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Abstrak 

Baterai yang digunakan sebagai media penyimpanan 

energi, diharuskan memiliki performa yang baik. Saat ini, material 

katoda yang mendapatkan banyak perhatian adalah LiFePO4. 

Material katoda LiFePO4 bisa disintesis dengan beberapa cara, 

seperti solid state, hidrotermal, dan sol-gel. Selain itu juga, dengan 

meningkatnya permintaan dan penggunaan baterai lithium juga 

memberikan dampak limbah bagi lingkungan. Oleh karena itu, 

daur ulang baterai LiFePO4 bekas sangat penting. Tujuan dari 

review jurnal ini adalah untuk menganalisis pengaruh metode 

daur ulang dan sintesis terhadap bentuk morfologi dan performa 

elektrokimia katoda LiFePO4. Metodologi pada review jurnal ini 

adalah dengan menganalisis beberapa jurnal tentang daur ulang 

dan sintesis dengan beberapa pengujian diantaranya : pengujian 

SEM, charge-discharge¸cyclic voltammetry dan EIS. Dari hasil  

review jurnal ini menunjukkan bahwa bentuk morfologi yang 

homogen, berbentuk bulat, ukuran partikel nano, pelapisan karbon 

dan doping ion menghasilkan performa elektrokimia yang baik.  

 

Kata Kunci: katoda LiFePO4, solid-state, sol-gel, hidrotermal, 

daur ulang  
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Abstract 

Batteries that are used as energy storage media are 

required to have good performance. Currently, the cathode 

material that is getting a lot of attention is LiFePO4. LiFePO4 

cathode materials can be synthesized in several ways, such as solid 

state, hydrothermal, and sol-gel. In addition, the increasing 

demand and use of lithium batteries also has an impact on the 

environment for waste. Therefore, recycling of used LiFePO4 

batteries is very important. The purpose of this journal review is to 

analyze the effect of recycling and synthesis methods on the 

morphological shape and electrochemical performance of the 

LiFePO4 cathode. The methodology in this journal review is to 

analyze several journals on recycling and synthesis with several 

tests including: SEM testing, charge-discharge ¸cyclic 

voltammetry and EIS. The results of the review of this journal show 

that homogeneous morphology, round shape, nanoparticle size, 

carbon coating and ion doping produce good electrochemical 

performance. 

 

Keywords: LiFePO4 cathode, solid-state, sol-gel, hydrothermal, 

recycle 
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1BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peradaban manusia terus berkembang, sama halnya dengan 

teknologi hasil karya manusia tersebut. Ilmuwan senantiasa terus 

berpikir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan 

mengembangkan teknologi, dimulai dari teknologi transportasi, 

energi hingga teknologi informasi dan telekomunikasi. Pada 

bidang transportasi, ilmuwan mulai mempertimbangkan kendaraan 

yang ramah lingkungan, salah satunya adalah mobil listrik. Mobil 

listrik merupakan kendaraan yang menggunakan energi listrik 

untuk bergerak. Hal ini diaplikasikan dengan baterai yang dapat 

menyimpan energi listrik pada mobil tersebut.  

Baterai yang digunakan sebagai media penyimpanan energi, 

diharuskan memiliki performa yang baik berupa kapasitas yang 

baik, dapat menghasilkan daya yang sesuai, dapat diisi ulang, dan 

aman pada saat digunakan. Salah satunya adalah baterai berbasis 

lithium yang memiliki kapasitas baik dan memiliki kemampuan 

untuk dapat diisi kembali. Baterai tersebut juga memiliki 

kemampuan untuk mengeluarkan energi yang cukup besar, 

sehingga cocok untuk aplikasi penyimpan energi mobil listrik. 

Pada awal mula penemuannya, baterai lithium memiliki 

peningkatan performa yang signifikan berupa berat, kapasitas, dan 

daya yang dihasilkan, dibandingkan nickel-metal hydride batteries 

(X.han, 2014). Baterai lithium merupakan permulaan dari 

ditemukannya baterai lithium-ion. Penggunaan logam lithium 

sebagai anoda kurang aman karena membentuk solid electrolyte 

interface (SEI) sehingga waktu pemakaian menjadi tidak lama dan 

sering timbul aliran pendek arus listrik, dan sensitif terhadap udara 

bebas (L.Belharouak dkk, 2011). Hal ini kemudian diatasi dengan 

menggunakan ion lithium sehingga reaksi sel yang terjadi di dalam 

baterai bukanlah reaksi reduksi-oksidasi, melainkan reaksi 

pergerakan ion lithium melalui elektrolit dari katoda ke anoda 

(B.Li dkk, 2011). Penemuan adanya baterai lithium ion sebenarnya 
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didasarkan dengan adanya penemuan bahwa ion lithium dapat 

bergerak slip pada daerah antar lapisan atom dalam kristal tertentu. 

Proses ini disebut sebagai interkalasi. Cara kerja dari baterai 

lithium ion memanfaatkan prinsip sel volta. Ion lithium bergerak 

dari katoda ke anoda saat pengisian baterai, dan bergerak dari 

anoda ke katoda saat proses penggunaan baterai (B.Li dkk, 2011). 

    Saat ini, material katoda yang mendapatkan banyak perhatian 

adalah LiFePO4 atau LFP, terutama yang berukuran nano 

merupakan pilihan terbaik jika dari pertimbangan harga dan 

keselamatan (D.Wang dkk, 2014). Katoda ini berstruktur olivine 

dengan space group Pnma, dengan tegangan teoritik 3,45 V vs Li, 

tetapi mempunyai kapasitas yang lebih tinggi 170 mAh/g katoda 

ini mempunyai struktur saluran yang sangat stabil, dengan jalur 

difusi lithium sepanjang arah (010) dengan 2 fasa transisi 

LiFePO4/FePO4. Tegangan potensial 3,45 V vs Li ini didapat dari 

efek induktif dari polyanion (PO4) yang mempunyai energi yang 

lebih rendah dari Fe3+/Fe2+ pasangan redoks dalam lingkungan 

struktur olivine sehingga menjadi sangat stabil membuat siklus 

baterainya lebih panjang. Ketika  ion Li+ dikeluarkan dari LiFePO4, 

maka kerangka menjadi sangat stabil membuat siklus baterainya 

lebih panjang. Ketika ion Li+ dikeluarkan dari LiFePO4, maka 

kerangka struktur FePO4 mempunyai bentuk yang sama, dengan 

sedikit deformasi ke bentuk simetrik orthorhombic (volume 

berkurang 6,8%, densitas meningkat 2,6%) (F.Von Borck dan B. 

Eberleh, 2010). 

 Konduktivitas elektronik dan koefisien difusi dari katoda 

LiFePO4 yang rendah membuat banyak peneliti untuk mulai 

mengembangkan metode yang dapat meningkatkan performa 

elektrokimianya. Konduktivitas elektronik LiFePO4 dapat 

ditingkatkan dengan beberapa pendekatan pemrosesan bahan yang 

berbeda seperti mengurangi ukuran kristal LiFePO4 (Prosini dkk, 

2002 dan M. Takahashi dkk, 2001), penambahan karbon (Bewlay 

dkk, 2004), penambahan bubuk logam (Park dkk, 2004) dan doping 

dengan supervalent ion (G. Wang dkk, 2004). Oleh karena itu, 

kinerja elektrokimia katoda LiFePO4 dapat ditingkatkan secara 
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signifikan melalui peningkatan konduktivitas elektronik bahan. 

Saat ini, material katoda LiFePO4 bisa disintesis dengan beberapa 

cara, seperti solid state, hidrotermal, dan sol-gel (L.Ebert dkk, 

2014). 

Pada tahun 2018, jumlah mobil listrik di dunia mencapai 4 

juta dan diperkirakan meningkat 20% pangsa pasar global untuk 

mobil listrik pada tahun 2025. Konsumsi baterai Li-ion katoda 

LiFePO4 meningkat tajam dengan meningkatnya penggunaan 

Hybrid Electric Vehicle (HEVs) dan Electric Vehicle (EVs) di 

seluruh dunia, sehingga ada sejumlah besar baterai LiFePO4 yang 

menjadi limbah setiap tahunnya. Limbah baterai ini tidak hanya 

menyebabkan pemborosan sumber daya yang berharga, tetapi juga 

meningkatkan pencemaran lingkungan yang serius karena 

mengandung bahan berbahaya seperti DMC, DEC, EMC, EC dan 

LiPF6 (Xuelei Li, 2017). Daur ulang baterai LiFePO4 bekas sangat 

penting tidak hanya untuk pengolahan limbah tetapi juga untuk 

pemulihan sumber daya yang berguna. Namun, perawatan baterai 

LiFePO4 bekas menjadi tantangan karena baterai tersebut tidak 

mengandung logam mulia, perawatannya rumit menggunakan 

proses daur ulang tradisional (W. Wang, 2012). Oleh karena itu, 

perlu untuk membahas dan merangkum masalah yang ada dan 

mengusulkan metode daur ulang yang tepat untuk baterai LiFePO4 

bekas. Selain itu juga, mengoptimalkan metode daur ulang, 

meningkatkan efisiensi pemulihan logam mulia, dan mengurangi 

konsumsi reagen kimia dengan pembebasan dan pemisahan bahan 

yang efektif disusulkan sebagai strategi peningkatan potensi untuk 

membuat rantai daur ulang lebih ramah lingkungan. 

1.2 Perumusan Masalah 

  Perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh metode daur ulang dan sintesis 

terhadap bentuk morfologi dan performa elektrokimia katoda 

LiFePO4? 
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1.3 Batasan Masalah 

          Batasan masalah yang digunakan pada review ini adalah 

pembahasan dibatasi pada hasil morfologi dan performa 

elektrokimia 

1.4 Tujuan Review 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh metode daur ulang dan sintesis terhadap bentuk 

morfologi dan performa elektrokimia katoda LiFePO4. 

1.5 Manfaat Review 

Review yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat diantaranya : 

1. Diperoleh suatu tinjauan informasi mengenai bentuk 

morfologi dan performa elektrokimia pada katoda LiFePO4 

hasil dari daur ulang dan sintesis. 

2. Hasil review literature ini dapat digunakan sebagai tinjauan 

informasi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan bentuk 

morfologi dan performa elektrokimia pada katoda LiFePO4 

hasil dari daur ulang dan sintesis. 

 

  



 

5 

2BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Baterai 

Baterai adalah suatu komponen atau alat yang mengubah 

energi kimia yang terkandung dalam material aktif yang ada 

didalamnya menjadi energi listrik sebagai akibat dari adanya reaksi 

redoks didalamnya (D. Wang, 2014). Baterai merupakan salah satu 

bagian dari kelompok sel elektrokimia. Baterai menjadi sangat 

penting karena dapat menghasilkan listrik dengan reaksi kimia. 

Pada baterai, terdapat tiga komponen utama agar dapat 

berfungsi dengan baik, yaitu : 

- Anoda (elektoda negatif), merupakan elektroda reduktor 

yang akan memberikan electron ke external circuit dan akan 

teroksidasi pada proses elektrokimianya (M. Schmitt, 2014). 

- Katoda (elektroda positif), merupakan elektroda oksidator 

yang akan menerima electron dari external circuit dan akan 

tereduksi pada proses elektrokimianya (J. Yang, 2004). 

- Elektrolit (konduktor ionik), merupakan media agar ion 

dapat berpindah sebagai transfer muatan di dalam sel baterai 

diantara anoda dan katoda. Elektrolit yang digunakan 

biasanya berupa liquid yang berisi pelarut dan zat terlarut 

untuk memberikan konduktivitas yang baik. Namun, ada 

juga elektrolit yang berupa padatan ( J. Yang, 2004). 

Baterai diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu baterai 

primer (tidak dapat diisi Kembali) dan baterai sekunder ( dapat diisi 

Kembali) (J. Yang, 2004). Contoh dari baterai sekunder yaitu 

baterai ion lithium yang memiliki kemampuan untuk diisi kembali.  

 

2.2 Jenis-jenis Baterai 

2.2.1 Baterai Primer 

Baterai primer merupakan jenis baterai yang dapat 

digunakan sekali pakai (single use). Hal ini disebabkan karena 

reaksi kimia material aktifnya irreversible, sehingga setelah 

kapasitas baterai habis, baterai tidak dapat digunakan kembali. 
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Baterai primer umumnya lebih sering ditemukan di pasaran 

berbentuk silinder berukuran kecil, dan harganya relatif murah. 

Perangkat elektronik yang menggunakan baterai jenis ini antara 

lain lampu senter, remote, jam, lampu meja, dan lain-lain. 

Beberapa tipe baterai yang termasuk dalam baterai primer antara 

lain baterai zinc-carbon, baterai merkuri, dan baterai alkalin (Sari, 

2016). 

2.2.2 Baterai Sekunder 

Baterai sekunder merupakan jenis baterai yang dapat 

digunakan berulang kali karena material aktif didalam baterai dapat 

digunakan kembali. Kelebihan dari baterai sekunder adalah 

harganya lebih efisien untuk penggunaan jangka waktu yang 

Panjang (Manurung, 2015). Pada baterai sekunder dapat terjadi 

pengisian (charge) dan pengosongan (discharge) karena reaksi 

pada baterai ini berlangsung bolak-balik (reversible). 

Baterai sekunder banyak dikembangkan untuk 

menggantikan baterai primer, karena lebih menghemat sumber 

daya dan dapat mengurangi limbah. Baterai yang termasuk 

kedalam jenis baterai sekunder diantaranya adalah timbal asam 

(aki), nickel metal hydride (Ni-MH), nickel-cadmium (Ni-Cd) dan 

lithium ion batteries (LIB). Baterai ion lithium (LIB) merupakan 

baterai yang paling banyak dikembangkan. Baterai ion lithium 

memiliki siklus hidup yang panjang, yakni sekitar 500 hingga 1000 

siklus dan kapasitas spesifiknya lebih tinggi daripada baterai 

sekunder yang lain (Sari, 2016). 

Tabel 2.1 Data perbandingan kinerja beberapa baterai sekunder 

(Mapaung, 2017) 

Tipe Baterai 
Potensial 

(V) 

Densitas 

Energi 

(Wh/kg) 

Densitas 

Power 

(Wh/cm3) 

Ni-Cd 1,2 40 100 x 103 

Ag-Zn 1,5 110 220 x 103 

Ni-MH 1,2 90 245 x 103 

Li-Ion 3,6 155 400 x 103 

Li- Polymer 3,6 180 380 x 103 
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2.3 Baterai Lithium Ion 

Penelitian mengenai baterai ion lithium dimulai dari baterai 

lithium metal dan penemuan mengenai interkalasi pada elektroda 

positif seperti TiS2 pada tahun 1970-an. Kemudian disusul dengan 

penemuan oksida berlapis oleh Goodenough, yaitu LiCoO2 dan 

penemuan tentang elektrolit yang dapat memungkinkan adanya 

siklus reversibel dari anoda grafit. SONY mengkomersilkan 

baterai ion lithium pertamanya pada tahun 1991, baterai ini dapat 

diisi ulang, menggunakan katoda LiCoO2 dengan grafit sebagai 

anoda (Kam dan Doeff, 2012). Baterai ion lithium merupakan 

removeable battery yang dapat dilepas pada perangkat elektronik 

(Aziz, 2018). Sehingga, saat baterai mengalami ketidakstabilan 

daya (drop), melembung, rusak, atau tidak dapat melakukan 

pengisian daya, baterai dapat dengan mudah dilepas dan diganti. 

Lithium dipilih karena jauh lebih elektropositif dibandingkan 

hidrogen, dengan potensial standar yang tinggi (Li: -3,01 V), 

memungkinkan realisasi tegangan yang lebih tinggi secara 

signifikan. Lithium juga memiliki densitas yang rendah, sehingga 

memiliki berat ekuivalen yang rendah (Li: 0,259 gAh -1; Cd: 2,10 

gAh-1; AB5: 3,30 gAh-1) (Zhang, 2001). 

Baterai Ion Lithium adalah baterai sekunder atau baterai 

yang dapat diisi kembali yang terdiri atas cell yang menggunakan 

senyawa interkalasi lithium sebagai material positif dan negatif. 

Reaksi kimia dalam baterai ion lithium bersifat reversible, 

sehingga material penyusun sel baterai dipilih dari material yang 

memiliki struktur kristal dengan kemampuan ‘insertion 

compound’, yaitu material yang mampu menerima dan melepaskan 

ion lithium tanpa mengalami perubahan besar atau kerusakan 

dalam struktur kristalnya. Lithium sendiri merupakan unsur logam 

dengan berat atom relatif yang sangat ringan, yaitu hanya 6.94 

g/mol.  Selain itu, baterai ion lithium juga memiliki keutamaan 

berupa energi spesifik yang tinggi (~150 Wh/kg), dan densitas 

energi yang tinggi pula (~400Wh/L) (J. Yang, 2004). 
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Gambar 2.1 Komponen pada baterai ion lithium (Tarascon dan 

Armand, 2001) 

 Baterai ion lithium atau sering disebut rocking chair tersusun 

dari 4 komponen utama, katoda, anoda, elektrolit, dan separator 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1. Anoda merupakan 

elektroda negatif yang berfungsi untuk melepaskan elektron ke 

rangkaian eksternal dan akan teroksidasi selama proses charging 

(pengisian muatan). Katoda merupakan elektroda positif yang 

berperan sebagai penerima elektron yang dilepaskan oleh anoda ke 

rangkaian eksternal dan akan tereduksi selama proses charging. 

Elektrolit merupakan material yang bersifat ion konduktif 

berfungsi sebagai media untuk perpindahan ion lithium dari katoda 

menuju anoda begitu sebaliknya. Karakteristik yang perlu dimiliki 

elektrolit adalah konduktivitas ionik tinggi dan sekaligus 

konduktivitas elektronik yang rendah sehingga mampu 

menghantarkan ion selama proses reaksi redoks yang terjadi antara 

elektroda positif dan elektroda negatif tanpa terjadi kebocoran arus 

elektron (Linden, 2002). Elektrolit yang digunakan dapat 

berbentuk pasta, liquid atau larutan padat. Separator merupakan 

material berpori yang diletakkan diantara katoda dan anoda 

berfungsi untuk mencegah terjadinya hubungan arus pendek yang 

disebabkan oleh kontak antar kedua elektroda. Jenis separator 

digunakan harus bersifat konduktif ionik yaitu mampu dilewati 

oleh ion lithium sekaligus bersifat isolatif elektronik (Tan, 2012). 

Mekanisme proses charging dan discharging (pelepasan muatan) 

ditunjukkan seperti pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Mekanisme proses charging (Toprakci, 2012) dan 

proses discharging pada baterai lithium ion (Moretti dkk, 2013) 

 

 Ketika proses charging, ion lithium akan berpindah dari katoda 

menuju anoda melalui proses interkalasi dimana ion lithium yang 

telah berpindah dari satu elektroda ke elektroda lainnya melalui 

proses penyisipan, dan elektron akan mengalir dari katoda melalui 

rangkaian eksternal menuju anoda. Perpindahan ion lithium selama 

proses charging menyebabkan terjadinya peningkatan potensial 

listrik pada katoda dan penurunan potensial listrik pada anoda. 

Pergerakan ion lithium ini merupakan bentuk aliran energi 

(A.Moretti, 2013). Sebaliknya selama proses discharging, 

fenomena serupa juga terjadi pada anoda, dimana ion lithium 

berpindah menuju katoda, dan elektron akan mengalir dari anoda 

melalui rangkaian eksternal menuju katoda yang menyebabkan 

meningkatnya potensial listrik pada anoda. Proses ini akan berhenti 

Ketika terjadi set potensial diantara kedua elektroda. Saat baterai 

berada dalam kondisi muatan penuh, katoda akan mempunyai 

potensial listrik yang tinggi, sedangkan anoda mempunyai 

potensial listrik yang rendah. Selama berlangsungnya siklus 

charging atau discharging, elektron yang mengalir diantara katoda 

dan anoda, menyebabkan terjadinya proses elektrokimia dimana 

energi kimia dikonversi menjadi energi listrik dan terjadinya 

proses penyimpanan energi pada baterai ion lithium. Jumlah arus 
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elektron yang tersimpan dan tersalurkan sebanding dengan jumlah 

ion lithium yang bergerak (Park, 2010). Proses ini akan 

berlangsung secara reversible untuk menjaga kestabilan muatan 

pada masing-masing elektroda (Toprakci, 2012). 

2.4 Katoda Baterai Ion Lithium  

Katoda pada baterai berfungsi sebagai elektroda positif. 

Pada baterai ion lithium, katoda sebagai material yang 

menyediakan sumber ion lithium untuk reaksi interkalasi. Sifat 

fisik, struktur, dan elektrokimia bahan katoda sangat penting untuk 

kinerja baterai. Sifat utama yang diperlukan bahan katoda antara 

lain memiliki potensial discharge yang tinggi, kapasitas energi 

tinggi, densitas dayanya tinggi, siklus hidupnya Panjang, memiliki 

sifat kimia yang stabil, tidak beracun, dan murah (Nasution, 2015).  

 Material katoda baterai ion lithium dapat digunakan sebagai 

dasar untuk menghitung kapasitas teoritik baterai ion lithium. 

Untuk setiap jumlah ion lithium yang dilepaskan oleh katoda saat 

proses charging dan jumlah ion lithium yang kembali ke katoda 

saat proses discharging dapat digunakan untuk menentukan besar 

densitas energi dan densitas power baterai ion lithium (Subhan, 

2011). Semakin banyak ion lithium yang dipindahkan dari katoda 

ke anoda melalui elektrolit maka densitas energi baterai semakin 

besar dan semakin banyak jumlah ion lithium yang kembali ke 

katoda dari anoda ketika proses discharging, akan menghasilkan 

densitas power yang tinggi (Park dkk, 2010). 

 Untuk menghasilkan material katoda baterai dengan kapasitas 

muatan yang tinggi, juga tergantung dari morfologi struktur dan 

dimensi partikelnya. Dimensi partikel mempunyai peran penting 

dalam proses difusi dan interkalasi ion lithium. Dimensi partikel 

dalam ukuran yang lebih kecil, umumnya dapat meningkatkan laju 

peripindahan partikel dan memperbesar luas permukaan katoda 

(Krass dkk, 2014). Selain itu, struktur material porous juga 

diperlukan pada katoda baterai selama proses difusi dan interkalasi 

ion lithium, karena akan memberikan tempat bagi ion lithium untuk 

melakukan penetrasi keluar masuk dari elektrolit menuju katoda 
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begitu juga sebaliknya. Sehingga material berstruktur porous dapat 

memberikan keuntungan dalam mengoptimalkan terjadinya kontak 

antara katoda dengan elektrolit. Perkembangan jenis material 

katoda sangat pesat. Sampai saat ini, ada 4 jenis material yang telah 

banyak di sintesis dan digunakan sebagai material dasar katoda 

yaitu LiCoO2, LiMn2O4, LiFePo4 olivine dan Li3Fe2(PO4)3 nasicon. 

Diantara 4 jenis material katoda tersebut mempunyai performa 

elektrokimia yang berbeda, seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.2 

 

Tabel 2.2  Perbandingan jenis material katoda baterai ion lithium 

(Kavayee, 2001),(Karami dan Taala, 2011), (Zhao dkk, 2012), 

(Zhang dkk, 2012), (Nitta dkk, 2015) (Liu dkk, 2016) 

Material katoda LiCoO2 LiMn2O4 
LiFePO4 

olivine 

LiFePO4 

nasicon 

Tegangan 

interkalasi (V) 
3.6 3.9 3.4 2.8 

Kapasitas 

Teoritikal 

(mAh/g) 

274 148 170 128 

Konduktivitas 

listrik (S/cm) 
10-4 10-6 10-9 10-8 

     

Koefisien difusi 

Li-Ion (cm2/s) 
10-10-10-8 10-11-10-9 10-16-10-

14 - 

 

Besarnya kapasitas baterai secara teoritik tergantung dari 

material aktif yang digunakan. Material aktif LiFePO4 dapat 

dihitung kapasitas baterainya dengan berat 1 gram sebagai berikut: 

Berat atom Li = 7 gr/mol, Fe = 56 gr/mol, O = 16 gr/mol, dan P = 

31 gr/mol. Bahan material yang digunakan sebesar 1 gram, 

sehingga apabila dikonversikan ke dalam mol sebesar : 

n = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑚𝑟
 = 

1 𝑔𝑟𝑎𝑚

158
𝑔𝑟𝑎𝑚

𝑚𝑜𝑙

 = 0,00632911 mol 
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Dengan bilangan Avogadro diketahui bahwa 1 mol material 

mengandung 96500 Coulomb. Maka, 1 gram LiFePO4 memiliki 

kapasitas teoritik sebesar : 

= 0,00632911 mol x 1x 
96500

3600
 = 0,169655 Ah/g = 170 mAh/g. 

2.5 Katoda Lithium Ferofosfat (LiFePO4) 

LiFePO4 atau LFP merupakan material katoda yang 

menjanjikan untuk baterai lithium ion karena harganya murah, 

ramah lingkungan dan stabilitas tinggi. Olivine LiFePO4 telah 

mendapatkan perhatian lebih sebagai bahan katoda karena 

kelebihannya dibandingkan dengan bahan yang biasa digunakan. 

Terutama keamanan lingkungan, keberlanjutan, ketersediaan dan 

biaya produksi yang rendah. Kombinasi dengan kapasitas 

penyimpanan teoritis sebesar 170 mAh/g membuatnya menjadi 

bahan katoda yang sangat menarik (Hamid, 2012). 

Anoda terbuat dari grafit yang dilapiskan dalam tembaga foil 

yang dapat menyisipkan Li+ ke dalam layer selama proses 

charging. Material katoda terbuat dari LiFePO4 yang dilapiskan 

pada alumunium foil. Ion lithium berpindah dari anoda (grafit) ke 

katoda (LiFePO4) selama proses discharging dan sebaliknya bila 

proses charging. Pada Gambar 2.3 menunjukkan mekanisme 

charging dan discharging pada baterai ion lithium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Mekanisme proses elektrokimia saat proses 

charging dan discharging pada sel baterai ion lithium (Keivan, 

2011) 
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Katoda  : LiFePO4 ↔ Li1-xFePO4 + xLi+ + xe-  (2.1) 

Anoda : xLi+ + xe- + 6C ↔LixC6     (2.2) 

Diantara begitu banyak bahan katoda yang diteliti, LFP 

dengan struktur olivine dianggap sebagai calon yang sangat baik 

untuk bahan material katoda baterai lithium ion karena memiliki 

kapasitas teoritis yang tinggi, stabilitas termal, murah dan ramah 

lingkungan (Horose, 2007 dan Gao, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Stuktur kristal LiFePO4 olivine (Tarascon dan 

Armand, 2001) 

  

Struktur kristal dari LiFePO4 dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

grup ruang berisi empat unit rumus, dan parameter kisi a, b dan c 

masing-masing 0,6008, 1,0334 dan 0,4693 nm (Padhi, 1997). 

Susunan kation LiFePO4 berbeda secara siginifikan dari yang di 

struktur berlapis dan spinel. Li dan Fe yang terletak di lokasi 

oktahedral dan P terletak di lokasi tetrahedral dengan terdistorsi 

pada kerangka tertutup heksagonal (Salah, 2006). Sebuah molekul 

FeO6 segi delapan dengan dua molekul LiO6 segi delapan dan 

molekul PO4 berbagi di tepi, tidak ada jaringan terus menerus FeO6 

dan PO4 tetrahedron di tengah oktahedral. Dalam struktur seperti 

itu, ada sebuah terowongan satu dimensi yang dibentuk oleh tepi 
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bersama Li oktahedra, di mana ion Li+ bergerak di dalam  

terowongan ini. 

Reaksi kimia yang terjadi pada saat proses charge/discharge 

material katoda ini adalah sebagai berikut : 

LiFePO4 + xLi+ + xe- → xFePO4 + (1-x)LiFePO4  (2.3) 

FePO4 + xLi+ + xe-    → xLiFePO4 + (1-x)FePO4  (2.4) 

Juga adanya ikatan kovalen yang kuat antara atom phosphor 

dan oksigen dalam (PO4)3-, membuat struktur baik LiFePO4 atau 

FePO4 stabil di kondisi atmosfer oksigen maupun nitrogen bahkan 

pada temperatur tinggi (sampai 350 ℃), akan mencegah oksigen 

menjadi gas dan menjadi bahan bakar yang menyebabkan reaksi 

thermal runaway pada temperatur tinggi. Akan tetapi speerti sudah 

diketahui Fe2+ sangat tidak stabil pada kondisi oksigen dan air yang 

akan merubah menjadi Fe3+, sehingga jika lama terekspos udara, 

LiFePO4 akan mengalami oksidasi pada permukaan butiran yang 

menghambat performa elektrokimianya. Permasalahan ini bisa 

diatasi dengan melakukan coating penuh dengan karbon pada 

permukaan butiran. Kelemahan lain dari material ini adalah 

rendahnya konduktivitas ionik dan konduktivitas elektronik yang 

hanya 10-9 S/cm. Banyak cara dilakukan untuk mengatasi hal ini 

seperti memperkecil ukuran butir ke skala nano, melapisi dengan 

karbon dan doping, atau mengubah morfologi dengan membuat 

pori, yang semua bertujuan untuk memperpendek jarak difusi 

lithium dan meningkatkan konduktivitas elektron sehingga secara 

signifikan bisa meningkatkan performa reaksi kimia LiFePO4 

sebagai katoda (Y Zhang dkk, 2012) 

2.6 Metode Pembuatan Material Katoda 

2.6.1 Metode Solid state 

Metode solid state adalah metode fase padat-padat yang 

direaksikan pada temperatur tinggi dan tanpa pelarut. Metode solid 

state diawali dengan persiapan bahan baku, pencampuran sesuai 

stoikiometri dan pemanasan pada temperatur yang tinggi dengan 

gas inert (Yin et al, 2013). Metode ini merupakan metode 

konvensional dalam sintesis material katoda LiFePO4. Produk 
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material katoda yang dihasilkan dari metode solid state ini 

berbentuk partikel non-uniform, non-crystalline dan cenderung 

membutuhkan waktu sistesis yang lebih lama (Zhang, 2012), serta 

membutuhkan temperatur kalsinasi yang tinggi, energi yang tinggi, 

waktu proses pemanasan yang panjang dan dalam lingkungan 

vacum (Toprakci, 2010). 

Kelebihan dari metode solid state adalah metode yang 

sederhana, ekonomis dan mudah dilakukan dalam skala industri. 

Selain itu, metode solid state memungkinkan reaktan dapat 

mengalami reaksi kimia tanpa pelarut sehingga ramah lingkungan 

karena tidak menimbulkan limbah sisa pelarutan. Akan tetapi 

kelemahan metode ini yaitu ukuran partikel besar dan sulitnya 

untuk mengatur homogenitas (Yin et al, 2013). 

Proses pembuatan katoda dilakukan dengan cara menggerus 

bahan dasar menjadi satu dalam waktu yang relatif lama dengan 

menggunakan mortar atau melalui ball milling. Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan pencampuran secara homogen serta mereduksi 

ukuran serbuk. Illustrasi metode solid state dengan menggunakan 

ball milling ditunjukkan pada Gambar 2.5 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Ilustrasi pergerakan bola dan serbuk dalam ball 

milling (Basu, 2011) 

Pada proses milling, bola-bola pengerus, biasanya terbuat 

dari zirkonia yang memiliki densitas tinggi yaitu 5,7 gr/cm3 
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digunakan untuk memberikan beban berulang, pemberian beban 

secara berulang tersebut akan menyebabkan material mengalami 

deformasi plastis sehingga ukuran material tereduksi. Proses ball 

milling terbagi menjadi dua yaitu dengan cara dry milling dan wet 

milling. Dry milling berarti pada saat proses pencampuran tidak 

digunakan pelarut apapun, sedangkan wet milling menggunakan 

medium pelarut biasanya berupa alkohol, aceton, butanol, aquades 

dan lain -lain bergantung pada jenis bahan dasar yang digunakan 

(Basu, 2011). 

2.6.2 Metode Sol-gel 

Metode sol gel adalah metode pembuatan nano partikel yang 

paling umum digunakan karena sederhana dan mudah untuk 

dilakukan. Metode ini termasuk wet-method karena melibatkan 

pelarut dalam proses pembuatannya. Metode ini dapat diartikan 

sebagai proses perubahan fasa dari suspensi koloid (sol) menjadi 

cair kontinyu (gel) dalam proses pembentukan senyawa anorganik 

melalui reaksi kimia dalam larutan pada temperatur rendah 

(Fernandez, 2012). 

     Metode sol gel menawarkan keuntungan menghasilkan 

ukuran partikel yang optimum dan menjaga kemurnian fasa 

(Franger, 2003). Metode ini menggunakan pelarut berupa akuades 

sehingga menghasilkan partikel dengan morfologi yang baik dan 

homogen. Dalam metode berbasis larutan, nilai pH precursor 

mempunyai peranan penting pada morfologi dan distribusi ukuran 

partikel yang terbentuk. Nilai pH dapat mempengaruhi daya larut 

precursor dan rasio konfigurasi ion yang dapat larut dan 

mengendap. Faktor lainnya yang berperan dalam kemurnian fasa 

dan kristalinitas adalah temperatur dan waktu pemanasan (Liu dkk, 

2009). 
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Gambar 2.6  Metode sol-gel dalam sintesis LiFePO4 (Gao dkk, 

2014) 

 

Pada Gambar 2.6 menunjukkan proses sintesis LiFePO4 

dengan metode sol-gel. Metode sol gel memiliki beberapa 

keuntungan yaitu kemurnian tinggi, temperatur reaksi relatif 

rendah, tidak terjadi reaksi dengan senyawa sisa, kehilangan bahan 

akibat penguapan dapat diperkecil. Sedangkan kekurangan metode 

sol gel adalah bahan mentah untuk produksi relatif mahal, 

penyusutan yang besar selama proses pengeringan menggunakan 

pelarut organik yang berbahaya bagi Kesehatan (Fernandez, 2012). 

2.6.3 Metode Hidrotermal 

Metode hidrotermal adalah metode yang cukup mudah 

untuk mendapatkan butiran yang halus dan murni dengan 

konsumsi energi yang lebih rendah, dibandingkan dengan 

temperatur pemanasan dari metode solid state yang konvensional. 

Hidrotermal didefinisikan sebagai semua reaksi kimia heterogen 

didalam pelarut (baik air atau non-air) diatas temperatur kamar dan 

tekanan lebih dari 1 atm dalam suatu sistem tertutup (P. Rosaiah, 

2014). Proses hidrotermal bisa dilakukan untuk melakukan 

ekstraksi material, penumbuhan kristal dan sintesis, baik skala 

mikron maupun nanometer. Secara umum proses hidrotermal 
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dilakukan pada suatu kontainer tertutup yang diberikan panas 

sehingga bertekanan. Temperatur dari proses sintesis hidrotermal 

bervariasi dari 120-250℃ bergantung dari jenis material awal serta 

jenis material produk yang diinginkan (W.Yu dkk, 2014). 

 

Tabel 2.3 Perbandingan metode sintesis pada material LiFePO4 

(Y. Zang  dkk, 2006) 

Indikator Solid state Sol-gel Hidrotermal 

Kemurnian Rendah Tinggi Tinggi 

Ukuran 

Partikel 
Besar 50-150nm Besar 

Aglomerasi Ada Tidak Tidak 

Peralatan 

sintesis 
Sederhana Sederhana Rumit 

Konsumsi 

Energi 
Tinggi Rendah Tinggi 

Reaksi 

kontrol 
Mudah Mudah Mudah 

Industrialisasi Mudah Rumit Rumit 

Performa Rendah Baik Sedang 

 

2.7 Metode Daur Ulang Material Katoda LiFePO4 

Baterai LiFePO4 terdiri dari anoda, katoda, elektrolit, 

pemisah, dan komponen lainnya. Anoda terdiri dari karbon grafit, 

pelat tembaga, konduktor, pengikat polyvinyli-dene fluoride 

(PVDF), dan aditif. Demikian pula, katoda terdiri dari bahan aktif, 

plat aluminium, konduktor listrik, pengikat PVDF, dan aditif 

(Maschler et al., 2012; Zhu, 2013). LiFePO4 dengan struktur olivin 

digunakan sebagai bahan aktif karena kinerjanya yang sesuai. 

LiFePO4 bubuk dilapisi ke Al foil untuk digunakan sebagai bahan 

aktif. Biasanya, bahan baku utama dalam baterai lithium-ion 

adalah bahan katoda, yang secara langsung menentukan keamanan 

dan pengembangan baterai dan mewakili proporsi tertinggi dari 

biaya bahan baterai lithium-ion. Oleh karena itu, beberapa peneliti 
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telah mencoba merancang proses untuk memperbaiki atau mendaur 

ulang bahan katoda dalam baterai LiFePO4 bekas, dan beberapa 

jalur khas ditunjukkan pada Gambar. 2.7 (Wu et al., 2014; Castillo 

et al., 2002; Swain, 2017; Wang et al., 2011a, b; Xie et al., 2014). 

pada kenyataannya, daur ulang baterai LiFePO4 lebih rumit karena 

memiliki beragam bahan di setiap sel, dan bahan-bahan yang 

berbeda ini harus dipisahkan satu sama lain selama daur ulang (Cai 

et al., 2014). Pada awalnya, serangkaian metode pre-treatment, 

seperti pemakaian, perawatan elektrolit dan pembongkaran-

penghancuran, dilakukan untuk memisahkan bahan katoda, dan 

kemudian proses fisik atau kimia, seperti perlakuan termal, 

pencucian alkali dan ekstraksi pelarut, digunakan untuk 

memisahkan bahan aktif dari bahan lain (Chagnes dan Pospiech, 

2013). Untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya, 

beberapa peneliti telah mencoba banyak percobaan pada 

pemulihan baterai LiFePO4 bekas, termasuk pemulihan logam 

berharga, regenerasi dan pemanfaatan LiFePO4, dan persiapan 

ferit lithium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Metode daur ulang baterai LiFePO4 bekas (W 

Wang, 2017) 
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2.7.1 Pre-treatment 

Dalam proses daur ulang, baterai LiFePO4 bekas 

kapasitasnya harus benar-benar kosong / fully discharge. Biasanya 

ada 2 metode discharge : pertama, baterai bekas direndam dengan 

air garam supaya terjadi konsleting dan kedua, menggunakan 

peralatan pengisian dan pemakaian untuk mengeluarkan paket 

baterai. Kemudian, sebagai bagian penting dari pre-treatment, 

proses pembongkaran atau dismantling untuk menggunakan 

kembali berbagai komponen, yang dapat dikategorikan menjadi 

manual dan mekanik. Karena baterai terbungkus dan disegel oleh 

selongsong logam dan plastik, pembongkaran manual dapat 

memisahkan selubung plastik dan logam lebih lengkap. Tindakan 

pencegahan keamanan harus diperhatikan dan ditekankan saat 

baterai daya secara manual dibongkar (Dorella dan Mansur, 2007). 

Kasing plastik baterai dilepas menggunakan pisau kecil dan obeng, 

dan kemudian direndam dalam nitrogen cair selama 4 menit dan 

digergaji dalam mesin bubut. Komponen di dalam baterai (misal 

Pelat katoda, pelat anoda, pemisah, dan elektrolit) dipisahkan. 

2.7.2 Pemisahan Bahan Aktif 

Pelat katoda kemudian mengalami beberapa jenis proses 

pemisahan fisik atau kimia, seperti perlakuan termal, leaching atau 

metode pelarut organik, untuk memisahkan bahan aktif (Castillo et 

al., 2002; Swain, 2017; Hanisch et al., 2015) . Teknik perlakuan 

panas memisahkan bahan aktif sesuai dengan titik lebur yang 

berbeda, dan titik lebur PVDF dan aluminium masing-masing 

adalah 400°C dan 650°C (Li et al., 2012). Pemisahan melalui 

proses kimia umumnya terdiri dari melarutkan aluminium foil 

dalam larutan alkali atau melarutkan PVDF dalam pelarut organik 

(Liang, 2012). Bahan aktif, LiFePO4, kemudian dikumpulkan 

setelah filtrasi 

2.7.3 Regenerasi dan Pemanfaatan LiFePO4 

Xie et al. (2014) mengembangkan proses regenerasi 

LiFePO4 dari baterai LiFePO4 bekas dengan metode sintering fase 

padat. Prosedur daur ulang terdiri dari lima langkah: 
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pembongkaran, pemotongan, pemisahan, perlakuan termal, dan 

resintesis. Baterai LiFePO4 bekas dibongkar dan dipotong untuk 

mendapatkan pelat katoda. Pengikat dalam pelat katoda 

dihilangkan dengan perlakuan termal, dan kemudian LiFePO4 

yang melekat pada aluminium foil diperoleh dalam larutan berair 

menggunakan teknik ultrasonik. Setelah mencuci dan 

mengeringkan bahan LiFePO4 yang diperoleh kembali, rasio molar 

Li: Fe: P dalam bubuk disesuaikan menjadi 1,05: 1: 1 dengan 

menambahkan jumlah FeC2O4·2H2O, Li2CO3 dan (NH4) 2HPO4 

yang berbeda. Kemudian, jumlah etanol absolut yang tepat 

ditambahkan ke bahan untuk menyiapkan prekursor dengan ball 

milling dengan kecepatan tinggi selama 4 jam dalam ruang hampa 

udara. Setelah prekursor dikalsinasi pada 700 °C selama 24 jam, 

olivin LiFePO4 berhasil diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bubuk LiFePO4 yang disintesis ulang dalam kondisi 

optimal adalah partikel mendekati bola 10 μm dengan struktur 

olivin. Analisis elektrokimia menunjukkan bahwa LiFePO4 dengan 

karbon 5% memiliki kinerja laju terbaik dan stabilitas siklus, 

dengan kapasitas pembuangan 148.0 mAhg − 1 pada laju 0.1C. 

Efisiensi cycling sebesar 98,9% dapat diperoleh setelah 50 siklus 

pada tingkat 1C. Metode ini memiliki pemanfaatan sumber daya 

yang tinggi dan merupakan arah utama untuk penelitian perawatan 

baterai LiFePO4 bekas. Namun, kondisi operasinya sulit 

dikendalikan, dan kualitas baterai yang disiapkan oleh bahan 

katoda yang disintesis ulang adalah umum. Ini mungkin karena 

kotoran dalam bahan aktif katoda pulih tidak sepenuhnya 

dihilangkan, sehingga mempengaruhi penggunaan bahan 

selanjutnya. 

2.8 Kalsinasi 

Proses kalsinasi merupakan proses perlakuan panas yang 

bertujuan untuk dekomposisi termal, transisi fasa dan penghapusan 

fraksi volatile, serta berfungsi untuk mengeliminasi senyawa yang 

berikatan secara kimia (Husni, 2010). Proses kalsinasi material 

katoda dilakukan dalam lingkungan atmosfer nitrogen (N2) dengan 
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diberikan variasi pada temperatur kalsinasi. Temperatur kalsinasi 

ditentukan berdasarkan hasil pengujian DTA-TG. Hasil pengujian 

tersebut akan memberikan informasi mengenai terjadinya 

pengurangan massa pada material terhadap temperatur yang 

mengindikasikan adanya perubahan fasa pada material. 

Tahap awal proses kalsinasi merupakan reaksi dekomposisi 

secara endotermik dan berfungsi untuk melepaskan gas-gas dalam 

bentuk karbonat atau hidroksida sehingga menghasilkan serbuk 

dalam bentuk oksida dengan kemurnian yang tinggi (Afza, 2011). 

Kalsinasi diperlukan sebagai penyiapan serbuk untuk diproses 

lebih lanjut dan juga untuk mendapatkan ukuran partikel yang 

optimum serta menguraikan senyawa-senyawa dalam bentuk 

garam atau dihidrat menjadi oksida, membentuk fase kristal. 

Peristiwa yang terjadi selama kalsinasi antara lain: 

a. Pelepasan air bebas (H2O) dan terikat (OH), berlangsung 

sekitar temperatur 100℃ hingga 300℃ 

b. Pelepasan gas-gas, seperti: CO2 berlangsung sekitar 

temperatur 600℃ dan pada tahap ini disertai terjadinya 

pengurangan berat. 

c. Pada temperatur lebih tinggi, sekitar 800℃ struktur 

kristalnya sudah terbentuk, dimana pada kondisi ini ikatan 

antara partikel serbuk belum kuat dan mudah lepas (James, 

1988). 

Berbeda dengan sintering, sintering digunakan untuk 

meningkatkan kerapatan sampel sesuai dengan struktur mikro dan 

komposisi fasa yang diinginkan (Saputra, 2010). Temperatur 

sintering biasanya dilakukan di bawah titik leleh bahan dasarnya. 

Melalui proses ini terjadi perubahan struktur mikro seperti 

pengurangan jumlah dan ukuran pori, pertumbuhan butir (grain 

growth), peningkatan densitas dan penyusutan (shrinkage). Faktor 

yang menentukan proses dan mekanisme sintering adalah jenis 

bahan, komposisi bahan, bahan pengotor dan ukuran partikel 

(Reynen dan Bastius, 1986). 
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2.9 Cyclic Voltammetry 
Cyclic voltammetry (CV) adalah salah satu metode kualitatif 

yang sering digunakan dalam analisis elektrianalisis. Voltametri 

siklik digunakan untuk mengukur reaksi redoks, kinetika heterogen 

pada reaksi transfer elektron, transisi fasa dan reaksi kimia atau 

proses adsorpsi. Teknik ini didasarkan pada berbagai potensial 

yang diberikan pada elektroda dan selanjutnya berjalan baik kea 

rah kanan (oksidasi) dan kearah kiri (reduksi) untuk beberapa scan 

rate, lalu diamati arusnya. Voltammogram hasil pengukuran 

voltametri siklik memiliki dua puncak, yaitu puncak anodik dan 

puncak katodik. Reaksi oksidasi terjadi pada pengukuran dari 

potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Sedangkan reaksi 

reduksi terjadi pada pengukuran dari potensial tinggi ke potensial 

rendah. Karakteristik puncak yang dihasilkan pada pengukuran 

disebabkan karena adanya pembentukan lapisan difusi yang berada 

pada permukaan elektroda (Tang dkk, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Diagram CV dari LiFePO4 dengan scan rate 0.1 

mV/s dan tegangan cut off 2.3 – 4 V vs Li/Li+ (Hamid, 2013) 

 

Berdasarkan ilustrasi Gambar 2.8 menunjukan pengujian  

CV dari LiFePO4 pada tingkat scan 0.01 mV/s menaikkan 

produksinya antara 2.3 dan 4 V vs Li/Li+. Reaksi redoks terjadi 
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ketika ion Li+ berdifusi keluar-masuk elektroda selama 

berlangsungnya reaksi elektrokimia seperti yang dinyatakan dalam 

persamaan reversibel berikut : 

LiFePO4↔ xFePO4 + (1-x) LiFePO4 + xLi+ + xe- (2.5) 

Potensial listrik diantara elektroda referensi dan elektroda 

kerja diukur ketika kedua elektroda diberikan arus. Potensial listrik 

yang digunakan terhadap waktu disebut scan rate. Untuk 

mengukur potensial listrik material katoda, pemindaian awal 

dimulai dari tegangan rendah dan meningkat hingga tegangan 

maksimum sebelum Kembali ke potensial awal. Peningkatan 

puncak arus yang teramati, mengindikasikan telah terjadi reaksi 

oksidasi sedangkan reaksi reuksi terjadi ketika penurunan arus 

(Hamid, 2013) 

2.10 Charge-Discharge (CD) 

Uji charge-discharge dilakukan untuk mendapatkan 

performansi sebuah baterai dan untuk mendapatkan kapasitas pada 

sel baterai. Performa baterai lebih diutamakan karena performa 

baterai yang bagus menjamin proses interkalasi dan deinterkalasi 

berjalan dengan baik. Kapasitas baterai yang dimaksud adalah 

besarnya energi listrik yang dapat dikeluarkan baterai pada waktu 

tertentu. Kapasitas baterai bergantung pada jenis aktif material 

yang digunakan dan kecepatan reaksi elektrokimia pada saat 

baterai di charge dan discharge serta luas kontak permukaan antar 

material aktif. Semakin besar jumlah ion yang berpindah ke anoda, 

maka semakin besar pula arus litrik yang dihasilkan saat discharge 

(Yuniarti, 2010). 

2.11 Electrochemical Impedance Spectrometry (EIS) 

   EIS merupakan sebuah metode pengukuran elektroanalitik 

yang dapat digunakan untuk mengukur nilai impedansi yang 

dihasilkan oleh katoda LiFePO4/C. Untuk mengetahui besar 

impedansi pada permukaan elektroda dengan elektrolit terhadap 

parameter elektrokimia, diperlukan sebuah rangkaian yang 

ekuivalen terhadap karakteristik dinamis dari permukaan elektroda 

dan elektrolit. Proses pengukuran impedansi dengan metode 
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impedance EIS, dilakukan pada material katoda LiFePO4/C yang 

telah dilapiskan pada permukaan aluminium yang berperan sebagai 

current collector. Pada material katoda LiFePO4/C, karakteristik 

impedansi dapat dimodelkan dalam rangkaian listrik yang terdiri 

dari gabungan resistor dan kapasitor. Konfigurasi antara resistor 

dan kapasitor menunjukkan fenomena yang terjadi didalam 

material. Rangkaian listrik pertama yang terdiri dari satu kapasitor 

dan satu resistor dimisalkan sebagai grain dan rangkaian listrik 

kedua yang terdiri dari sebuah kapasitor dan 2 resistor disebut 

dengan grain boundary. Skematis hubungan antara grain dan grain 

boundary terlihat seperti pada Gambar 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                       (b) 

Gambar 2.9 (a) model untuk keramik dua fasa, dimana butiran 

dipisahkan oleh fasa discontinuous grain boundary (b) Model 

rangkaian setara elektronik pada kasus butir dan batas butir yang 

homogen (Subhan,2011) 

Hasil dari pengukuran impedansi EIS dengan rangkaian 

listrik seperti pada Gambar 2.9 (b) akan menghasilkan bentuk 

kurva semicircle seperti pada Gambar 2.8. Pada kurva semicircle 

menunjukkan resistansi grain dan “ekor” yang terbentuk pada 

ujung kurva semicircle merepresentasikan resistansi dari grain 

boundary pada material katoda LiFePO4/C. Pada Gambar 2.9, garis 

yang sejajar dengan sumbu real menunjukkan besar resistansi dari 

suatu material. Semakin besar kurva semicircle yang dihasilkan, 

menunjukkan bahwa material tersebut bersifat isolatif.  
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Gambar 2.10 Analisis bidang kompleks dari impedansi sel untuk 

proses perpindahan muatan dengan kinetika perpindahan dan 

proses difusi (Linden dan Reddy, 2002) 

Prinsip dari EIS yaitu menentukan sejumlah parameter 

yang berkaitan dengan kinetika elektrokimia yang berupa tahanan 

polarisasi (Rp), tahanan larutan (R2), kapasitansi lapisan rangkap 

atau double layer (CDL). Profil kurva tunggal EIS semicircle 

menunjukkan keberadaan konduktansi ionik/bulk yang 

berhubungan dengan Rs dan elektronik/grain boundary yang 

berhubungan dengan Rp, dimana nilai konduktansi elektronik 

didapatkan dengan menentukan potongan semicirle  dengan sumbu 

real pada daerah spektrum frekuensi rendah. Hal ini ditunjukkan 

pada Gambar 2.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                           (b) 
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                                                     (c) 

Gambar 2.11 Profil kurva hasil pengukuran impendasi 

komponen sel baterai (Subhan, 2011) 

 

Berdasarkan Gambar 2.11 terlihat model sirkuit sistem 

elektrokimia elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit. Pada 

Gambar 2.11 (a) menunjukkan adanya tahanan polarisasi antara    

permukaan elektroda dengan larutan (Rp dan Rs), sedangkan untuk 

Gambar 2.11 (b) menunjukkan adanya hambatan transfer muatan 

Rct dan hambatan difusi Rd. Hasil pengukuran impedansi dari 

kompenen sel dianalisa dengan menggunakan persamaan 

konduktifitas sebagai berikut :   

R = ρ 
𝑙

𝐴
        (2.6) 

 

Untuk mengetahui nilai konduktifitas material baterai, digunakan 

persamaan sebagai berikut :  

σg= 
1

𝜌𝑔
       (2.7) 

 

  σgb = 
1

𝜌𝑔𝑏
      (2.8) 

    σtotal = σg + σgb                  (2.9) 

 

dengan,  

R = hambatan yang terukur (Ω)  

ρ = resistivitas (Ω.cm)    

l = dimensi tebal sampel (cm3) 
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A = Luas penampang (cm2)  

σ = Konduktivitas ion (ohm.cm)-1 
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3BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir pembahasan jurnal 

  

Mulai 

Pengaruh metode yang digunakan terhadap morfologi 
dan performa elektrokimia katoda LiFePO4  
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Metode 

Solid State 
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6 jurnal mengenai 

metode sintesis solid 
state 
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Kesimpulan dan saran 

Pengumpulan data, pembahasan, dan analisis  

Selesai 
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3.2 Metode Sintesis dan Daur Ulang 

Dalam proses pembahasan review di perlukan data review 

yang digunakan. Pada review kali ini material di kelompokkan ke 

dalam metode sintesis dan daur ulang seperti yang dijelaskan pada 

Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Metode sintesis dan daur ulang 

Metode Pengujian Referensi 

Solid state 

SEM 

CV 

CD 

EIS 

D.Zhuang dkk, 2006 

J. Yao dkk, 2012 

Z. Yang dkk, 2013 

B. Zhang dkk, 2014 

Rui Hei dkk, 2016 

Q. Zhao dkk, 2018 

Sol-gel 

SEM 

CV 

CD 

EIS 

G. Wang dkk, 2005 

J Yao dkk, 2007 

Peng dkk, 2011 

Gao dkk, 2014 

Y.Zhang dkk, 2018 

Hidrotermal 

SEM 

CV 

CD 

EIS 

Bo Jin dan H Gu, 2007 

Gao Ge dkk, 2011 

Shu H dkk, 2012 

P.Rosaiah dkk, 2014 

Nofrijon S dkk, 2016 

Daur Ulang 

SEM 

CV 

CD 

EIS 

Xuelei Li dkk, 2017 

X.Jiang, 2018 

Jian Li dkk, 2019 

Qian Liang dkk, 2019 
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4BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada review jurnal ini dilakukan analisis data dan 

pembahasan berbasis metode sintesis dan daur ulang berdasarkan 

material katoda LiFePO4 yang mempengaruhi morfologi dan 

performa elektrokimia seperti berikut 

4.1 Penelitian yang telah dilakukan 

4.1.1 Pemilihan Baterai 

   Pada penelitian ini baterai bekas yang dipakai berjenis 

baterai katoda berupa material LiFePO4. Baterai bekas untuk 

penelitian ini diperoleh dari PUI-SKO Molina yang berada di 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dari sembilan baterai yang 

didapat, dilakukan pemilihan baterai yang berfungsi memisahkan 

baterai yang layak untuk penelitian. Untuk mengetahui kelayakan 

baterai bekas lithium LiFePO4 yang akan digunakan pada 

penelitian, maka dilakukan beberapa pengecekan yaitu pengecekan 

visual dan sisa tegangan. Setelah baterai dinyatakan layak dari 

proses  pengecekan, baterai tersebut dipisah dengan yang lain yang 

ditunjukan pada Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Baterai LFP Bekas  
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Berdasarkan penelitian Yu (2012), pemilihan baterai bekas 

lithium yang memiliki kriteria casing tidak rusak, baterai tidak 

overcharge, tidak ada cairan elektrolit yang bocor, dan tidak ada 

elektroda yang keluar memiliki kemampuan daur ulang yang baik 

serta tidak berbahaya bagi manusia dikarenakan tidak terdapat 

bahan berbahaya yang bocor. Baterai yang lolos pengecekan visual 

kemudian dilakukan pengecekan terhadap sisa tegangan sisa. 

Pengecekan tegangan sisa ini berfungsi untuk mengetahui kondisi 

bagian dalam baterai tersebut untuk kelayakan penelitian. Rentang  

standard voltase yang ditetapkan untuk pengecekan baterai adalah 

0.003-0.001 V. Rentang standard voltase tidak sampai 0 V 

dikarenakan baterai yang telah mencapai 0 V diindikasikan bahwa 

elektroda baterai telah rusak, sehingga tidak cocok untuk penelitian 

ini. 

4.1.2 Hasil pengujian XRD 

Hasil dari karakterisasi XRD sampel katoda LiFePO4 bekas 

hasil pre-treatment yang berupa grafik hubungan antara intensitas 

dengan sudut 2θ dalam rentang pengukuran 10º-90º yang 

memanfaakan sinar Cu-kɑ. Pengujian XRD dilakukan untuk 

mengidentifikasi fasa yang terbentuk dari masing-masing sampel 

yang dilakukan dengan alat X-ray Diffractometer Philips X’Pert 

MPD di Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Proses identifikasi fasa 

dilakukan menggunakan software High Score Plus yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  Pola difraksi senyawa katoda LFP bekas 
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Tabel 4.1 Hasil perhitungan crystallite size menggunakan 

formula schere dengan software highscore plus 

Fasa 
FWHM left 

(°) 
2θ (°) 

Crystallite 

size [Å] 

LiFePO4 

0,201 35,559 432 

0,234 25,611 360 

0,167 29,733 517 

Rata-rata 436 

4.2 Metode solid state  

Sintesis LiFePO4 dengan metode solid state ini sederhana 

dan mudah untuk industrialisasi. Namun, produk yang disiapkan 

merupakan partikel yang tidak seragam, bentuk nonkristalin dan 

membutuhkan waktu sintesis yang lama. Prosedur yang panjang 

serta membutuhkan penggilingan berulang dan kalsinasi, yang 

mengarah pada pembentukan partikel yang lebih besar dengan 

kinerja elektrokimia yang lebih rendah. Performa elektrokimia 

LiFePO4 bervariasi tergantung pada bahan bakunya. Secara umum, 

LiF, Li2CO3, LiOH.2H2O, Fe(CH3COO2)2 dan FePO4(H2O)2 

digunakan sebagai sumber lithium. FeC2O4.2H2O, Fe(CH3COO2)2 

dan FePO4(H2O)2 digunakan sebagai sumber Fe. NH4H2PO4 dan 

(NH4)2HPO4 digunakan sebagai sumber fosfat (Y. Zhang dkk, 

2012). 

D.Zhuang dkk (2006) melakukan penelitian mengenai 

sintesis LiFePO4 dengan metode solid state dengan dilapisi karbon 

dan di doping Nb. Bahan baku diantaranya, Fe2O3, NH4H2PO4, 

LiOH, dan Nb2O5 ditimbang dan dimasukkan dalam ball milling. 

Setelah pengeringan, bubuk dicampur dengan polypropylene (PP) 

dengan perbandingan massa 4:1. Campuran dikalsinasi pada 

temperatur 600℃ selama 10 jam dalam aliran N2. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh J. Yao dkk (2012), 

melakukan sintesis LiFePO4 dengan metode solid state.  Bahan 

baku diantaranya, FePO4.4H2O, C6H12O6.H2O, Li3PO4.0,5H2O dan 

Li2CO3. Campuran di giling dengan ball milling dalam etanol 

20mL dengan kecepatan 200 rpm selama 6 jam. Setelah etanol 
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dihilangkan, campuran prekursor dipanaskan pada 35℃ selama 6 

jam dan kemudian dikalsinasi 750℃ selama 14 jam dalam gas N2 

Pada penelitian yang lain dilakukan oleh Z. Yang dkk 

(2013), melakukan sintesis LiFePO4 dengan pelapisan karbon dan 

doping Mg2+ dengan metode solid state. Bahan baku yang 

digunakan, asam askorbat (Vc), LiCH3COO.2H2O, 

Mg(CH3COO)2.4H2O dan nanopartikel FePO4 yang disintesis 

terlebih dahulu dengan metode presipitasi oksida sederhana. 

Semua bahan baku dilarutkan dalam etanol anhidrat pada 

temperatur 60℃ sambil diaduk. Setelah itu, FePO4 didispersikan 

ke dalam larutan. Campuran diaduk sampai kering pada temperatur 

60℃ untuk membentuk prekursor.  Kemudian, dikalsinasi pada 

temperatur 350℃ selama 4 jam dan 650℃ selama 10 jam dalam 

atmosfer N2. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh B. Zhang dkk (2014) 

melakukan sintesis LiFePO4 dengan metode solid state. Komposit 

LiFePO4/C dibuat dengan mencampur sejumlah bahan baku 

nanosized FePO4.2H2O, Li2C2O4, aluminium oksida dan titanium 

oksida yang didispersikan dalam etilen glikol dengan asam oksalat 

dan sukrosa, diikuti dengan penggilingan dengan ball milling. 

Setelah etilena glikol menguap, campuran disinter dalam tabung 

kuarsa horizontal pada temperatur 400℃ selama 6 jam dalam gas 

Ar. Setelah itu dikalsinasi dengan temperatur 650℃ selama 8 jam. 

Pada penelitian Rui He dkk, (2016) melakukan sintesis 

LiFePO4 dengan metode solid state menggunakan doping V dan Ti 

serta dilapisi karbon. Bahan baku diantaranya LiH2PO4, LiAc, 

FeC2O4.2H2O, V2O5, TiO2 dan C6H6O3.2H2O (phloroglucinol) 

dicampur dalam etanol dan di ball milling dengan kecepatan 300 

rpm selama 4 jam. Setelah itu dikalsinasi pada temperatur 450℃ 

selama 4 jam dan 700℃ selama 4 jam di atmosfer N2.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Q. Zhao dkk (2018) 

juga melakukan sintesis LiFePO4 dengan dilapisi karbon 

menggunakan metode solid state. LiH2PO4, C6H12O6.H2O dan 

Fe3O4 sebagai bahan baku untuk menghasilkan prekursor untuk 

LiFePO4/C. Setelah semua bahan baku dicampur dan diaduk 
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selama 4 jam, dilakukan pengeringan bubuk produk pada 

temperatur 120℃ selama 12 jam. Kemudian, prekursor dituangkan 

ke ball milling dan dilakukan kalsinasi pada temperatur 650℃ 

selama 8 jam dalam aliran N2. 

4.2.1 Pengujian SEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.3  Bentuk morfologi LFP metode solid state (a) 

Li0.96Nb0.008FePO4/C  (b) Li1.06FP/C (c) Mg-LFP/C (d) nanosized 

LFP/C (e) Li1.02Fe0.94V0.03Ti0.03PO4/C  (f) LFP/C 

c d 

a b 

e f 
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     Pada penelitian yang dilakukan oleh D.Zhuang dkk (2006), 

menunjukkan bentuk morfologi polyhedral yang mengkristal 

dengan baik dan ukuran partikel 100 nm ditunjukkan pada Gambar 

4.3 (a). Penelitian yang dilakukan oleh J. Yao dkk (2012), 

didapatkan bahwa partikel LiFePO4/C yang disintesis memiliki 

morfologi seperti bola, yang ditunjukkan pada Gambar 4.3 (b) yang 

memiliki distribusi ukuran partikel mulai dari 200-700 nm. Dari 

penelitian Z. Yang dkk (2013), menunjukkan bahwa sampel Mg-

LFP/C (coating c dan doping Mg2+) ada dalam nanopartikel 

berbentuk seperti bola dengan ukuran rata-rata sekitar 150 nm dan 

dispersi yang baik. Partikel LiFePO4 terlihat seragam dan halus 

serta partikel nano sebagian besar terhubung satu sama lain, yang 

mengindikasi adanya karbon konduktif pada permukaan serbuk 

LiFePO4. Metode solid state juga dilakukan oleh B. Zhang dkk 

(2014), menunjukkan morfologi yang beragam. Komposit 

LiFePO4/C yang disiapkan sebelumnya berbentuk bulat dan ukuran 

partikel yang mendekati 100 nm terdistribusi secara seragam. 

Penelitian Rui He dkk (2016), didapatkan hasil bentuk morfologi 

dari doping V dan Ti ukuran partikel secara bertahap menjadi lebih 

kecil dan distribusi lebih homogen dengan ukuran rata-rata sekitar 

50 nm ditunjukkan pada Gambar 4.3 (e) Pada penelitian yang 

dilakukan Q. Zhao dkk (2018), didapatkan hasil bentuk morfologi 

dengan kalsinasi 650℃ terlihat adanya aglomerasi dengan ukuran 

butir sekitar 0,5 µm.  

Tabel 4.2 Hasil ringkasan SEM LFP metode solid state 

Sampel 
Temperatur 

(℃) 

Waktu 

holding 

(jam) 

Ukuran 

butir 

Li0.96Nb0.008FePO4/C 600 10 100 nm 

Li1,06FP/C 750 8 
200-

700nm 

Mg-LFP/C 650 10 150 nm  

Nanosized LFP/C 650 8 100 nm 

Li1.02Fe0.94V0.03Ti0.03PO4/C 700 4 50 nm 

LFP/C 650 8 0,5µm 
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4.2.2 Pengujian CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                              (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (c)                                                   (d) 

Gambar 4.4 Grafik cyclic voltammetry LFP  

(a) Li0.96Nb0.008FePO4/C  (b) Mg-LFP/C (c) nanosized LFP/C (d) 

Li1.02Fe0.94V0.03Ti0.03PO4/C  

 

Penelitian yang dilakukan oleh D.Zhuang (2006), didapatkan 

nilai  peak oksidasi 3.63 V dan nilai peak reduksi 3.2V ditunjukkan 

pada Gambar 4.4 (a). Pada penelitian dari Z.Yang dkk (2013), 

didapatkan hasil cyclic voltammetry Mg-LFP/C dengan bentuk 

yang lebih simetris dan menunjukkan polarisasi yang lebih kecil 

yakni 0,28 V. didapatkan nilai peak oksidasi 3.6 V dan nilai peak 

reduksi 3.32 V ditunjukkan pada Gambar 4.4 (b). Penelitian juga 

telah dilakukan oleh B. Zhang dkk (2014), didapatkan nilai  peak 

oksidasi 3.52 V dan nilai peak reduksi 3.33V dengan nilai 

polarisasi 0.19 V yang ditunjukkan pada Gambar 4.4 (c). 
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Sedangkan penelitian oleh Rui Hei kk (2016), didapatkan hasil 

cyclic voltammetry LFP yang disintesis menggunakan solid state 

di doping dengan V dan Ti didapatkan nilai  peak oksidasi 3.48V 

dan nilai peak reduksi 3.38V yang ditunjukkan pada Gambar 4.4 

(d) 

 

Tabel 4.3 Hasil ringkasan cyclic voltammetry LFP metode solid 

state 

Sampel 

Peak 

oksidasi 

(V) 

Peak 

reduksi 

(V) 

ΔV 

Li0.96Nb0.008FePO4/C 3.63 3.2 0.43 

Mg-LFP/C 3.6 3.32 0,28 

nanosized LFP/C 3.52 3.33 0.19 

Li1.02Fe0.94V0.03Ti0.03PO4/C 3.48 3.38 0.1 

 

 

4.2.3 Pengujian charge-discharge 
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                        (c)                                                  (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (e)                                                  (f) 

Gambar 4.5 Grafik kapasitas charge discharge LFP metode solid 

state (a) Li0.96Nb0.008FePO4/C  (b) Li1.06FP/C (c) Mg-LFP/C (d) 

nanosized LFP/C (e) Li1.02Fe0.94V0.03Ti0.03PO4/C  (f) LFP/C 

 

Penelitian telah dilakukan oleh D.Zhuang (2006), didapatkan 

nilai discharge capacity sebesar 161 mAh/g pada 0.5 C ditunjukkan 

pada Gambar 4.5 (a). Pada penelitian yang dilakukan oleh J. Yao 

dkk (2012), didapatkan nilai discharge 141.7 mAh/g pada 0.5 C 

ditunjukkan pada Gambar 4.5 (b). Selanjutnya pada penelitian 

yang dilakukan oleh Z.Yang dkk (2013), didapatkan nilai 

discharge capacity sebesar 145.2 mAh/g pada 0.2 C ditunjukkan 

pada Gambar 4.5 (c). Pada Gambar 4.5 (d) menunjukkan penelitian 

yang dilakukan oleh B. Zhang dkk (2014), didapatkan nilai 

discharge 161.7 mAh/g pada 0.1 C. Berbeda dengan penelitian Rui 
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Hei dkk (2016), didapatkan hasil charge-discharge LFP yang 

disintesis menggunakan solid state di doping dengan V dan Ti 

didapatkan nilai discharge sebesar 164.5 mAh/g pada 0.2 C 

ditunjukkan pada Gambar 4.5 (e). Kemudian dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Q. Zhao dkk (2018), didapatkan nilai 

discharge 135 mAh/g pada 0.5 C ditunjukkan pada Gambar 4.5 (f). 

Berikut ditunjukkan pada Tabel 4.4 mengenai hasil ringkasan 

discharge capacity menggunakan metode solid state. 

 

Tabel 4.4 Hasil ringkasan discharge capacity LFP metode solid 

state 

Sampel 
Temperatur 

(℃) 

Discharge 

(mAh/g) 

C-rate 

(C) 

Li0.96Nb0.008FePO4/C 600 161 0.5 

Li1.06FP/C 650 141.7 0.5 

Mg-LFP/C 650 145.5 0.2 

nanosized LFP/C 650 161.7 0.1 

Li1.02Fe0.94V0.03Ti0.03PO4/C 700 164.5 0.2 

LFP/C 650 135 0.5 

4.2.4 Pengujian impedansi 
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                           (c)                                                 (d) 

Gambar 4.6 Grafik nyquist plot LFP metode solid state (a) 

Li0.96Nb0.008FePO4/C (b) nanosized LFP/C (c) 

Li1.02Fe0.94V0.03Ti0.03PO4/C  (d) LFP/C 

 

    Pada penelitian yang dilakukan oleh D.Zhuang dkk (2006), 

hasil impedansi katoda LFP memiliki nilai hambatan elektrolit (Rs) 

sebesar 2 Ω dan hambatan charge transfer sebesar 65 Ω dengan 

grafik nyquist plot yang ditunjukan pada Gambar 4.6 (a). Pada 

Gambar 4.6 (b) menunjukkan hasil  penelitian dari B. Zhang dkk 

(2014) memiliki nilai hambatan elektrolit (Rs) sebesar 9 Ω dan 

hambatan charge transfer sebesar 82 Ω. Selanjutnya pada tahun 

2016 Rui H dkk melakukan penelitian sintesis LFP metode solid 

state dengan menunjukkan hasil impedansi katoda LFP memiliki 

nilai hambatan elektrolit (Rs) sebesar 3 Ω dan hambatan charge 

transfer sebesar 19 Ω dengan grafik nyquist plot yang ditunjukan 

pada Gambar 4.6 (c). Pada penelitian yang dilakukan oleh Q. Zhao 

dkk (2018), hasil impedansi katoda LFP memiliki nilai hambatan 

elektrolit (Rs) sebesar 2.95 Ω dan hambatan charge transfer 

sebesar 99.72 Ω dengan grafik nyquist plot yang ditunjukan pada 

Gambar 4.6 (d). 
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Tabel 4.5 Hasil ringkasan impedansi LFP metode solid state 

Sampel 
Temperatur 

(℃) 
Rs (Ω) Rct (Ω) 

 Li0.96Nb0.008FePO4/C 600 2 65 

nanosized LFP/C 650 9 82 

Li1.02Fe0.94V0.03Ti0.03PO4/C 700 3 19 

LFP/C 650 2.95 99.72 

4.2.5 Analisis jurnal 

Berdasarkan dari beberapa jurnal sintesis LFP dengan 

metode solid state yang telah diulas. Penelitian yang dilakukan 

oleh D.Zhuang (2006), LiFePO4 dilapisi dengan karbon dari 

polypropylene  dan di doping Nb menunjukkan hasil yang baik. 

Ukuran butir dari hasil penelitiannya menunjukkan sekitar 100 nm. 

Penelitian juga dilakukan oleh J. Yao dkk (2012) dengan 

menggunakan Li2CO3 sebagai sumber lithium sekunder untuk 

sintesis komposit LiFePO4/C dengan mengadopsi Li3PO4 sebagai 

sumber lithium utama. Tujuan utama penggunaan Li2CO3 adalah 

untuk mengkompensasi hilangnya Sebagian lithium selama 

sintering. Hasil penelitiannya menunjukkan bentuk morfologi 

seperti bola dengan distribusi ukuran partikel mulai dari 200-700 

nm. Hal ini sama dengan penelitian dari Z. Yang dkk (2013), 

ukuran morfologi dalam nanopartikel berbentuk seperti bola 

dengan ukuran rata-rata sekitar 150 nm dan dispersi yang baik. 

LiFePO4 dilapisi dengan karbon yang bersumber dari asam 

askorbat dengan di doping Mg2+. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh B. Zhang dkk (2014), menunjukkan morfologi yang 

beragam. Komposit LiFePO4/C yang disiapkan sebelumnya 

berbentuk bulat dan ukuran partikel yang mendekati 100 nm 

terdistribusi secara seragam. Penelitian yang dilakukan Q. Zhao 

dkk (2018) menunjukkan morfologi dari LiFePO4 yang dilapisi 

karbon dari glukosa monohidrat terlihat adanya aglomerasi dengan 

ukuran butir sekitar 0,5 µm. Sedangkan penelitian lain juga 

dilakukan oleh Rui He, dkk (2016), didapatkan ukuran butir yang 

lebih kecil yaitu sebesar 50 nm. Dimana LiFePO4 dilapisi dengan 
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karbon dari phloroglucinol dan di doping V dan Ti. Dari sini 

terlihat bahwasannya, pengaruh coating karbon dan penambahan 

ion kation cukup efektif untuk mengurangi ukuran partikel. 

Distribusi karbon yang merata akan meningkatkan nilai 

konduktivitas elektronik material katoda LFP. Karbon aktif yang 

terbentuk akan membantu difusi ion Li pada saat transfer muatan 

pada saat interkalasi- deinterkalasi (Park dkk, 2010). 

    Performa elektrokimia katoda LiFePO4 dapat dilihat dari 

Tabel 4.3 menunjukkan grafik hasil cyclic voltammetry dari 

penelitian Rui Hei kk, (2016) memiliki nilai polarisasi paling kecil. 

Hal ini mengindikasi bahwasannya dengan dilakukannya coating 

karbon dari phloroglucinol dan doping V dan Ti dapat 

meningkatkan performa elektrokimia dari katoda LiFePO4. Pada 

pengujian CV diatas muncul puncak oksidasi dan reduksi yang 

berasal dari kenaikan bilangan oksidasi (Fe2+/Fe3+) dan penurunan 

bilangan oksidasi (Fe3+/Fe2+) ketika dalam kondisi 

charging/discharging. Perbedaan tegangan antara puncak oksidasi 

dan puncak reduksi merupakan parameter penting untuk menilai 

reversibilitas reaksi elektrokimia (H. Huang dkk, 2001). Selain itu 

juga, pada Tabel 4.4 menunjukkan hasil discharge capacity dari 

penelitian Rui He dkk, (2016) memiliki nilai discharge paling 

besar yaitu 164.5 mAh/g pada 0.2 C. Terlihat bahwasanya dari 

hasil pengujian performa elektrokimia dengan semakin kecilnya 

nilai polarisasi maka, semakin cepat reaksi redoks yang berjalan.  

    Performa baterai yang dihasilkan oleh material katoda LFP, 

selain dipengaruhi struktur material katoda juga dipengaruhi oleh 

konduktivitas. Oleh karena itu, dilakukan pengujian EIS pada 

Gambar 4.6 menunjukkan nilai impedansi terkecil dimiliki sampel 

Li1.02Fe0.94V0.03Ti0.03PO4/C sebesar 22 Ω. Nilai impedansi yang 

diperoleh adalah nilai tahanan transfer muatan (Rct) dan nilai 

tahanan larutan (Rs) yang berhubungan dengan karakteristik 

kualitatif grain boundary yang bersifat kapasitif (Subhan, 2011). 

Nilai polarisasi yang kecil akan memberikan pengaruh yang baik 

pada peforma baterai khusunya pada saat transfer muatan antar 

elektroda.  Hasil analisis performa elektrokimia menunjukkan 
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bahwa bentuk morfologi dan performa elektrokimia katoda LFP 

dengan metode solid state sangat dipengaruhi bentuk morfologi, 

temperatur kalsinasi dan waktu holding, serta senyawa doping dan 

dilapisi karbon. Pada metode solid state penelitian yang dilakukan 

oleh Rui Hei dkk (2016) memiliki performa yang paling baik 

dengan kapasitas discharge 164.5 mAh/g pada 0.2 C dan nilai 

polarisasi dari reaksi redoks sekitar 0.1 V. 

4.3 Metode sol-gel 

Metode sol-gel dapat mengontrol sifat material selama tahap 

awal produksi bubuk dengan mencampurkan bahan awal secara 

homogen pada tingkat atom atau molekul. Sol adalah disperse 

partikel koloid dalam cairan. Gel adalah jaringan kaku yang saling 

berhubungan dengan pori-pori dimensi sub mikrometer dan 

panjang rata-rata rantai polimer lebih besar daripada mikrometer. 

LiFePO4 yang dibuat dengan metode sol-gel memiliki kemurnian 

tinggi, keseragaman yang halus dan ukuran partikel yang kecil. 

Selain itu, proses reaksi mudah dikendalikan, membutuhkan 

temperatur rendah dan peralatan sederhana. Namun, sulit untuk 

produksi skala industry (Y. Zhang dkk, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh G. Wang dkk, (2005), 

melakukan sintesis LiFePO4 dengan metode sol-gel. Bahan baku 

diantaranya, Li(OH).H2O, FeC2O4.H2O dan NH4H2PO4 digunakan 

sebagai air deionisasi. Selanjutnya, ditambahkan asam nitrat encer 

untuk mempercepat pelarutan FeC2O4.H2O. Gel karbon dibentuk 

dengan mencampurkan resorsinol (C6H6O2) 0,29 M dan 

formaldehida (CH2O) 0,57M. Larutan reaktan dan larutan gel 

karbon dicampur dengan menyesuaikan nilai pH dalam kisaran 

6,5-7,4. Kemudian, larutan campuran dimasukkan ke dalam 

ampoule dan dipanaskan dengan temperatur 85℃. Ketika larutan 

menjadi kental, ampoule dipindahkan ke oven dan disimpan pada 

85℃ selama 10 jam. Gel pertama kali didekomposisi pada 

temperatur 450℃ dan kemudian disinter pada 750℃ selama 12 

jam dalam aliran Ar. 
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Pada penelitian oleh J Yao dkk, (2007), melakukan sintesis 

LiFePO4 dengan metode sol-gel. Bahan baku diantaranya, 

Li(OH).H2O, FeC2O4.2H2O, NH4H2PO4 dan Mg(C2H3O2)2. 

Reaktan dilarutkan dalam air terdeionisasi, yang ditambahkan 

asam polikrilat dan asam sitrat sebagai zat pengompleks untuk 

pembentukan gel. Larutan dipanaskan dan dipertahankan pada 

temperatur 85℃ dengan pengadukan hingga terbentuk gel. Gel  

yang terbentuk dipanaskan hingga temperatur 500℃ untuk 

menguraikan organik di bawah gas argon  yang mengalir. 

Preskursor selanjutnya di sinter dengan temperatur 700,800 dan 

850℃ dalam gas Ar. 

Penelitian Peng dkk (2011) melakukan sintesis dengan 

metode sol-gel. Bahan baku berupa FePO4.2H2O, LiOH.H2O dan 

asam oksalat (H2C2O4.2H2O) dengan glukosa sebagai sumber 

karbon. reaktan ini dilarutkan ke dalam air suling dan diaduk pada 

temperatur 90℃ sampai sol berwarna hijau muda terbentuk. 

Kemudian  ditempatkan dalam oven dan disimpan pada temperatur 

90℃ untuk membentuk prekursor xerogel. Setelah digiling, 

ditekan ke dalam pelet dan dipanaskan pada 300 ℃ selama 6 jam 

di bawah atmosfer Ar. Setelah didinginkan sampai temperature 

kamar, pelet ditumbuk, ditekan menjadi pelet lagi dan dikalsinasi 

pada 600℃ selama 6 jam di atmosfer Ar.  

Pada penelitian yang dilakukan Gao dkk, (2014), melakukan 

sintesis LiFePO4 dengan dilapisi karbon dan di doping Ru 

menggunakan metode sol-gel.  Bahan baku diantaranya, 

CH3CO2Li.2H2O, Fe(NO3)3.9H2O, H3PO4, RuCl3 dan asam sitrat 

sebagai reaktan. Setelah itu, seluruh bahan baku dilarutkan dalam 

etanol untuk menghasilkan larutan. Kemudian, ditambahkan asam 

sitrat sebagai zat pengompleks untuk pembentukan gel. 

Selanjutnya, larutan ditambahkan surfaktan asam laurat setelah 3 

jam pengadukan. Larutan dipanaskan dengan temperatur 80℃ 

hingga terbentuk gel kental. Prekursor yang diperoleh dipanaskan 

pada temperatur 350℃ selama 4 jam untuk mendekomposisi 

komponen organik dan kemudian dikalsinasi pada temperatur 

700℃ selama 10 jam dalam aliran gas N2. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Y.Zhang dkk, (2018), 

melakukan sintesis LiFePO4 dengan dilapisi karbon menggunakan 

metode sol-gel. Bahan baku yang digunakan diantaranya, 

FeC2O4.H2O, NH4H2PO4 dan LiOH.H2O dilarutkan dalam air 

terdeionisasi. Kemudian ditambahkan asam sitrat (C6H8O7) sebagai 

zat pengompleks untuk gel. Setelah itu, sukrosa (C12H22O11) 

ditambahkan sebagai sumber karbon. Larutan disonikasi selama 15 

menit dan diaduk pada temperature 80℃. Setelah pengeringan, gel 

yang terbentuk dipanaskan pada temperatur 200℃ selama 2 jam 

dalam aliran gas argon. Selanjutnya, di sintering dengan 

temperatur 750℃ selama 6 jam dalam Ar. 

4.3.1 Pengujian SEM 
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Gambar 4.7 Bentuk morfologi LFP/C metode sol-gel dengan 

tambahan (a) formaldehida dan resorsinol (b) asam polikrilat dan 

asam sitrat (c) asam oksalat (d) asam laurat dan doping ruthenium 

(e) asam sitrat 

 

    Metode sol-gel dilakukan pada penelitian G.Wang dkk, 

(2005), memiliki ukuran kristal rata-rata < 1µm. karbon amorf 

berserat terlihat pada Gambar 4.7(a). Karbon amorf ini dapat secara 

signifikan meningkatkan konduktivitas elektronik bahan LiFePO4. 

Penelitian juga dilakukan oleh J. Yao dkk, (2007), dengan 

menambahkan asam polikrilat dan asam sitrat serta doping Mg2+ . 

Menunjukkan sampel yang disinter pada temperatur 700℃ 

memiliki ukuran butiran kecil sekitar 0,5-1µm yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.7 (b). Pada Gambar 4.7 (c) menunjukkan bentuk 

morfologi dari penelitian oleh Peng, dkk (2011) dengan 

menambahkan asam oksalat. Bentuk morfologi butir yang 

didapatkan lebih homogen walau terdapat ukurannya yang 

heterogen. Butir tersebut memiliki ukuran 100-500 nm yang 

tampak homogen dan tersebar secara merata. Pada penelitian lain, 

yang dilakukan Gao dkk, (2014), didapatkan hasil bentuk 

morfologi butir katoda LFP yang didoping menggunakan 

ruthenium memiliki bentuk yang seragam, berbentuk bulat dan 

sedikit ada aglomerasi. Butir tersebut memiliki ukuran sekitar 50-

150 nm. Penambahan asam laurat berpengaruh pada bertambahnya 

ukuran butir yang ditunjukan pada Gambar 4.7(d). Selanjutnya, 

e 
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pada penelitian yang dilakukan Zhang, dkk (2018), didapatkan 

hasil bentuk morfologi butir LFP  yang berbentuk  bulat partikel 

dan relatif seragam atau homogen. Butir tersebut memiliki ukuran 

antara 0.5 µm  sampai 1 µm yang ditunjukan pada Gambar 4.7 (e). 

 

Tabel 4.6 Hasil ringkasan SEM LFP metode sol-gel 

Sampel 
Temperatur 

(℃) 

Waktu 

holding (jam) 
Ukuran butir 

Tambahan 

formaldehida 

dan resorsinol 

750 12 < 1µm 

Tambahan 

asam 

polikrilat dan 

asam sitrat 

700 8 0,5-1µm 

Tambahan 

asam oksalat 
600 6 100-500 nm 

Tambahan 

asam laurat 

dan Doping 

ruthernium 

700 10 50-150 nm 

Tambahan 

asam sitrat 
750 6 0,5 – 1 µm 

4.3.2 Pengujian CV 
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                     (c)                                                    (d) 

 

Gambar 4.8  Grafik cyclic voltammetry LFP metode sol-gel  

dengan tambahan (a) formaldehida dan resorsinol (b) asam 

oksalat (c) asam laurat dan doping ruthenium (d) asam sitrat 

 

Pada penelitian yang dilakukan G.Wang dkk, (2005), 

didapatkan hasil cyclic voltammetry LFP memiliki nilai peak 

oksidasi 3.51 V dan nilai peak reduksi yaitu 3.32 V. Bentuk peak 

yang terbentuk juga cendrung mengerucut dan tinggi yang 

ditunjukan pada Gambar 4.8 (a). Metode sol-gel  juga diterapkan 

oleh Peng. dkk (2011) dengan menambahkan asam oksalat yaitu 

memiliki hasil nilai peak oksidasi 3.76 V dan nilai peak reduksi 

3.25 V yang ditunjukan pada Gambar 4.8 (b). Pada penelitian yang 

dilakukan Gao dkk, (2014), didapatkan hasil cyclic voltammetry 

LFP  ditambahkan asam laurat  memiliki nilai peak oksidasi 3.582 

V dan nilai peak reduksi yaitu 3.303 V. Bentuk peak yang 

terbentuk juga cenderung mengerucut dan tinggi yang ditunjukan 

pada Gambar 4.8 (c). Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan 

Zhang. dkk (2018), didapatkan hasil cyclic voltammetry (CV) LFP 

yang disintesis menggunakan sol-gel method didapatkan nilai 

polarisasi antara puncak katoda dan anoda sebesar 80 mV peak. 

Bentuk peak yang cenderung tajam landai terlihat pada grafik 

cyclic voltammetry yang ditunjukan pada Gambar 4.8 (d). 
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Tabel 4.7 Hasil ringkasan cyclic voltammetry LFP metode sol-gel 

Sampel 
Peak oksidasi 

(V) 

Peak reduksi 

(V) 
ΔV 

Tambahan 

formaldehida 

dan resorsinol 

3.51 3.32 0.19 

Tambahan 

asam oksalat 
3.76 3.25 0.51 

Tambahan 

asam laurat 

dan doping 

ruthenium 

3.582 3.303 0.279 

Tambahan 

asam sitrat 
- - 0.08 

4.3.3 Pengujian charge-discharge 
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Gambar 4.9 Grafik kapasitas charge discharge LFP metode sol-

gel dengan tambahan (a) formaldehida dan resorsinol (b) asam 

polikrilat dan asam sitrat (c) asam oksalat (d) asam laurat dan 

doping ruthenium (e) asam sitrat 

 

Metode sol-gel diterapkan oleh G.Wang dkk, (2005) 

didapatkan hasil charge/discharge katoda LFP memiliki nilai 

discharge 159 mAh/g pada siklus pertama 0.2 C dengan grafik 

kapasitas charge discharge yang ditunjukan pada Gambar 4.9 (a). 

Pada Gambar 4.9 (b) menunjukkan hasil dari penelitian J.Yao dkk 

(2007), didapatkan hasil charge/discharge katoda Mg-LFP yang 

ditambahkan asam polikrilat dan asam sitrat memiliki nilai 

discharge 150 mAh/g pada siklus pertama. Hal ini disebabkan oleh 

substitusi parsial Li+ dengan Mg2+ yang tidak aktif. Metode sol-gel 

juga dilakukan oleh Peng dkk, (2011) didapatkan hasil 

charge/discharge katoda LFP yang ditambahkan asam oksalat 

memiliki nilai discharge 160.5 mAh/g pada 0.1 C dengan grafik 

kapasitas charge discharge yang ditunjukan pada Gambar 4.9 (c). 

Pada penelitian yang dilakukan Gao dkk, (2014), didapatkan hasil 

charge/discharge katoda LFP yang ditambahkan asam laurat dan 

di doping ruthenium memiliki nilai discharge 162 mAh/g pada 0.1 

C dengan grafik kapasitas charge discharge yang ditunjukan pada 

Gambar 4.9 (d). Selanjutnya, penelitian dari Zhang, dkk (2018), 

didapatkan hasil charge/discharge katoda LFP yang ditambahkan 

asam sitrat memiliki nilai discharge 163.5 mAh/g pada 0.1 C 
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dengan grafik kapasitas charge discharge yang ditunjukan pada 

Gambar 4.9 (e). 

 

Tabel 4.8 Hasil ringkasan discharge capacity LFP metode sol-gel 

Sampel 
Temperatur 

(℃) 

Discharge 

(mAh/g) 
C-rate (C) 

Tambahan 

formaldehida 

dan resorsinol 

750 159 0.2 

Tambahan 

asam 

polikrilat dan 

asam sitrat 

700 150 0.1 

Tambahan 

asam oksalat 
600 160.5 0.1 

Tambahan 

asam laurat 

dan doping 

ruthenium 

700 162 0.1 

Tambahan 

asam sitrat 
750 163.5 0.1 

4.3.4 Pengujian impedansi 
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                                                 (c) 

Gambar 4.10 Grafik nyquist plot LFP  metode sol-gel dengan 

tambahan (a) asam oksalat (b) asam laurat dan doping ruthenium 

(c) asam sitrat 

 

Penelitian dilakukan oleh Peng dkk, (2011) didapatkan hasil 

impedansi katoda LFP yang disintesis menggunakan sol-gel 

method ditambahkan asam oksalat kemudian dikalsinasi selama 6 

jam pada temperatur 600oC memiliki nilai hambatan elektrolit (Rs) 

sebesar 4.79 Ω dan hambatan charge transfer sebesar 39.05 Ω 

dengan grafik nyquist plot yang ditunjukan pada Gambar 4.10 (a). 

Metode sol-gel juga  dilakukan Gao, dkk (2014), didapatkan hasil 

impedansi katoda LFP yang didoping dengan ruthenium dan 

ditambahkan asam laurat kemudian dikalsinasi selama 10 jam pada 

temperatur 700oC memiliki nilai hambatan elektrolit (Rs) sebesar 

1.137 Ω dan hambatan charge transfer sebesar 140.6 Ω dengan 

grafik nyquist plot yang ditunjukan pada Gambar 4.10 (b). Pada 

penelitian yang dilakukan Zhang dkk, (2018), didapatkan hasil 

impedansi katoda LFP yang disintesis menggunakan sol-gel 

method ditambahkan asam sitrat kemudian dikalsinasi selama 6 

jam pada temperatur 750oC memiliki nilai hambatan elektrolit (Rs) 

sebesar 2.315 Ω dan hambatan charge transfer sebesar 26.2 Ω 

dengan grafik nyquist plot yang ditunjukan pada Gambar 4.10 (c). 
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Tabel 4.9 Hasil ringkasan Nyquist plot LFP metode sol-gel 

Sampel 
Temperatur 

(℃) 
Rs (Ω) Rct (Ω) 

Tambahan 

asam oksalat 
600 4.79 39.05 

Tambahan 

asam laurat 

dan doping 

ruthenium 

700 1.137 140.6 

Tambahan 

asam sitrat 
750 2.315 26.2 

4.3.5 Analisis jurnal 

Berdasarkan beberapa jurnal sintesis LiFePO4 dengan 

metode sol-gel yang telah dibahas diatas mengenai bentuk 

morfologi dan performa elektrokimianya. Penelitian oleh G.Wang 

dkk, (2005), memiliki bentuk amorf berserat akibat  dilapisi karbon 

dari resorsinol dan formaldehida dan dikalsinasi pada temperatur 

750℃ dengan ukuran partikel < 1µm. Bentuk amorf ini dapat 

meningkatkan koefisien difusi ion lithium yang ditunjukkan 

dengan hasil reaksi redoks yang memiliki nilai polarisasi yang 

cukup rendah yaitu 0.19V. Penelitian juga dilakukan oleh J. Yao 

dkk, (2007), dengan penambahan Mg2+ yang terdistribusi homogen 

dalam struktur kristalnya. Menunjukkan ukuran partikel hampir 

sama dengan penelitian sebelumnya yaitu 0,5-1µm dengan 

dikalsinasi pada temperatur 700℃. Kemudian penelitian lain dari 

Peng, dkk (2011), dengan menambahkan asam oksalat. Bentuk 

morfologi butir yang didapatkan lebih homogen walau terdapat 

ukurannya yang heterogen dengan ukuran partikelnya 100-500 nm 

dengan dikalsinasi pada temperatur 600℃. Gao dkk, (2014) dari 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LFP yang didoping 

menggunakan ruthenium memiliki bentuk yang seragam, 

berbentuk bulat dan sedikit ada aglomerasi. Butir tersebut memiliki 

ukuran sekitar 50-150 nm dengan dikalsinasi pada temperatur 

700℃. Pada penelitian Zhang dkk, (2018) didapatkan bentuk 
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morfologi yang homogen dan berbentuk bulat, meskipun ukuran 

partikelnya cukup besar yaitu 0,5 – 1 µm dengan dikalsinasi pada 

temperatur 750℃. Diketahui bahwa distribusi ukuran partikel dan 

morfologi permukaan yang homogen memiliki dampak pada sifat 

elektrokimia yang baik. Selain itu, peningkatan temperatur 

kalsinasi menyebabkan ukuran partikel membesar serta 

memungkinkan adanya aglomerasi mengakibatkan jarak difusi 

(difusi length) bertambah sehingga konduktivitas menurun. 

Pada penelitian Zhang, dkk (2018), berdasarkan dari hasil 

pengujian cyclic voltammetry pada Tabel 4.7 memiliki nilai 

polarisasi yang rendah dibandingkan dengan penelitian yang lain 

serta peak yang cenderung tinggi dan mengerucut yang 

menandakan reaksi redoks berlangsung cepat. Penurunan 

polarisasi dapat dihasilkan dari kinetika redoks yang ditingkatkan 

karena berkurangnya jalur difusi untuk Li+ dan peningkatan 

konduktivitas elektronik oleh bahan karbon. Interval potensial 

antara puncak oksidasi dan reduksi bermanfaat untuk 

mengevaluasi reversibilitas reaksi elektrokimia. Penyisipan Li+ 

dalam LiFePO4 / C dalam elektrolit cair 1M Li2SO4 jauh lebih baik 

daripada elektrolit organik. Pada Tabel 4.9 menunjukkan hasil 

impedansi dari beberapa penelitian. Diameter setengah lingkaran 

di daerah frekuensi tinggi ditunjuk untuk resistensi transfer muatan 

(Rct) antara elektrolit dan bahan aktif. Pada penelitian Zhang dkk, 

(2018) menunjukkan nilai impedansi paling rendah dibandingkan 

dengan penelitian yang lain, hal ini menunjukkan bahwa karbon 

konduktif yang homogen sangat berguna untuk meningkatkan 

reaksi elektrokimia. Hasil analisis performa elektrokimia 

menunjukkan bahwa bentuk morfologi permukaan dan karbon 

konduktif yang homogen memiliki pengaruh kuat pada 

kemampuan laju dan stabilitas siklus bahan LiFePO4. Pada metode 

sol-gel penelitian yang dilakukan oleh Zhang dkk, (2018), 

memiliki performa elektrokimia yang paling baik dengan kapasitas 

discharge mencapai 163.5 mAh/g pada 0.1 C dengan nilai 

polarisasi 0.08 V. 
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4.4 Metode Hidrotermal 

Sintesis hidrotermal adalah metode yang berguna untuk 

menyiapkan partikel halus, metode ini memiliki beberapa 

keunggulan seperti proses sintesis sederhana dan konsumsi energi 

yang rendah. Namun, bubuk LiFePO4 yang disiapkan dengan 

metode hidrotermal sebagian besar berbentuk papan, yang tidak 

menguntungkan untuk sifat fisik dan kimia LiFePO4 (Y. Zhang 

dkk, 2012). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bo Jin dan H Gu 

(2008), melakukan sintesis LiFePO4 dengan metode hidrotermal. 

Bahan awalnya, Li(OH).H2O, FeSO4.7H2O, (NH4)3PO4.3H2O dan 

asam askorbat (C6H8O6). Setelah LiOH.H2O dilarutkan dalam air 

suling untuk mendapatkan larutan 1 M, (NH4)3PO4.3H2O dan 

bubuk FeSO4.7H2O ditambahkan ke larutan LiOH dalam rasio 

molar untuk Li:Fe:P = 2,5:1:1. Asam askorbat ditambahkan ke 

campuran tersebut. Campuran dipanaskan pada 150, 170 dan 

220℃ selama 10 jam. Setelah itu, larutan disaring untuk 

memisahkan bubuk endapan, serbuk dicuci dengan air suling. 

Serbuk yang diperoleh dikeringkan pada 110℃ selama 1 jam. 

Semua bubuk kering selanjutnya dipanaskan pada 400℃ selama 

0,5 jam di atmosfer nitrogen. LFP disintesis pada 170℃ selama 10 

jam kemudian di anil pada 500℃ selama 1 jam. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Gao Ge dkk (2011) 

mereka menggunakan reaktor stainless steel 100 mL didalam 

PTFE untuk proses hidrotermal. 5,213 g FeSO4.7H2O, 2,157g , 

NH4H2PO4, 0,75g PEG-6000 dan 5,739 g LiAc.2H2O dilarutkan 

dalam air deionisasi. Setelah itu, keempat larutan dicampur dengan 

urutan tetap dengan magnetic stirrer selama 1 jam dengan pH 7,5 

menggunakan larutan ammonia. Kemudian larutan dipindahkan ke 

reaktor yang kemudian dimasukkan ke dalam oven. Setelah itu, 

oven diatur temperatur kamar tetap dan waktu termostatik. Setelah 

reaksi, produk didinginkan sampai temperatur kamar, dicuci dan 

disaring dengan air suling sampai netral dan kemudian dikeringkan 

pada 100℃ selama 24 jam. Kemudian, sampel LiFePO4 dicampur 

dengan glukosa dengan rasio berat 5:1 setelah itu campuran 
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ditumbuk secara manual dalam mortar selama 30 menit untuk 

mendapatkan serbuk campuran halus. Campuran halus dipanaskan 

dalam tabung tungku dengan temperatur 350 ℃ selama 5 jam dan 

700℃ selama 12 jam di bawah aliran nitrogen. Setelah 

pendinginan, produk komposit LiFePO4/C diperoleh. 

Penelitian yang dilakukan Shu H dkk, (2012), melakukan 

sintesis LiFePO4 dengan dilapisi karbon dari asam sitrat dan di 

doping Ni dan F. Bahan baku diantaranya, LiOH.H2O, 

Fe(NO3)3.9H2O, NH4H2PO4, Ni(NO3)2.6H2O, LiF dan asam sitrat 

ditambahkan ammonia. Sejumlah air suling ditambahkan ke dalam 

larutan diatas hingga 70 mL. Campuran larutan diaduk selama 30 

menit sebelum dipindahkan ke dalam autoclave, disimpan pada 

temperatur 180℃ selama 6 jam dan didinginkan hingga temperatur 

kamar secara alami. Suspensi dan endapan dipanaskan diatas 

hotplate pada temperatur 80℃ dengan pengadukan. Kemudian 

prekursor dicampur dengan asam sitrat padat sekitar 5% berat 

LiFePO4. Serbuk dikalsinasi pada temperatur 700℃ selama 7 jam 

dengan aliran Ar. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh P.Rosaiah dkk (2014), 

melakukan sintesis LiFePO4 dengan tambahan polietilen glikol 

(PEG) menggunakan metode hidrotermal. Bahan baku 

diantaranya, LiOH.H2O, FeSO4.7H2O, dan H3PO4 dilarutkan 

dalam air deionisasi dan kemudian dicampur. PEG ditambahkan ke 

larutan untuk mendapatkan partikel halus. Larutan yang dihasilkan 

ditempatkan di Teflon autoklaf. Parameter proses utama yang 

mempengaruhi kemurnian fasa dan kristalinitas LiFePO4 adalah 

tempertaur, nilai pH dan rasio molar antara ion dan waktu reaksi. 

Dalam penelitian ini, reaksi hidrotermal dilakukan pada temperatur 

170℃ dan bahan awal dengan rasio molar 1:1:3 dengan nilai pH 

7,5. Serbuk yang diperoleh dianil dengan temperatur 500℃ selama 

6 jam.  

Nofrijon Sofyan dkk (2016) melakukan sintesis LiFePO4 

dengan metode hidrotermal setelah itu didoping dengan V. Dalam 

penelitiannya, LiFePO4 disiapkan dari LiOH, NH4H2PO4 dan 

FeSO4.7H2O, perbandingan Li:Fe:P = 2:1:1. kemudian diencerkan 
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dengan 30 mL air suling dalam gelas terpisah sebanyak 3 gelas. 

Kemudian ketiga precursor tadi dicampur kedalam gelas kimia dan 

diaduk sampai homogenisasi dengan magnetic stirrer selama 30 

menit. Setelah itu dipindah ke autoclave Teflon dan dipanaskan 

dalam tungku pada temperatur 180℃ selama 20 jam. Setelah 

dipanaskan, larutan dipindahkan ke gelas kimia dan dibiarkan 

membentuk endapan. Endapan dipisahkan dari larutan dan dicuci 

dengan air deionisasi sebelum dikeringkan dalam oven pada 

temperatur 80 ℃ selama 18 jam. Setelah itu, bubuk LiFePO4 dari 

langkah sebelumnya disiapkan dengan 3% karbon hitam dan 

variasi 0, 3, 4 dan 7% berat H4NO3V. Pertama, bubuk LiFePO4 dan 

H4NO3V digiling dalam ball milling sampai dihomogenisasi dan 

kemudian karbon hitam ditambahkan dan proses ball milling 

berlanjut sampai campuran yang dihomogenisasi diperoleh. 

Setelah itu, dilakukan sintering pada temperatur 700℃ selama 4 

jam di bawah lingkungan nitrogen. 

4.4.1 Pengujian SEM 
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Gambar 4.11 Bentuk morfologi LFP menggunakan metode 

hidrotermal tambahan (a) asam askorbat (b) glukosa (c)  Ni dan F 

(d) PEG (e) Vanadium 

 

     Pada penelitian yang dilakukan oleh Bo Jin dan H Gu (2008) 

melakukan sintesis dengan metode hidrotermal. LiFePO4 disintesis 

pada temperatur 170℃ dan selanjutnya 500℃. Ukuran partikel 

yang didapatkan berkisar 100-200 nm. Ukuran partikel kecil dan 

kristal yang berbentuk cukup baik dan penting untuk meningkatkan 

sifat elektrokimia. Metode hidrotermal dilakukan oleh Gao dkk 

(2011) dengan menambahkan glukosa yaitu bentuk morfologi yang 

didapatkan seperti kubik kecil dengan ukuran lebih homogen dan 

stabil. Butir tersebut memiliki ukuran 100 hingga 300 nm yang 

ditunjukan pada Gambar 4.11(b). Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Shu H dkk, (2012), dengan menambahkan 0,01 % Ni dan F 

pada LFP/C ukuran partikel sekitar 0,5-2,1 µm dan ukuran partikel 

rata-rata sekitar 1,2µm. selain itu, dengan terus meningkatnya 

jumlah co-doping Ni dan F, ukuran partikel sedikit meningkat. 

Bentuk partikel seperti bola yang tampak homogen ditunjukkan 

pada Gambar 4.11 (c). Pada penelitian P.Rosaiah dkk (2014), 

dengan menambahkan PEG didapatkan bubuk nanokristalin 

LiFePO4, butir diamati dalam bentuk seperti batang dan memiliki 

kontak yang baik satu sama lain, ukuran butir bervariasi dari 100-

200nm. Pada penelitian yang dilakukan Shofiyan, dkk (2016), 

didapatkan hasil bentuk morfologi butir LFP/C  yang berbentuk  

e 
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heterogen. Butir tersebut memiliki antara 100-200 nm yang 

ditunjukan pada Gambar 4.11(e).  

 

Tabel 4.10  Hasil ringkasan SEM LFP metode hidrotermal 

Sampel 
Temperatur 

(℃) 

Waktu 

holding (jam) 
Ukuran butir 

Tambahan 

asam 

askorbat 

500 1 100-200 nm 

Tambahan 

glukosa 
700 12 100-300 nm 

Tambahan Ni 

dan F 
700 10 1,2 µm 

Tambahan 

PEG 
500 6 100-200 nm 

Tambahan 

Vanadium 
700 4 100-200 nm 

 

4.4.2 Pengujian CV 
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Gambar 4.12 Grafik cyclic voltammetry LFP metode 

Hidrotermal tambahan (a) asam askorbat (b) glukosa (c)  Ni dan F 

(d) PEG (e) Vanadium 

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Bo Jin dan H Gu (2008), selama 

siklus pertama, nilai peak oksidasi 3.55 V dan nilai peak  reduksi 

3.3 V. perbedaan tegangan antara puncak oksidasi dan reduksi 

adalah 0.25 V. setelah enam siklus, puncak oksidasi menurun dan 

juga bergeser ke potensial tinggi, puncak reduksi juga berkurang 

dan bergeser ke potensial rendah. Dengan demikian, perbedaan 

tegangan antara puncak oksidasi dan reduksi juga secara bertahap 

membesar. Pada Gambar 4.12 (a) menunjukkan puncak redoks 

LiFePO4 lebih simetris dan spikulat. Hal ini dapat dikaitkan dengan 

peningkatan reversibilitas dan reaktivitas reaksi 

ekstraksi/penyisipan pada elektroda/elektrolit. Metode hidrotermal 
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diterapkan oleh Gao dkk (2011) dengan menambahkan dengan 

glukosa yaitu  memiliki hasil nilai oksidasi peak 3.76 V dan nilai 

peak reduksi 3.25 V. Bentuk peak yang terbentuk juga cenderung 

mengerucut dan tinggi yang ditunjukan pada Gambar 4.12 (b). 

Penelitian yang dilakukan oleh Shu H dkk, (2012), dengan 

menambahkan Ni dan F sebesar 0,01% didapatkan hasil nilai peak 

oksidasi 3.487 V dan nilai peak reduksi 3.364 V dengan nilai 

polarisasi sebesar 0.123 V lebih simetris dan tajam yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.12 (c). Pada penelitian yang dilakukan 

P.Rosaiah dkk (2014), didapatkan hasil cyclic voltammetry (CV) 

LFP yang disintesis menggunakan hidrotermal didapatkan hasil 

nilai polarisasi sebesar 0.16 V yang ditunjukkan pada Gambar 4.12 

(d). Pada penelitian yang dilakukan Shofiyan, dkk (2016), 

didapatkan hasil cyclic voltammetry (CV) LFP yang disintesis 

menggunakan hidrotermal didapatkan hasil nilai oksidasi peak 

3.62 V dan nilai peak reduksi 3.28 V Bentuk peak yang cenderung 

tajam 62andau terlihat pada grafik cyclic voltammetry yang 

ditunjukan pada Gambar 4.12 (e). 

 

Tabel 4.11 Hasil ringkasan cyclic voltammetry LFP metode 

hidrotermal 

Sampel 
Peak 

Oksidasi (V) 

Peak Reduksi 

(V) 
ΔV 

Tambahan 

asam 

askorbat 

3.55 3.3 0.25 

Tambahan 

glukosa 
3.76 3.25 0.51 

Tambahan Ni 

dan F 
3.487 3.364 0.123 

Tambahan 

PEG 
- - 0.16 

Tambahan 

Vanadium 
3.62 3.28 0.34 
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4.4.3 Pengujian charge-discharge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                              (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          (c)         (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (e) 

Gambar 4.13 Grafik kapasitas charge discharge LFP metode 

Hidrotermal tambahan (a) asam askorbat (b) glukosa (c)  Ni dan F 

(d) PEG (e) Vanadium 



64 LAPORAN TUGAS AKHIR 

 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

   Penelitian yang dilakukan oleh Bo Jin dan H Gu (2008), 

didapatkan hasil nilai discharge capacity sebesar 167 mAh/g pada 

0.1 C yang ditunjukkan pada Gambar 4.13 (a). Metode 

Hydrothermal juga diterapkan oleh Gao dkk (2011)  didapatkan 

hasil charge/discharge katoda LFP yang ditambahkan dengan 

glukosa memiliki nilai discharge 118.2 mAh/g pada 0.1 C dengan 

grafik kapasitas charge discharge yang ditunjukan pada Gambar 

4.13 (b). Pada penelitian Shu H dkk, (2012), didapatkan hasil nilai 

discharge capacity sebesar 167,9 mAh/g pada 0.1 C yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.13 (c). Pada penelitian yang dilakukan 

P.Rosaiah dkk (2014), didapatkan hasil charge/discharge katoda 

LFP/C yang di doping vanadium memiliki nilai discharge 143 

mAh/g pada 0.1 C dengan grafik kapasitas charge discharge yang 

ditunjukan pada Gambar 4.13 (d). Pada penelitian yang dilakukan 

Shofiyan, dkk (2016),, didapatkan hasil charge/discharge katoda 

LFP/C yang di doping vanadium memiliki nilai discharge 31.2 

mAh/g pada 1 C dengan grafik kapasitas charge discharge yang 

ditunjukan pada Gambar 4.13 (e). 

Tabel 4.12 Hasil ringkasan discharge capacity LFP metode 

hidrotermal 

Sampel 
Temperatur 

(℃) 

Discharge 

(mAh) 
C-rate (C) 

Tambahan 

asam 

askorbat 

500 167 0.1 

Tambahan 

glukosa 
700 118.2 0.1 

Tambahan Ni 

dan F 
700 167.9 0.1 

Tambahan 

PEG 
500 143 0.1 

Tambahan 

Vanadium 
700 31.2 1 



 LAPORAN TUGAS AKHIR 65 

 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.4.4 Pengujian impedansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                 (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (c) 

Gambar 4.14 Grafik nyquist plot LFP metode Hidrotermal 

tambahan  (a) glukosa (b) PEG (c) vanadium 

 

Metode hidrothermal juga diterapkan oleh Gao dkk (2011) 

didapatkan hasil impedansi katoda LFP memiliki nilai hambatan 

elektrolit (Rs) sebesar 2 Ω dan hambatan charge transfer sebesar 

30 Ω pada cycle ke 10 dengan grafik nyquist plot yang ditunjukan 

pada Gambar 4.14 (a). Pada penelitian yang dilakukan P.Rosaiah 

dkk (2014), didapatkan hasil impedansi katoda LFP/C yang 

memiliki nilai hambatan elektrolit (Rs) sebesar 9 Ω dan hambatan 

charge transfer sebesar 900 Ω dengan grafik nyquist plot yang 

ditunjukan pada Gambar 4.14 (b). Pada penelitian yang dilakukan 
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Shofiyan, dkk (2016), didapatkan hasil impedansi katoda LFP/C 

yang memiliki nilai hambatan elektrolit (Rs) sebesar 3 Ω dan 

hambatan charge transfer sebesar 59 Ω dengan grafik nyquist plot 

yang ditunjukan pada Gambar 4.14 (c). 

 

Tabel 4.13   Hasil ringkasan Nyquist plot LFP metode 

hidrotermal 

Sampel 
Temperatur 

(℃) 
Rs (Ω) Rct (Ω) 

Tambahan 

glukosa 
700 2 30 

Tambahan 

PEG 
500 9 900 

Tambahan 

vanadium 
700 3 59 

4.4.5 Analisis jurnal 

Berdasarkan beberapa jurnal sintesis LiFePO4 dengan 

metode sol-gel yang telah dibahas diatas mengenai bentuk 

morfologi dan performa elektrokimianya. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Bo Jin dan H Gu (2008), didapatkan ukuran partikel 

berkisar 100-200 nm dengan bentuk morfologi yang baik dengan 

dilakukan sintesis pada temperatur 170℃ dan selanjutnya di anil 

pada 500℃ dan penambahan asam askorbat sebagai sumber 

karbon. Penelitian lain dilakukan oleh Gao dkk (2011) dengan 

menambahkan glukosa bentuk morfologi butir yang didapatkan 

berbentuk kubik kecil dan ukuran lebih homogen. Butir tersebut 

memiliki ukuran 100 hingga 300 nm. Rasio molar reagen, 

temperatur dan waktu holding hidrotermal dan nilai pH larutan 

reaktan campuran memiliki pengaruh penting pada struktur kristal, 

ukuran partikel dan kinerja elektrokimia. Penelitian dari Shu H 

dkk, (2012), dengan menambahkan 0,01 % Ni dan F pada LFP/C 

ukuran partikel rata-rata sekitar 1,2µm. Bentuk morfologi 

homogen dan berbentuk bola distribusi partikel lebih sempit. 

Penambahan Ni dan F untuk proses pengintian, dengan demikian 
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ukuran partikel berkurang. Peningkatan jumlah co-doping Ni dan 

F, akan meningkatkan jumlah benih inti. Benih inti akan mulai 

bersaing satu sama lain untuk reaktan untuk tumbuh. Pertumbuhan 

kristal yang tidak normal akan terjadi dalam hal ini. Akibatnya, 

ukuran partikel bertambah. Oleh karena itu, perlu untuk 

mengoptimalkan jumlah co-doping Ni dan F agar dapat secara 

efektif mengontrol ukuran partikel. Kemudian, penelitian 

P.Rosaiah dkk (2014), dengan menambahkan PEG didapatkan 

bubuk nanokristalin LiFePO4, butir diamati dalam bentuk seperti 

batang dan memiliki kontak yang baik satu sama lain, ukuran butir 

bervariasi dari 100-200 nm. Penelitian juga dilakukan oleh 

Shofiyan, dkk (2016), didapatkan ukuran partikel 100-200 nm 

dengan penambahan konsentrasi vanadium , maka akan semakin 

banyak aglomerasi yang ditemukan. Pada penelitian ini 

penambahan vanadium sebesar 5%. Dalam partikel dengan 

diameter kecil, ion lithium dapat berdifusi pada jarak yang lebih 

kecil antara permukaan dan pusat selama interkalasi dan de-

interkalasi lithium, dan LiFePO4 pada permukaan partikel 

berkontribusi terutama pada reaksi pengisian / pengosongan 

(M.Takahashi dkk, 2001). Ini bermanfaat untuk meningkatkan sifat 

elektrokimia baterai LiFePO4 / Li karena peningkatan jumlah 

partikel LiFePO4 yang dapat digunakan. 

Performa elektrokimia katoda hasil penelitian Bo Jin dan H 

Gu (2008), memiliki reaksi redoks yang cukup tinggi yang 

dikaitkan dengan bentuk peak pada grafik cyclic voltammetry yang 

tinggi dan mengerucut, serta nilai polarisasi yang rendah. Nilai 

kapasitas discharge yang dihasilkan sebesar 167 mAh/g pada 0.1 

C. Pada penelitian Gao dkk (2011), memiliki performa 

elektrokimia yang cukup rendah, karena peak oksidasi dan peak 

reduksi terlihat landau dan memiliki nilai polarisasi terbesar 

dibandingkan dengan jurnal lain yaitu 0.51 V. Nilai kapasitas 

discharge sebesar 118.2 mAh/g pada 0.1 C. Namun, dari itu semua 

memiliki nilai impedansi paling rendah. Penelitian dari Shu H dkk, 

(2012), menunjukkan performa elektrokimia paling baik. Hal ini 

terlihat dari peak oksidasi dan peak reduksi yang tinggi dan nilai 
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polarisasi paling rendah yaitu 0.123 V. Puncak oksidasi dan 

reduksi yang tajam mengindikasikan bahwa reaksi interkalasi dan 

de-interkalasi lithium yang cepat. Nilai kapasitas discharge sebesar 

167.9 mAh/g pada 0.1 C. Kemudian, penelitian lain juga dilakukan 

oleh P.Rosaiah dkk (2014), performa elektrokimianya terbilang 

baik hal ini terlihat dari nilai polarisasi hasil pengujian cyclic 

volammetry yang rendah yaitu 0.16 V. Nilai kapasitas discharge 

sebesar 143 mAh/g pada 0.1 C. Penelitian lain, dilakukan oleh 

Shofiyan, dkk (2016) memiliki performa elektrokimia yang cukup 

rendah. Hal ini terlihat dari hasil pengujian cyclic voltammetry 

dengan nilai polarisasi 0.34 V dan nilai kapasitas discharge  

sebesar 31.2 mAh/g pada 1 C. 

4.5 Metode daur ulang 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Xuelei Li dkk (2017), 

baterai LiFePO4 bekas disediakan dari Tianjin Lishen Battery Joint 

Stock C., Ltd. Setelah itu melalui proses regenerasi langsung mulai 

dari discharging, dismantling , direndam dalam larutan NaOH, 

pencucian, centrifuging, pengeringan, dilakukan pencampuran 

dengan ball milling, pengayakan . selanjutnya, campuran bahan 

katoda daur ulang langsung diregenerasi dengan Li2CO3 pada 

temperatur yang bervariasi yaitu 600, 650, 700, 750, dan 800℃ 

selama 1 jam dalam aliran gas Ar atau H2. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh X.Jiang (2018), bahan 

aktif ditumbuk menjadi bubuk yang kemudian diilakukan 

perlakuan panas untuk menghilangkan kotoran. Terdapat 3 cara 

perlakuan panas diantaranya : (1) panaskan hingga 500℃ pada 

kecepatan 5℃/menit dan tahan selama 5 jam; (2) panaskan hingga 

550 ℃ pada kecepatan 5℃/menit dan tahan selama 1 jam dan 

panaskan hingga 700℃ pada kecepatan 5℃/menit dan tahan 

selama 5 jam ; (3) Panaskan hingga 550℃ pada kecepatan 

5℃/menit dan tahan selama 1 jam dan panaskan hingga 700℃ 

dengan kecepatan sama dan tahan selama 5 jam dan panaslan 

hingga 900℃ kecepatan sama dan tahan selama 1 jam. Setelah 

perhitungan teoritis dan uji ICP, Li2CO3 ditambahkan ke dalam 
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bahan katoda baterai LiFePO4 bekas. Untuk mengatur kemometri 

Li/Fe/P dalam LiFePO4/C yang diregenerasi menjadi lima formula 

berikut : 500-1,05:1:1, 700-1,05:1:1, 900-1,05:1:1, 700-1:1:1, dan 

700-1,1:1. Dalam rumus Aa:b:c diatas, A adalah temperatur 

perlakuan panas, dan a,b,c masing-masing adalah volume molar 

elemen lithium, besi dan fosfor. Selanjutnya, tambahkan glukosa 

dengan rasio 1:0,2. Tambahkan campuran ke dalam tungku tubular 

setelah dikeringkan. Dalam tungku tubular, panaskan hingga 

350℃ pada kecepatan 10℃/menit dan tahan selama 3 jam, dan 

panaskan hingga 500℃,700℃ dan 900℃ selama 9 jam pada 

kecepatan 5℃/menit, dan kemudian dinginkan hingga temperatur 

kamar, untuk mendapatkan LiFePO4 yang diregenerasi. 

Pada penelitian Jian Li dkk (2019) melakukan penelitian 

daur ulang dengan direct regeneration.  Baterai LiFePO4/C bekas 

berasal dari Lembaga Penelitian Zhengyuan di Provinsi Hunan. 

Setelah baterai dibongkar dan dicuci, bahan katoda yang terpisah 

dihancurkan dan bubuk alumunium disaring dengan ayakan untuk 

mendapatkan campuran bahan katoda yang diperoleh. proporsi 

komposisi elemen dalam bahan LiFePO4 bekas Li,Fe,P,Al = 4,31; 

35,12 ; 20,87; 0,53 wt%. setelah itu menambah jumlah Li2CO3 

sebagai sumber Li untuk menjaga agar rasio molar Li terhadap Fe 

adalah 1:1 . campuran bahan Li2CO3 dan katoda digiling merata 

dengan ball milling dan dikeringkan selama 6 jam. Selanjutnya, 

langsung diregenerasi pada 700℃ selama 2 jam, 3 jam, 4 jam 5 

jam di aliri nitrogen dengan kemurnian tinggi. 

Qian Liang dkk (2019) melakukan penelitian tentang daur 

ulang katoda LiFePO4. Baterai bekas berasal dari Shenzhen BTR 

New Energy Materials Inc. baterai dibongkar dan dipisahkan 

dalam 3 bagian : pelat anoda, pelat katoda dan komponen lainnya. 

Kemudian, secara terpisah ditempatkan dalam larutan alkali encer 

(0,1 M NaOH) selama 30 menit untuk menghilangkan elektrolit. 

Pelat katoda dipisahkan dengan foil alumunium, untuk 

menghilangkan PVDF, elektrolit organik yang tersisa dan 

komposisi karbon lainnya, serbuk dianil pada 450℃ selama 2 jam 

di udara. Serbuk dilakukan pengujian ICP OES, untuk mengetahui 
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kandungan elemen. Menurut hasil tes ICP, rasio molar atom Li, Fe 

dan P adalah 1 : 1: 1, kemudian serbuk LiFePO4 di ball milling dan 

pengeringan semprot. Kondisi pengeringan berada dibawah 

kecepatan rotasi sentrifugal 35.000 rpm dengan temperature inlet 

220 ℃ dan temperature outlet 120 ℃. kemudian, serbuk LiFePO4 

diperoleh dengan kalsinasi pada temperature 650 ℃ selama 10 jam 

di bawah aliran N2. 

4.5.1 Pengujian SEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.15 Bentuk morfologi daur ulang LFP dari 

penelitian (a) Xuelei Li dkk (2017) (b)  X.Jiang (2018)  

(c)  Jian Li dkk (2019) (d)   Qiang L dkk (2019) 

   Pada penelitian yang dilakukan oleh Xuelei Li dkk (2017), 

didapatkan hasil bentuk morfologi LFP yang di daur ulang adanya 

aglomerasi dan ukuran partikel 1 µm ditunjukkan pada Gambar 

4.15 (a). Pada penelitian yang dilakukan oleh X.Jiang dkk, (2018), 

didapatkan hasil bentuk morfologi LFP yang di daur ulang ukuran 

a b 

c d 
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partikel  dalam sampel meningkat 0,5-1,5µm dan lebih banyak pori 

berukuran mikron muncul, yang disebabkan oleh  pelepasan 

senyawa organik dan karbon dioksida selama perlakuan panas 

ditunjukkan pada Gambar 4.15 (b). Pada penelitian yang dilakukan 

Jian Li dkk (2019) , didapatkan hasil bentuk morfologi yang 

superior dan partikel LFP bulat dengan diameter mulai dari 1 

hingga 2µm. Penelitian yang dilakukan Qiang L dkk (2019),  

menunjukkan bentuk morfologi dari bahan LFP setelah diperbaiki, 

dimana permukaan partikel menjadi halus dengan tepi yang tajam. 

Ukuran partikel juga menjadi kecil  1 µm. 

 

Tabel 4.14 Hasil ringkasan SEM LFP bekas 

Penelitian 
Temperatur 

(℃) 

Waktu 

holding (jam) 
Ukuran butir 

Xuelei Li dkk 

(2019) 
650 1 1 µm 

X.Jiang dkk 

(2018) 
700 5 0.5-1µm 

Jian Li dkk 

(2019) 
700 3 1-2 µm 

Qiang Li dkk 

(2019) 
650 10 1 µm 

4.5.2 Pengujian CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                 (b) 
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        (c) 

Gambar 4.16 Grafik cyclic voltammetry LFP daur ulang 

penelitian dari (a) X.Jiang dkk (2018) (b) Jian Li dkk (2019) (c) 

Qiang Li dkk (2019) 

 

    Pada penelitian yang dilakukan  X.Jiang (2018) didapatkan 

hasil cyclic voltammetry  LFP yang didaur ulang, didapatkan nilai 

peak  oksidasi  sebesar 3.75 V dan nilai peak  reduksi sebesar 3.30 

V. Bentuk peak yang terbentuk juga cenderung mengerucut dan 

tinggi yang ditunjukan pada Gambar 4.16 (a). Pada penelitian yang 

dilakukan Jian Li dkk (2019), didapatkan hasil nilai  peak  oksidasi 

3.6 V dan nilai peak reduksi sebesar 3.247 V. Bentuk peak yang 

terbentuk juga cenderung mengerucut dan tinggi yang ditunjukan 

pada Gambar 4.16 (b) Pada penelitian Q Liang dkk (2019), 

didapatkan hasil nilai  peak  oksidasi 3.69 V dan nilai peak reduksi 

sebesar 3.20 V ditunjukkan pada Gambar 4.16 (c). 

 

Tabel 4.15 Hasil ringkasan cyclic voltammetry LFP bekas 

Sampel 
Peak oksidasi 

(V) 

Peak reduksi 

(V) 
ΔV 

X.jiang dkk 

(2018) 
3.75 3.30 0.45 

Jian Li dkk 

(2019) 
3.6 3.247 0.353 

Q Liang dkk 

(2019) 
3.69 3.20 0.49 
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4.5.3 Pengujian charge-discharge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                  (b) 

 

Gambar 4.17 Grafik kapasitas charge discharge LFP daur ulang 

penelitian dari (a) Xuelei Li dkk (2017) (b) Jian Li dkk (2019) 

 

Pada penelitian yang dilakukan Xuelei Li dkk (2017), 

didapatkan hasil charge/discharge katoda LFP nilai discharge 

147.5 mAh/g pada 0.2 C dengan grafik kapasitas charge discharge 

yang ditunjukan pada Gambar 4.17 (a). Pada penelitian yang 

dilakukan Jian Li dkk (2019), didapatkan hasil charge/discharge 

katoda LFP nilai discharge 152.42 mAh/g pada 0.5 C dengan 

grafik kapasitas charge discharge yang ditunjukan pada Gambar 

4.17 (b). 

 

Tabel 4.16 Hasil ringkasan discharge capacity LFP bekas 

Sampel 
Temperatur 

(℃) 

Discharge 

(mAh) 
C-rate (C) 

Xuelei Li dkk 650 147.5 0.2 

Jian Li dkk 700 152.42 0.5 
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4.5.4 Pengujian impedansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                 (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (c)              (d) 

Gambar 4.18 Grafik nyquist plot LFP daur ulang penelitian oleh 

(a) Xuelei Li dkk (2017) (b) Jian Li dkk (2019) (c) X. Jiang dkk 

(2018) (d) Q.Liang dkk (2019) 

 

Pada penelitian yang dilakukan Xuelei Li dkk (2017), 

didapatkan hasil impedansi katoda LFP daur ulang memiliki nilai 

hambatan elektrolit (Rs) sebesar 4.965 Ω dan hambatan charge 

transfer sebesar 22.62 Ω dengan grafik nyquist plot yang 

ditunjukan pada Gambar 4.18 (a). Pada penelitian yang dilakukan 

Jian Li dkk (2019), didapatkan hasil impedansi katoda LFP daur 

ulang nilai hambatan elektrolit (Rs) sebesar 2.92 Ω dan hambatan 

charge transfer sebesar 64.32 Ω dengan grafik nyquist plot yang 

ditunjukan pada Gambar 4.18 (b). Pada penelitian yang dilakukan 
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X. Jiang dkk (2018), didapatkan hasil impedansi katoda LFP daur 

ulang memiliki nilai hambatan elektrolit (Rs) sebesar 2.23 Ω dan 

hambatan charge transfer sebesar 160 Ω dengan grafik nyquist plot 

yang ditunjukan pada Gambar 4.18 (c). Pada penelitian yang 

dilakukan Q.Liang dkk (2019), didapatkan hasil impedansi katoda 

LFP daur ulang memiliki nilai hambatan elektrolit (Rs) sebesar 

2.137 Ω dan hambatan charge transfer sebesar 192.7 Ω dengan 

grafik nyquist plot yang ditunjukan pada Gambar 4.18 (d). 

 

Tabel 4.17 Hasil ringkasan Nyquist Plot LFP daur ulang 

Penelitian Temperatur Rs (Ω) Rct (Ω) 

Xuelei Li dkk 650 4.965 22.62 

Jian Li dkk 700 2.92 64.32 

X. Jiang dkk 700 2.23 160 

Q.Liang dkk 650 2.137 192.7 

4.5.5 Analisis jurnal 

Berdasarkan beberapa jurnal tentang metode daur ulang yang 

telah dibahas diatas. Penelitian yang dilakukan Xuelei Li dkk 

(2017), didapatkan hasil bentuk morfologi LFP yang di daur ulang 

menunjukkan adanya aglomerasi akibat penguraian sisa pengikat 

PVDF dan ukuran partikel 1 µm dengan dikalsinasi pada 

temperatur 650℃. Partikel pengotor kecil bereaksi dengan Li2CO3 

untuk mensintesis ulang partikel LiFePO4. Pada penelitian lain, 

dilakukan oleh X.Jiang dkk, (2018), LFP yang di daur ulang ukuran 

partikel 0,5-1,5µm dengan dikalsinasi pada temperatur 700℃ dan 

lebih banyak pori berukuran mikron muncul, yang disebabkan oleh  

pelepasan senyawa organik dan karbon dioksida selama perlakuan 

panas. Pada penelitian Jian Li dkk (2019), hasil bentuk morfologi 

yang superior dan partikel LFP bulat dengan diameter mulai dari 1 

hingga 2 µm dengan dikalsinasi pada temperatur 700℃. Terdapat 

karbon amorf yang melapisi partikel LFP secara bertahap, 

mengarah pada ketebalan yang seragam. Kemudian, penelitian 

yang dilakukan oleh Qiang L dkk (2019), LFP setelah diperbaiki, 

dimana permukaan partikel menjadi halus dengan tepi yang tajam. 
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Ukuran partikel juga menjadi kecil  1 µm dengan dikalsinasi pada 

temperatur 650℃. 

Pengujian performa baterai dengan cyclic voltammetry (CV) 

digunakan untuk mengukur reaksi redoks, kinetic transfer elektron 

dan transisi fasa dari sel volta (Hamid, 2013). Pengujian dilakukan 

dengan cara mengukur arus untuk setiap potensial yang diberikan. 

Peningkatan arus puncak yang muncul mengindikasikan terjadinya 

reaksi oksidasi sedangkan reaksi reduksi terjadi ketika arus 

menurun. Berdasarkan pada Gambar 4.16 menunjukkan hasil 

pengujian CV pada 3 hasil penelitian. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh X.Jiang (2018) dengan scan rate 0.1 mV/s 

menunjukkan beda potensial sebesar 0.45V. Kemudian penelitian 

Jian Li dkk (2019), dengan scan rate  0.2 mV/s dan tegangan cut 

off 2-4.5V (vs Li+/Li) memiliki beda potensial sebesar 0.353 V,  

yang menunjukkan bahwa sampel memiliki polarisasi kecil dan 

sifat reversibel elektrokimia yang sangat baik. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Q Liang dkk (2019), scan rate  0.2 

mV/s dan tegangan cut off 2-4.3V dengan beda potensial sebesar 

0.49 V. Nilai polarisasi yang semakin kecil mengindikasikan 

reversibilitas yang lebih baik dan kinetik tranfer ion yang tinggi 

saat interkalasi dan deinterkasi. 

Selanjutnya, mengkaji mengenai performa baterai yang 

dihasilkan material katoda LFP bekas hasil daur ulang. Pengujian 

charge-discharge (CD) digunakan untuk melihat berapa nilai 

kapasitas muatan spesifik pada sampel LFP. Kapasitas spesifik 

yang dimiliki oeh material katoda LFP ditinjau pada saat proses 

discharging, karena pada kondisi ini terjadi proses deinterkalasi 

diaman ion-ion Li bergerak Kembali dari anoda menuju katoda 

sampai tercapai kesetimbangan muatan dalam baterai. Pada 

penelitian yang dilakukan Xuelei Li dkk (2017), didapatkan nilai 

discharge 147.5 mAh/g pada 0.2 C sedangkan pada penelitian Jian 

Li dkk (2018), nilai discharge capacity-nya sebesar 152.42 mAh/g 

pada 0.5 C. Pada kedua penelitian tersebut memiliki nilai scan rate 

arus dan tegangan yang berbeda. Scan rate arus yang sesuai dengan 

struktur dan komposisi material aktif yang digunakan akan 
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menghasilkan kapasitas muatan spesifik yang lebih valid dan lebih 

stabil pada tiap cycle. Selain itu, rentang nilai kapasitas spesifik 

yang besar pada tiap cycle ketika discharging dapat diakibatkan 

oleh hambatan ohmik yang tinggi dan banyaknya komposisi 

impuritas yang terbentuk sehingga dapat menghambat difusi ion Li 

saat interkalasi dan deinterkalasi.  

Performa baterai yang dihasilkan dari material katoda LFP 

bekas hasil daur ulang, selain dipengaruhi struktur material katoda 

juga dipengaruhi oleh konduktivitasnya. Oleh karena itu, dilakukan 

pengujian EIS untuk mengetahui nilai konduktivitas yang dimiliki 

sampel. Berdasarkan pada Gambar 4.18 dapat diketahui untuk 

sampel pada setiap hasil penelitian membentuk kurva semicircle 

tunggal. Keempat sampel memiliki diameter semicircle yang 

berbeda-beda. Besarnya diameter semicircle dari grafik tersebut 

menunjukkan nilai impedansi, semakin besar diameter maka nilai 

impedansi akan semakin tinggi dan sebaliknya. Nilai impedansi 

yang paling rendah dimiliki oleh sampel dari penelitian Xuelei dkk, 

2017 yakni Rct sebesar 22.62 Ω dibandingkan dengan sampel 

lainnya. Selain itu, berdasarkan tinggi puncak kuva semicircle 

dapat diketahui sifat kapasitif dari masing-masing sampel. 

Semakin tinggi puncak kurva semicircle maka semakin rendah 

sifat kapasitif yang dimiliki (1/jωC). Oleh karena itu, dari kurva 

cole-cole diatas dapat diketahui material yang sifat kapasitif paling 

baik adalah sampel dari penelitian Xuelei dkk, 2017. Sifat kapasitif 

berhubungan dengan kemampuan material untuk menyimpan ion 

Li dalam strukturnya. Performa elektrokimia pada LFP hasil daur 

ulang terbilang cukup bagus terlihat dari hasil grafik cyclic 

voltammetry, memiliki peak oksidasi yang tinggi dan mengerucut 

serta nilai polarisasi yang rendah. Penelitian Jian Li dkk (2019), 

memiliki nilai kapasitas discharge sebesar 152.42 mAh/g pada 0.5 

C serta nilai impedansi rendah sehingga mengindikasikan bahwa 

memiliki performa elektrokimia yang baik. 
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Tabel 4.18 Hasil perbandingan morfologi dan performa 

elektrokimia katoda LiFePO4 

Referensi Metode 

Ukuran 

partikel 

(µm) 

C-

rate 

(c) 

Kapasitas 

Discharge 

(mAh/g) 

ΔV 

(V) 

Rui He 

dkk, 

(2016) 

Solid state 0,05  0.2 164.5 0.1 

Zhang. 

dkk 

(2018) 

Sol-gel 0,5 – 1  0.1 163.5 0.08 

Shu H 

dkk, 

(2012) 

Hidrotermal 1,2  0.1 167.9 0.123 

Jian Li 

dkk 

(2019) 

Daur Ulang 1-2  0.5 152.42 0.353 
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5BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dalam pembahasan jurnal dengan 

metode sintesis solid state, sol-gel, hidrotermal dan daur ulang 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : Hasil morfologi dari 

metode sintesis memiliki morfologi yang relatif berbentuk bulat 

dan seragam. Sedangkan untuk metode daur ulang memiliki 

morfologi masih ada aglomerasi dan berpori. Untuk hasil performa 

elektrokimia pada metode sintesis solid state dipengaruhi oleh 

temperatur, waktu tahan saat kalsinasi, pelapisan karbon dan 

doping ion. Hasil dari penelitian Rui Hei dkk (2016), memiliki 

performa terbaik dengan kapasitas discharge sebesar 164.5 mAh/g 

pada 0.2 C. Sedangkan pada metode sol-gel sangat dipengaruhi 

oleh penambahan larutan, nilai pH, temperatur dan waktu tahan 

saat kalsinasi. Hasil terbaik didapatkan pada penelitian Zhang. dkk 

(2018), memiliki nilai kapasitas discharge sebesar 163.5 mAh/g 

pada 0.1 C. Selanjutnya, metode hidrotermal dipengaruhi oleh 

rasio molar, nilai pH, temperatur reaksi dan waktu reaksi. Hasil 

terbaik didapatkan pada penelitian Shu H dkk, (2012), memiliki 

nilai kapasitas discharge sebesar 167.9 mAh/g pada 0.1 C. Metode 

daur ulang dipengaruhi oleh temperatur dan waktu saat kalsinasi. 

Hasil terbaik didapatkan pada penelitian Jian Li dkk, (2019) 

memiliki nilai kapasitas discharge sebesar 152.42 mAh/g pada 0.5 

.C. 

5.2 Saran 

Adapun saran dari dan bagi penulisan review jurnal ini 

adalah : 

1. Melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh bentuk 

morfologi pada performa elektrokimia yang lebih mendalam 

dan bervariasi karena melihat adanya peningkatan performa 

elektrokimia yang signifikan. 

2. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengujian 

terhadap performa elektrokimia katoda LiFePO4. 
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