
BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 
Penelitian tugas akhir ini dimulai pada bulan Agustus yang bertempat Desa 

Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Sedangkan untuk 

pengujian sampel dilakukan di Laboratorium UII. Matriks waktu penelitian tugas 

akhir ini tertera pada Gambar 3.1 dibawah ini. 

 

Gambar 3. 1 Matriks pelaksanaan penelitian 

 

3.2 Alat dan Bahan penelitian 

3.2.1 Alat  

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. XRD (X-Ray Diffraction) 

2. Ayakan/saringan 

3. Kantong sampel 

4. Label sampel 

 

3.2.2 Bahan 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 



1. Sampel batu granit dari sumber panas bumi Nyelanding Bangka Selatan. 

 

3.3 Diagram Alir Penelitian 

 
Adapun diagram alir penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3. 2 Diagram alir penelitian 

3.4 Tahapan Penelitian 

 
Adapun pada penelitian ini akan dilakukan tiga tahapan penelitian sebagai berikut 

: 

3.4.1 Preparasi sampel 

 
Adapun diagram alir dari preparasi sampel adalah sebagai berikut : 



Gambar 3. 3 Diagram alir preparasi sampel 

3.4.2 Karakterisasi menggunakan XRD (X-Ray Diffraction) 

 
Sampel dianalisis sifat strukturnya menggunakan alat XRD (X-ray Difraction) 

dengan merek Bruker D2 Phaser yang dapat menganalisis komposisi serta ukuran  

kristalnya. Sampel dibuat dalam bentuk serbuk dengan ukuran 30 mesh, kemudian 

dikirim ke Laboratrium UII untuk proses XRD.  

 

3.4.3 Analisis data 

 
Adapun tahapan dari analisis data adalah sebagai berikut : 

1) Membuka software Search-Match. 



 

Gambar 3. 4 Membuka software Search Match 

2) Menambahkan data sinar difraksi sinar- open pada 

tollbar software Search-Match. 

 

 

Gambar 3. 5 Proses penginputan data hasil diftaksi sinar-X pada software Search Match 

 

3) Mengatur tampilan grafik pada software Search-Match 



 

Gambar 3. 6 Mengatur tampilan grafik pada software Search Match 

 

4) Menentukan posisi puncak dari data, memfokuskan cursor pada puncak 

yang dipilih lalu klik kiri dan tahan untuk memperbesar puncak data yang dipilih. 

 

 

Gambar 3. 7 Memperbesar puncak-puncak data pada grafik 

 

5) Kemudian cursor diletakkan pada bagian paling sempit dari puncak, 

mengklik tombol ctrl pada keyboard dan klik kanan secara bersamaan, dan untuk 

kembali ke grafik dengan full pattern. 



 

Gambar 3. 8 Menentukan posisi puncak data terukur 

 

6) Mengulangi langkah 4 dan 5 pada semua puncak yang muncul pada grafik. 

7) Memilih kandungan mineral dengan mencocokkan pola data terukur 

dengan data terhitung, dimana data terhitung ini berasal dari database COD-Inorg. 

 

 
Gambar 3. 9 Mineral-mineral yang cocok dengan puncak grafik hasil difraksi sinar-X pada 

software Search Match 

 

8) Menyimpan file dengan cara mengklik menu fil , lalu pilih 

lokasi penyimpanan pada laptop.  


