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ABSTRACT

Ferroelectric material Strontium Carbonate (SrCO3) has been made with the comparison of 1:1 from chemical
reaction of Titanium Dioxide (TiO2). The pellet was anneled with the temperature of 700oC and then
characterized using XRD. The XRD result of SrTiO3 after anneling showed some peaks, the positions of the
peaks on 2θ are 23.32°, 32.72°, 40.00o, 47.07o, 52.40°, 57.80o. After anneling, the peaks become wider, this mean
the samples become crystaline in structure. From the “a” value calculation “a” mean value obtained is 3,86 Å.
Once the value of a calculated and a reference value obtained percentage error can be calculated that is 1.15%.
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analisis

memberikan

interferensi

dengan

yang

konstruktif. Dasar dari penggunaan difraksi sinarSrCO3 + TiO2

SrTiO3 + CO2.

X

untuk

mempelajari

kisi

kristal

adalah

berdasarkan persamaan Bragg, jika suatu sinar
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pada suatu sampel yang mempunyai kisi yang
berjarak d, dan sinar tersebut dipantulkan oleh
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Gambar 1 Pola XRD SrTiO3 Setelah di Annealing

bidang kristal atau atom kubik yaitu dhkl dapat

Suhu 700°C dengan Waktu 1 Jam

ditentukan dengan persamaan:
d hkl 

a
h2  k 2  l 2

Gambar 1 menunjukkan pola Difraksi Sinar-X

(2)

dari sampel pelet SrTiO3 setelah diannealing pada

nilai θ diketahui dari alat XRD maka nilai d dapat

suhu 700°C dengan waktu 1 jam dan didapat

dihitung, dari hasil perhitungan nilai d maka dapat

beberapa puncak yang sesuai dengan bidang 100

digunakan untuk memperkirakan informasi dari

disudut 2θ = 23,32° , bidang 110 disudut 2θ =

sampel tersebut.

32,72° , bidang 111 disudut 2θ= 40,00°, bidang
200 disudut 2θ = 47,07° , bidang 210 disudut 2θ =
52,40°, dan bidang 211

HASIL DAN PEMBAHASAN

disudut 2θ = 57,80°.

Puncak – puncak yang lebar ini menunjukkan
Hasil analisa XRD, maka di peroleh pola diffraksi

bahwa SrTiO3 yang telah di annealing mempunyai

dari pelet SrTiO3 dengan sudut pencacah (2θ)

struktur kristalin yang berarti memiliki susunan

antara 20° hingga 60° dari interval tiap pencacah

partikel yang beraturan. Setelah di annealing

0.025, serta panjang gelombang (λ) = 1.5404 Å.

dengan suhu 700°C struktur sampel SrTiO3

Dari data yang di peroleh dihasilkan pola XRD

berubah menjadi kubik sehingga nilai sisi-sisinya

sebagai berikut:
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yaitu a=b=c= 3,905Å (Van, B.K, 2002, Weiss, V.

Pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa pada dhkl

C, et.al, 2012).

3,81 diperoleh nilai

a =3,81, dhkl 2,73 nilai a =

3,85, dhkl 2,25 nilai a = 3,89, dhkl 1,93 nilai a =
Tabel 1 Nilai dhkl dari Perhitungan

3,86, dhkl 1,74 nilai a = 3,89, dhkl 1,59 nilai a =

Sudut  (°)

Nilai dhkl (Å)

3,89. Nilai rata-rata a perhitungan dari SrTiO3

11,66°

3,81

didapat sebesar 3,86Å, sedangkan nilai referensi a

16,36°

2,73

dari SrTiO3 sebesar 3,905Å. Setelah nilai a

20,00°

2,25

perhitungan dan nilai a referensi diperoleh dapat

23,53°

1,93

dihitung persentasi kesalahannya dan didapat kan

26,20°

1,74

hasil dari persentasi kesalahannya sebesar 1,15%.

28,90°

1,59
KESIMPULAN

Tabel 1 di atas dapat dijelaskan nilai dhkl dari
masing-masing sudutnya. Pada sudut 11,66°
didapat nilai dhkl sebesar 3,81, sudut 16,36° nilai

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan

dhkl sebesar 2,73, sudut 20,00° nilai dhkl sebesar

dari

2,25, sudut 23,53° dhkl sebesar 1,93, sudut 26,20°

kesimpulan bahwa sampel SrTiO3 yang sesudah

dhkl sebesar 1,74, dan sudut 28,90° dhkl sebesar

dianelling dengan suhu 700°C diketahui memiliki

1,59.

beberapa puncak yang lebar ini menunjukkan

hasil

perhitungan

data

dapat

diambil

bahwa SrTiO3 yang telah dianelling mempunyai
struktur kristalin dan memiliki bidang kubik.

Tabel 2 Nilai dhkl dan Nilai a

SrTiO3

yang

sesudah

dianelling

diketahui

Nilai dhkl (Å)

Nilai a Perhitungan (Å)

3,81

3,81

memiliki beberapa puncak yang sesuai dengan

2,73

3,85

bidang 100 disudut 2θ = 23,32° , bidang 110

2,25

3,89

disudut 2θ = 32,72° , bidang 111 disudut 2θ=

1,93

3,86

40,00°, bidang 200 disudut 2θ = 47,07° , bidang

1,74

3,89

210 disudut 2θ = 52,40°, dan bidang 211 disudut

1,59

3.89

2θ = 57,80°. Dari hasil perhitungan persentasi
kesalahan dari SrTiO3 didapat 1,15%.
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