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Difraksi Sinar-X  

  

Difraksi sinar-X merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis padatan 

kristalin. Sinar-X merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang 

gelombang sekitar 1 Å, berada di antara panjang gelombang sinar gama (γ) dan 

sinar ultraviolet. Sinar-X dihasilkan jika elektron berkecepatan tinggi menumbuk 

suatu logam target (Gambar 1). 

  

 

Gambar 1  Pembentukan sinar-X. 

Elektron berkecepatan tinggi yang mengenai elektron pada orbital 1s akan 

menyebabkan elektron tereksitasi menyebabkan kekosongan (□) pada orbital 1s 

tersebut, dengan adanya pengisian elektron pada orbital kosong tersebut dari orbital 

yang lebih tinggi energinya akan memberikan pancaran sinar-X. 

  

  

Sinar-X yang diperoleh memberikan intensitas puncak tertentu yang bergantung 

pada kebolehjadian transisi elektron yang terjadi. Transisi Kα lebih mungkin terjadi 

dan memiliki intensitas yang lebih tinggi daripada transisi Kβ, sehingga radiasi Kα 

yang digunakan untuk keperluan difraksi sinar-X. Sinar-X juga dapat dihasilkan 

oleh proses perlambatan elektron pada saat menembus logam sasaran. Proses 

perlambatan ini menghasilkan sinar-X yang biasa disebut sebagai radiasi putih. 

Hasil dari semua proses tadi untuk logam tertentu adalah spektrum khas sinar-X, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Terdapat bentuk dasar yang terbentuk 

oleh radiasi putih dan puncak khas tajam yang bergantung pada kuantisasi transisi 

elektron. 
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Gambar 2.  Spektrum panjang gelombang sinar-X pada logam. 

Terdapat beberapa jenis pancaran panjang gelombang yang dihasilkan dengan 

intensitas yang berbeda, dimana panjang gelombang Kα1 memiliki intensitas yang 

lebih tinggi, sehingga digunakan dalam difraksi sinar-X. 

  

  

Sinar-X yang monokromatis sangat diperlukan dalam suatu eksperimen difraksi 

sinar-X. Untuk tujuan itu salah satunya dapat digunakan filter, yang secara selektif 

meneruskan panjang gelombang yang ingin digunakan. Untuk sinar-X dari tabung 

tembaga, biasanya digunakan lembaran nikel sebagai filter. Nikel sangat efektif 

dalam meneruskan radiasi Cu Kα, karena radiasi Cu Kβ memiliki cukup energi untuk 

mengionisasi elektron 1s Nikel, sedangkan radiasi Cu Kα tidak cukup untuk 

mengionisasi. Dengan demikian, lembaran nikel tersebut akan mengabsorpsi semua 

panjang gelombang termasuk radiasi putih, kecuali radiasi Cu Kα. 

  

Hukum Bragg 

  

Suatu kristal memiliki susunan atom yang tersusun secara teratur dan berulang, 

memiliki jarak antar atom yang ordenya sama dengan panjang gelombang sinar-X. 

Akibatnya, bila seberkas sinar-X ditembakkan pada suatu material kristalin maka 

sinar tersebut akan menghasilkan pola difraksi khas. Pola difraksi yang dihasilkan 

sesuai dengan susunan atom pada kristal tersebut. 

  

Menurut pendekatan Bragg, kristal dapat dipandang terdiri atas bidang-bidang datar 

(kisi kristal) yang masing-masing berfungsi sebagai cermin semi transparan. Jika 
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sinar-X ditembakkan pada tumpukan bidang datar tersebut, maka beberapa akan 

dipantulkan oleh bidang tersebut dengan sudut pantul yang sama dengan sudut 

datangnya, seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 3, sedangkan sisanya akan 

diteruskan menembus bidang. 

  

Perumusan secara matematik dapat dikemukakan dengan menghubungkan panjang 

gelombang sinar-X, jarak antar bidang dalam kristal, dan sudut difraksi: 

nλ = 2d sin θ (Persamaan Bragg) 

λ adalah panjang gelombang sinar-X, d adalah jarak antar kisi kristal, θ adalah sudut 

datang sinar, dan n = 1, 2, 3, dan seterusnya adalah orde difraksi. Persamaan Bragg 

tersebut digunakan untuk menentukan parameter sel kristal. Sedangkan untuk 

menentukan struktur kristal, dengan menggunakan metoda komputasi 

kristalografik, data intensitas digunakan untuk menentukan posisi-posisi atomnya. 

  

 

Gambar 3. Pemantulan berkas sinar-X monokromatis oleh dua bidang kisi dalam 

kristal, dengan sudut sebesar θ dan jarak antara bidang kisi sebesar dhkl 

  

  

Difraksi Sinar-X Serbuk 

  

Salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan struktur suatu padatan 

kristalin, adalah metoda difraksi sinar-X serbuk (X-ray powder diffraction). Sampel 

mailto:rolan@rolanrusli.com
http://www.rolanrusli.com/


 

Rolan Rusli 

rolan@rolanrusli.com  

http://www.rolanrusli.com  

berupa serbuk padatan kristalin yang memiliki sejumlah besar kristal kecil dengan 

diameter butiran kristalnya sekitar 10-7 – 10-4 m ditempatkan pada suatu plat kaca 

dalam difraktometer seperti terlihat pada Gambar 4. 

  

  

 

Gambar 4  Skema difraktometer sinar-X serbuk. Tabung sinar-X akan 

mengeluarkan sinar-X yang yang difokuskan sehingga mengenai sampel oleh 

pemfokus, detektor akan bergerak sepanjang lintasannya, untuk merekam pola 

difraksi sinar-X. 

  

  

Pola difraksi yang dihasilkan berupa deretan puncak-puncak difraksi dengan 

intensitas relatif yang bervariasi sepanjang nilai 2θ tertentu. Besarnya intensitas 

relatif puncak dari deretan puncak tersebut bergantung pada jumlah atom atau ion 

yang ada, dan distribusinya di dalam sel satuan material tersebut. Pola difraksi 

setiap padatan kristalin khas, yang bergantung pada kisi kristal, unit parameter, dan 

panjang gelombang sinar-X yang digunakan. Dengan demikian, sangat kecil 

kemungkinan dihasilkan pola difraksi yang sama untuk suatu padatan kristalin yang 

berbeda. 
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Gambar 5.  Pola Difraksi Sinar-X Serbuk 

Metode Le Bail  

  

Pada pola difraksi sinar-X serbuk sering terjadi adanya overlap pada puncak 

difraksi terutama pada nilai 2θ yang tinggi. Dengan adanya overlap tersebut 

menyebabkan sulitnya pemisahan intensitas dari tiap-tiap pemantulan sinar, 

sehingga penentuan struktur sukar dilakukan. Namun, dengan metoda Rietveld, kini 

dimungkinkan untuk menentukan struktur kristal, terutama untuk struktur yang 

relatif sederhana, dari data difraksi serbuk. 

  

Sebagai langkah awal penggunaan metoda Rietveld, sering digunakan metoda Le 

Bail. Pada metode Le Bail, intensitas dari berbagai puncak difraksi dihitung dengan 

hanya menggunakan parameter sel satuan dan parameter yang mendefinisikan 

puncak. Dari analisis Le Bail akan didapatkan parameter sel dan plot Le Bail mirip 

plot Rietveld. 
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Gambar 6. Hasil Refinement Pola Difraksi Sinar-X Serbuk Menggunakan Metode 

Le Bail Dengan Menggunakan Program Rietica. 
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