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Abstrak  
 
Telah dilakukan karakterisasi mikrostruktur menggunakan data difraksi sinar-x pada nanokristal 
spinel MgAl2O4 hasil penggilingan dengan planetary ball milling. Nanokristal spinel MgAl2O4 
disintesis dengan metode kopresipitasi, yaitu dengan melarutkan logam Al dan Mg dalam HCl 
kemudian diendapkan dengan bantuan NH4OH. Hasil pengendapan kemudian dikeringkan pada 
suhu kamar selama 24 jam, dilanjutkan dengan kalsinasi pada suhu 750ºC selama 1 jam. Sampel 
kemudian diuji kemurniannya dengan difraktometer sinar-X. Kemudian, serbuk murni yang 
diperoleh diberi perlakuan mekanik (penggilingan) menggunakan planetary ball milling dengan 
variasi waktu 0, 1, 6, 12, dan 24 jam, yang selanjutnya dikumpulkan data difraksi sinar-x-nya. 
Analisis lanjut data difraksi tersebut dilakukan menggunakan sofware “MAUD” untuk mendapatkan 
ukuran kristal (Dv) dan distribusinya, serta regangan tak seragam. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa ukuran kristal semakin kecil dengan variasi waktu penggilingan, yaitu, berturut-turut 3.1(1) 
nm, 3.0(1) nm, 2.9(1) nm, 2.9(1) dan 2.8(1) nm. Sedangkan regangan semakin besar dengan waktu 
penggilingan, yaitu berturut-turut 1.6(13)x10-4, 6.9(43)10-4, 10.0(64)x10-4, 12.0(93)x10-4, dan 
20.0(10)x10-4. 

 Kata kunci: mikrostruktur, difraksi sinar-x, serbuk Nanokristal, spinel-MgAl2O4, penggilingan. 
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1. Pendahuluan  
 
Spinel adalah suatu subyek yang sangat menarik 
untuk bahan penelitian dan aplikasi industri. 
Salah satu contoh spinel adalah MgAl2O4. 
Material ini mempunyai kekuatan mekanik yang 
baik, titik lebur tinggi, bersifat termal, kimia dan 
optik. Spinel MgAl2O4 banyak digunakan dalam 
berbagai aplikasi industri seperti metalurgi, kimia, 
katalisis, dan elektronik (Zawrah, 2007).  
 Perkembangan nanomaterial yang 
sangat pesat secara tidak langsung 
mempengaruhi perkembangan dalam rekayasa 
bahan keramik berstruktur nanokristalin. Metode 
kopresipitasi merupakan salah satu cara sintesis 
nanokristalin dengan tingkat kemurnian lebih 
baik. Sebelumnya, pembuatan serbuk 
nanokristalin MgAl2O4 spinel dengan metode 
kopresipitasi menghasilkan ukuran kristal 
(4,84 ± 1,30) nm yang dikalsinasi pada 
temperatur 300°C-500°C (Kamariyah, 2007). 
Selain itu, Zawrah (2007) juga menyebutkan 
bahwa pembuatan serbuk MgAl2O4 spinel 
dengan kopresipitasi dengan campuran Mg dan 
Al dihasilkan gibbsite dan brucite dengan ukuran 
partikel 25-60 nm. Namun, metode analisis data 
difraksi yang digunakan dalam studi itu berawal 
dari asumsi-asumsi yang tidak memiliki pijakan 
fisika yang mendukung, misalnya penggunaan 
fungsi matematis pseudo-Voigt untuk ekstraksi 
informasi mikrostruktur. Meninjau penelitian-
penelitian yang telah dilakukan dalam 
mensintesis kemurnian spinel MgAl2O berukuran 
nanometer, ada beberapa hal yang dapat diteliti 
lebih lanjut, yaitu penggunaan penggilingan untuk 
mengatur perolehan spinel dengan ukuran dan 
sebaran ukuran tertentu.  
 Tulisan ini melaporkan hasil analisis  
data difraksi sinar-x berkaitan dengan 
mikrostruktur spinel MgAl2O4 yang telah 
mengalami penggilingan dengan planetary ball 
milling dengan variasi waktu. Analisis dilakukan 
menggunakan perangkat lunak yang dapat 
mengekstrak informasi ukuran dan distribusi 
ukuran kristal serta regangan tak-seragam. 
 
 
2. Eksperimen 
Sampel uji yang dipilih dalam studi karakterisasi 
mikrostrukrtur ini adalah spinel MgAl2O4 hasil 
kopresipitasi yang dikalsinasi suhu 750°C. 
Penggilingan menggunakan Planetary-Milling 
Pulverisette Fritsch dengan bola penggiling 
zirconia berdiameter 0,33 mm. Perbandingan 
massa bola giling dengan serbuk adalah 20:1. 
Penggilingan dilakukan dengan variasi waktu 
penggilingan [laju tetap 100 putaran per 
menit(ppm)], yaitu 0, 1, 6, 12 dan 24 jam. Media 
penggilingan adalah etanol (wet-milling). 
  

3.  Hasil dan Pembahasan 
Spinel MgAl2O4 hasil kopresipitasi dianalisis 
terlebih dahulu sebelum diberi perlakuan 

penggilingan dengan menggunakan metode 
difraksi sinar-X (XRD). Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan dari penelitian 
yang dilakukan dalam mensintesis spinel 

MgAl2O4 apakah murni/tidak. Hasil analisis 
difraksi sinar-X berupa difraktogram seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 1, yang menunjukkan 
bahwa serbuk sebelum penggilingan adalah 
spinel murni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Plot hasil penghalusan pada spinel MgAl2O4 
sebelum penggilingan terhadap data terukur 
spinel MgAl2O4 dengan perangkat lunak MAUD 
ditunjukkan pada Gambar 2. Dar i  has i l  
penghalus an,  uk uran k r is ta l  sp ine l  
MgAl2O4 sebelum penggilingan yang 
d ihas i l kan s ebesar  3 ,1 (1)  nm.  Tingkat 
kesesuaian (figures- of- merit) dari penghalusan 
sampel sebelum penggilingan menggunakan 
MAUD menunjukkan bahwa nilai GoF sebesar 
2,2% dan Rw = 12,0% yang telah memenuhi 
kriteria yang disyaratkan Kisi (1994), yaitu GoF < 
4% dan Rw < 20%, sehingga hasil yang diperoleh 
dari penghalusan dapat diekstrak dan dianalisis 
lebih lanjut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2. Plot hasil penghalusan (λCuKα terbobot 
= 1,54056 Å dengan perangkat lunak 
MAUD pada spinel MgAl2O4 sebelum 
digiling dengan pada jangkauan 15 – 
90°2θ. 

 
3.1 Karakterisasi Nanokristal Spinel MgAl2O4 

Hasil Penggilingan.  
Setelah dihasilkan serbuk spinel MgAl2O4 murni 
dengan metode kopresipitasi dan dikalsinasi 
suhu 750°C maka serbuk tersebut dikenai 

 

Gambar  1 .P ola  d i f r ak s i  serbuk  
sp ine l  M gAl 2 O 4  has i l  
s in tes is  dengan metode 
kopresipitasi yang 
dikalsinasi suhu 750°C. 
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perlakuan penggilingan dengan variasi waktu. 
Tujuan penggilingan adalah memproduksi 
partikel nano dengan memperbesar reaktivitas 
permukaan (Manik, 2003). Hasil penggilingan 
dianalisis kualitatif dengan XRD seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 3. Nampak bahwa 
tidak ada fasa lain yang terbentuk dan 
keberadaan spinel tetap bertahan hingga 
penggilingan 24 jam. 

 
 
Gambar 3. Pola difraksi sinar-X nanokristal spinel 

MgAl2O4 variasi waktu penggilingan 
(A) 0 jam, (B) 1 jam, (C) 6 jam, (D) 
12 jam, dan (E) 24 jam. 

 
Pola-pola difraksi yang didapat dari XRD tersebut 
kemudian dianalisis kuantitatif dengan metode 
Rietveld menggunakan perangkat lunak MAUD 
untuk mengetahui mikrostrukturnya yang meliputi 
ukuran kristal (Dv) dan regangan (Lutterotti, 2008) 
serta perangkat lunak Rietica dengan fungsi 
Voigt untuk mengekstrak informasi yang 
berkenaan dengan pelebaran puncak yaitu 
FWHM (Hunter, 1998). 

 
 
Tabel 1 Tingkat kesesuaian (figures- of- merit) dari 
penghalusan Rietveld sampel karena variasi waktu 
penggilingan dengan menggunakan MAUD. 
 

Sampel GoF Rw 
0 jam 2,24 14,11 
1 jam 2,31 14,38 
6 jam 2,23 13,87 
12 jam 2,17 13,45 
24 jam 2,13 13,13 
 

Tingkat kesesuaian (figures-of-merit) dari 
penghalusan Rietveld sampel dengan 
menggunakan MAUD ditunjukkan dalam Tabel 1. 
GoF Sampel sebelum dan setelah diberi variasi 
waktu penggilingan antara 2,1-2,3 %, sedangkan 
besar Rw 13-14 %. Seperti sebelumnya, nilai 
GoF dan Rw ini telah memenuhi kriteria yang 
disyaratkan Kisi (1994). 

 
 
 
3.2 Analisis Mikrostruktur  
Analisis mikrostruktur yang meliputi ukuran kristal 
dan regangan serta sebaran ukuran kristal 
dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 
MAUD dengan pseudo-Voigt sebagai fungsi 
bentuk puncak.  

Hasil penghalusan terhadap data 
terukur spinel MgAl2O4 dengan perangkat lunak 
MAUD yang berkenaan dengan ukuran dan 
distribusinya disajikan pada Gambar 4 dan 5. 
Gambar 4 menunjukkan bahwa ukuran kristal 
(Dv) spinel MgAl2O4 sebelum penggilingan 3,1(1) 
nm sedangkan parameter sebaran ukuran 
kristalnya 0.5(3). Setelah adanya variasi waktu 
penggilingan mulai 1 , 6, 12, 24 jam maka ukuran 
kristal sedikit demi sedikit mulai mengecil. 
Nilainya berturut-turut adalah 3,0(1) nm; 2,9(1) 
nm; 2,9(1) nm; dan 2,8(1) nm. Sedangkan nilai 
variancenya berturut-turut adalah 0.5(4); 0.6(4); 
0.6(4); 0.7(5). Variance menyatakan 
ketersebaran ukuran kristal, semakin besar 
nilainya, semakin sempit sebarannya. 
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Gambar 4. Hubungan variasi waktu penggilingan 

dengan ukuran kristal (Dv) dan 
sebaran ukuran kristal hasil analisis 
dengan perangkat lunak MAUD. 
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Gambar 5. Plot distribusi ukuran kristal spinel 

MgAl2O4 dengan variasi waktu 
penggilingan 0,1,6,12,24 jam.  

Variasi waktu penggilingan dapat menyebabkan 
ukuran kristal semakin mengecil. Semakin 
mengecilnya ukuran diikuti nilai variance semakin 
meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Gesenhues (2003) bahwa pada 
suatu bahan rutile berbentuk kristal, apabila 
dikenai perlakuan penggilingan maka partikelnya 
akan pecah menjadi partikel yang ukurannya 
lebih kecil. Demikian juga yang dilakukan pada 
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sampel TiO2-ZrO2 bahwa ukuran partikel dari 
semua fase berkurang dengan bertambahnya 
waktu penggilingan (Manik, 2003). Hubungan 
distribusi/sebaran ukuran terhadap ukuran kristal 
spinel MgAl2O4 sebelum dan sesudah 
penggilingan dengan variasi 1, 6, 12, 12 dan 24 
jam ditunjukkan Gambar 5. Pada gambar 
tersebut terlihat bahwa variasi waktu 
penggilingan menyebabkan penyebaran kristal 
semakin menyempit. Lebih lanjut, ukuran kristal 
menjadi lebih homogen pada ukuran kristal yang 
semakin mengecil, seperti pada penelitian 
penggilingan TiO2 (Purwatiningsih, 2005).  
Luaran lain hasil analisis MAUD adalah r.m.s. 
microstrain yang berhubungan dengan regangan 
(sisa) tak-seragam. Adapun analisis regangan 
akibat pelakuan penggilingan ditunjukkan pada 
Gambar 6. 
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Gambar 6. Hubungan variasi waktu penggilingan 

pada 0, 1, 6, 12 dan 24 jam dengan 
regangan hasil analisis dengan 
perangkat lunak MAUD. 

 
Gambar 6 menggambarkan bahwa spinel 
MgAl2O4 sebelum penggilingan adalah 

1,6(1)
410−× . Penggilingan dilakukan dengan 

variasi waktu pada kecepatan tetap, yaitu 100 
ppm. Setelah perlakuan penggilingan tampak 
bahwa semakin lamanya waktu penggilingan 
maka regangan yang terjadi antara bola giling 
zirconia dan butir-butir serbuk spinel MgAl2O4 
semakin besar. Hal ini disebabkan oleh bola-bola 
zirconia yang bergerak cepat karena pengaruh 
penggilingan menumbuk serbuk spinel MgAl2O4 

sehingga partikel-partikelnya menjadi menjadi 
pecah menjadi ukuran yang lebih kecil 
(Gesenhues, 2003) sedangkan regangan mikro 
semakin meningkat dengan bertambahnya waktu 
penggilingan menandakan adanya penambahan 
derajat deformasi pada butir-butir spinel setelah 
mengalami tumbukan yang terus menerus 
selama penggilingan (Manik, 2003). 
 
4. Kesimpulan 
Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penggilingan merupakan metode yang 

efektif untuk memproduksi kristal spinel 
MgAl2O4 berukuran nanometer. 

2. Analisis Rietveld menggunakan perangkat 
lunak MAUD terhadap serbuk spinel 
MgAl2O4 sebelum dan sesudah penggilingan 

menunjukkan bahwa ukuran kristal semakin 
mengecil dan sebaran ukuran kristal 
semakin menyempit, serta regangan akibat 
peningkatan waktu penggilingan semakin 
besar. Adapun ukuran kristal yang dihasilkan 
berturut-turut adalah 3.1(1) nm, 3.0(1) nm, 
2.9(1) nm, 2.9(1) dan 2.8(1) nm. Sedangkan 
regangannya, berturut-turut adalah 
1.6(13)×10-4, 6.9(43)×10-4, 10.0(64)×10-4, 
12.0(93)×10-4, dan 20.0(10)×10-4. 
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