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Pengaruh Temperatur Sinter dan Penambahan B2O3 Pada 

Karakter Fisik Keramik Padat Zirkon (ZrSiO4) 

 
Nama  : Wahyu Dwi Handoko 

NRP  : 01111850010021  

Pembimbing  : Prof. Suminar Pratapa, Ph.D. 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah metode untuk mendapatkan fasa 

zirkon dengan kemurnian yang tinggi dan untuk mengetahui sifat fisik dari 

keramik padat zirkon dengan variasi penambahan sinter agen B2O3 (0% dan 4%) 

dan variasi temperatur sinter (1200°C dan 1300°C). Bahan dasar yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah serbuk ZH hasil pemurnian pasir puya Kalimantan 

Tengah menggunakan aspek pemurnian dengan HCl 2M dan serbuk zirkonia 

amorf (a-ZrO2). Dalam penelitian ini dianalisis pengaruh variasi temperatur sinter 

dan penambahan B2O3 terhadap persentase molar keramik padat zirkon yang 

didapatkan. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sifat fisik dari 

keramik padat zirkon. Kemudian semua bahan dasar yaitu serbuk ZH, serbuk 

zirkonia amorf, serbuk PVA, dan serbuk B2O3 direaksikan dengan cara digiling 

menggunakan agate mortar selama 30 menit. Sampel keramik padat kemudian 

disinter menggunakan variasi temperatur 1200°C dan 1300°C dengan waktu 

penahanan selama 10 jam. Karakterisasi terhadap fasa yang terbentuk 

menggunakan uji X-Ray Diffraction (XRD) dan untuk karakterisasi terhadap sifat 

fisik menggunakan uji densitas. 

 

Kata kunci: B2O3, sinter, zirkonia amorf, zirkon keramik padat 
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Effect of Sintering Temperature and Addition of B2O3 on the 

Physical Characters of Zircon Ceramics (ZrSiO4) 

 
Name    : Wahyu Dwi Handoko 

Student Identity Number : 01111850010021  

Supervisor    : Prof. Suminar Pratapa, Ph.D. 

ABSTRACT 

 

This research intended to design a method to obtain high purity zircon and to 

determine the physical properties of zircon ceramics with sintered temperature 

variations (1200°C and 1300 °C) and the addition of B2O3 (0% and 4%). The raw 

material of ZH powder and amorphous zirconia (a-zirconia) was taken from 

Kereng Pangi, Central Kalimantan. They were from the refining of Puya sand. ZH 

powder from refining of Puya sand with the aspect 2M HCl. The aim of this 

research was to analyze the influence of sintering temperature and the addition of 

B2O3 on the molar fraction of zircon ceramics. In addition, the research was 

conducted to analyze the physical properties of the zircon ceramics. Then, ZH 

powder, amorphous zirconia powder, PVA powder, and B2O3 powder were 

reacted by grinding using agate mortar for 30 minutes. Ceramic samples were 

then sintered using temperature variations of 1200°C and 1300°C with a holding 

time of 10 hours. The phase characterization was done using X-Ray Diffraction 

(XRD) technique and for the characterization of physical properties using a 

density test. 

Keyword : B2O3, sintering, zirconia amorphous, zircon ceramics 

 

 

 

 

 

 



6 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa atas limpahan 

rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tesis sebagai syarat 

wajib untuk memperoleh gelar magister Departemen Fisika Fakultas Sains Dan 

Analitika Data ITS dengan judul:  

Pengaruh Temperatur Sinter dan Penambahan B2O3 Pada 

Karakter Fisik Keramik Padat Zirkon (ZrSiO4) 

 
Penulis menyadari dengan terselesaikannya penyusunan tesis ini tidak terlepas 

dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Suminar Pratapa, Ph.D., selaku dosen pembimbing Tesis yang 

senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, pemantauan, dan motivasi 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. 

2. DRPM Kemenristek-Dikti yang menyediakan dana penelitian melalui 

LPPM ITS dengan skema Penelitian Strategis Nasional (PSN) / Penelitian 

Terapan di bawah Kontrak Nomor 949 / PKS / ITS / 2019 dan skema 

Penelitian Hibah Kompetensi/ Penelitian Dasar di bawah Kontrak Nomor 

854/PKS/ITS/2019. 

3. Prof. Suminar Pratapa, Ph.D., yang telah memberikan beasiswa 

pascasarjana kepada penulis melalui sistem “Beasiswa Pascasarjana Untuk 

Peneliti (BPUP)” menggunakan dana DRPM Kemenristek Dikti dengan 

skema Penelitian Strategis Nasional (PSN) / Penelitian Terapan di bawah 

Kontrak Nomor 949 / PKS / ITS / 2019 dan skema Penelitian Hibah 

Kompetensi/ Penelitian Dasar di bawah Kontrak Nomor 

854/PKS/ITS/2019.  

4. Prof. Dr. Suasmoro, DEA dan Dr.rer.nat. Triwikantoro, M.Sc, selaku 

dosen penguji Tesis. 

5. Keluarga di Blitar yaitu Ayah (Mulyono), ibu (Dwi Langgeng Rahayu), 

kakak perempuan (Novita Andriyani Saputri, S.Pd), kakak ipar ( Feri 

Apriliawan), dan keponakan tersayang (Nouren Mikayla Apriliawan) yang 



7 
 

senantiasa memberikan do’a serta dukungan moral terhadap keberhasilan 

penulis menyelesaikan Tesis ini. 

6. Dr. Gatut Yudoyono MT dan Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo selaku 

Kepala Departemen dan Sekretaris Bidang Akademik, beserta Seluruh Staf 

Tenaga Pendidik di Departemen Fisika FSAD ITS. 

7. Karyawan Laboratorium Fisika Bidang Minat Material Departemen Fisika 

FSAD ITS yaitu Ahmad Solih,S.Si, M.T dan mas Slamet.  

8. Teman-teman Lab: Dr. Fitriana S.Si, Cahyaning Fajar Kresna Murti S.Si, 

Muniroh,  yang senantiasa membantu dalam proses praktikum, diskusi 

analisis dan persiapan sidang Tesis.  

9. Dr. Upik Nurbaiti yang telah membantu menyediakan/memberikan 

Notebook/Laptop kepada penulis yang sangat membantu dalam proses 

penulisan. 

10. Ibu Evyta Kusuma Ria yang tidak lelah memberikan motivasi, semangat, 

dan bantuan finansial kepada penulis pada saat penulis mengalami low 

motivation, kepada adik ganteng M.Hafidz Raditya Pratapa yang sangat 

menghibur dan kepada keluarga besar pak Suminar yang lain ( mas Hanif, 

Daffa, mbak Fira dan mas Adi).  

11. Estu Yoga Elmi Gesa,S.Si yang terus menyempatkan memberikan 

semangat kepada penulis walaupun dalam keadaan sangat sibuk 

menjalankan perkuliahan di Polandia.  

12. Tim Mineral Materials Research Group, khususnya untuk Dr.Nur Aini 

Fauziyah yang sudah sangat membantu, serta kepada anggota yang masih 

aktif lainnya (Mas Irham, mas Roni, Allif, Amel, Sulis, Nihla, Lila, Firda, 

Novita, Akifah, Rama, Wiwit, Umi, Axl,dll) 

Semoga Tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta 

memberikan inspirasi bagi pembaca untuk perkembangan lebih lanjut 

khususnya dalam pengolahan pasir Puya sebagai material keramik.  

Surabaya, 18 Juli 2020 

Penulis 

https://scholar.google.co.id/citations?user=uAlls34AAAAJ&hl=en


8 
 

DAFTAR ISI 

 
LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................................. 3 

ABSTRAK ......................................................................................................................... 4 

ABSTRACT ........................................................................................................................ 5 

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... 6 

DAFTAR ISI...................................................................................................................... 8 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... 10 

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... 11 

BAB IPENDAHULUAN ................................................................................................. 13 

1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 13 

1.2 Tujuan Penelitian ............................................................................................ 17 

1.3 Batasan Masalah ............................................................................................. 17 

1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................................... 18 

1.5 Sistematika Penelitian..................................................................................... 18 

BAB IITINJAUAN PUSTAKA ..................................................................................... 19 

2.1 Pasir Alam ....................................................................................................... 19 

2.2 Zirkon............................................................................................................... 20 

2.3 Zirkonia (ZrO2) ............................................................................................... 23 

2.4 Sintering ........................................................................................................... 24 

2.5 B2O3 .................................................................................................................. 25 

2.6 Dekomposisi ..................................................................................................... 26 

BAB IIIMETODE PENELITIAN ................................................................................. 31 

3.1 Rancangan Penelitian ..................................................................................... 31 

3.2 Prosedur Kerja ................................................................................................ 31 

3.3 Karakterisasi Material ................................................................................... 33 

3.3.1 Pengujian X-Ray Fluorescence (XRF) ................................................... 33 

3.3.2 Pengujian Difraksi Sinar-x (XRD) ........................................................ 33 

3.3.3 Pengujian Densitas dan Porositas .......................................................... 34 

3.4 Numenklatur Sampel ...................................................................................... 35 

3.5 Diagram Penelitian ......................................................................................... 36 

3.5.1 Ekstraksi Pasir Puya ............................................................................... 36 



9 
 

3.5.2 Sintesis Zirkonia (ZrO2) Amorf ............................................................. 37 

3.5.3 Sintesis Keramik Padat Zirkon (ZrSiO4) .............................................. 38 

BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................................... 39 

4.1 Ekstraksi Pasir Zirkon ................................................................................... 39 

4.2 Analisis Difraksi serbuk-serbuk ZH dan Zr-A sebagai Bahan Dasar 

Keramik Padat ............................................................................................................ 40 

4.3 Analisis Termal Campuran ZH-Zr-A ........................................................... 42 

4.4 Karakterisasi Keramik Padat ZH-Zr-A ....................................................... 44 

4.5 Densitas dan Porositas Keramik Padat Zirkon ............................................ 47 

4.6 Diskusi .............................................................................................................. 48 

BAB VKESIMPULAN ................................................................................................... 65 

5.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 65 

5.2 Saran ................................................................................................................ 65 

LAMPIRAN..................................................................................................................... 67 

Daftar Pustaka ................................................................................................................ 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1. 1  Proses sintesis serbuk zirkon ...................................................... 15 

Gambar 2. 1  Bentuk diagram fasa dari ZrO2-SiO2 ........................................ 22 

Gambar 2. 2  Ilustrasi mekanisme proses sintering ......................................... 24 

Gambar 3. 1 Diagram alir Ekstraksi Pasir Puya ............................................. 36 

Gambar 3. 2 Diagram alir Sintesis Zirkonia (ZrO2) Amorf ........................... 37 

Gambar 3. 3 Diagram alir Sintesis Keramik Padat Zirkon (ZrSiO4) ............ 37 

Gambar 4. 1 Pola difraksi sinar-x (Cu kα) sampel ZH ................................... 41 

Gambar 4. 2 Pola difraksi sinar-x (Cu kα) sampel Zr-A dibandingan dengan 

pola difraksi zirkonia amorf murni ................................................................... 42 

Gambar 4.3 Kurva TGA serbuk campuran silika kuarsa-zirkonia amorf 

dengan dan tanpa penambahan B2O3 pada rentang temperatur 25-900C .... 43 

Gambar 4.4 Kurva DSC serbuk campuran silika kuarsa-zirkonia amorf 

dengan dan tanpa penambahan B2O3 pada rentang temperatur 25-900C .... 43 

Gambar 4. 5 Pola-pola difraksi sinar-x (Cu kα) sampel keramik padat zirkon 

dengan variasi penambahan B2O3 (0% dan 4%) serta variasi temperatur 

sinter (1200 °C dan 1300°C) ............................................................................... 44 

Gambar 4. 6 Contoh pola pengahalusan pada sampel keramik padat zirkon 

dengan variasi penambahan B2O3 0% (tanpa B2O3) dengan temperatur 

sinter 1200 °C ...................................................................................................... 46 

Gambar 4.7 Ilustrasi tentang distribusi butir-butir kuarsa dan zirkonia 

dalam pembentukan zirkon ............................................................................... 53 

Gambar 4. 8 Ilustrasi tentang mekanismeB2O3 dalam pembentukan zirkon 56 

  

file:///D:/TESIS%20BARU%202020/Data%20Draft/BARU_Draft%20Tesis%20ke%202_%20Wahyu%20Dwi%20Handoko%20(01111850010021).docx%23_Toc40010851
file:///D:/TESIS%20BARU%202020/Data%20Draft/BARU_Draft%20Tesis%20ke%202_%20Wahyu%20Dwi%20Handoko%20(01111850010021).docx%23_Toc40010851
file:///D:/TESIS%20BARU%202020/Data%20Draft/BARU_Draft%20Tesis%20ke%202_%20Wahyu%20Dwi%20Handoko%20(01111850010021).docx%23_Toc40010852


11 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3. 1 Numenklatur sampel keramik padat zirkon .................................. 35 

Tabel4.1Komposisi unsur hasil pengujian XRF pada masing-masing tahapan 

ekstraksi pasir Puya ............................................................................................ 40 

Tabel 4.2 Figures-of-Merits (FoMs) luaran analisis menggunakan Rietica 

data XRD sampel-ampel keramik padat zirkon .............................................. 46 

Tabel 4.3 Komposisi fasa luaran Rietica sampel-sampel keramik padat zirkon

 ............................................................................................................................... 47 

Tabel 4. 4 Menunjukkan data hasil pengujian densitas dan porositas pada 

masing-masing sampel keramik padat .............................................................. 48 

Tabel 4. 5 Fraksi molar kombinasi Zr-Si-O pada keramik padat zirkon dan 

serbuk-serbuk material dasarnya ...................................................................... 52 

Tabel 4. 6 Kejadian-kejadian (events) termodinamik  pada serbuk dan 

keramik padat zirkon menurut temperatur tanpa dan dengan B2O3 ............ 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Halaman ini sengaja dikosongkan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya mineral 

alam yang sangat besar, salah satu contohnya adalah sumber daya pasir 

alam berupa pasir zirkon yang terdapat di wilayah Kalimantan Tengah. 

Pasir zirkon atau oleh masyarakat di Kalimantan Tengah disebut dengan 

pasir Puya merupakan mineral sertaan yang pada saat penambangan emas 

dianggap sebagai material yang tidak memiliki kegunaan.  Padahal pasir ini 

memiliki mineral yang cukup berharga karena mengandung zirkonium dan 

silikat. Pasir zirkon yang ditemukan di alam tidak dalam keadaan murni 

karena masih terdapat mineral pengotor lainnya beberapa diantaranya 

yaitu silika kuarsa (SiO2), ilmenit (FeTiO3), dan magnetit (Fe3O4). Namun 

melalui pengolahan yang sederhana pasir zirkon dapat dimurnikan menjadi 

serbuk zirkon dengan kandungan ZrSiO4 mencapai 86%. 

Pada proses pemurnian zirkon dari pasir alam biasanya digunakan 

metode pemurnian menggunakan bahan kimia berupa asam klorida (HCl) 

dan natrium hidroksida (NaOH). Namun penggunaan bahan kimia berlebih 

memiliki beberapa dampak buruk terutama pada lingkungan, selain itu 

juga berdampak pada lamanya waktu proses pemurnian. Beberapa 

penelitian tentang sintesis serbuk zirkon yang berasal dari pasir Puya 

Kalimantan Tengah pernah dilakukan (Muwwaqor, 2016; Nurlaila, 2016; 

Elsandika, 2018; dan Suud, 2018). Pada riset-riset tersebut, ada 6 tahap yang 

digunakan untuk sintesis keramik zirkon dari pasir puya, yaitu (a)  separasi 

pasir menggunakan magnet permanen, (b) penggilingan pasir 

menggunakan planetary ball milling, (c) pelindian menggunakan asam 

klorida (HCl) 2M, (d) pencucian dengan aquades sampai pH netral (±7), 

(e) reaksi dengan NaOH 7M pada temperatur 250°C, dan (f) pencucian 

dengan aquades sampai pH netral (±7). Dari penelitian-penelitian 

sebelumnya belum ada upaya pengurangan bahan kimia dalam proses 

sintesis zirkon dari pasir alam, terutama pada penggunaan HCl dan NaOH. 
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Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari metode baru guna mendapatkan 

keramik zirkon murni dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia 

tersebut. Proses sintesis serbuk zirkon yang telah dilakukan sebelumnya 

dapat diilustrasikan seperti Gambar 1.1(a). Pada gambar tersebut nampak 

bahwa penggunaan bahan-bahan kimia ada pada langkah-langkah ekstraksi 

pasir Puya menggunakan HCl 2M dan penggunaan NaOH 7M untuk 

menghilangkan senyawa silika kuarsa yang masih teridentifikas i setelah 

proses ekstraksi menggunakan HCl 2M. Proses ini dinilai kurang efektif 

baik dari sisi dampak terhadap lingkungan maupun dari sisi waktu 

pemurnian yang relatif lebih lama. Sehingga salah satu penggunaan bahan 

kimia pada proses ini perlu digantikan untuk mengurangi dampak-dampak 

yang telah disebutkan tadi. Pada penelitian ini ditawarkan penggantian 

bahan kimia NaOH 7M yang pada mulanya berfungsi untuk 

menghilangkan senyawa silika kuarsa dengan penggunaan zirkonia amorf 

yang berfungsi sebagai penyeimbang stoikiometri, Gambar 1.1 (b). 

Penggunaan zirkonia amorf ini diharapkan mampu bereaksi dengan silika 

kuarsa membentuk senyawa zirkon mengikuti persamaan (1). Sehingga 

dari keadaan ini diharapkan mampu mempercepat proses pemurnian pasir 

Puya menjadi zirkon dengan kemurnian tinggi. 
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 (b) 

(b) 

(a) 

Gambar 1.1 Proses sintesis serbuk zirkon, (a) pada penelitian sebelumnya, 

(b) pada penelitian ini 
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Pasir Puya 
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Serbuk Zirkon 

HCl 2M 
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yang 

digantikan 

Keramik Zirkon 

Pasir Puya 

Zirkon dengan lebihan 

Silika Kuarsa 

Zirkonia Amorf ditambahkan untuk 

menyeimbangkan stoikiometri 

HCl 2M 

Keramik Zirkon 
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Reaksi pembentukan zirkon dapat dituliskan sebagai berikut (Nurlaila dkk. 

2017): 

ZrO2 + SiO2 → ZrSiO4     (1) 

Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa ekstraksi pasir Puya 

menggunakan HCl 2M masih menyisakan residu SiO2 kuarsa. Jika pada 

tahap tersebut diasumsikan didapat serbuk silika kuarsa sebesar x molar, 

maka penyempurnaan reaksi pembentukan zirkon adalah 

(1 − x)ZrSiO4 + xSiO2 + xZrO2 → ZrSiO4                         (2) 

Dari persamaan (2) diketahui untuk membentuk zirkon dengan kemurnian 

yang tinggi, diperlukan penambahan sebesar x molar ZrO2. Sumber ZrO2 

ini bisa bermacam-macam, salah satunya adalah dari pasir Puya itu 

sendiri, mengikuti prosedur yang sudah dilaporkan sebelumnya 

(Muwwaqor 2016; Nurlaila 2016; Musyarofah 2019). 

Selanjutnya, pada aplikasinya, zirkon tidak hanya dimanfaatkan 

dalam wujud serbuk saja, namun dalam bentuk padatan atau keramik 

padat. Studi tentang keramik padat zirkon pernah dilakukan (Muwwaqor 

2016; Nurlaila 2016; Elsandika 2018; Suud 2018; Musyarofah 2019) yang 

menggunakan bahan dasar berupa serbuk nano-zirkon murni yang 

disintesis dari pasir puya. Keramik-keramik padat tersebut telah diuji 

sifat-sifat fisiknya, seperti densitas, kekerasan, dan nilai konduktivitas. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, keramik padat zirkon telah 

berhasil disintesis menggunakan serbuk zirkon murni, sehingga didapatkan 

keramik padat zirkon dengan kemurnian yang cukup tinggi. Namun, 

sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian berkaitan dengan 

sintesis keramik padat zirkon dengan bahan dasar berupa serbuk zirkon tak 

murni dengan penambahan serbuk zirkonia amorf sebagai penyeimbang 

stoikiometri lebihan kuarsa. 

Selain dipengaruhi oleh bahan dasar yang digunakan, kemurnian 

material keramik padat juga dapat dipengaruhi oleh temperatur sinter. 

Menurut penelitian sebelumnya Musyarofah (2019), zirkon yang dibentuk 

dari komposisi stoikiometrik silika (SiO2) dan zirkonia (ZrO2) memiliki 

persentase tertinggi pada saat menggunakan temperatur 1200°C. 
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Temperatur sinter juga berpengaruh terhadap densifikasi material terlebih 

lagi apabila dapat dikombinasikan dengan sinter agen (sintering agent). 

Dalam penelitian tentang pembuatan material keramik salah satu sinter 

agen yang cukup sering dipergunakan yaitu boria (B2O3). (Pratapa dkk. 

2017) menggunakan boria untuk meningkatkan densitas material forsterit 

dan penelitian tentang keramik zirkon yang ditambahkan boria sebagai 

agen sinter pernah dilakukan (Suud 2018 dan Musyarofah 2019). Dari 

penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan sinter 

agen B2O3 cukup efektif digunakan pada material keramik guna 

meningkatkan densitas material-material tersebut.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penelitian ini fokus pada 

sintesis keramik padat zirkon dengan bahan dasar serbuk zirkon yang tidak 

murni dengan melibatkan variasi penambahan sinter agen B2O3 (0% dan 

4%) serta variasi temperatur sinter (1200°C dan 1300°C). Pada penelitian 

ini diukur dan diamati sifat fisik dari sampel keramik padat zirkon.   

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Merancang sebuah metode untuk mendapatkan fasa zirkon dari pasir zirkon 

alam dengan kemurnian tinggi dengan pengurangan penggunaan bahan kimia 

berlebih,  

2. Mengetahui sifat fisik berupa densitas dari keramik padat zirkon dengan 

variasi penambahan sinter agen B2O3 (0% dan 4%) dan variasi temperatur 

sinter (1200°C dan 1300°C).   

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi : 

1. Penggunaan pasir Puya yang berasal dari Palangkaraya Kalimantan 

Tengah, 

2. Penggunaan HCl 2M dalam proses ekstraksi pasir Puya menjadi serbuk 

zirkon,  

3. Serbuk zirkonia (ZrO2) amorf berasal dari sintesis pasir Puya, 
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4. Karakterisasi yang digunakan berupa struktur dan sifat fisik berupa 

densitas.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan 

informasi tentang sintesis keramik padat zirkon yang berasal dari pasir Puya 

Kalimantan Tengah dan merancang metode sintesis keramik zirkon yang 

berasal dari serbuk zirkon yang tidak murni.   

1.5 Sistematika Penelitian 

Penulisan penelitian ini terdiri dari abstrak yang berisi gambaran secara 

umum dari penelitian ini. Bab I yang terdiri dari latar belakang penelitian, 

tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. Bab II yang berisi tentang tinjauan pustaka yang mencakup dasar 

teori yang digunakan dalam penelitian. Bab III yaitu metodologi penelitian 

yang berisi tentang prosedur kerja yang digunakan dalam penelitian. Bab IV 

tentang hasil dan pembahasaan yang didapatkan dari penelitian. Bab V 

tentang kesimpulan dari hasil yang didapatkan serta mencakup saran untuk 

penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  
 

2.1 Pasir Alam 

Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam salah satunya yaitu 

sumber daya berupa pasir alam. Pasir alam merupakan pasir yang berasal dari 

alam misalnya berasal dari gunung, sungai, atau laut.  Pasir alam memiliki 

berbagai macam jenis, contohnya pasir besi, pasir silika, dan pasir zirkon, 

penamaan pasir ini sesuai dengan mayoritas kandungan mineral didalamnya. 

Misalkan untuk pasir silika memiliki kandungan mineral utama berupa silikon 

dioksida (SiO2), pasir besi memiliki mineral utama berupa Fe3O4 atau disebut juga 

dengan magnetit, sedangkan untuk pasir zirkon memiliki mineral utama berupa 

zirkonium silikat (ZrSiO4). Pada umumnya, pasir memiliki ukuran butir antara 

0,0625 sampai 2 milimeter. Dalam aplikasinya pasir banyak dimanfaatkan sebagai 

bahan baku material bangunan. Selain itu, pasir juga dapat dimanfaatkan dalam 

bidang industri, contohnya dalam industri kaca yang memanfaatkan pasir silika.  

Secara umum pasir memiliki ciri-ciri khusus yaitu butiran halus berwarna 

putih sampai keabu-abuan tergantung unsur dominan penyusunnya dengan ukuran 

butir-butir pasir antara 2µm sampai dengan 2 mm. Pasir yang berwarna putih 

biasanya merupakan pasir silika (Istiqomah dan Pratapa 2013). Pasir silika adalah 

pasir yang berasal dari pelapukan batuan yang memiliki kandungan mineral utama 

berupa silikon dioksida (SiO2). Silika merupakan senyawa hasil dari polimerisasi 

asam silikat dari rantai satuan SiO4 tetrahedral dan memiliki rumus kimia SiO2 

(Sulastri dan Kristianingrum 2010)). Pasir silika alam memiliki kandungan kuarsa 

yang cukup tinggi. Silika kuarsa memiliki beberapa karakterisasi yaitu memiliki 

koefisien ekspansi termal 11,2 x 10-6 °C-1, memiliki titik leleh yang cukup tinggi 

yaitu 1998 K, dan memiliki densitas sebesar 2,65 g/cm3 (Yusuf dan Pratapa 

2013). 

Pasir silika memiliki tiga jenis fasa utama yaitu kuarsa, kristobalit, dan 

tridimit (Su’ud, 2016). Pasir kuarsa atau dikenal dengan pasir putih yaitu pasir 

yang berasal dari pelapukan batuan yang mengandung mineral utama berupa 

kuarsa. Hasil dari pelapukan ini kemudian terbawa oleh air atau angin yang 
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kemudian mengendap di tepi sungai, danau, atau laut. Komposisi mineral yang 

terdapat pada pasir kuarsa diantaranya ialah silika (SiO2), hematite (Fe2O3), 

korondum (Al2O3), rutil (TiO2),dan lime (CaO). Pasir kuarsa alam biasanya 

tercampur dengan pengotor lain, salah satunya yaitu material dari kelompok 

oksida. Tercampurnya material-material ini diakibatkan pada saat proses 

pelapukan dan pembentukan pasir serta pada saat proses interaksi dengan 

lingkungan (Eddy, Puri, dan Noviyanti 2015). Kuarsa merupakan material 

polimorfik dan dapat ditemukan dalam berbagai material sesuai dengan kondisi 

kristalisasi, tekanan, dan suhu. Memiliki sistem kristal trigonal pada temperatur 

573°C dengan densitas 2,65 mg/cm3 serta memiliki sistem heksagonal pada 

temperatur 573-870°C dengan densitas 2,53 mg/cm3 (Beddiaf, Chihi, dan 

Leghrieb 2015). 

2.2 Zirkon 

Zirkon ditulis dengan rumus kimia sebagai ZrSiO4 merupakan mineral 

yang persediaannya relatif cukup banyak dan mempunyai banyak aplikasi yaitu 

diantaranya dalam industri besi dan baja, dalam manufaktur dari zirkonia dan 

zirconium chemicals, maupun sebagai material keramik (Brook, 2012). Zirkon 

merupakan mineral yang termasuk ke dalam grup silikat putih/bening yang mana 

terjadi pada daerah berasosiasi dengan batuan intrusi magmatik, nefelin, syenit, 

dan diorit dengan bentuk kristal ideal berupa tetragonal simetri (Biswas dkk., 

2010) (Betekhin, 1970). Zirkon berasal dari komposisi alami zirkonia (ZrO2) 67,2 

% dan silika (SiO2) 32,8% (Pirkle dan Podmeyer., 1988). Proses pembentukan 

zirkon dapat dilihat melalui diagram fasa zirkon pada Gambar 2.1. 

Zirkon memiliki beberapa variasi warna yaitu kekuningan, kecoklatan, 

merah muda, kemerahan, dan kadang-kadang berwarna hijau, biru atau hitam. 

Pasir zirkon di wilayah Kalimantan Tengah memiliki warna kemerahan. Biasanya 

pasir zirkon ditemukan bukan dalam keadaan murni, misalnya saja terdapat pasir 

berwarna hitam dan putih. Pasir hitam tersebut adalah ilmenit yang tercampur 

dengan zirkon, sedangkan pasir berwarna putih adalah silika yang dapat 

dipisahkan dengan cara mendulangnya (Robbins, 1983). Penyebab terjadinya 

fluoresensi pada material zirkon belum sepenuhnya diketahui. Beberapa penelitian 
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mengaitkan dengan keberadaan rare earth dan beberapa penelitian yang lainnya 

mengaitkan dengan keberadaan unsur hafnium (hf) yang mana unsur tersebut 

selalu menyertai zirkon walaupun dalam jumlah yang relatif kecil (Robbins, 

1983). 

Penjelasan tentang fluoresensi pada material zirkon dapat dikaitkan dengan 

penjelasan pada fisika kuantum. Cahaya terdiri dari gelombang elektromagnetik 

yang mana gelombang cahaya ini membawa energi. Ketika cahaya mengenai 

atom-atom tertentu pada suatu mineral maka cahaya ini dapat diserap oleh atom-

atom tersebut. Penyerapan cahaya ini juga berkaitan dengan transfer energi cahaya 

ke atom-atom tersebut. Atom juga dapat melepaskan cahaya yang akan membawa 

energi menjauh dari atom. Energi yang ditransfer oleh cahaya selama pertukaran 

energi tersebut berkaitan dengan panjang gelombang cahaya. Apabila panjang 

gelombang tersebut pendek maka membawa energi yang tinggi, sementara jika 

panjang maka membawa energi yang lebih rendah. Setelah cahaya diserap oleh 

atom energi cahaya dikeluarkan untuk menggerakkan elektron melawan gaya 

listrik yang menarik elektron menuju ke inti atom. Cahaya sepenuhnya 

menghilang dari proses ini dan semua energi cahaya diambil oleh elektron yang 

sekarang mengalami peningkatan energi. Pada keadaan ini elektron digambarkan 

sebagai transfer dari orbit yang dekat dengan inti atom ke orbit yang lebih jauh 

dari inti atom.  Selain diserap oleh atom, energi tersebut juga dipantulkan oleh 

atom. Pada saat keadaan terpantul inilah energi terpancar sesuai dengan panjang 

gelombangnya. Apabila benda memantulkan energi rendah maka benda tersebut 

akan memiliki warna merah, sedangkan jika terpantul dengan energi yang tinggi 

maka akan memiliki warna biru dan seterusnya menuju ke putih (Robbins, 1983). 

Massa jenis zirkon pada umumnya ialah 4,63 g/cm3 (Elsner, 2013). Zirkon 

bersifat nonkonduktif dan nonmagnetik sehingga mudah dipisahkan dari material 

lain dengan cara memanfaatkan perbedaan sifat konduktif, magnetik dan massa 

jenis. Zirkon merniliki titik leleh sekitar 2550°C. Zirkon mengalami pemisahan 

menjadi zirkonia dan silika pada range temperatur 1500-2000oC yang akan 

kembali pada saat proses pendinginan. Pada temperatur di bawah temperatur 

lelehnya, zirkon akan mempunyai resistansi kimia yang baik sehingga zirkon 
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tidak bisa berubah menjadi keramik yang berporositas rendah dan massa jenisnya 

tinggi (Brook, 2012). 

 

Zirkon ialah sebuah refraktori keramik yang memiliki Thermal Shock 

Resistance yang cukup tinggi. Zirkon mempunyai koefisien ekspansi temperatur 

pada 4,1×10-6 /K pada rentang 25-1400 C, dan stabilitas mekaniknya tinggi 

mencapai 1400°C. Selain itu, material ini mempunyai konduktifitas panas yang 

sangat rendah yaitu 5,1 W/mC pada temperatur ruang dan 3,5 W/mC pada 

temperatur 1000 °C (Singh, Zhu, dan Zhou,. 2010).  

Zirkon banyak ditemukan pada hasil batuan magma dan beberapa batuan 

metamorf yang mengkristal. Pada umumnya, zirkon yang siap untuk dipakai 

berasal dari zirkon alam. Sehingga kemurnian dari pasir zirkon bergantung pada 

di mana zirkon mengkristal. Zirkon murni dapat diperoleh dari hasil sintesis 

serbuk zirkonia dan silika. Metode yang banyak digunakan dalam proses 

pemurnian zirkon adalah metode sol gel (Brook, 2012). 

Mineral zirkon alam banyak ditemukan di wilayah Indonesia, salah satu 

wilayah yang memiliki kandung zirkon terbesar adalah Kalimantan Tengah. Di 

Indonesia, zirkon sudah lama dikenal sebagai endapan alluvial. Selain itu, zirkon 

juga terdapat di sepanjang aliran sungai pedalaman Kalimantan mengikuti 

penyebaran endapan alluvial emas dan rawa-rawa. Endapan-endapan yang 

Gambar 2. 1  Bentuk diagram fasa dari ZrO2-SiO2  
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mengandung zirkon, biasanya diikuti oleh mineral-mineral lain seperti emas dan 

intan  

2.3 Zirkonia (ZrO2) 

Keramik zirkonia yang memiliki rumus kimia ZrO2 merupakan bentuk 

material oksida dari logam zirkonium (Zr). Zirkonia memiliki beberapa sifat yang 

unik diantaranya yaitu material ini salah satu material refraktori (Setyati, 2016) 

atau tahan terhadap panas yang cukup tinggi, memiliki sifat polimorf pada 

temperatur tertentu misalnya pada temperatur tinggi >2370°C memiliki stuktur 

kubik sedangkan pada temperatur 1170°C - 2370°C memiliki struktur tetragonal 

serta pada temperatur rendah < 1170°C memiliki struktur monoklinik 

(Ardiansyah, 2011), zirkonia memiliki kekerasan yang tinggi, kerapatan tinggi, 

sifat optik yang cukup baik, radioaktif yang rendah, konduktivitas panas yang 

rendah, memiliki sifat biokompatibel, dan memiliki sifat mekanik yang tertentu 

karena memiliki kemampuan bertransformasi fasa (Susra dkk., 2018).  

Dikarenakan zirkonia memiliki berbagai sifat yang unik, maka material ini 

memiliki berbagai macam aplikasi. Dalam bidang industri, zirkonia dapat 

dijadikan sebagai bahan keramik baik sebagai material refraktori maupun sebagai 

bahan pelapis dari material korosif, sebagai bahan pelapis komponen elektronik, 

dan sebagai material elektrolit pada bahan solid oxide fuel cell (SOFC) (Apriany 

dkk., 2017). Pada bidang kesehatan, zirkonia dapat diaplikasikan sebagai bahan 

implan atau restorsi gigi dan sebagai bahan pengisi komposit kedokteran gigi.  

 Zirkonia dapat terbentuk dari proses dekomposisi zirkon pada temperatur 

1750°C yang akan memisahkan zirkonia (ZrO2) dan silika (SiO2). Selain itu, 

zirkonia juga dapat dibentuk dari mendekomposisi zirkon bersama dengan lime 

(CaO) pada temperatur 1600°C. Proses fusi zirkon menggunakan soda kaustik 

atau soda ash juga dapat mengekstrak zirkonia dari zirkon. Selain itu proses 

disosiasi plasma dengan panas, proses klorinasi, dan proses mechanochemical 

juga dapat mengekstrak zirkon menjadi zirkonia. Pada penggunaan bahan alam 

misalkan saja pasir zirkon, biasanya zirkonia dihasilkan dari proses ekstraksi yang 

dilanjutkan dengan alkali fusion zirkon menggunakan temperatur 600-700 °C.    
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2.4 Sintering 

Proses sintering merupakan proses pemanasan menggunakan temperatur 

tertentu pada material, khususnya material keramik yang berfungsi untuk 

meningkatkan kekuatan material tersebut (Sulistyo, 2019). Pada proses sintering 

terjadi dua fenomena yaitu penyusutan (shrinkage) yang berakibat pada turunnya 

porositas material dan terjadi penggabungan antara partikel-partikel (Subiyanto, 

2003). Sehingga, sinter cukup berpengaruh pada sifat fisik dan mekanik dari 

material keramik.  

Semakin tingginya temperatur sinter yang digunakan akan menyebabkan 

kekerasan pada material semakin tinggi pula, hal ini diakibatkan karena adanya 

ikatan yang sangat kuat antar partikel- partikel yang dipergunakan (Amin, 2009).   

Proses sinter dapat memberikan efek pada dimensi material, hal ini terjadi karena 

pada saat proses pemanasan melalui sinter akan mengalami difusi atom yaitu  

atom-atom yang terdapat pada material akan mudah bergerak untuk mengisi 

tempat yang kosong, selain itu apabila pada pembuatan material tersebut 

menggunakan binder pada saat pemanasaan maka binder tersebut dapat menguap 

sehingga akan mengalami perubahan pada dimensi material (Sulistyo, 2019). 

Difusi atom yang terjadi pada material disebabkan oleh adanya energi yang  

dimiliki atom sehingga dapat membuat bergerak serta menempati daerah dengan 

energi yang lebih rendah pada sisi void material tersebut (Grupp dkk. 2011). 

 

Gambar 2.2  Ilustrasi mekanisme proses sintering (Sulistyo, 2019; Chen, 1998) 
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Gambar diatas merupakan ilustrasi fenomena difusi pada proses sinter, di mana 

keterangan prosesnya sebagai berikut:  

1. Difusi Permukaan 

2. Difusi kisi 

3. Difusi Evaporasi 

4. Difusi Batas Butir 

5. Difusi Kisi  

Densifikasi pada serbuk akibat dari proses sinter terjadi karena difusi batas butir 

dan difusi kisi. 

 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses sinter diantaranya 

yaitu ukuran partikel yang mana difusi akan meningkat ketika ukuran partikel 

yang digunakan semakin kecil hal ini terjadi karena adanya peningkatan 

perbandingan antara luas area terhadap volume yang akan mengakibatkan 

meningkatnya gaya penggerak, bentuk partikel dapat meningkatkan luas kontak 

antar partikel yang akan mengakibatkan kecepatan difusi meningkat, struktur 

kritalin suatu material, temperatur dan waktu tahan sinter dapat meningkatkan 

kecepatan inter, serta denitas material berpengaruh pada luas kontak permuakaan 

antar partikel (Suprapto dkk., 2017).  

Proses sinter dapat mengakibatkan pertumbuhan butir sehingga untuk butir 

yang berukuran kecil cenderung menghilang. Selama proses sinter, temperatur 

berperan sebagai gaya pendorong difusi antarmuka partikel. Hal ini akan 

mengakibatkan semakin tinggi temperatur sinter dan semakin lama waktu 

tahannya maka densitas akan meningkat (Suprapto dkk., 2017). Selain itu, 

besarnya densitas juga dipengaruhi oleh seberapa besar kepadataan dari serbuk 

yang dikompaksi yang akan mengakibatkan semakin besarnya area kontak 

partikel serbuk sehingga pada saat proses sinter terjadi ikatan yang cukup kuat.  

2.5 B2O3 

Pada pembentukan material keramik biasanya digunakan suatu bahan 

aditif yang berfungsi sebagai pengendali sifat dari material tersebut. Bahan adiktif 

yang cukup banyak digunakan dalam penelitian yaitu boron trioksida atau lebih 

dikenal dengan diboron trioksida (B2O3). B2O3 merupakan salah satu oksida boron 
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yang memiliki warna putih dan kebanyak ditemukan dalam bentuk amorf. 

Senyawa ini tergolong senyawa yang sulit untuk mengkristal, namun bukan 

berarti tidak dapat mengkristal. B2O3 dapat mengkristal apabila dilakukan proses 

annealing (Ginting 2014). Titik lebur yang dimiliki oleh B2O3 yaitu berkisar 450-

465°C sehingga apabila digunakan pada proses sintesis keramik dengan 

temperatur yang relatif rendah mudah melebur serta mudah mengisi rongga 

diantara butir-butir keramik (Elsandika, 2018). 

Beberapa penelitian yang menggunakan B2O3 diantaranya yaitu dilakukan 

oleh Fahad dan Pratapa (2014) dalam penelitiannya dengan adanya penambahan 

B2O3 mengakibatkan turunnya titik leleh kuarsa sehingga menyebabkan reaksi 

dengan forsterit untuk membentuk protoenstatit semakin cepat. B2O3 juga 

ditambahakan pada katalis zeolit oleh Darmawan dan Fitria (2007) yang mana 

diharapkan dapat terbentuk ikatan peroksida pada katalis sehingga dapat 

membantu pemutusan ikatan antar atom karbon. Selanjutnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Wang dkk (2012) tentang sintesis keramik MgTiO3 dengan 

penambahan B2O3 memberikan informasi bahwa dengan adanya penambahan 

boria tersebut dapat menurunkan temperatur sinter MgTiO3 menjadi 900°C. Selain 

itu B2O3 juga dapat digunakan untuk meningkatkan sifat viskositas pada bantalan 

CeO2 sesuai penelitian yang dilakukan oleh Cai dkk (2018). 

2.6 Dekomposisi 

Mineral zirkon (ZrSiO4) dapat mengalami disosiasi secara termal menjadi 

zirkonia (ZrO2) dan silika amorf (a-SiO2) tergantung pada temperatur. Namun 

dalam penelitiannya dijelaskan bahwa belum ada kesepakatan yang membahas 

mengenai di temperatur berapa disosiasi secara solid state (reaksi padat) dimulai 

(Anseau dkk., 1976). Sedangkan menurut Curtis dan Sowman (1953) terdapat 4 

peneliti yang membahas tentang temperatur disosiasi zirkon yaitu Geller-

Yavorsky dan Stott-Hilliard. Keempat peneliti tersebut menyatakan bahwa 

disosiasi zirkon murni terjadi pada temperatur 1775°C (3227°F) dan 1750°C 

(3182°F). 

Dekomposisi pada pasir zirkon dapat terjadi melalui beberapa metode 

diantaranya yaitu menggunakan dekomposisi termal, klorinasi dan sintering. 
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Metode dekomposisi termal dilakukan dengan cara menguraikan zirkon 

menggunakan bantuan tungku listrik dengan temperatur yang tinggi untuk dapat 

menghasilkan ZrO2 dan SiO2. Metode klorinasi membutuhkan suatu peralatan 

khusus untuk dapat menghasilkan ZrCl4 yang kemudian menghasilkan zirkonium 

oksiklorida (ZrOCl2). Sedangkan, untuk metode sintering, pasir zirkon akan 

bereaksi dengan agen sinter pada temperatur yang tinggi untuk dapat 

menghasilkan zirkonium okiklorida. Agen sinter yang bisa digunakan beberapa 

diantaranya yaitu kalsium karbonat (CaCO3), natrium karbonat (Na2CO3), natrium 

hidroksida (NaOH) (Sun dkk., 2019). 

Reaksi dekomposisi terjadi pada temperatur yang dekat dengan eutectic 

melt formation (pembentukan leleh eutektik) (Kaiser dkk., 2008). 

Laju dekomposisi pasir zirkon dapat dihitung menggunakan persamaan berikut 

ini: 

𝛼 = (1 −
𝑚1

𝑚2
) 𝑥 100%    (3) 

Di mana, m1 adalah massa residu atau ZrSiO4 yang tidak bereaksi, sedangkan m2 

adalah massa total pasir ziron yang bereaksi (Sun dkk., 2019). 

Dekomposisi zirkon dengan menggunakan bantuan reaksi sodium 

hidroksida (NaOH) bertujuan agar ikatan antara silika (SiO2) dan zirkonia (ZrO2) 

dapat terurai. Penguraian ini dapat terjadi dengan cara pembentukan senyawa-

antara. Banyaknya silikon dan zirkonium yang dapat diikat dengan pereaksi alkali 

merupakan proses yang sangat penting dalam pembentukan senyawa antara, yang 

selanjutnya akan dipisahkan dengan cara pelindian air dan asam (Soepriyanto, 

2009).  

Laju dekomposisi dapat dipengaruhi beberapa hal, salah satunya yaitu 

ukuran partikel. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Akbar dkk (2013), 

semakin kecil partikel pasir zirkon yang digunakan maka laju reaksi dekomposisi 

semakin besar. Keadaan ini terjadi karena dengan semakin kecilnya ukuran 

partikel pasir zirkon yang digunakan, mengakibatkan luas permukaan kontak zat 

tersebut semakin besar sehingga zirkon akan lebih mudah terdekomposisi, selain 

itu juga menjadikan senyawa semakin reaktif sehingga mudah bereaksi dengan zat 

yang lainnya. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Royani dkk (2018) tentang 

dekomposisi pada material dolomit, terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan proses dekomposisi pada material dolomit 

diantaranya yaitu tekanan pasrsial dari gas CO2, massa dolomit, laju pemanasan, 

suhu dan waktu proses. Pada penelitiannya Royani dkk menggunakan variasi 

terhadap temperatur kalsinasi, hasil yang didapatkan yaitu dekompoisi material 

dolomit menjadi MgO dan CaO semakin meningkat dengan naiknya temperatur 

kalsinasi yang digunakan.  

Zirkon dapat mengalami disosiasi menjadi ZrO2 dan SiO2 pada temperatur 

yang lebih tinggi dibandingkan 1500°C tergantung pada kondisi pada sistem 

tersebut (Suárez dkk., 2015). Dekomposisi dalam keadaan solid state terjadi  pada 

temperatur antara 1525°C dan 1550°C pada kecepatan yang relatif rendah (Kaiser 

dkk., 2008). Dekomposisi zirkon semakin besar dengan meningkatnya temperatur 

yang digunakan (Abdelkader dkk., 2008). Titik termodinamika penguraian 

diperoleh dengan memotong kurva diekstrapolasi pada 1681 ± 5°C. Hasil ini 

sesuai dengan Butterman dan Foster, yaitu 1677°C (Kaiser dkk., 2008). 

Dekomposisi pada material zirkon dapat dipengaruhi oleh pengotor yang 

terdapat pada material terebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pavlik dkk 

(2001) diketahui bahwa semakin banyak pengotor yang terdapat pada material 

zirkon mengakibatkan semakin rendahnya temperatur dekomposisi yang 

dihasilkan. Selain itu, pada penelitiannya juga dijelaskan bahwa disosiasi 

maksimum dapat dicapai pada semua temperatur apabila menggunakan sampel 

jenis serbuk (Pavlik., 2001). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kaiser dkk (2008) diketahui bahwa 

pada percobaan dekomposisi zirkon menggunakan temperatur sinter 1600°C 

didapatkan hasil tidak adanya indikasi terjadinya dekomposisi karena material 

yang digunakan ada zirkon murni. Sedangkan pada saat menggunakan zirkon 

dengan kemurnian 98% didapatkan hasil berupa zirkonia tetragonal sebagai 

produk dekomposisinya yang terbentuk pada saat temperatur 1450°C. 

Pada penggunaan bahan zirkon dengan kemurnian 100%, fasa ZrO2 

teridentifikasi pada saat penggunaan temperatur di atas 1600°C walaupun dengan 

ukuran butir zirkon yang digunakan sangat kecil. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa bahan tidak murni cenderung terurai pada temperatur yang lebih rendah 

dibandingkan dengan bahan yang murni (Kaiser dkk., 2008). Baik kemurnian dan 

ukuran butir material zirkon yang digunakan sangat mempengaruhi temperatur 

dan laju dekomposisi (Kaiser dkk., 2008). Disosiasi bertanggung jawab pada 

penguatan ketangguhan retak (fracture toughness reinforcement) oleh mekanisme 

pengerasan transformasi dan pembentukan microcracks (Suárez dkk., 2015). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang sebuah metode 

pemurnian pasir zirkon alam menjadi fasa zirkon dengan cara pengurangan 

penggunaan bahan kimia berlebih. Dalam mencapai tujuan penelitian ini 

dilakukan beberapa tahapan yaitu ekstraksi pasir Puya meliputi separasi pasir 

menggunakan magnet permanen dan pelindian menggunakan asam klorida (HCl) 

2M, reaksi antara sampel setelah proses pelindian HCl 2M dengan zirkonia (ZrO2) 

amorf, dan karakterisasi terhadap struktur dan sifat fisik.     

3.2 Prosedur Kerja  

3.2.1 Ekstraksi Pasir Puya 

Pasir Puya atau pasir zirkon yang diperoleh dari Karengpangi Kalimantan 

Tengah diseparasi menggunakan magnet permanen untuk menghilangkan atau 

mengurangi pengotor seperti material-material magnetik yang terdapat pada pasir 

zirkon tersebut. Sampel pasir zirkon sebelum dan sesudah diseparasi 

dikarakterisasi menggunakan XRF dan XRD yang sebelumnya dilakukan 

penggilingan menggunakan agate mortar selama 30 menit.  Ditimbang pasir 

zirkon yang sudah diseparasi sebanyak 30 gram. Kemudian pasir zirkon 

dihaluskan menggunakan planetary ball miling selama 2 jam bersamaan dengan 

50 ml alkohol dan 48 butir bola zirkonia. Serbuk zirkon dikeringkan pada 

temperatur 100°C. 

Serbuk zirkon yang telah dikeringkan kemudian direndam menggunakan 

HCl 2M dengan perbandingan antara serbuk zirkon dan HCl sebesar 1:30 serta 

distirer dengan kecepatan 400 rpm selama 1 jam dan menggunakan temperatur 

80°C. Kemudian didiamkan selama 24 jam hingga mengendap. Pada proses untuk 

menghilangkan kadar asam pada sampel, sampel dicuci menggunakan akuades 

sampai pH netral (±7)  yang selanjutnya dikeringkan pada temperatur 100°C dan 

serbuk tersebut dinamai dengan ZH. Serbuk ZH dikarakterisasi menggunakan 

XRD untuk mengetahui fasa yang terkandung pada sampel tersebut. Untuk 

diagram alir ekstraksi pasir puya dapat dilihat pada Diagram penelitian 3.3.1.   
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3.2.2 Sintesis Zirkonia (ZrO2) Amorf 

Serbuk ZH direaksikan dengan larutan NaOH 7M dengan menggunakan 

stirer pada temperatur 250°C sampai terbentuk kerak atau padatan. Sampel 

kemudian didiamkan pada temperatur ruang bertujuan untuk menurunkan 

temperatur sampel tersebut. Selanjutnya, ditambahkan akuades pada sampel 

tersebut dan diaduk selama 1 jam tanpa menggunakan temperatur (temperatur 

ruang). Sampel diendapkan selama 24 jam dan didapatkan larutan berupa natrium 

silikat (Na2SiO3) serta endapannya berupa zirkon (ZrSiO4). Kedua senyawa 

tersebut kemudian dipisahkan dengan cara disaring antara larutan dan 

endapannya. Endapan selanjutnya dicuci menggunakan akuades sampai dengan 

pH netral (±7). Endapan yang sudah netral dikeringkan pada temperatur 100°C, 

sehingga didapatkan serbuk zirkon yang dijadikan sebagai material dasar untuk 

proses alkali fusion. 

Serbuk zirkon sebanyak 10 gram dilindi dengan 15 gram NaOH selama ± 

1 menit. Kemudian campuran serbuk tadi dikalsinasi pada temperatur 700°C 

selama 3 jam. Setelah proses kalsinasi, sampel dipindahkan pada gelas beaker dan 

ditambahkan akuades dengan perbandingan antara sampel dengan akuades yaitu 1 

gram : 10 ml akuades yang kemudian di stirer selama 1 jam. Didapatkan larutan 

Na2SiO3 dan endapan. Selanjutnya disaring dan endapan tersebut dicuci dengan 

akuades sebanyak 3×. Endapan dikeringkan pada temperatur 100°C sehingga 

didapatkan serbuk halus Na2ZrSiO4.  

Serbuk Na2ZrSiO4 sebanyak 7 gram direaksikan dengan 210 ml HCl 10M 

menggunakan stirer pada temperatur 90°C selama 1 jam. Larutan tersebut 

diendapkan selama 24 jam kemudian disaring dan didapatkan larutan berwarna 

kuning berupa larutan ZrOCl2. Larutan ZrOCl2 ditambahkan akuades dengan 

perbandingan 1:1. Larutan tersebut selanjutnya dititrasi menggunakan larutan 

NH4OH 10% sampai didapatkan pH 7. Diendapkan larutan hasil titrasi tersebut 

selama 24 jam kemudian dicuci dengan akuades sebanyak 15x menggunakan 

perbandingan antara gel ZrO2 dengan akuades yaitu 180 ml gel ZrO2: 60 ml 

akuades. Gel ZrO2 disaring dan dikeringkan menggunakan temperatur 100°C 

sehingga didapatkan padatan ZrO2. Padatan tersebut digerus dengan mortar dan 

didapatkan serbuk zirkonia (ZrO2) amorf atau dinamai dengan Zr-A. Serbuk Zr-A 
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kemudian dikarakterisasi menggunakan XRD. Untuk diagram alir sintesis 

zirkonia (ZrO2) amorf dapat dilihat pada Diagram penelitian 3.3.2. 

3.2.3 Sintesis Keramik Padat Zirkon (ZrSiO4) 

Serbuk ZH direaksikan dengan serbuk Zr-A dengan perbandingan molar 

1:1. Kemudian ditambahkan PVA 3% wt yang berfungsi sebagai pengikat serbuk. 

Selain itu juga ditambahkan B2O3 dengan variasi 0% dan 4% wt yang berperan 

sebagai agen sinter. Dalam proses percampuran senyawa-senyawa tersebut 

dilakukan dengan cara digiling menggunakan agate mortar selama 30 menit. 

Sampel selanjutnya dikompaksi dengan waktu tahan selama 3 menit untuk 

mendapatkan sampel keramik padat. Sampel keramik padat disinter dengan 

variasi temperatur 1200°C dan 1300°C dengan waktu tahan 10 jam menggunakan 

rate kenaikan dan penurunan sebesar 10°/menit. Sampel keramik padat kemudian 

dikarakterisasi struktur dan sifat fisik. Untuk diagram alir sintesis keramik padat 

zirkon (ZrSiO4) dapat dilihat pada Diagram penelitian 3.3.3. 

3.3 Karakterisasi Material 

3.3.1 Pengujian X-Ray Fluorescence (XRF) 

Pengujian X-Ray Fluorescence (XRF) digunakan untuk mengetahui 

komposisi unsur dari beberapa bahan dasar seperti pasir puya (asli), pasir puya 

setelah proses separasi menggunakan magnet permanen, dan serbuk ZH. 

Pengujian ini dilakukan di Laboratorium XRD dan XRF Fakultas MIPA 

Gedung Science Building Universitas Hasanuddin Makassar. Pada hasil 

pengujian ini dianalisis perubahan kandungan unsur Zr, Si, dan pengotor 

lainnya terhadap beberapa perlakukan yang diberikan.   

3.3.2 Pengujian Difraksi Sinar-x (XRD) 

Pengujian difraksi sinar-x (XRD) digunakan untuk identifikasi fasa 

kristalin pada sampel material dasar ZH, Zr-A, dan sampel keramik padat 

zirkon. Pengujian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Material dan 

Metalurgi ITS Surabaya dengan spesifikasi alat yaitu X-Ray Difractometer 

Philips Binary X’Pert PRO, PANalytical. Pengukuran XRD dilakukan pada 

sudut 10°˗70° dengan step size 0,0170º dan menggunakan radiasi Cukα 

(λ=1,54056 Å). 
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Untuk analisis terhadap fasa pola difraksi yang terbentuk menggunakan 

perangkat lunak Match! dan untuk analisis secara kuantitatif menggunakan 

perangkat lunak Rietica dengan metode Rietveld yaitu metode penghalusan 

yang menggunakan pencocokkan pola difraksi terhitung (model) dan pola 

difraksi terukur (eksperimen) pada data struktur kristal. Kemudian dilakukan 

proses refinement yaitu proses pencocokan pola difraksi terhitung dan terukur 

dengan mengubah parameter dalam model terhitung. 

Pada analisis menggunakan metode penghalusan (Rietveld) perlu 

dipersiapkan data pola difraksi terhitung (model) sesuai dengan fasa-fasa yang 

teridentifikasi dan data pola difraksi terukur. Prinsip analisis menggunakan 

metode ini adalah melakukan pencocokan antara data pola difraksi terhitung 

dan data pola difraksi terukur dengan cara mengubah parameter-parameter 

yang terdapat pada model data terhitung. Untuk model data terhitung 

didapatkan dari data Crystallography Information File (.cif) yang dapat diakses 

melalui Crystallography.net atau dapat juga melalui data Inorganic Crystal 

Structure Database (ICSD). Diterimanya hasil analisis Rietica dilihat dari 

beberapa persyaratan yaitu tidak adanya fluktuatif secara signifikan pada kurva 

berwarna hijau dan terpenuhinya nilai-nilai Figures-of-Merit (FoM). Secara 

umum, kriteria utama untuk FoM sebagai berikut GoF kurang dari 4%, R-

profile (Rp), R-weighted profile (Rwp), dan R-expected (Rexp) kurang dari 

20%. 

3.3.3 Pengujian Densitas dan Porositas  

Pengujian densitas (ρ) pada penelitian ini dilakukan pada semua sampel 

keramik padat zirkon yang terbentuk. Alat yang digunakan yaitu Electronic 

Densimeter BK-DME 300 D yang memiliki resolusi densitas sebear 0,001 

g/cm3. Alat ini menggunakan prinsip kerja Archimedes. Berat maksimum dan 

minimum yang dapat diukur menggunakan alat ini masing-masing yaitu 300 

gram dan 0,005 gram.  

Untuk mengetahui ukuran yang menyatakan ruang kosong yang terdapat 

diantara material maka dilakukan pengukuran terhadap porositas sampel. 

Persamaan yang digunakan untuk menetukan porositas sampel sebagai berikut: 
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%Porositas =
ρterukur−ρteori

ρteori
x 100%    (4) 

3.4 Numenklatur Sampel 

Dari sampel keramik padat yang telah berhasil dibentuk, kemudian dibuatkan 

tabel numenklatur sampel keramik padat sebagai berikut.  

Tabel 3.1 Numenklatur sampel keramik padat zirkon.  

No Sampel Keterangan  

1 ZB0_P12 

Serbuk ZH direaksikan dengan serbuk Zr-A, 

ditambahkan PVA 3%. Dikompaksi dan disinter 

T=1200 

2 ZB4_P12 

Serbuk ZH direaksikan dengan serbuk Zr-A, 

ditambahkan PVA 3% dan B2O3 4%. Dikompaksi dan 

disinter T=1200 

3 ZB0_P13 

Serbuk ZH direaksikan dengan serbuk Zr-A, 

ditambahkan PVA 3%. Dikompaksi dan disinter 

T=1300 

4 ZB4_P13 

Serbuk ZH direaksikan dengan serbuk Zr-A, 

ditambahkan PVA 3% dan B2O3 4%. Dikompaksi dan 

disinter T=1300 
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3.5 Diagram Penelitian 

3.5.1 Ekstraksi Pasir Puya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir Ekstraksi Pasir Puya 
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3.5.2 Sintesis Zirkonia (ZrO2) Amorf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram alir Sintesis Zirkonia (ZrO2) Amorf 

Pencucian dengan akuades 
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3.5.3 Sintesis Keramik Padat Zirkon (ZrSiO4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram alir Sintesis Keramik Padat Zirkon (ZrSiO4). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Bab ini membahas sintesis dan karakterisasi keramik padat zirkon dengan 

variasi temperatur sinter 1200 °C dan 1300 °C, serta penambahan B2O3 0% dan 

4%. Secara garis besar, hasil-hasil penelitian yang dipaparkan adalah pemurnian 

pasir zirkon, analisis data pengujian struktur dan sifat fisik keramik padat zirkon. 

Bab IV ini terdiri atas enam subbab, yaitu a) Ekstraksi Pasir Zirkon, b) Analisis 

Difraksi serbuk-serbuk ZH dan Zr-A sebagai Bahan Dasar Keramik Padat, c) 

Analisis Termal Campuran ZH-Zr-A, d) Keramik Padat ZH-Zr-A, e) Densitas dan 

Porositas Keramik Padat Zirkon, f) Diskusi.  

 

4.1 Ekstraksi Pasir Zirkon 

Pada penelitian ini bahan dasar yang digunakan adalah pasir Puya yang 

berasal dari Karengpangi Palangkaraya Kalimantan Tengah. Pasir tersebut 

kemudian diekstraksi menjadi serbuk ZH (serbuk zirkon, ZrSiO4, belum murni) 

dan zirkonia amorf (Zr-A, ZrO2) yang keduanya dijadikan material dasar 

pembuatan keramik padat zirkon pada penelitian ini. Sintesis serbuk ZH dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Tabel 4.1 menunjukkan data hasil pengujian XRF 

untuk beberapa tahap ekstraksi pasir Puya. Dari tabel diketahui bahwa “pengotor” 

seperti Fe, Cr, Ag, Cd hilang setelah proses separasi magnet. Sementara itu, 

kandungan Ti terus berkurang setelah melalui tahapan-tahapan separasi magnet, 

pelindian dengan HCl 2 M, hingga diperoleh sampel ZH. Kandungan unsur Ti 

pada sampel ZH ini masih cukup tinggi, yaitu 3,24 wt.%. Pengujian XRF ini juga 

menunjukkan bahwa kandungan unsur Zr dan Si meningkat menurut tahapan-

tahapan tersebut. Dengan kondisi proses pemurnian ambien, kenaikan kandungan 

unsur Zr dan Si mengindikasikan beberapa kemungkinan, yaitu bahwa pada 

sampel ZH (a) kandungan fasa zirkon (ZrSiO4 atau ZrO2.SiO2) semakin banyak, 

(b) kandungan ZrO2 semakin banyak, dan atau (c) kandungan SiO2 semakin 

banyak. Karena tujuan pemrosesan adalah peningkatan kemurnian zirkon, maka 

proses diharapkan banyak didominasi oleh kemungkinan (a). Kenaikan 

kandungan Zr dan Si menurut XRF belum dapat memberikan informasi tentang 
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kemurnian produk, yaitu untuk mendapatkan zirkon murni perbandingan molar 

unsur Zr dan Si 1:1. Dari hasil pengujian XRF terhadap sampel ZH diketahui 

bahwa komposisi kandungan unsur Zr dan Si yaitu 0,84 dan 0,67 mol. Sehingga 

untuk membentuk zirkon murni perlu ditambahkan Si sebanyak 0,18 mol. Dari 

pengujian XRF ini belum dapat diketahui tingkat kemurnian dari sampel ZH. Oleh 

sebab itu, untuk mengetahui tingkat kemurnian pada sampel ZH dilakukan 

pengujian menggunakan difraksi sinar-x (XRD) yang akan dibahas pada subbab 

selanjutnya.   

Tabel 4.1 Komposisi unsur hasil pengujian XRF pada masing-masing tahapan 

ekstraksi pasir Puya. 

No Unsur 

Sampel (wt.%) 

Pasir Puya 

(Asli) 

Pasir Puya 

(Separasi) 
ZH 

1 Zr 75,22 78,19 76,54 

2 Si 15,75 16,69 18,84 

3 Ti 6,16 3,47 3,24 

4 Hf 1,19 1,26 1,35 

5 Fe 0,98 − − 

6 Cr 0,65 − − 

7 Sn 0,02 0,01 0,01 

8 Ag 0,01 − 0,01 

9 Cd 0,01 − 0,02 

10 Y − 0,39 − 

 

4.2 Analisis Difraksi serbuk-serbuk ZH dan Zr-A sebagai Bahan Dasar 

Keramik Padat 

Gambar 4.1 dan 4.2 merupakan pola-pola difraksi sinar-x untuk sampel-

sampel  ZH dan Zr-A. Menurut hasil analisis secara kualitatif diketahui bahwa 

untuk sampel ZH teridentifikasi fasa zirkon (ZrSiO4) dan fasa silika kuarsa (SiO2) 

dengan persentase molar masing-masing sebesar 86,6% dan 13,4%. Sedangkan, 

untuk sampel Zr-A yang sebelumnya diharapkan sudah didapatkan murni zirkonia 
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amorf (Musyarofah dkk., 2019) ternyata masih menunjukkan adanya puncak-

puncak difraksi yang menandakan adanya fasa kristal di dalamnya. Setelah 

dilakukan analisis kualitatif terhadap pola difraksi tersebut, teridentifikasi adanya 

garam NH4Cl. Keberadaan garam NH4Cl ini diduga karena proses pencucian 

sampel setelah titrasi kurang sempurna sehingga masih belum tuntasnya 

pelarutannya di dalam H2O (air) untuk kemudian dibuang. Meskipun demikian, 

pola difraksi sampel Zr-A mengindikasikan adanya amorf, ditandai oleh 

dominannya punuk pola, dan residu NH4Cl saja. Menurut literatur Arofi (2016), 

pada 340C NH4Cl akan terdekomposisi menjadi gas-gas amonia dan hidrogen 

klorida (HCl). Dengan demikian, jika proses berikutnya menggunakan temperatur 

di atas angka tersebut, maka Zr-A dapat dianggap merupakan material dasar 

zirkonia amorf murni. 

 

Gambar 4.1 Pola difraksi sinar-x (Cu kα) sampel ZH. 

Keterangan: z: zirkon; q: kuarsa 
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Dari analisis sudah diketahui terdapat 13,4% molar silika pada sampel ZH. 

Dikarenakan perbandingan molar silika dan zirkonia pada reaksi pembentukan 

zirkon adalah 1:1 (Pers. 1), maka Zr-A yang ditambahkan, secara teoretik, adalah 

13,4% molar pula. Dalam penelitian ini, karena tujuan riset adalah sintesis 

keramik padat zirkon, penambahan Zr-A dilakukan dalam bentuk serbuk yang 

kemudian diikuti dengan sinter sehingga mekanisme yang diharapkan adalah 

reaksi sinter antar serbuk kuarsa dan Zr-A. Keefektifan penambahan Zr-A dalam 

membentuk keramik zirkon padat dikaji dengan 2 pendekatan, yaitu temperatur 

dan penambahan boria. 

4.3 Analisis Termal Campuran ZH-Zr-A 

Gambar-gambar 4.3 dan 4.4 menunjukkan kurva TGA serbuk campuran 

silika kuarsa-zirkonia amorf tanpa dan dengan penambahan B2O3 pada rentang 

temperatur 25-900 C. Kurva TGA menunjukkan penurunan berat sampel selama 

pemanasan secara bertahap sampai dengan temperatur 900 C. Penurunan berat 

cukup siginfikan sampai dengan temperatur 500 C. Penurunan berat ini terjadi 

karena melalui beberapa tahapan : a) pada temperatur di bawah 250 C terjadi  

Gambar 4.2 Pola difraksi sinar-x (CuKα) sampel Zr-A dibandingkan dengan 

pola difraksi zirkonia amorf murni (Musyarofah dkk., 2019). 

Keterangan: n= NH4Cl. 
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penguapan air (H2O), b) pada temperatur antara 250-500 C terjadi penguapan 

PVA dan hilangnya residu klorin (Cl) yang terlibat dalam proses sintesis sampel 

ZH dan Zr-A dan juga terjadi pelelehan B2O3 pada sampel yang diberikan 

penambahan B2O3 4%. Kemudian c) penurunan berat terjadi sampai temperatur 

700 C dan d) berlanjut sampai dengan temperatur 900 C. Penurunan berat ini 

Gambar 4.3 Kurva TGA serbuk campuran silika kuarsa-zirkonia amorf 

dengan dan tanpa penambahan B2O3 pada rentang temperatur 25-900 C. 

Gambar 4.4 Kurva DSC serbuk campuran silika kuarsa-zirkonia amorf dengan 

dan tanpa penambahan B2O3 pada rentang temperatur 25-900 C. 
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tidak signifikan seperti yang terjadi pada temperatur sampai dengan 500 C. 

Diduga penurunan berat pada temperatur antara 500-900 C lebih disebabkan 

hilangnya residu lain seperti natrium (Na) yang terdapat pada sampel selama 

proses pembuatan serbuk material dasar Zr-A. Sementara itu, kurva DSC 

menunjukkan adanya reaksi endoterm pada temperatur antara 100-400 C. 

Keadaan ini sesuai dengan penurunan berat pada kurva TGA yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Pada Gambar 4.4 terlihat adanya kenaikan kurva (walaupun  sangat 

kecil) pada temperatur antara 400-600 C. Pada temperatur tersebut diduga terjadi 

pelelehan boria pada sampel dengan penambahan B2O3 4% dan kristalisasi TiO2 

amorf menjadi fasa rutil. Pembahasan lebih lanjut mengenai analisis fasa keramik 

berdasarkan data termal ini diuraikan pada Subbab Diskusi. 

4.4 Karakterisasi Keramik Padat ZH-Zr-A 

Gambar 4.5 menunjukkan pola-pola difraksi sinar-x untuk sampel-sampel 

keramik padat dengan variasi penambahan B2O3 yang telah disinter pada 

temperatur 1200°C dan 1300°C.  

 

Gambar 4.5 Pola-pola difraksi sinar-x (Cukα) sampel keramik padat zirkon 

dengan variasi penambahan B2O3 (0% dan 4%) serta variasi temperatur sinter 

(1200 C dan 1300 C). 

Keterangan: z: zirkon; q: kuarsa; m: m-zirkonia; r: rutil. 
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Dari gambar tersebut diketahui bahwa puncak tertinggi (2 27°) yang 

terdapat pada semua sampel keramik padat adalah milik fasa zirkon untuk bidang 

kristal (020). Terindentifikasinya fasa zirkon pada sampel keramik padat 

disebabkan oleh a) pada serbuk ZH sudah terdapat fasa zirkon yang merupakan 

fasa dominan dalam sampel serbuk tersebut dan atau b), sesuai yang diharapkan, 

hasil reaksi antara silika kuarsa dan zirkonia amorf pada material dasar. 

Pembentukan zirkon pada b) terjadi ketika tersedia energi termal yang cukup pada 

saat sinter. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembentukan zirkon ini dibahas pada 

Subbab Diskusi.  

Selain zirkon, juga teridentifikasi fasa-fasa lainnya, yaitu silika kuarsa, 

zirkonia monoklinik (m-zirkonia) dan rutil. Teridentifikasinya kuarsa 

diindikasikan berasal dari fasa yang sama pada sampel ZH yang belum bereaksi 

secara sempurna dengan zirkonia amorf. Puncak tertinggi dari fasa silika kuarsa 

terletak pada sudut 2 26,6°. Sementara itu, munculnya fasa m-zirkonia dengan  

puncak sudut tertinggi pada 228,4° berasal dari fasa zirkonia amorf yang 

bertransformasi akibat penggunaan temperatur tinggi. Sedangkan, puncak fasa 

rutil yang terindentifikasi pada sudut 227,3° diduga karena adanya fasa TiO2 

amorf pada sampel ZH yang bertransformasi juga akibat pemakaian temperatur 

sinter yang tinggi.  

Selanjutnya, untuk mengetahui komposisi fasa pada masing-masing 

sampel maka dilakukan analisis secara kuantitatif menggunakan perangkat lunak 

Rietica dengan metode penghalusan Rietveld (Rietveld refinement). Pada 

penelitian ini digunakan data .cif untuk setiap fasa yang teridentifikasi sebagai 

berikut fasa zirkon (PDF No. 9582), m-zirkonia (PDF No. 89426), silika kuarsa 

(COD No. 1011159), dan rutil (COD No. 1574381). Gambar 4.6 menunjukkan 

contoh pola penghalusan untuk sampel keramik padat ZB0_P12. Untuk plot pola 

penghalusan yang lainnya ditampilkan pada Lampiran. Dari gambar tersebut dapat 

terlihat bahwa secara keseluruhan puncak pola difraksi model data terhitung sudah 

sesuai dengan data terukur. Hal ini ditandai dengan adanya fluktuasi yang relatif 

kecil pada kurva yang berwarna hijau. Namun berbeda untuk puncak-puncak 

milik fasa zirkon yang terlihat sedikit mengalami fluktuasi. Keadaan ini karena 
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fasa zirkon memiliki nilai R-Bragg yang relatif lebih tinggi dibandingkan fasa 

lainnya, yaitu sebesar 6%. Selain dapat diamati secara visual melalui kurva 

berwarna hijau, pencocokan metode Rietveld juga dapat dilihat dari nilai-nilai 

Figures-of-Merit (FoM). 

Dari Tabel 4.2 diketahui bahwa secara keseluruhan nilai Figures-of-Merits 

(FoM) pada setiap sampel sudah memenuhi kriteria pencocokan dalam metode 

Rietveld (Pratapa, 2008). Namun, pada sampel ZB4_P12 dan ZB4_P13 memiliki 

nilai GoF yang sedikit relatif lebih tinggi dari kriteria yang ada (>4%). Sebagai 

pertimbangan nilai GoF kedua sampel tersebut masih berkisar 4% sehingga nilai-

nilai luaran dari Rietica untuk selanjutnya masih dapat diterima.    

 

Tabel 4.2 Figures-of-Merits (FoM) luaran analisis menggunakan Rietica data 

XRD sampel-sampel keramik padat zirkon. 

No Sampel 

FoM 

GOF Rp Rwp Rexp 

1 ZB0_P12 3,4 10,9 14,1 7,6 

2 ZB4_P12 4,1 11,2 14,8 7,4 

3 ZB0_P13 3,8 11,2 14,6 7,5 

4 ZB4_P13 4,6 11,5 15,5 7,2 

Gambar 4.6 Contoh pola pengahalusan pada sampel keramik padat zirkon dengan 

variasi penambahan B
2
O

3
 0% (tanpa B

2
O

3
) dengan temperatur sinter 1200 ˚C  
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Tabel 4.3 menunjukkan luaran Rietica berupa persentase molar (% molar) 

dan fraksi berat relatif (% wt.) dari sampel-sampel keramik padat yang telah 

disintesis. Analisis kuantitatif terhadap data XRD material dasar serbuk ZH 

menghasilkan luaran persentase molar zirkon sebesar 86,6%. Sedangkan pada 

sampel-sampel keramik, persentase molar zirkon tertinggi dimiliki oleh sampel 

ZB4_P13 sebesar 82%. Sehingga terlihat bahwa secara keseluruhan persentase 

molar zirkon mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sampel material 

dasarnya. Namun, penurunan fraksi molar pada sampel-sampel keramik ini juga 

diikuti oleh fraksi molar fasa-fasa lain, yaitu zirkonia monoklinik dan rutil yang 

tidak teridentifikasi pada serbuk dasar. Pembahasan lebih lengkap tentang 

perubahan komposisi fasa dari serbuk ke keramik ini diberikan pada Subbab 

Diskusi. 

Tabel 4.3 Komposisi fasa luaran Rietica sampel-sampel keramik padat zirkon.  

No Sampel 

% Molar % Berat 

Zirkon Kuarsa 
m-

zirkonia 
Rutil Zirkon Kuarsa 

m-

zirkonia 
Rutil 

1 ZB0_P12 79(1) 7(1) 9(1) 4(1) 87(1) 4(1) 7(0) 2(0) 

2 ZB4_P12 81(2) 4(1) 14(1) 2(1) 87(2) 2(1) 10(1) 1(0) 

3 ZB0_P13 75(2) 4(1) 12(1) 9(1) 84(2) 2(1) 9(1) 4(0) 

4 ZB4_P13 82(2) 1(1) 11(1) 5(1) 88(1) 1(0) 8(1) 2(1) 

Keterangan: 

a) ZB0_P12 : Keramik zirkon tanpa penambahan B2O3 (0%) disinter 1200 C. 

b) ZB4_P12 : Keramik zirkon dengan penambahan B2O3 (4%) disinter 1200 C. 

c) ZB0_P13 : Keramik zirkon tanpa penambahan B2O3 (0%) disinter 1300 C. 

d) ZB4_P13 : Keramik zirkon dengan penambahan B2O3 (4%) disinter 1300 C. 

 

4.5 Densitas dan Porositas Keramik Padat Zirkon 

Pengujian densitas keramik padat zirkon menggunakan alat Electronic 

Densimeter BK-DME 300D prinsip kerja alat ini menggunakan prinsip 

Archimedes.   
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Tabel. 4.4 menunjukkan data hasil pengujian densitas dan porositas pada masing-

masing sampel keramik padat. 

No Sampel  
Densitas ρ 

(g/cm3) 

Porositas 

(%) 

1 ZB0_P12 3,83 17,24 

2 ZB4_P12 3,86 16,55 

3 ZB0_P13 3,85 16,77 

4 ZB4_P13 3,89 15,94 

 

Pada penelitian ini diketahui densitas dan porositas dari masing-masing 

sampel keramik padat zirkon yang dapat dilihat pada Tabel. 4.4. Dari tabel 

tersebut terlihat bahwa densitas dari keramik padat cenderung mengalami 

peningkatan dengan semakin tingginya temperatur sinter yang digunakan. 

Peningkatan densitas ini disebabkan oleh tahap awal proses sinter yang 

mengakibatkan partikel-partikel mengalami pemuaian sehingga dengan adanya 

fenomena tersebut terjadi kontak antar permukaan butir dan kemudian terjadi 

difusi yang dapat mengurangi porositas pada sampel (Fahad dan Pratapa 2014). 

Pembahasan tentang densitas dan porositas keramik zirkon ini diberikan pada 

bagian akhir Subbagian Diskusi berikut ini. 

 

4.6 Diskusi  

Penelitian tentang sintesis keramik padat zirkon ini menggunakan bahan 

dasar berupa serbuk ZH atau serbuk zirkon belum murni dan serbuk Zr-A atau 

serbuk zirkonia amorf. Kedua material dasar tersebut merupakan sampel-sampel 

dari proses pemurnian pasir Puya yang berasal dari Karengpangi Palangkaraya 

Kalimantan Tengah. Maksud dari penelitian ini adalah memotong alur tahapan 

sintesis keramik yang dilaporkan sebelumnya Musyarofah (2019), sehingga lebih 

hemat waktu dan tidak banyak menggunakan bahan kimia sebagai media 

pemurnian. Berdasarkan pengujian terhadap komposisi unsur pada pasir Puya 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 diketahui bahwa terdapat unsur zirkonium (Zr) 

sebesar 75,22% dan unsur silikon (Si) sebesar 15,75%. Keberadaan kedua unsur 
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ini merupakan indikator utama bahwa pada pasir Puya terdapat kandungan 

senyawa zirkon (ZrSiO4), sehingga proses pemurnian pasir Puya sebagai bahan 

dasar dalam penelitian ini dapat dilanjutkan. Selain mengandung unsur Zr dan Si, 

pasir Puya juga mengandung unsur-unsur lain diantaranya yaitu Titanium (Ti), 

Besi (Fe), Hafnium(Hf), Krom (Cr), Perak (Ag), dan Kadmium (Cd).  

Proses pemurnian pasir Puya menjadi serbuk ZH dilakukan dalam 

beberapa tahapan, yang pertama adalah separasi menggunakan magnet permanen. 

Hal ini dilakukan karena zirkon merupakan material yang bersifat non-magnetik 

sehingga pada saat dilakukan separasi menggunakan magnet permanen zirkon 

tidak akan ikut tereduksi, sedangkan material-material magnetik yang terdapat 

pada pasir puya akan terpisahkan, terutama yang mengandung unsur Fe. Oleh 

karena itu, menurut Tabel 4.1, unsur Fe sudah tidak tampak lagi pada sampel pasir 

puya setelah proses separasi. Tahapan selanjutnya adalah mereduksi ukuran 

partikel pasir puya dengan cara penggilingan menggunakan planetary ball milling 

selama 2 jam. Tujuan dilakukannya tahapan ini yaitu agar partikel pasir puya 

menjadi semakin reaktif terhadap HCl dikarenakan luas permukaan kontak yang 

semakin besar. HCl digunakan sebagai larutan pereaksi dengan unsur-unsur non-

zirkon. Telah diketahui bahwa HCl dapat bereaksi dengan SiO2 dan TiO2 (Hakim, 

2015; Purwani dkk., 2016), yaitu melalui persamaan reaksi: 

𝑆𝑖𝑂2 + 4𝐻𝐶𝑙 → 𝑆𝑖𝐶𝑙4 + 2𝐻2𝑂     (5) 

𝑇𝑖𝑂2 + 4𝐻𝐶𝑙 → 𝑇𝑖𝐶𝑙4 + 2𝐻2𝑂    (6) 

Kemudian, tahap ketiga adalah mereaksikan serbuk pasir puya dengan larutan 

HCl 2M. Proses ini terbukti mampu mengurangi sisa-sisa pengotor yang masih 

terdapat di pasir Puya. Salah satu unsur yang mengalami penurunan persentase 

adalah Ti. Setelah dilakukan perendaman HCl selama 24 jam, sampel selanjutnya 

dicuci dengan akuades untuk menghilangkan kandungan TiCl4 yang terdapat pada 

sampel. Hilangnya kandungan Cl− ditandai dengan didapatkannya pH netral (±7) 

pada sampel dan didapatkan sampel ZH. Pada hasil uji XRF diketahui bahwa 

terdapat kandungan unsur Hf pada pasir puya. Keberadaan unsur Hafnium (Hf) 

selalu menyertai zirkon dan dalam jumlah yang relatif kecil (Robbins, 1983). 

Selain uji XRF, pengujian sampel dilanjutkan menggunakan uji XRD 

untuk mengetahui pola-pola difraksi yang terbentuk pada sampel material dasar 
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ZH dan Zr-A yang masing-masing ditunjukkan pada Gambar 4.1 dan 4.2. Setelah 

dilakukan analisis secara kualitatif pada kedua sampel tersebut diketahui bahwa 

pada sampel ZH teridentifikasi dua jenis fasa yaitu zirkon dan silika kuarsa. 

Analisis ini sesuai dengan hasil uji XRF yang menunjukkan komposisi unsur 

tertinggi pada sampel ZH dimiliki oleh unsur Zr dan Si. Dengan demikian, tahap 

penyiapan serbuk zirkon ZH dengan kandungan unsur Zr dan Si sebesar 86,6% 

molar, atau setara dengan rasio Zr:Si sebesar 2,92:1 menurut XRF serta ZrSiO4 

murni menurut XRD telah tercapai. Serbuk ZH ini eksesif SiO2 sebesar 13,4% 

molar, maka langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah menambahkan 

serbuk zirkonia dalam jumlah yang sama agar keseimbangan molar dapat 

menghasilkan kemurniaan produk zirkon yang tinggi. Serbuk zirkonia ini 

disiapkan dari serbuk pasir puya yang detil prosesnya telah diuraikan oleh 

Musyarofah (2019). Reaksi kimia yang dijadikan dasar untuk penyiapan serbuk 

zirkonia adalah (Nadliriyah, 2018)  

𝑍𝑟𝑆𝑖𝑂4(𝑠) + 4𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑠) → 𝑁𝑎2𝑍𝑟𝑂3(𝑠) + 𝑁𝑎2𝑆𝑖𝑂3(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑔)  (7) 

𝑁𝑎2𝑍𝑟𝑂3(𝑠) + 4𝐻𝐶𝑙(𝑙) → 𝑍𝑟𝑂𝐶𝑙2(𝑙) + 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙)   (8) 

𝑍𝑟𝑂𝐶𝑙2(𝑙) + 2𝑁𝐻4𝑂𝐻(𝑙) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑍𝑟(𝑂𝐻)4(𝑠) + 2𝑁𝐻4𝐶𝑙(𝑙)  (9) 

𝑍𝑟(𝑂𝐻)4(𝑠) → 𝑍𝑟𝑂2(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑔)     (10) 

Setelah melalui serangkaian kajian, Musyarofah dkk (2019) melaporkan 

bahwa reaksi pembentukan zirkon lebih efektif jika zirkonia berada dalam fasa 

amorf. Kajian ini sejalan dengan hasil penelitian Itoh (1992) yang berhasil 

mendapatkan fasa zirkon dengan bahan dasar silika amorf dan zirkonia amorf 

yang dikalsinasi pada temperatur dibawah 1200 C. Oleh sebab itu, serbuk 

zirkonia amorf disiapkan sebagai ‘pereaksi’ dengan silika eksesif dalam serbuk 

ZH. Karena bahan dasar (pasir) yang digunakan sama, maka sintesis material 

dasar zirkonia amorf ini dilakukan dengan tahapan yang sama dengan pembuatan 

material dasar sampel ZH. Sampel ZH tersebut selanjutnya direaksikan dengan 

NaOH 7M pada temperatur 350 C. Tahap ini berfungsi untuk menghilangkan 

kandungan senyawa SiO2 pada sampel ZH karena NaOH akan mengikat SiO2 dan 

akan membentuk larutan natrium silikat (Na2SiO3) serta mendapatkan endapan 

zirkon (ZrSiO4). Endapan zirkon selanjutnya diproses lebih lanjut menggunakan 
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metode alkali fusion untuk mendapatkan serbuk Na2ZrSiO3. Serbuk ini kemudian 

direaksikan dengan HCl 10M sehingga didapatkan larutan ZrOCl2. Setelah 

didapatkan larutan ZrOCl2, dapat dilakukan titrasi menggunakan larutan NH4OH 

untuk mendapatkan produk akhir berupa zirkonia amorf (Zr-A) (Musyarofah 

2019). Sebesar 13,4% molar Zr-A yang setara dengan rasio massa kuarsa:zirkonia  

= 1:2 disiapkan untuk pembuatan keramik padat zirkon. Uji XRD pada sampel Zr-

A (Gambar 4.2) menunjukkan adanya puncak NH4Cl yang merupakan garam 

yang terbentuk dari proses titrasi larutan ZrOCl2 menggunakan larutan NH4OH 

dalam pembentukan zirkonia amorf. Keadaan ini mengisyaratkan bahwa proses 

pencucian sampel menggunakan akuades setelah proses titrasi belum sempurna 

yang mengakibatkan garam NH4Cl belum sepenuhnya terlarut di dalam H2O 

(akuades) saat pencucian. Namun, zirkonia amorf telah terbentuk pada sampel Zr-

A, yang ditandai dengan bentuk punuk yang sama jika dibandingkan dengan pola 

XRD zirkonia amorf yang dilaporkan oleh Musyarofah dkk (2019). 

Hingga tahap ini, serbuk-serbuk ZH dan Zr-A telah berhasil dipreparasi 

sebagai material dasar pembuatan keramik padat zirkon. Sampel keramik padat 

zirkon dibuat dengan cara mereaksikan secara solid state antara serbuk-serbuk ZH 

dan Zr-A yang dicampurkan menggunakan mortar agate selama 30 menit,  

dilanjutkan dengan pemadatan (pembentukan green bodies), lalu sinter. Ada 3 hal 

penting yang secara dominan akan berpengaruh pada karakter keramik yang 

dihasilkan, yaitu:  

a) penambahan PVA 3% wt yang berfungsi sebagai binder.  

b) penambahan B2O3 4% (sampel tanpa B2O3 juga disiapkan sebagai keramik 

kontrol).  

c) temperatur sinter 1200°C dan 1300°C.  

Peran masing-masing aspek ini dibahas berikut ini. 

Hasil pengujian XRD terhadap semua sampel keramik padat ini (Gambar 

4.5) mengindikasikan bahwa sampel-sampel uji mengandung beberapa fasa. Fasa 

dominan yang teridentifikasi dari semua sampel keramik padat, sesuai ekspektasi, 

adalah zirkon. Hanya saja, keramik-keramik padat tersebut tidak hanya 

mengandung zirkon, tetapi juga mengandung silika kuarsa, zirkonia monoklinik 

(m-zirkonia) dan rutil. Fasa zirkon memiliki intensitas puncak difraksi tertinggi 
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(sudut 227°), selain juga nilai RIR tertinggi dibandingkan fasa-fasa lain, yang 

mengindikasikan bahwa fasa ini memiliki fraksi berat paling besar dibandingkan 

dengan fasa lainnya. 

Pada penelitian ini, pembuatan keramik padat zirkon menggunakan 

material dasar serbuk ZH yang memiliki kandungan fraksi molar zirkon sebesar 

86,6% dengan kelebihan silika kuarsa sebesar 13,4% molar. Kelebihan kuarsa 

tersebut dikompensasi dengan penambahan zirkonia amorf (Zr-A) sebesar 13,4% 

molar dengan harapan kedua senyawa tersebut akan bereaksi menjadi zirkon 

mengikuti Pers. (1) saat sinter. Namun, Tabel 4.3 menunjukkan bahwa keramik-

keramik padat tersebut tidak murni zirkon. Ada perubahan komposisi molar fasa-

fasa keramik padat zirkon dibandingkan dengan material dasarnya. Perubahan 

komposisi fasa ini dibahas secara lebih rinci pada bagian berikut ini. 

Diskusi analisis fasa keramik zirkon ini meliputi: (a) pembentukan zirkon, 

(b) keberadaan kuarsa dan zirkonia monoklinik, dan (c) dekomposisi zirkon. 

Untuk itu, pertama, komposisi fasa sebelum dan sesudah sinter ditampilkan 

kembali tetapi dengan data untuk keramik dinormalisasi tanpa rutil, seperti 

disajikan pada Tabel 4.5.  

Tabel. 4.5 Fraksi molar kombinasi Zr-Si-O pada keramik padat zirkon dan serbuk-

serbuk material dasarnya 

No Sampel 
Fraksi mol (%) Total 

baru (%) Zirkon Kuarsa m-zirkonia a-zirkonia 

 0 Material dasar 76,4 11,8  - 11,8 100,0 

1 ZB0_P12 83,2 7,4 9,5  - 100,0 

2 ZB4_P12 81,8 4,0 14,1  - 100,0 

3 ZB0_P13 82,4 4,4 13,2  - 100,0 

4 ZB4_P13 87,2 1,1 11,7  - 100,0 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa fraksi molar zirkon mengalami kenaikan 

pada semua sampel keramik padat. Kenaikan fraksi molar ini membuktikan 

terjadinya reaksi antara serbuk silika kuarsa dan serbuk zirkonia amorf menjadi 

zirkon. Fraksi molar zirkon yang didapatkan belum mencapai 100% (maks. 

87,2%) yang menandakan belum sempurnanya reaksi antara kedua serbuk.   
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Faktor utama ketidaksempurnaan reaksi adalah distribusi butir-butir kuarsa 

dan zirkonia. Kesempurnaan reaksi terjadi jika dua senyawa berikatan lemah (atau 

berdekatan) dan tersedia energi yang memadai untuk terjadinya reaksi. Gambar 

4.7 memberikan ilustrasi tentang distribusi dan kemungkinan kejadiannya 

(diasumsikan tersedia energi termal yang mencukupi untuk bereaksi). 

 

Ketidaksempurnaan sebaran butiran pada pra-keramik (green bodies, 

serbuk yang di-press) semakin besar, karena agitasi termal tidak mencukupi untuk 

mengatasi barrier spasial akibat densitas pra-keramik yang berbeda dengan 

butiran pada campuran serbuk. Sintesis serbuk zirkon dengan bahan dasar silika 

amorf dan zirkonia amorf yang dilakukan oleh Musyarofah (2019) menghasilkan 

serbuk zirkon murni (100%) pada penambahan PVA 3% wt dan dikalsinasi 1200 

°C. Hasil ini mengindikasikan distribusi serbuk-serbuk silika amorf dan zirkonia 

amorf yang merata atau distribusi yang tidak rata diatasi oleh agitasi termal 

sehingga semua butir kedua fasa saling berpasangan dan kemudian bereaksi 

membentuk zirkon.  

Faktor selanjutnya adalah ketersediaan energi untuk reaksi, yang dalam 

penelitian ini berupa energi termal. Untuk keperluan menjelaskan fenomena 

(events) termal yang terjadi, data DSC/TG (Gambar 4.3 dan 4.4) dijadikan acuan 

dan Tabel 4.6 disusun dengan pembanding dari berbagai literatur. Selain events 

pada temperatur di bawah 500 C, terlihat juga pada rentang temperatur 700-800 

Saling berdekatan Sebagian tidak saling berdekatan 

ZrO2 

SiO2 

Produk: ZrSiO4  Produk: ZrSiO4 + SiO2 + ZrO2 

Gambar 4.7 Ilustrasi tentang distribusi butir-butir kuarsa dan zirkonia dalam 

pembentukan zirkon.  
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C terdapat kenaikan pada kurva DSC (sangat kecil) yang diduga karena 

kristalisasi pada zirkonia amorf menjadi zirkonia tetragonal. Dalam literatur 

dijelaskan bahwa terdapat beberapa temperatur kristalisasi zirkonia amorf  

menjadi zirkonia tetragonal yaitu pada temperatur 575-725C (Lisdawati, 2015) , 

800 C (Musyarofah, 2019; Pradhan, 2009), dan 900 C (Itoh, 1992).  

Tabel 4.6 Kejadian-kejadian (events) termodinamik pada serbuk dan keramik 

padat zirkon menurut temperatur tanpa dan dengan B2O3. 

 

Rentang 

temperatur 

 

Kejadian (events) teoretik 

 

Acuan 

Temperatur 

kamar-300C 

Dekomposisi senyawa organik, 

penguapan senyawa volatil (termasuk 

PVA dan NH4OH). 

Penelitian ini. 

Li dkk (2015) 

~ 450 C Dekomposisi B2O3 Penelitian ini. 

Wang dkk (2010) 

 

800 C 

 

Transformasi a-Zirknia ke t-Zirkonia 

Penelitian ini. 

Pradhan (2009) 

 

900 C 

Transformasi 

t-Zirkonia → m-Zirkonia 

Penelitian ini. 

Garvie dkk (1985) 

1200 C Pembentukan zirkon Itoh (1992) 

1200C Pembentukan zirkon Veytizou (2001) 

1000-1200C Pembentukan zirkon Musyarofah dkk  (2019) 

1000-1700C Dekomposisi zirkon Kaiser dkk (2008) 

1000-1680 C Dekomposisi zirkon Suárez dkk (2015) 

1200 C Dekomposisi zirkon Musyarofah dkk (2019) 

 

Dari berbagai literatur di atas diketahui bahwa energi termal dapat menjadi 

sumber utama reaksi antara senyawa-senyawa zirkonia dan silika, khususnya 

dalam pembentukan zirkon. Energi termal juga sebagai penyedia energi 

transformasi zirkonia, selain dapat berperan sebagai energi pemutus ikatan 

(dekomposisi atau disosiasi), pelelehan serta penguapan senyawa-senyawa seperti 

PVA, B2O3, dan zirkon. Berdasarkan tabel tersebut, reaksi pembentukan zirkon 

dapat terjadi antara silika dengan zirkonia tetragonal dalam berbagai fasa. 

Zirkonia tetragonal dan monoklinik berasal dari transformasi zirkonia amorf. 

Sedangkan, untuk temperatur pembentukan zirkon secara umum berada pada 

temperatur di atas 1000 C. Menurut penelitian Itoh (1992), jika bahan dasar 

adalah zirkonia amorf dan silika amorf, zirkonia tetragonal terbentuk dulu pada 
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temperatur 500 °C. Monoklinik baru terbentuk pada 800 °C. Transformasi penuh 

ke monoklinik pada 1200 °C. 

Faktor lain yang juga berpengaruh dalam pembentukan zirkon adalah fasa 

material dasar. Pada penelitian Musyarofah dkk (2019), sintesis zirkon dilakukan 

menggunakan bahan dasar campuran sebagai berikut: 

𝑎 − 𝑆𝑖𝑂2 + 𝑎 − 𝑍𝑟𝑂2 → 𝑍𝑟𝑆𝑖𝑂4   (11) 

𝑎 − 𝑆𝑖𝑂2 + 𝑡 − 𝑍𝑟𝑂2 → 𝑍𝑟𝑆𝑖𝑂4   (12) 

𝑐 − 𝑆𝑖𝑂2 + 𝑎 − 𝑍𝑟𝑂2 → 𝑍𝑟𝑆𝑖𝑂4   (13) 

dengan a, t, dan c masing-masing adalah amorf, tetragonal, dan kristobalit. 

Campuran-campuran tersebut kemudian dikalsinasi pada temperatur 1000 C dan 

1200 C, dan diketahui bahwa fasa zirkon terbentuk pada semua variasi campuran 

antara silika dan zirkonia yang digunakan. Dari keadaan ini dapat diindikasikan 

bahwa pembentukan zirkon dari bahan dasar silika dan zirkonia tidak dipengaruhi 

oleh struktur/fasa dari kedua senyawa tersebut, tetapi dengan tingkat kemurnian 

dan kontak permukaan antar butir yang berbeda. Material dasar amorf cenderung 

lebih mudah bereaksi karena memiliki permukaan kontak yang lebih besar. 

Kombinasi serbuk-serbuk amorf-amorf lebih efektif menghasilkan zirkon 

kemurnian tinggi, sedangkan kombinasi kristal-kristal paling kurang efektif. 

Material-material dasar dalam penelitian ini menggunakan kombinasi polimorf 

silika kuarsa (kristal) dan zirkonia amorf. Dengan demikian, kemurnian zirkon 

yang dicapai dalam penelitian sesuai dengan perkiraan berdasarkan kajian empirik 

tersebut. 

Selanjutnya, faktor yang juga dapat berpengaruh dalam reaksi 

pembentukan senyawa atau fasa adalah ukuran butir material dasar. Ukuran butir 

dan morfologinya juga berpengaruh pada homogenitas. Ukuran butir kecil dan 

butir-butir yang tak beraglomerasi berdampak pada homogenitas dan akhirnya 

pada kesempurnaan reaksi. Pada penelitian ini, ukuran butir (diasumsikan sama 

dengan ukuran kristal) kuarsa adalah 200 nm (Fauziyah, 2019). Sementara itu, 

karena zirkonia berfasa amorf, maka ukuran kristalnya dapat diasumsikan sub-

nanometrik. Besarnya ukuran silika menyebabkan luas permukaan kontaknya 

relatif kecil. Akibatnya, bagian dalam butiran silika tidak mudah bereaksi dengan 
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zirkonia untuk membentuk zirkon karena difusi silika menjadi lebih sulit terjadi 

disebabkan ukurannya yang relatif besar. 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa penggunaan agen sinter juga dapat 

meningkatkan pembentukan fasa zirkon. Penambahan B2O3 4% wt pada masing-

masing variasi temperatur sinter cenderung meningkatkan persentase zirkon. Pada 

sampel tanpa penambahan B2O3 ZB0_P12 dan ZB0_P13 masing-masing 

didapatkan persentase molar zirkon sebesar 79% dan 75%, sedangkan sampel 

dengan penambahan B2O3 4% ZB4_P12 dan ZB4_P13 didapatkan persentase 

molar zirkon sebesar 81% dan 82%. Hasil ini juga relevan terhadap fraksi molar 

zirkon yang ditunjukkan pada Tabel 4.5. Pada penggunaan temperatur sinter 1200 

C kenaikan fraksi molar zirkon jika 4% B2O3 ditambahkan adalah 81%, 

sedangkan pada 1300C 87 %. Hal ini dikarenakan B2O3 juga dapat berperan 

sebagai “katalis” yang mempercepat reaksi antara silika kuarsa dan zirkonia 

dalam membentuk zirkon karena sifatnya yang relatif mudah bergerak (free 

flowing) pada temperatur jauh di atas titik lelehnya (Elsandika, 2018; Pratapa 

dkk., 2017). Mekanisme pembentukan zirkon menggunakan agen sinter B2O3 

diilustrasikan pada Gambar 4.8. 

 

Jarak antar butir zirkonia dan silika menjadi lebih dekat akibat efek 

‘mengalir’ dari B2O3 amorf. Akibatnya, energi yang diberikan menjadi memadai 

bagi pasangan butiran zirkonia-silika untuk bereaksi membentuk zirkon. Itu 

Saling berdekatan Sebagian tidak saling berdekatan 

ZrO2 

SiO2 

Produk: ZrSiO4  Produk: ZrSiO4 + SiO2 + ZrO2 

(reaksi tidak sempurna) 

B2O3 

amorf 

Gambar 4.8 Ilustrasi tentang peran B2O3 dalam pembentukan zirkon  
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sebabnya penambahan boria meningkatkan fraksi molar zirkon. Karena 1200 C 

adalah temperatur dimulainya pembentukan zirkon, fraksi molar pada temperatur 

itu lebih rendah dari pada 1300 C; saat energi termal yang diberikan lebih besar. 

Pada serbuk campuran zirkon-silika-zirkonia juga ditambahkan PVA 3% 

wt yang berfungsi sebagai binder. Secara umum, PVA memiliki titik leleh pada 

temperatur 220°-267°C (Irmaya, 2018). Pada saat sampel keramik padat zirkon 

disinter menggunakan temperatur 1200°C dan 1300°C, PVA akan meleleh dan 

selanjutnya membasahi permukaan butir atau partikel penyusun. Pemberian PVA 

membantu meningkatkan pembasahan (wettability) butir-butir dan kemudian 

menyebabkan semakin cepatnya reaksi antara senyawa-senyawa yang ada dalam 

material.  

Pada penelitian ini, pembentukan zirkon diduga didominasi berasal dari 

reaksi antara silika kuarsa dengan m-zirkonia, atau SiO2 kuarsa + m-ZrO2 → 

ZrSiO4. Menurut penelitian Musyarofah (2019) yang menggunaan material dasar 

silika amorf dan zirkonia amorf, dijelaskan bahwa onset pembentukan kristal 

zirkon terdeteksi pada temperatur 1200 °C. Oleh karena itu, pada penelitiannya 

zirkon terbentuk dari reaksi antara silika amorf dengan tetragonal zirkonia, karena 

pada saat temperatur di bawah 1200 °C terjadi proses kristalisasi zirkonia amorf 

menjadi tetragonal zirkonia. Sehingga, pada penelitian ini juga diduga mengalami 

keadaan yang hampir sama dengan penelitian Musyarofah tersebut, ketika 

temperatur di bawah 1200°C energi termal pada penelitian ini masih belum cukup 

untuk pembentukan zirkon, sehingga akan mengarah pada pembentukan 

kristalisasi zirkonia monoklinik terlebih dahulu.  

Masih teridentifikasinya fasa silika kuarsa dapat dimungkinkan karena 

reaksi antara silika kuarsa dan zirkonia amorf belum berjalan sempurna untuk 

membentuk zirkon. Dari Tabel 4.5 dapat diketahui fraksi molar kuarsa mengalami 

penurunan (dibandingkan material dasar) dengan semakin tingginya temperatur 

sinter yang digunakan. Fraksi molar silika kuarsa pada sampel tanpa penambahan 

B2O3 yang disinter 1200 °C adalah 7,4%, sedangkan untuk sampel yang disinter 

1300 °C fraksi molar silika kuarsa menurun menjadi 4,4%. Keadaan ini karena 

dengan semakin tingginya temperatur sinter maka reaksi antara silika kuarsa dan 
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zirkonia monoklinik semakin besar dalam pembentukan zirkon. Hal serupa juga 

terjadi pada sampel dengan penambahan B2O3 4%, fraksi molar silika kuarsa 

dengan temperatur sinter 1200°C adalah 4%, sedangkan untuk sampel yang 

disinter 1300°C fraksi molar menurun menjadi 1,1%. Tampaknya, penambahan 

agen sinter ini mampu mempercepat reaksi antara silika kuarsa dan zirkonia dalam 

membentuk zirkon, seperti halnya penambahan agen sinter boria pada sintesis 

keramik forsterit (Pratapa dkk., 2017).  

Menurut Tabel 4.5, fraksi molar m-zirkonia mengalami kenaikan terhadap 

temperatur pada sampel tanpa boria dengan fraksi molar pada temperatur 1300 C 

lebih tinggi dari pada fraksi berat serbuk a-zirkonia, dan sebaliknya fraksi molar 

kuarsa turun. Fakta ini menunjukkan bahwa pada keramik padat zirkon ini, fasa 

zirkon telah terdekomposisi menjadi m-zirkonia dan silika amorf. Hasil ini sejalan 

dengan temuan Musyarofah dkk. (2019) dan membuktikan kembali bahwa 

dekomposisi zirkon dapat terjadi pada temperatur kurang dari 1600 C – 

temperatur yang selama ini dijadikan pegangan oleh para peneliti zirkon, seperti 

Curtis dan Sowman (1953) yang menyatakan bahwa disosiasi zirkon murni terjadi 

pada temperatur 1750 °C dan 1775 °C. Namun, dalam penelitian ini dekomposisi 

terjadi pada semua variasi temperatur yang digunakan, keadaan ini dipengaruhi 

oleh ketidakmurnian zirkon yang dapat menurunkan temperatur dekomposisinya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Pavlik dkk (2001), semakin banyaknya pengotor 

pada material zirkon, seperti adanya unsur Fe, Ca, Cu, Cr, dan Mn, 

mengakibatkan semakin rendahnya temperatur dekomposisi. Dalam penelitian 

Kaiser dkk (2008), temperatur dekomposisi zirkon turun menjadi 1450 °C saat 

menggunakan kemurnian zirkon 98% dengan produk dekomposisinya adalah 

zirkonia tetragonal (t-zirkonia). Sehingga, pada penelitian ini rendahnya 

temperatur dekomposisi disebabkan oleh material dasar serbuk ZH yang 

mengandung fasa silika kuarsa dan zirkon, serta oleh adanya rutil pada keramik 

padat. Sementara itu, pengaruh keberadaan boria pada dekomposisi zirkon belum 

dapat dijelaskan menggunakan data yang ada dan memerlukan kajian lebih lanjut.  

Dekomposisi adalah peristiwa perubahan atau pemecahan suatu senyawa 

kimia untuk menjadi komponen senyawa yang lebih sederhana (Elsandika, 2018). 
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Dekomposisi pada material zirkon dapat terjadi melalui beberapa cara yaitu 

dekomposisi termal, klorinasi, dan sintering (Sun dkk., 2019). Pada penelitian ini 

zirkon yang terdekomposisi termasuk dalam proses dekomposisi termal. Karena 

menurut Sun dkk (2019) dekomposisi termal dilakukan dengan cara menguraikan 

zirkon menggunakan bantuan tungku listrik dengan temperatur yang tinggi untuk 

dapat menghasilkan ZrO2 dan SiO2. Pada penelitian Anseau dkk (1976), mineral 

zirkon (ZrSiO4) dapat mengalami disosiasi secara termal menjadi zirkonia (ZrO2) 

dan silika (SiO2) pada penggunaan temperatur mulai dari 1525 °C dan semakin 

besar disosiasi yang terjadi dengan semakin tingginya temperatur yang digunakan, 

mengikuti persamaan (1). Dekomposisi zirkon terjadi akibat peningkatan 

temperatur yang menyebabkan ekspansi koordinasi ZrO8 pada struktur zirkon 

(Kaiser dkk., 2008).  

Zirkon terbentuk dari rantai polihedra-polihedra ZrO8 dan SiO4 yang 

terhubung sehingga menjadi stuktur yang baru (Musyarofah 2019). Kedua 

polihedra tersebut memiliki sifat ikatan heterogen yang berbeda, yaitu tetrahedra 

SiO4 yang memiliki karakteristik yang kaku dan terstruktur kuat dan dodekahedra 

ZrO8 yang memiliki karakteristik agak lunak dan lemah. Jari-jari ion Si+4 jauh 

lebih kecil daripada ion Zr+4 (Kaiser dkk., 2008), sehingga Si memiliki kecepatan 

difusi yang lebih tinggi daripada Zr. Pada saat proses pemanasaan 

(kalsinasi/sinter), koordinasi antara polihedra ZrO8 dengan tetrahedra SiO4 dalam 

struktur ZrSiO4 yang saling terhubung disepanjang sumbu c menjadi terpisahkan 

oleh difusi Si+4 dari luar (sebagai [SiO5]-6). Di saat bersamaan, terjadi proses 

pembentukan zirkonia pada arah sumbu b. Dengan semakin tingginya temperatur, 

zirkonia dapat bernukleisasi secara heterogen pada batas butir, sehingga 

memudahkan terjadinya ekspansi koordinasi ZrO8 yang mengakibatkan pelepasan 

silika (Kaiser dkk., 2008).   

Selanjutnya, munculnya fasa rutil dengan persentase molar 2˗9% 

dimungkinkan karena pada sampel ZH terdapat TiO2 amorf sehingga pada saat 

dikenakan temperatur sinter yang cukup tinggi (1200 °C dan 1300 °C), TiO2 

amorf tersebut memiliki energi yang cukup untuk bertransformasi menjadi fasa 

rutil. Proses transformasi TiO2 amorf menjadi rutil melalui tahapan transformasi 
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fasa amorf menjadi anatase pada temperatur 200˗400°C kemudian fasa anatase 

menjadi rutil pada temperatur 600°C (Rilda dkk. 2011). 

𝑇𝑖𝑂2𝑎𝑚𝑜𝑟𝑓 → 𝐴𝑛𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒 → 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒   (14) 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan TiO2 rutil, yaitu 

temperatur kalsinasi, waktu tahan dan pH larutan (Uyun, 2015). Dengan semakin 

lama waktu tahan kalsinasi maka semakin besar ukuran kristal, sehingga fasa rutil 

yang didapatkan juga semakin besar. Fasa rutil merupakan fasa yang lebih tabil 

secara termodinamika dibandingkan dengan fasa polimorf TiO2 yang lainnya 

(Samuel dkk., 2005). Kestabilan termodinamik fasa ini bergantung pada ukuran 

partikel yang akan berkrontribusi pada energi bebas permukaan (Kiswanti dan 

Pratapa 2013). Pada penelitian Uyun (2015) digunakan prekursor TiCl4 yang 

dikalsinasi dengan temperatur sampai dengan 800°C, dari proses ini diketahui 

pada temperatur 600-700 °C terjadi transisi fasa dari anatase ke rutil. Pada 

penelitian ini, sampel keramik padat zirkon disinter dengan waktu tahan 10 jam 

pada temperatur 1200-1300 °C, sehingga diperoleh rutil dengan ukuran besar, 

seperti yang dapat diidentifikasi dari puncak XRD yang relatif kecil (Pratapa dkk., 

2010). Fasa rutil yang terdapat pada sampel keramik padat zirkon diketahui tidak 

bereaksi dengan fasa yang lainnya, karena fasa rutil lebih stabil pada temperatur 

tinggi. Kestabilan ini disebabkan oleh adanya ikatan ion titanium tetravalen dan 

ion oksigen bivalen yang sangat kuat (Nasution, 2018). 

Pada penelitian ini, diamati pula nilai densitas dan porositas pada masing-

masing sampel keramik padat zirkon seperti ditampilkan pada Tabel. 4.4. Secara 

umum, nilai densitas sampel keramik padat naik dengan bertambahnya temperatur 

sinter (dan turunnya porositas). Keadaan ini terjadi karena ketika proses sinter 

berlangsung partikel-partikel akan saling berikatan secara kimia di bagian batas 

butir dan akan membentuk liquid bridge. Peristiwa ini mengakibatkan 

meningkatnya ikatan antar partikel dan kemudian densitas keramik padat. Pada 

saat proses ini terjadi ikatan antara senyawa SiO2 kuarsa dan ZrO2 amorf dalam 

membentuk zirkon. Dengan semakin tingginya temperatur sinter yang digunakan 

maka porositas keramik padat zirkon mengalami penurunan (Nurlaila, 2016). 

Pada penelitian ini, temperatur sinter hingga 1300 C masih menghasilkan 

porositas keramik padat zirkon yang masih relatif tinggi, yaitu berkisar antara 
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15%-17%. Keadaan ini diduga karena adanya proses transformasi fasa yaitu a-

zirkonia menjadi m-zirkonia yang mengakibatkan terjadinya perubahan volum 

yang dapat menyebabkan retak pada keramik (Nurlaila, 2016).  

Mekanisme densifikasi pada keramik padat zirkon dapat dijelaskan sebagai 

berikut. Densifikasi pada material khususnya material bulk sudah mulai terjadi 

sejak proses pemadatan material serbuk campuran antara ZH dan Zr-A melalui 

kompaksi. Ketika serbuk campuran tersebut dikompaksi dengan tekanan tertentu, 

maka akan menyebabkan pemadatan pada material serbuk tersebut. Pemadatan 

serbuk akan mengakibatkan terjadinya pengikatan butir-butir (partikel-partikel) 

yang bersifat sementara saja. Kemudian pada saat diberikan perlakukan sinter, 

partikel-partikel mengalami pemuaian dan diikuti dengan terjadinya kontak antar 

permukaan butir, serta kemudian terjadi difusi yang dapat mengurangi porositas 

pada sampel (Barsoum, 2003). Semakin tinggi temperatur sinter yang digunakan, 

maka proses difusinya juga akan semakin cepat dan menyebabkan nilai densitas 

keramik juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena temperatur adalah 

salah satu driving force difusi. Dengan semakin tingginya temperatur maka 

pertumbuhan butir pada material yang digunakan juga semakin besar yang juga 

dapat mengurangi dan menghilangkan butir-butir berukuran kecil. Proses difusi 

ini cenderung mengurangi porositas pada sampel, sedangkan densitas sampel akan 

cenderung meningkat. Pada penelitian ini densitas sampel keramik yang 

didapatkan berkisar antara 3,83-3,89 g/cm3, secara keseluruhan nilai densitas pada 

keramik padat zirkon tidak jauh berbeda (hampir sama). Namun, tetap terlihat 

adanya sedikit peningkatan densitas contohnya untuk sampel ZB0_P12 memiliki 

densitas 3,83 g/cm3, sedangkan sampel ZB0_P13 memiliki densitas 3,85 g/cm3 

sehingga dapat diketahui adanya peningkatan densitas sebesar 0,52% akibat 

adanya peningkatan temperatur sinter.  

Selain temperatur sinter, densifikasi material juga dapat dipengaruhi oleh 

keberadaan zat aditif yang ditambahkan. Pada penelitian ini keramik padat zirkon 

dibentuk dengan (4%) dan tanpa (0%) penambahan B2O3. Dari Tabel 4.4, dapat 

diketahui bahwa sampel keramik padat dengan penambahan B2O3 4% misalkan 

sampel ZB4_P12 (3,86 g/cm3) memiliki nilai densitas lebih tinggi dibandingkan 

dengan sampel tanpa penambahan B2O3 misal sampel ZB0_P12 (3,83 g/cm3). 
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Dari kedua sampel tersebut diketahui bahwa penambahan B2O3 4% (temperatur 

sinter 1200 °C) dapat meningkatkan densitas keramik padat zirkon sebesar 0,78%. 

Sedangkan untuk sampel yang disinter 1300°C (ZB0_P13 dan ZB4_P13), 

penambahan B2O3 4% meningkatkan densitas sebesar 1,03%. Mekanisme 

densifikasi menggunakan penambahan B2O3 ini terjadi karena saat sinter di 

temperatur 1200°C maupun 1300°C, B2O3 sudah meleleh dan selanjutnya akan 

bergerak dan mengisi rongga-rongga di antara butiran zirkon Elsandika (2018). 

Peristiwa ini akan semakin mendekatkan partikel-partikel yang terdapat pada 

sampel sehingga porositas mengalami reduksi yang mengakibatkan densitas 

sampel semakin meningkat.  

Nilai densitas juga dapat dihubungkan dengan perubahan fasa dari keramik 

padat zirkon. Pada saat proses sinter butir-butir zirkon dengan densitas 4,7 g/cm3 

(Septama dan Bentley Sr., 2017), silika kuarsa dengan densitas 2,65 g/cm3 

(Septama dan Bentley Sr., 2017) dan zirkonia amorf akan mengalami 

pertumbuhan butir yang akan berakibat pada adanya ikatan antar butir sehingga 

dari adanya ikatan ini akan terjadi difusi dan terbentuklah fasa-fasa baru yaitu m-

zirkonia yang memiliki densitas 5,83 g/cm3, selain itu juga fasa rutil yang 

memiliki densitas 4,3 g/cm3. Kemudian ketika proses sinter mencapai temperatur 

target (1200°C dan 1300°C), pembentukan fasa-fasa baru tersebut juga semakin 

bertambah banyak. Terbentuknya beberapa fasa tersebut turut mengurangi 

porositas sampel keramik padat dan meningkatkan densitasnya. Dengan kata lain, 

pengurangan porositas terjadi akibat pertumbuhan butir fasa-fasa material dasar 

yang diikuti terbentuknya fasa zirkon baru (reaksi antara SiO2 kuarsa dan zirkonia 

amorf), selain pertumbuhan butir amorf seperti TiO2 amorf menjadi fasa kristal 

rutil yang juga cenderung akan mengurangi rongga antar butiran (pori) sehingga 

terjadi penyusutan.  

Secara keseluruhan, nilai porositas dari sampel keramik padat tergolong 

cukup besar dengan rentang nilai 15%˗17%. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, misalnya pada saat proses sinter garam NH4Cl pada serbuk Zr-A 

menguap sehingga meninggalkan pori pada sampel keramik padat. Selain itu, 

dapat dipengaruhi juga karena pada saat proses kompaksi terdapat oksigen yang 
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terjebak diantara serbuk pada saat proses sinter (Handoko, 2016) sehingga dapat 

meninggalkan pori kecil pada sampel keramik padat.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Metode yang digunakan dalam pembentukan keramik padat zirkon dengan 

kemurnian tinggi belum mendapatkan hasil yang maksimal (100%). 

Namun dalam penelitian ini pembentukan zirkon masih mendominasi 

dengan fraksi mol zirkon tertinggi sebesar 87,2% atau 82% molar dimiliki 

oleh sampel ZB4_P13. Pada semua sampel keramik padat teridentifikasi 

fasa-fasa zirkon, silika kuarsa, zirkonia monoklinik (m-zirkonia), dan rutil. 

2. Penggunaan material dasar yang belum murni menyebabkan turunnya 

temperatur dekomposisi pada fasa zirkon membentuk silika dan zirkonia.  

3. Penambahan B2O3 4% cukup efektif dalam membantu reaksi sinter antara 

silika kuarsa dan zirkonia amorf membentuk zirkon. Selain itu 

penambahan B2O3 4% juga meningkatkan nilai densitas keramik padat, 

tetapi tidak signifikan. Nilai densitas tertinggi dimiliki oleh sampel 

ZB4_P12 sebesar 3,86 g/cm3 dan ZB4_P13 sebesar 3,89 g/cm3.  

4. Semakin tinggi temperatur sinter semakin banyak zirkon yang terbentuk. 

Selain temperatur, kenaikan persentase molar zirkon juga dipengaruhi 

penambahan agen sinter B2O3 4%.  

5. Temperatur sinter 1200 dan 1300 C sudah dapat mengakibatkan 

terjadinya dekomposisi pada keramik padat zirkon.  

6. Kenaikan temperatur sinter dari 1200 ke 1300 C hanya sedikit 

berpengaruh pada densifikasi keramik padat, yaitu kenaikan sebesar 1%.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian tentang sinteis keramik padat zirkon yang telah 

dilakukan, disarankan untuk penelitian selanjutnya dilakukan hal berikut: 
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1. Sintesis keramik padat zirkon menggunakan metode ini digunakan 

material dasar ZH yang sebelumnya dilakukan penggilingan 

menggunakan planetary ball milling untuk menurunkan ukuran 

pratikelnya, sehingga diharapkan pada saat pencampuran dengan 

zirkonia amorf lebih reaktif karena luas permukaan kontak yang 

bertambah besar.  

2. Proses pencampuran antar material dasar dilakukan menggunakan 

aktivasi mekanik. 

3. Digunakan material dasar dengan kemurnian yang tinggi untuk 

mengurangi resiko terjadinya dekomposisi zirkon pada temperatur 

yang lebih rendah.  
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

Gambar 1. Pola penghalusan pada sampel keramik padat zirkon dengan variasi 

penambahan B
2
O

3
 0% (tanpa B

2
O

3
) dengan temperatur sinter 1300 ˚C.  

Gambar 2. Pola penghalusan pada sampel keramik padat zirkon dengan variasi 

penambahan B
2
O

3
 4% dengan temperatur sinter 1200 ˚C.  
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Gambar 3. Pola penghalusan pada sampel keramik padat zirkon dengan variasi 

penambahan B
2
O

3
 4% dengan temperatur sinter 1300 ˚C.  
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