggunakan 

software Match! menunjukkan bahwa sintesis zirkonia tetragonal 

dari zirkon dengan kemurnian tinggi berhasil dilakukan. Hasil ini 

sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Musyarofah(2019) yang melakukan preparasi zirkonia tetragonal 

dari zirkon yang disintesis dengan konsentrasi 2M dan pada 

temperatur 100C. Sementara itu, ukuran zirkonia tetragonal 

menurut analisis dengan MAUD adalah sekitar 17 nm.  
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Gambar 4.5 Pola difaksi sinar-x (radiasi CuKα) sampel zirkonia amorf. 

 

 

Gambar 4.6 Pola difraksi sinar-x (radiasi CuKα) zirkonia tetragonal. 
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Gambar 4.7 Plot penghalusan sampel zirkonia tetragonal dengan 

perangkat lunak MAUD.  
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah  

1. Sintesis zirkon dengan penurunan konsentrasi HCl dan 

temperatur yang lebih rendah dari penelitian yang 

dilakukan sebelumnya berhasil dilakukan. Pendekatan 

baru yang dilakukan di dalam penelitian berhasil 

mendapatkan zirkon murni pada konsentrasi HCl 0,5M 

dan temperatur 80°C dibandingkan dengan konsentrasi 

1M dan 2M. 

2. Produk sintesis serbuk zirkon tersebut juga berhasil 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan serbuk nano-

zirkonia tetragonal. Ukuran kristal serbuk zirkonia 

tetragonal adalah sekitar 17 nm. 

 

5.2 Saran 

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih 

memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis ingin 

memberikan saran untuk penelitian di masa depan 

1. Untuk memperkuat bukti bahwa sintesis zirkon dengan 

menggunakan konsentrasi HCl 0,5M pada temperatur 

80°C berhasil, perlu juga dilakukan uji SEM. 

2. Untuk memperkuat bukti bahwa sintesis nano-zirkonia 

tetragonal telah berhasil dilakukan maka perlu juga 

melakukan uji SEM. 

3. Untuk mengetahui ukuran partikel zirkon dan zirkonia 

secara lebih lanjut maka disarankan melakukan 

pengujian PSA.  
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LAMPIRAN A 

Hasil Data XRF 

Tabel 1. Hasil Data Pengujian XRF Pasir Zirkon sebagai Oksida 

Sampel 

Calculated as oxide 

Oksida (wt%) 
mol 

(mg/mol) 

Non-

Oksida 
(wt%) 

mol 

(mg/mol) 

P1_40 

(Pasir A 

Lolos 

Mesh 40) 

ZrO2 71,31 0,578 Zr 52,79 0,580 

SiO2 22,78 0,380 Si 10,65 0,380 

TiO2 3,84 0,048 Ti 2,30 0,048 

HfO2 1,08 0,005 Hf 0,92 0,005 

Fe2O3 0,410 0,002 Fe 0,287 0,005 

Cr2O3 0,356 0,002 Cr 0,244 0,005 

Y2O3 0,179 0,001 Y 0,141 0,002 

CdO 0,0121 0,00009 Cd 0,0106 0,00009 

Ag2O 0,0115 0,00005 Ag 0,0107 0,00009 

PdO 0,0084 0,00007 Pd 0,0073 0,00007 

P1_40S 

(Pasir A 

Lolos 

Mesh 

40+Separ

asi) 

ZrO2 73,05 0,594 Zr 54,08 0,594 

SiO2 22,57 0,376 Si 10,55 0,377 

TiO2 3,15 0,039 Ti 1,89 0,039 

HfO2 1,03 0,005 Hf 0,87 0,005 

Y2O3 0,178 0,001 Y 0,140 0,002 

Ag2O 0,0114 0,00005 Ag 0,0106 0,00009 

CdO 0,0109 0,00009 Cd 0,0095 0,00008 

PdO 0,0076 0,00006 Pd 0,0066 0,00006 

I4H 

(Zirkon 

Sebelum 

di 

NaOH) 

ZrO2 67,53 0,549 Zr 49,99 0,549 

SiO2 28,14 0,469 Si 13,16 0,47 

TiO2 3,31 0,041 Ti 1,98 0,041 

HfO2 0,99 0,005 Hf 0,84 0,005 

CdO 0,0107 0,00008 Cd 0,0094 0,00009 

Ag2O 0,0094 0,00004 Ag 0,0088 0,00008 

SnO2 0,0094 0,00006 Sn 0,0074 0,00006 

I4 

(Sampel 

Zirkon 

Setelah 

di 

NaOH) 

ZrO2 74,04 0,602 Zr 54,81 0,602 

SiO2 22,62 0,377 Si 10,58 0,378 

TiO2 2,18 0,027 Ti 1,31 0,027 

HfO2 1,11 0,005 Hf 0,94 0,005 

CdO 0,0130 0,0001 Cd 0,0114 0,0001 

SnO2 0,0107 0,00007 Sn 0,0084 0,00007 

Ag2O 0,0093 0,00004 Ag 0,0087 0,00008 

PdO 0,0073 0,00006 Pd 0,0063 0,00006 
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Tabel 2.Hasil Data Pengujian XRF Pasir Zirkon sebagai Elemen 

Sampel 

Calculated as element 
Ar 

(Unsur) 

Mr 

(Senyawa) 
Unsur (wt%) 

mol 

(mg/mol) 

P1_40 

(Pasir A 

Lolos 

Mesh 40) 

Zr 81,12 0,891 Zr (91) 

Si (28) 

Ti (48) 

Hf (178) 

Fe (56) 

Cr (52) 

Y (89) 

Cd (112) 

Ag (108) 

Pd (106) 

Mn (55) 

Sn (119) 

Sr (88) 

U (238) 

In (115) 

ZOr2 (123) 

SiO2 (60) 

TiO2 (80) 

HfO2 (210) 

Fe2O3 (160) 

Cr2O3 (152) 

Y2O3 (226) 

CdO (128) 

Ag2O (232) 

PdO (122) 

MnO (71) 

SnO2 (151) 

Si 12,78 0,456 

Ti 3,47 0,072 

Hf 1,39 0,008 

Fe 0,434 0,008 

Y 0,398 0,004 

Cr 0,369 0,007 

Ag 0,0165 0,0001 

Cd 0,0161 0,0001 

Pd 0,0111 0,0001 

P1_40S 

(Pasir A 

Lolos 

Mesh 

40+Separ

asi) 

Zr 82,39 0,905 

Si 12,47 0,445 

Ti 2,81 0,059 

Hf 1,29 0,007 

Y 0,499 0,006 

U 0,31 0,001 

Sr 0,197 0,002 

Ag 0,0161 0,0001 

Cd 0,0139 0,0001 

In 0,0103 0,00009 

I4H 

(Zirkon 

Sebelum 

di 

NaOH) 

Zr 79,10 0,869 

Si 16,10 0,575 

Ti 3,07 0,064 

Hf 1,31 0,007 

Y 0,386 0,004 

Cd 0,0146 0,0001 

Ag 0,0139 0,0001 

Sn 0,0123 0,0001 

I4 

(Sampel 

Zirkon 

Setelah 

di 

NaOH) 

Zr 83,24 0,915 

Si 12,31 0,439 

Ti 1,92 0,04 

Hf 1,37 0,008 

Y 0,523 0,006 

Sr 0,193 0,002 

Cd 0,0171 0,0001 

Ag 0,0133 0,0001 

Sn 0,0130 0,0001 
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LAMPIRAN B 

Hasil Luaran Rietica 

 
Gambar 1. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon A1 

Parameter Global: 

GoF = 2,85 

Rp = 10,58 

RBragg = ZrSiO4 (4,32) 

Rwp = 13,74 

 

 
Gambar 2. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon A2 

Parameter Global: 

GoF = 9,31 

Rp = 16,84 

RBragg = ZrSiO4 (14,17) 

 SiO2 (19,67) 

Rwp = 25,74 
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Gambar 3. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon A3 

Parameter Global: 

GoF = 1,84 

Rp = 10,47 

RBragg = ZrSiO4 (4,93) 

Rwp = 14,10 

 
Gambar 4. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon B1 

Parameter Global: 

GoF = 1,66 

Rp = 8,23 

RBragg = ZrSiO4 (2,88) 

Rwp = 10,50 
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Gambar 5. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon B2 

Parameter Global: 

GoF = 10,91 

Rp = 19,19 

RBragg = ZrSiO4 (16,88) 

 SiO2 (6,82) 

Rwp = 30,45 

 

 
Gambar 6. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon B3 

Parameter Global: 

GoF = 1,73 

Rp = 10,72 

RBragg = ZrSiO4 (2,46) 

Rwp = 13,77 
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Gambar 7. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon C1 

Parameter Global: 

GoF = 2,53 

Rp = 11,34 

RBragg = ZrSiO4 (7,09) 

 SiO2 (10,49) 

Rwp = 14,75 

 

 
Gambar 8. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon C2 

Parameter Global: 

GoF = 3,28 

Rp = 16,69 

RBragg = ZrSiO4 (7,06) 

 SiO2 (9,97) 

Rwp = 24,40 
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Gambar 9. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon C3 

Parameter Global: 

GoF = 1,66 

Rp = 7,89 

RBragg = ZrSiO4 (2,75) 

Rwp = 10,05 
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LAMPIRAN C 

Contoh Perhitungan Konversi Massa ke Mol 

Diketahui: 

Wt%Zr = 83,24 dengan mol (g/mol) = 915 

Wt%Si = 12,31 dengan mol (g/mol) = 439 

Konversi massa ke mol 

𝑍𝑟 =
83,24

915
= 0,090973 

𝑆𝑖 =
12,31

439
= 0,028041 

 

Kemudian ditambahkan mol Zr+Si dan didapatkan nilai  0,119014 

Selanjutnya menentukan fraksi mol menggunakan persamaan 

berikut 

𝑍𝑟 =
0,090973

0,119014
= 0,764388 

 

𝑆𝑖 =
0,028041

0,119014
= 0,235612 

Sehingga diperoleh  perbandingan Zr:Si yaitu 0,764388 : 0,235612 

sebesar 3,244:1. 
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LAMPIRAN D 

Hasil Luaran MAUD 

 

Gambar 1. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon A1  

 

 

Gambar 2. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon A2 
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Gambar 3. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon A3 

 

 

Gambar 4. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon B1 
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Gambar 5. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon B2 

 

 

Gambar 6. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon B3 
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Gambar 7. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon C1 

 

 

Gambar 8. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon C2 
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Gambar 9. Plot penghalusan Rietveld data XRD sampel zirkon C3 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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