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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Luminesensi  

Luminesensi adalah emisi yang berasal dari radiasi elekromagnetik pada daerah 

spektrum cahaya tampak. Peristiwa ini diakibatkan karena atom-atom 

memancarkan cahaya dengan emisi spontan pada saat elektron tereksitasi dari 

keadaan level energi tinggi ke keadaan yang lebih rendah [14]. Luminesensi dapat 

tereksitasi dalam beberapa tipe energi, tergantung dari sumber eksitasinya. 

Umumnya sumber eksitasi dapat berasal dari sinar UV, arus listrik, reaksi kimia, 

reaksi biokimia, dan reaksi elektrokimia [15]. Salah satu contoh peristiwa 

luminesensi adalah fotoluminesensi. 

2.1.1 Fotoluminesensi 

Fotoluminesensi merupakan emisi cahaya secara spontan dari suatu material yang 

mengalami eksitasi optik. Saat energi cahaya dari luar diberikan pada material 

cukup besar, maka foton akan terserap dan elektron mengalami eksitasi. Seringkali 

eksitasi tersebut tidaklah stabil sehingga elektron kembali pada keadaan dasarnya. 

Saat elektron kembali pada keadaan dasarnya saat inilah cahaya dipancarkan.  

Fotoluminesensi adalah emisi cahaya dari segala bentuk materi setelah penyerapan 

foton dan salah satu jenis luminesensi yang dipicu dengan radiasi elektromagnetik 

(umumnya sinar UV) [1][14]. Peristiwa ini adalah salah satu bentuk pendaran 

(emisi cahaya) dan disebabkan oleh eksitasi foton. Setelah eksitasi berbagai proses 

relaksasi biasanya terjadi, dimana foton lainnya terpancar [16].  

Sebuah molekul dapat tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi dengan 

menyerap radiasi dalam spektrum sinar UV atau cahaya tampak. Molekul atau ion 

yang tereksitasi dapat secara cepat kehilangan energi vibrasi (vibrational energy) 

karena bertumbukan dengan molekul tetangganya [1]. 

Fotoluminesensi dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan jenis eksitasi dan 

emisinya yaitu fluoresensi dan fosforesensi. Fluoresensi adalah emisi cahaya 

dengan panjang gelombang yang lebih panjang daripada radiasi yang datang 

(incident radiation) pada saat molekul kembali dari keadaan tereksitasi singlet ke 
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keadaan singlet dasar setelah kehilangan energi vibrasi. Sedangkan fosforesensi 

adalah emisi cahaya pada panjang gelombang yang lebih panjang dari radiasi yang 

datang (incident radiation) saat molekul turun dari keadaan elektronik ke keadaan 

elektronik dasar, umumnya dari keadaan triplet tereksitasi kembali ke keadaan 

singlet dasar. Fluoresensi adalah sebuah mekanisme transisi yang dibolehkan 

(allowed transition). Emisi cahaya dari fluoresensi ini sangat pendek, umumnya 

sekitar 10-8s. Sedangkan fosforesensi adalah transisi yang terlarang (forbidden 

transition) dan memiliki laju emisi yang lama. Pada fosforesensi emisi cahaya 

memiliki jangka waktu dari 10-3 – 10s. Fluoresensi dapat diamati pada temperatur 

sedang pada larutan, sedangkan fosforesensi dapat diamati pada sampel dengan fase 

padat pada temperatur rendah [14]. 

2.1.2 Mekanisme Fotoluminesensi 

Fenomena fotoluminesensi terdiri atas 2 bagian dari sistem yaitu host lattice dan 

Luminescent center atau disebut sebagai aktivator. Bagian aktivator ini adalah 

bagian yang mengalami eksitasi dan emisi.  Mekanisme fotoluminesensi ini pada 

awalnya terjadi penyerapan radiasi oleh aktivator, kemudian memberi energi untuk 

berpindah ke keadaan eksitasi, untuk kemudian dari keadaan eksitasi ini aktivator 

akan kembali menuju ke keadaan dasar dengan memancarkan radiasi, terkadang 

pada proses radiasi menuju ke keadaan dasar prosesnya bersamaan dengan proses 

nonradiatif seperti sinar UV, radiasi panas, gelombang radio, dan microwave 

[1],[17]. Dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:  

 

Gambar 2.1 Diagram mekanisme luminesensi, A keadaan dasar, A* keadaan tereksitasi, 

R kembali ke keadaan dasar dengan melepas radiasi dan NR tanpa radiasi [1]. 
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2.1.3  Diagram Jablonski 

Pada tahun 1930 ilmuwan bernama Alexander Jablonski membuat diagram energi 

yang kemudian dikenal dengan diagram Jablonski. Pada fenomena fotoluminesensi 

dapat dijelaskan menggunakan diagram Jablonski seperti dibawah ini. 

 

Gambar 2.2 Diagram Jablonski [18]. 
 

Diagram Jablonski menggambarkan proses transisi suatu molekul atau foton dalam 

dengan diagram level energi. Diagram Jablonski digunakan untuk menjelaskan 

secara lebih sederhana proses eksitasi dan emisi dalam fenomena fosforesensi dan 

fluoresensi. Susunan garis horizontal pada diagram menggambarkan tingkat-tingkat 

energi, setiap tingkat energi memiliki beberapa tingkat vibrasi dalam satu keadaan 

energi. S0 merupakan keadaan dasar (ground state) mewakili molekul yang belum 

tereksitasi oleh radiasi cahaya. S1 dan S2 merupakan keadaan singlet tereksitasi 

dimana elektron terluar akan terdorong kedalam orbital yang lain. S2 memiliki 

energi yang lebih besar dari keadaan S1 sedangkan S1 memiliki energi yang lebih 

besar dari keadaan S0. Pada diagram bagian kanan terdapat T1 yang menggambarkan 

keadaan tereksitasi triplet dimana sebuah elektron terluar akan terdorong ke orbital 

baru, yang mengalami perubahan arah spin sehingga pasangan elektron memiliki 

arah paralel satu sama lain pembalikkan arah spin sehingga pasangan elektron 

memiliki arah yang paralel [18]. 
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A. Tingkatan Energi 

Pada mekanisme fotoluminesensi, pada tingkat energi dengan keadaan elektronik 

(electronic state) tertentu terjadi transisi molekul atau ion, biasanya pada keadaan 

singlet dan triplet. Keadaan singlet adalah keadaan elektron secara normal saling 

berpasangan dengan spin yang berlawanan (up dan down) pada kamar orbital 

tunggal. Sedangkan keadaan triplet adalah keadaan dari dua elektron tak 

berpasangan pada orbital terpisah dengan spin yang paralel. Fotoluminesensi yang 

mengalami keadaan triplet memiliki umur emisi cahaya yang lama [18]. 

B. Eksitasi  

Tanda panah keatas berwarna ungu pada sebelah kiri gambar diagram diatas 

menggambarkan penyerapan atau absorpsi foton dari energi tertentu oleh molekul 

atau ion. Absorbansi adalah cara elektron tereksitasi dari level energi rendah ke 

level energi yang lebih tinggi. Energi dari foton diberikan kepada sebuah molekul 

atau ion tertentu. Kemudian molekul atau ion tersebut akan mengalami transisi ke 

keadaan eigen (eigenstate) berbeda sesuai jumlah energi yang diterima elektron. 

Transisi yang terjadi biasanya terjadi dari keadaan elektronik rendah. Sebagian 

besar elektron akan menempati keadaan energi rendah pada suhu tertentu, hal ini 

dapat dirumuskan dengan faktor statistik mekanik dibawah ini. 

 𝑝𝑖 ∝ 𝑒𝜀𝑖/𝑘𝑇
 (2.1) 

dimana p adalah probabilitas sistem dalam keadaan 𝑖, 𝜀𝑖 adalah energi dalam 

keadaan 𝑖 dan konstanta 𝑘𝑇 adalah perkalian dari konstanta Boltzman k dan suhu 

T. Pada keadaan ini dapat digunakan distribusi Boltzman, berdasarkan energi yang 

tersedia  pada molekul. Distribusi Boltzman merupakan salah satu distribusi yang 

menggambarkan probabilitas suatu sistem akan berada dalam keadaan tertentu 

sebagai fungsi dari energi suatu keadaan dan suhu sistem, distribusi tersebut 

dinyatakan dalam bentuk persamaan 2.1. Energi untuk terjadinya absorbansi adalah 

fungsi dari konstanta Boltzman dan temperatur sistem. Pada keadaan rendah 

elektron akan mengalami transisi ke keadaan eksitasi elektronik juga ke keadaan 

vibrasi [18]. 
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C. Relaksasi Vibrasi dan Konversi Internal 

Elektron akan kembali menuju keadaan dasar setelah tereksitasi melalui beberapa 

tahap, terdapat beberapa cara energi dapat terdisipasi. Pertama melalui relaksasi 

getaran (vibrational relaxation), yaitu sebuah proses non-radiasi. Hal ini dapat 

dilihat pada panah warna coklat kehijauan yang digambarkan dalam diagram 

diantara tingkat-tingkat vibrasi. Relaksasi vibrasi terjadi saat dimana energi yang 

disimpan oleh elektron dari foton yang diserap dilepaskan ke tingkat mode vibrasi 

lain dalam satu tingkat elektronik dalam bentuk energi kinetik. Proses ini terjadi 

sangat cepat diantara 10-14 s hingga 10-11 s. Relaksasi ini terjadi diantara dua tingkat 

vibrasi, transisi yang cepat, memungkinkan terjadi secara langsung setelah 

absorbansi.  

Apabila nilai energi vibrasi saling tumpang tinding (overlap) dengan level energi 

elektronik, elektron yang tereksitasi dapat bertransisi dari level vibrasi dalam suatu 

level elektronik ke tingkat vibrasi lain dalam level elektronik lebih rendah, proses 

ini disebut sebagai konversi internal (internal conversion) dan mirip dengan 

relaksasi vibrasi. Proses ini ditunjukkan pada panas warna merah tua yang terletak 

diantara dua tingkat vibrasi dalam level elektronik yang berbeda. Konversi internal 

terjadi pada waktu yang sama dengan relaksasi vibrasi, oleh karena itu hal ini 

memungkinkan untuk molekul atau ion menyimpan energi dari cahaya radiasi. 

Namun, disipasi energi cara konversi internal sangat lambat untuk sebuah elektron 

kembali ke keadaan dasar. Hal ini karena besarnya perbedaan energi antar ground 

state dan excited state serta kurangnya overlap dari energi vibrasi [18]. 

D. Fluorosensi  

Molekul atau ion aktivator dapat melepas energi yang telah diterima dari foton 

dengan mengemisikan kembali foton. Fenomena seperti ini disebut juga 

fluorosensi. Pada diagram Jablonski panas berwarna merah ke bawah menunjukkan 

terjadinya fluorosensi antar keadaan elektronik. Fluoresensi terjadi secara lambat 

dengan rentang waktu 10-9 sampai 10-7 s, fluorosensi merupakan proses yang sering 

dilalui oleh elektron untuk melepas energi, khususnya pada keadaan elektronik 
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yang lebih tinggi ke keadaan eksitasi pertama (S0). Fluorosensi merupakan proses 

yang sering ditemukan antara keadaan eksitasi pertama elektron dan keadaan dasa 

untuk tiap molekul tertentu, karena pada tingkat energi yang lebih tinggi ada lebih 

banyak energi untuk didisipasi (dilepas) melalui konversi internal dan relaksasi 

vibrasi. Energi dari fluorosensi biasanya lebih rendah dari energi foton tereksitasi. 

Hal ini karena pada proses konversi internal dan relaksasi vibrasi energi telah 

terdisipasi [18].  

E. Intersystem Crossing dan fosforesensi 

Cara lain molekul untuk mendisipasi energinya dikenal dengan istilah Intersystem 

Crossing (persilangan antar sistem). Proses ini dimana elektron berganti 

konfigurasi spin dari keadaan eksitasi singlet ke keadaan eksitasi triplet pada 

diagram proses ini ditunjukkan dengan panah berwarna hijau horizontal. Pada 

diagram Jablonski proses ini terjadi paling lambat. Transisi yang lambat merupakan 

transisi terlarang (forbidden transition). Intersystem Crossing mengakibatkan 

proses lain untuk molekul kembali ke keadaan dasar. Salah satunya adalah proses 

fosforesensi, fosforesensi adalah proses yang terlarang terjadi saat transisi dari 

keadaan eksitasi triplet ke keadaan dasar [18]. 

2.1.4 Material Luminesensi 

Material luminesensi, atau dikenal dengan istilah fosfor, diartikan sebagai material 

berbentuk padat atau solid yang mengkonversi tipe energi tertentu kedalam radiasi 

elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik ini dipancarkan dalam bentuk cahaya, 

ketika elektron turun ke tingkat energi yang lebih rendah [1][14]. Material fosfor 

ini umumnya akan berpendar dengan jenis cahaya tertentu ketika disinari dengan 

sinar UV yang merupakan radiasi elektromagnetik. Material luminesensi umumnya 

berasal dari golongan tanah jarang. Namun karena kelangkaan tanah jarang 

membuat beberapa penelitian mengganti unsur tanah jarang dengan material lain 

yang memiliki sifat hampir sama karena dinilai lebih efisien [15]. 

Material fosfor BCNO dapat menjadi salah satu alternatif, material ini merupakan 

material yang memiliki sumber boron (B), sumber karbon (C), dan sumber nitrogen 

(N) yang dapat disintesis menggunakan metode pemanasan sederhana [13]. 
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2.2 Stokes Shift 

 

Gambar 2.3 Contoh Stokes shift [1]. 

Pita energi absorpsi dan pita energi emisi memiliki perbedaan, pada umumnya pita 

energi emisi cenderung lebih rendah dari pita energi absorpsi. Perbedaan dari kedua 

pita energi ini disebut dengan Stokes shift. Spektrum emisi akan lebih rendah dari 

spektrum absorpsi pada material fluorosensi [18][19]. 

2.3 Quantum Yield dan Lifetime 

Pada fenomena fluorosensi, selain spektrum emisi dan absorpsi terdapat 

karakteristik lain yaitu Quantum yield dan lifetime. Quantum yield merupakan 

jumlah perbandingan antara foton tereksitasi dengan jumlah foton terabsorpsi. 

Sementara itu hubungan antara Quantum yield dengan emisi adalah sebanding, 

semakin besar Quantum yield maka emisi yang dihasilkan semakin terang. Lifetime 

merupakan waktu yang diperlukan oleh material fosfor atau fluorofor untuk 

berinteraksi dengan lingkungannya (kembali ke ground state), lifetime akan lebih 

mudah dipahami dengan melihat proses pada diagram Jablonski. 

Perbandingan dari energi foton yang teremisi dengan energi foton yang tereksitasi 

pada fenomena fluorosensi dan fosforesensi selalu kurang dari satu karena 

fenomena Stokes shift.   
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Pada Quantum yield dapat dirumuskan sebagai berikut, 

 𝑄 =  
Γ

Γ + 𝑘𝜋𝑟
 

(2.2) 

dimana Γ adalah konstanta laju emisi radiasi dan kℼr adalah konstanta laju emisi non 

radiatif [18]. 

2.4 Faktor yang mempengaruhi spektrum emisi  

2.4.1 Efek Pelarut 

Energi dari transisi elektronik dapat dipengaruhi oleh molekul pelarut, karena 

memiliki pengaruh yang cukup besar pada spektrum eksitasi dan emisi hal ini dapat 

diamati. Tingkat tereksitasi umumnya lebih polar dari pada keadaan dasar dan 

secara umum ditemukan bahwa pelarut polar dapat menggeser emisi dari panjang 

gelombang pendek ke daerah panjang gelombang yang lebih panjang. Selain itu 

pelarut juga mempengaruhi Quantum yield yaitu emisi dai fluorosensi. Pada 

molekul yang mengandung oksigen dan nitrogen, termasuk nitrogen hidrosiklik dan 

alkohol aromatik menunjukkan peningkatan fluoresensi didalam pelarut hidrosiklik 

jika dibandingkan dengan hidrokarbon [20]. 

2.4.2 Efek Polarisasi 

Apabila sebuah molekul fluorofor tereksitasi oleh cahaya yang terpolarisasi, yang 

mana cahaya tersebut adalah komponen dari osilasi medan listrik, maka emisi 

radiasinya seringkali terpolarisasi sebagian. Hal ini terjadi karena daerah emisi dan 

absorpsi belum tentu koinsiden karena perbedaan struktur antara keadaan dasar dan 

keadaan tereksitasi. Hal ini dikarenakan molekul memiliki waktu untuk berotasi 

antara radiasi emisi dan absorpsi [20].  

2.4.3 Efek pH 

Spektrum fluorosensi dari molekul dalam bentuk terdonor proton dan yang tidak 

terdonor proton sangat berbeda. Perbedaannya terletak pada daerah panjang 

gelombang bergeser atau bentuk tertentu bisa saja memiliki panjang gelombang 

tertentu. Molekul dalam kedua bentuk ini dapat menjadi indikator asam-basa, 

dengan pKa (konstanta keasaman) sebagai nilai yang menentukan pH dimana 

intensitas pendaran adalah setengah dari nilai maksimum [20]. 
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2.4.4 Efek peredaman fluorosensi (quenching effect) 

Peredaman fluorosensi merupakan prosess yang mengurangi intensitas fluoresensi 

dan fosforesensi dari sampel yang diamati. Pada proses ini terjadi tumbukan 

peredam (collisional quenching), formasi kompleks, transfer energi dan reaksi pada 

tingkat tereksitasi. 

Proses collisional quenching terjadi saat molekul peredam (quencher) bertumbukan 

dengan molekul atau ion fluorofor yang menyebabkan molekul atau ion fluorofor 

kembali  pada keadaan dasar tanpa mengemisikan foton. Quencher menumbuk 

fluorofor ketika eksitasi terjadi. Studi tentang quencher dapat digunakan untuk 

menentukan laju difusi quencher serta memberikan informasi yang dapat memuat 

lokasi dan aksebilitas fluorofor dalam protein dan membran. 

Mekanisme quenching yang lain disebabkan oleh formasi kompleks atau disebut 

peredaman statis (static quenching), didalam formasi ini terdapat formasi yang 

kompleks antara quencher dan molekul fluoresensi, yang menyebabkan sistem 

kembali ke keadaan dasar tanpa mengemisikan foton. 

Ada perbedaan antara collisional quenching dan static quenching dalam meredam 

intensitas pendaran. collisional quenching mereduksi lama waktu pada tingkat 

eksitasi dengan menaikkan efisiensi proses deaktivasi, sedangkan static quenching 

mereduksi konsentrasi dari ion bebas fluorofor yang dapat tereksitasi. Menaikkan 

temperatur menyebabkan peningkatan collisional quenching, tetapi dapat 

mereduksi static quenching. Selain itu, static quenching dapat mempengaruhi 

spektrum absorpsi sedangkan colliosional quenching tidak berpengaruh. 

Transfer energi fluoresensi melibatkan transfer energi pada tingkat tereksitasi 

antara sebuah molekul donor dan sebuah elektron aseptor tanpa keberadaan foton. 

Mekanisme quenching seperti ini memunculkan interaksi dipol-dipol antara dua 

molekul [20][21]. 

2.4.5 Waktu hidup (lifetime) 

Fenomena fluoresensi memiliki waktu hidup (lifetime), yaitu waktu periode rata-

rata yang diperlukan molekul pada tingkat tereksitasi sebelumnya yang kemudian 

kembali ke keadaan dasar. Metode yang umum digunakan dalam mempelajari 
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lifetime pada fluoresensi adalah dengan cara menyinari sampel menggunakan pulsa 

cahaya yang singkat diikuti dengan menentukan peluruhan dari intensitas 

fluoresensi [22]. 

2.5 Getah Karet 

Tanaman karet (Hevea brasiliensis M.) merupakan sumber utama penghasil lateks 

yang sudah dibudidayakan secara luas. Karet alam (natural rubber) diperoleh 

dengan cara menyadap lateks yakni getah dari tanaman karet. Menurut 

Subramaniam (1987), lateks karet alam mengandung partikel hidrokarbon karet dan 

substansi non-karet yang terdispersi dalam fase cairan serum. Kandungan 

hidrokarbon karet dalam lateks diperkirakan antara 30-45 persen tergantung umur 

tanaman. Substansi non-karet terdiri atas protein, asam lemak, sterol, trigliserida, 

fosfolipid, glikolipid, karbohidrat, dan garam-garam anorganik. Komposisi 

penyusun karet alam diantaranya Karet 93,7% ; 2,2% ; Karbohidrat 0,4% ; Lemak 

2,4% ; Glikolipid + Fosfolipid 1% ; Garam anorganik 0,2% [10]. 

 

Karet alam adalah hidrokarbon yang merupakan polimer isoprena (C5H8) yang 

mempunyai bobot molekul sekitar 400.000 – 1.000.000. Susunannya adalah –CH-

C(CH3)=CH-CH2. Karet alam yang diperoleh dari pohon Hevea Brasiliensis adalah 

bentuk alamiah dari 1,4 poliisoprena. Karet jenis ini memiliki ikatan ganda lebih 

dari 98% dalam konfigurasi cisnya yang penting bagi elastisitas poliisoprena. Lebih 

dari 90% cis-1,4 poliisoprena digunakan dalam industri karet Hevea [23]. 

 

Proses polimerisasi susunan isoprena akan menghasilkan polimer dengan struktur 

ikatan yang berbeda. Proses polimerisasi isoprena dan struktur ruang 1,4 cis-

poliisoprena karet alam dapat dilihat sebagai berikut, 
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Gambar 2.4 Proses polimerisasi isoprena [24]. 

 

Gambar 2.5 Struktur ruang 1,4 cis-poliisoprena karet alam [10]. 

 

2.6 Karakterisasi Material fosfor BCNO 

Material fosfor BCNO akan diuji secara fisika maupun kimia, untuk mengetahui 

sifat struktur kristal, struktur molekul, dan sifat optik dengan instrumen XRD, 

FTIR, dan PL. 

2.6.1 X-Ray Diffraction (XRD) 

X-ray diffraction atau difraksi sinar-X adalah metode analisis yang memanfaatkan 

interaksi antara sinar-X dengan atom yang tersusun dalam sebuah sistem kristal 

[25]. XRD memiliki fungsi untuk mengidentifikasi struktur kristal suatu zat padat, 

yaitu dengan membandingkan nilai jarak bidang kristal (d) dan intensitas puncak 

difraksi dengan data standar. Sinar-X adalah radiasi elektromagnetik yag memiliki 

panjang gelombang (λ) antara 100 pikometer hingga 10 nanometer, umumnya sinar-

X dihasilkan dari penembakan elektron berenergi kepada logam [2].  

Apabila sebuah gelombang sinar-X diarahkan pada material kristalin, maka 

fenomena yang dapat diamati adalah difraksi sinar-X dengan sudut bervariasi 

bergantung pada gelombang pertama. Ketika sinar-X menumbuk atom, maka dua 

proses hamburan terjadi. Elektron-elektron yang terikat akan mengalami osilasi dan 

memancarkan sinar-X yang panjang gelombangnya sama dengan panjang 

gelombang datang. Elektron yang terikat tidak begitu kuat akan menghamburkan 
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sebagian sinar-X yang datang dan akan sedikit menaikkan panjang gelombang 

sinar-X yang dihamburkan. Hamburan pertama disebut hamburan koheren dan 

yang kedua disebut inkoheren. Pada kristal, radiasi hamburan koheren dari semua 

atom akan saling menguatkan pada arah tertentu dan saling meniadakan pada semua 

arah yang lain dan menghasilkan sinar difraksi. Hukum yang digunakan pada 

difraksi sinar-X adalah Hukum Bragg, yaitu: 

2 sinn d        (2.3) 

dengan λ adalah panjang gelombang, d adalah jarak antar bidang, n adalah bilangan 

bulat (1,2,3,...) yang menyatakan orde berkas dihambur, dan 𝜃 adalah sudut 

difraksi. Hukum Bragg akan lebih mudah dipahami dengan pemodelan XRD. 

Fenomena yang teramati oleh Hukum Bragg ditunjukkan oleh gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 2.6 Skema dhkl pada Hukum Bragg [26]. 

Jarak d pada Hukum Bragg adalah jarak antar bidang pada struktur kristal yang 

dinyatakan dalam indeks miller (hkl), indeks miller (hkl) menjelaskan kisi dari 

sebuah bidang dan arah orientasi kristal. dhkl merupakan perpanjangan vektor dari 

titik origin ke bidang (hkl) dan tegak lurus terhadap arah (hkl). dhkl digunakan untuk 

menentukan letak puncak difraksi yang akan teramati [26]. 

Selain itu, XRD bekerja dengan penembakan sinar-X ke material dan dengan 

penerapan metode Debye-Scherrer untuk mengukur kristalinitas material, yaitu 

ukuran butir kristal dalam arah orientasi tertentu. 
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Persamaan Scherrer dapat dirumuskan sebagai berikut, 

0,94

cos
D



 


     (2.4) 

dengan D adalah ukuran kristal, λ adalah panjang gelombang, β adalah lebar puncak 

pada setengah puncak maksimum dalam radian, dan 𝜃 adalah sudut Bragg. 

Persamaan Scherrer menjelaskan bahwa lebar puncak difraksi bervariasi dengan 

sudut 2θ dalam bentuk cos (θ) [25].  

2.6.2 Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

Spektroskopi merupakan studi mengenai interaksi radiasi elektromagnetik dengan 

materi. Spektroskopi inframerah didasarkan pada fenomena terabsorpsinya radiasi 

elektromagnetik inframerah oleh vibrasi molekul. Spektroskopi vibrasi ini 

merupakan teknik untuk menganalisis struktur molekul. Spektroskopi vibrasi dapat 

digunakan untuk menganalisis struktur material organik maupun anorganik. 

Spektrum serapan inframerah suatu material memiliki pola yang khas dan berguna 

untuk identifikasi keberadaan gugus-gugus fungsi yang ada [25]. Berikut 

merupakan komponen penyusun dari alat FTIR. 

Gambar 2.7 Komponen FTIR [27]. 

Pada metode spekstroskopi transformasi (FTIR), analisis FTIR mirip seperti jika 

kita mengukur intensitas cahaya matahari atau bulan sebagai fungsi bilangan 

gelombang. Bilangan gelombang merupakan kebalikan dari panjang gelombang 

atau warna, FTIR menggunakan interferometer bukan menggunakan prisma seperti 

metode spektrometer IR biasa. Hasil spektra dengan rasio antara signal dengan 

noise yang dihasilkan lebih tinggi pada FTIR, selain itu interferometer juga 1000 

kali lebih sensitif daripada sistem dispersi lainnya seperti cahaya monokromatis 

[25][28].   
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2.6.3 Spectrofluorometer-PL (Photoluminescence) 

Spektroskopi fotoluminesensi adalah suatu metode optik yang digunakan untuk 

mengetahui struktur elektonik dari material. Prinsip kerja dari PL yaitu cahaya 

dikenai sampel kemudian akan diserap dan memberikan energi lebih pada material 

yang dikenal dengan proses photo-exitacion. Pada proses photo-excitation, elektron 

didalam material berpindah ke keadaan eksitasi. Saat elektron kembali ke keadaan 

dasar, elektron akan melepaskan energi yang berlebih melalu pancaran dari cahaya. 

Spektroskopi PL hanya memberikan informasi pada tingkat energi rendah dari 

sistem yang diamati. Selama terjadinya spekstroskopi PL, eksitasi dipicu 

menggunakan cahaya laser dengan energi yang lebih besar dari energi antara dua 

level energi yang berdekatan (bandgap pada semikonduktor). Spektrometer 

fluorosensi adalah instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur fluoresensi 

pada sampel. Pengukuran yang dilakukan fluoresensi yaitu panjang gelombang 

eksitasi dan  emisi, menggunakan faktor-faktor tambahan, variasi sinyal dengan 

waktu, suhu, konsentrasi, polarisasi, dan variabel lain. Berikut gambar skema 

spektrometer fluorosensi, yang menggunakan sumber laser [27]. 

 

 

Gambar 2.8 Skema spektrometer fluoresensi [27]. 
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