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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam berkegiatan sehari-hari, manusia membutuhkan pencahayaan sebagai indera 

bantu. Salah satu contoh sumber cahaya yang digunakan adalah lampu. Dalam 

pengembanganya, lampu sudah mendapatkan banyak modifikasi berdasarkan segi 

pembuatan dan efisiensi [1], seperti lampu hemat energi dan LED putih [2]. Light 

emitting diode (LED) merupakan bahan semikonduktor yang dapat memancarkan 

cahaya apabila dialiri tegangan maju. Salah satu bagian komponen penting dalam 

lampu LED putih tersebut adalah material fosfor. Material fosfor yang digunakan 

umumnya adalah unsur tanah jarang. Pembuatan fosfor menggunakan unsur tanah 

jarang memerlukan energi yang tinggi sehingga membuat unsur tanah jarang relatif 

mahal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan material baru untuk mengganti 

material fosfor tersebut. Salah satu material yang memiliki peluang menggantikan 

material fosfor dari unsur tanah jarang adalah material fosfor BCNO [2–7]. 

 

Fosfor BCNO merupakan material luminesensi yang terdiri dari atom boron (B), 

atom karbon (C), atom nitrogen (N) dan atom oksigen (O). Fosfor BCNO memiliki 

cakupan spektrum  emisi cahaya yang lebar dari ungu sampai merah, material ini 

tidak menggunakan logam ion tanah jarang yang relatif mahal [8] dan 

membutuhkan temperatur sintering yang tinggi. Fosfor BCNO dapat berpendar 

pada hampir diseluruh spektrum cahaya tampak ketika disinari UV (ultra-violet) 

[9]. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Takashi Ogi, dkk, spektrum cahaya 

emisi yang berbeda menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

jenis cahaya yang diemisikan [4].   

 

Fosfor BCNO memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: dapat disintesis dengan 

suhu yang relatif rendah dibawah suhu 900 ℃, dapat menghasilkan pendaran 

dengan tidak menggunakan ion tanah jarang dan dapat disintesis dengan metode 
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yang sederhana [10]. Fosfor BCNO dapat juga diaplikasikan dalam penerangan 

umum, light emitting diodes (LED), flat panel display, optoelektronik dan bio-

imaging [11]. Sintesis fosfor BCNO telah mengalami pengembangan. Berbagai 

penelitian mensintesis BCNO dengan mengganti bahan-bahan utama, seperti 

sumber karbon yang telah diteliti dalam pembuatan BCNO adalah asam sitrat [2]; 

polyethylene glycol  (PEG) [4]; tetraethylene glycol (TEG) [6]; gliserol [12]. 

Sumber boron dan sumber nitrogen secara berturut-turut menggunakan asam borat 

B(OH)3 dan urea (CH4N2O) karena mudah ditemui dan harganya yang ekonomis 

[4].  

 

Pada penelitian ini, sumber karbon yang digunakan dalam pembuatan BCNO 

adalah getah karet alam berwujud cair yang disebut lateks, dimana sumber karbon 

ini belum digunakan sebelumnya dalam penelitian sintesis fosfor BCNO. Karet 

alam merupakan polimer isoprena (C5H8)n diperoleh dari pohon Hevea brasiliensis 

adalah bentuk alamiah dari 1,4–polyisoprene [13]. Karet alam tersusun dari 

hidrokarbon dan mengandung sejumlah kecil bagian bukan karet, seperti lemak, 

glikolipid, fosfolipid, protein dan bahan organik lainnya [14].  

 

Selain itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu sintering 

BCNO dengan pemanasan sederhana bertahap, yaitu penguapan dengan 

menggunakan microwave dan proses sintering menggunakan furnace dengan 

rentang waktu sintering 30 menit, 60 menit dan 90 menit dengan suhu 700 ℃. 

Metode serupa juga telah dilakukan oleh Hasanah dkk. (2014) dan beberapa 

penelitian fosfor BCNO terkait waktu sintering [2,4,5,6]. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana hasil pembuatan material fosfor BCNO dengan sumber karbon 

getah karet melalui metode pemanasan secara bertahap? 

2. Bagaimana pengaruh waktu sintering pada material fosfor BCNO dengan 

emisi yang dihasilkan? 
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3. Bagaimana hasil karaterisasi fosfor BCNO yang disintesis menggunakan 

sumber karbon getah karet? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan pembuatan material fosfor BCNO menggunakan metode 

pemanasan secara bertahap dengan sumber karbon getah karet. 

2. Mengetahui pengaruh waktu sintering pada pembuatan material fosfor 

BCNO dengan metode pemanasan sederhana secara bertahap terhadap 

emisi yang dihasilkan. 

3. Melakukan karakterisasi material fosfor BCNO yang telah dibuat dengan 

menggunakan metode pemanasan sederhana secara bertahap.  

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan material fosfor BCNO dengan menggunakan sumber karbon 

getah karet alam.  

2. Sintesis material BCNO dan pengaruh waktu sintering terhadap 

fotoluminesensi material BCNO.   

3. Karakterisasi yang dilakukan yaitu karakterisasi struktur kristal X-ray 

diffraction (XRD), karakterisasi photoluminescence spectroscopy (PL) 

untuk melihat spektrum emisi cahaya dan karakterisasi Fourier transform 

infrared (FTIR) untuk identifikasi keberadaan gugus-gugus fungsi material. 

1.5 Metodologi  

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Studi Literatur  
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Studi literatur dilakukan untuk mencari dan memahami teori serta berbagai hal yang 

berkaitan dengan penelitian tugas akhir ini melalui jurnal, publikasi dan referensi-

referensi yang relevan. 

 

1.5.2 Eksperimen  

Proses eksperimen dilakukan dengan mensintesis material fosfor BCNO dengan 

sumber karbon getah karet alam menggunakan metode pemanasan secara bertahap 

dan dengan parameter-parameter yang telah ditentukan.  

1.5.3 Observasi  

Proses pengambilan data, pengamatan pendaran cahaya fosfor BCNO 

menggunakan sinar ultra-violet (UV), karakterisasi Photoluminesence 

spectroscopy (PL spectroscopy), karakterisasi struktur kristal X-ray diffraction 

(XRD) dan karakterisasi Fourier transform infrared (FTIR). 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab utama yang diuraikan 

sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan 

Pada bagian ini terdiri dari beberapa bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bagian ini berisi kajian dan tinjauan pustaka yang terkait penelitian ini. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bagian ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, diagram alir penelitian, alat 

dan bahan yang digunakan dalam penelitian, proses pembuatan material fosfor 

BCNO dan karakterisasi material fosfor BCNO.  
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BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini menampilkan hasil penelitian tentang sintesis material fosfor BCNO 

dengan sumber karbon getah karet alam dan hasil karakterisasi yang didapat disertai 

pembahasan dan analisis dengan referensi-referensi yang berkaitan.  

BAB V Penutup 

Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis yang 

dilakukan pada penelitian ini. Pada bagian ini juga terdapat saran terkait sintesis 

material fosfor BCNO dengan sumber karbon getah karet menggunakan metode 

pemanasan sederhana bertahap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


