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Analisis Pola Difraksi Sinar-X Serbuk  
Menggunakan Metode Le Bail  

Pada Program Rietica  
 
 
Pola difraksi sinar-X dapat dianalisis dengan cara dengan cara kualitatif dan 
kuantitatif. Analisis kualitatif difraksi sinar-X serbuk dapat dilakukan dengan 
menggunakan database yang ada pada PCPDFWIN (Powder diffraction file). 
Sedangkan untuk pendahuluan analisis dilakukan dengan menggunakan program 
komputer yaitu dengan menggunakan metode Le Bail. 
 
Pada metode Le Bail, intensitas dari berbagai macam pemantulan sinar dihitung 
dengan menggunakan suatu model acuan struktur yang sesuai. Dalam metode Le Bail 
ini dilakukan pergeseran nilai-nilai parameter kisi sehingga dihasilkan kemiripan 
struktur yang maksimal antara hasil difraksi sinar-X yang dihasilkan dengan struktur 
model acuan yang digunakan. Nilai-nilai parameter kisi tersebut, hasil dari pergeseran 
yang dilakukan akan menjadi parameter kisi dari difraksi sinar-X serbuk hasil 
eksperimen.     
 
Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah suatu petunjuk untuk analisis pola difraksi 
sinar-X serbuk dengan menggunakan metode Le Bail pada program Rietica. Petunjuk 
ini dibuat bagi siapa saja yang akan menggunakan program Rietica dalam melakukan 
refinement pola difraksi sinar-X dengan menggunakan metode Le Bail, terutama bagi 
para pemula untuk lebih memahami bagaimana dalam menganalisis pola difraksi 
sinar-X.  
 
Petunjuk refinement metode Le Bail ini, dibagi ke dalam tiga bagian utama petunjuk 
yaitu : 
1. Bagian pertama yang berisi tentang petunjuk pembuatan data file yang akan 

digunakan pada program Rietica 
2. Bagian kedua berisi tentang petunjuk pembuatan input file dan Refinement pada 

program Rietica 
3. Bagian terakhir adalah petunjuk interpretasi data output program Rietica 
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A. Pembuatan data file yang akan digunakan pada program Rietica  
 
Setelah kita sampel kita disinari dengan sinar-X, maka kita akan memperoleh 
softcopy data difraksi sinar-X yang terdiri dari intensitas difraksi dan sudut (2θ), 
biasanya dalam program exel atau txt.  
 
1. File tersebut kemudian dibuka dengan menggunakan program exel. Biasanya file 

tersebut berada dalam satu kolom pada program Exel tersebut (jika sudah dua 
kolom, maka silahkan lanjutkan ke prosedur ke 8), seperti terlihat pada gambar 
berikut:  
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2. Kemudian Blok semua data hasil XRD tersebut, seperti terlihat pada gambar 

berikut: 
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3. Setelah itu, file tersebut harus kita ubah menjadi dua kolom pada program Exel 

tersebut. Cara merubahnya adalah dengan mengklik Data, lalu Text to Column, 
seperti terlihat pada gambar berikut : 

 

 
 
 
Catatan : Untuk yang menggunakan program Exel 2007, prinsipnya sebenarnya sama 
dengan program Exel 2003, yaitu : 
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4. Kemudian akan nampak gambar seperti berikut : 

 
 

5. Selanjutnya klik Fixed with, dan lanjutkan dengan mengklik Next, akan terlihat 
gambar berikut : 
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6. Kemudian Klik Next lagi, dan nampak gambar berikut : 
 

 
 

7. Setelah itu maka klik Finish, dan data akan terpisah menjadi dua kolom yang 
berbeda pada program Exel seperti terlihat pada gambar berikut : 
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8. Setelah pemisahan data sudut (2θ) dan intensitas menjadi dua kolom tersebut, 
maka selanjutnya file tersebut kita simpan sebagai data agar dapat digunakan 
dalam program Rietica. File tersebut kita simpan dalam format xy . 

 
9. Untuk menyimpannya dalam format xy , dapat dilakukan dengan cara mengklik 

File lalu klik Save As, seperti terlihat pada gambar berikut : 
 

 
 
10.  Setelah itu akan nampak kotak perintah seperti pada gambar berikut: 
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11. Kemudian pada kotak File Names  tersebut yang tertulis Book1, isikan nama file 
dengan cara menuliskan nama file yang kita inginkan, dengan diapit koma 
pembuka dan koma penutup pada nama file tersebut, yang sebelumnya setelah 
nama file diberi titik dan xy, contohnya adalah “contoh data.xy” seperti 
ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

 
 
12. Setelah itu pada kotak Save as type dipilih Text (Tab delimited)  
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13. Terlihat seperti pada gambar berikut : 
 

 
 
14. Setelah itu Klik Save, lalu nampak kotak dialog seperti berikut :Masih dalam  
 

 
 
15. Kemudian Klik Ok, dan nampak gambar kotak dialog berikut, lalu klik Yes  
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16. Setelah itu tutup program Exel, dan akan nampak kotak dialog berikut : 
 

 
 

17. Klik Yes, dan nampak kotak dialog berikut : 
 

 
 
18. Klik Ok, dan nampak kotak dialog berikut : 
 

 
 
19. Klik Yes, dan file data untuk dijalankan pada program Rietica telah selesai dibuat. 
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B. Pembuatan input file dan Refinement pada program Rietica 
 
Setelah selesai membuat file data hasil difraksi sinar-X serbuk dari hasil eksperimen 
kita untuk dianalisis dengan menggunakan Metode Le Bail pada Program Rietica, 
selanjutnya kita membuat file input dari pola difraksi sinar-X model acuan (standar) 
yang akan kita gunakan pada proses refinement.  
 
Pembuatan file input dilakukan dengan cara sebagai berikut :  
 
1. Buka Program Rietica, akan terlihat gambar seperti gambar berikut:  
 

 
 

2. Klik icon New , akan nampak gambar seperti dibawah ini : 
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3. Klik a structure ubah menjadi an extraction, seperti terlihat dibawah ini: 
 

 
 
4. Selanjutnya klik OK ,  
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5. Akan terlihat kotak dialog seperti di bawah ini:  
 

 
 

6. Kemudian klik Cancel, setelah itu klik icon Input Fasa , seperti terlihat 
pada gambar : 

 

 
 

7. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti gambar berikut :  
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8. Kemudian isikan Parameter Input sesuai dengan yang diinginkan pada kotak 
dialog tersebut. 
 
Parameter Input yang mesti diisikan antara lain adalah: 
- Space Group 
- Nilai a, b, c, α, β, γ, dan nilai Z  
- Calculation Method adalah Le Bail 
 

 
 

9. Setelah semua parameter input telah dimasukkan, selanjutnya klik OK .  
 
 
Sebagai contoh pada petunjuk ini saya masukkan parameter sel dengan space group 
(grup ruang) I4/mmm, sistem kristal tetragonal, dengan nilai a = b = 3,926 Å; dan c = 
15,44 Å serta Z = 2. Seperti terlihat pada gambar berikut : 
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10. Kemudian input data dari model acuan yang menjadi standar kita tersebut di 

simpan (Save) dengan mengklik icon Save ,  
 

 
 
 
11. Lalu akan terlihat kotak dialog seperti di bawah ini: 
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12. Kemudian tuliskan nama file pada kotak File Name. Setelah itu klik Save. 

13. Setelah itu klik icon Refine ,  
 

 
 
14. Akan terlihat kotak dialog seperti di bawah ini: 
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15. Kemudian klik icon Input  , 
isikan nama file input yang telah kita buat (untuk contoh yang saya berikan di 
bawah ini adalah dengan nama file Latihan.inp ), seperti terlihat pada gambar di 
bawah ini: 

 

 
 
16. Setelah itu klik icon Data, Selanjutnya ikuti prosedur yang sama seperti 

memasukkan nama File Input pada prosedur nomor 12 – 14. Pada contoh ini saya 
gunakan nama Filenya adalah Data XRD Latihan, seperti terlihat pada kotak 
dialog berikut ini: 
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17. Setelah itu Klik angka 1 menjadi 5 – 10 yang ditunjukkan dengan anak panah 

(dalam contoh ini saya jadikan bernilai 10), dan klik Dinamic Plotting, sehingga 
akan terlihat seperti di bawah ini: 

 

 
 
18. Setelah itu klik Start, yang selanjutnya klik Step, untuk melakukan proses 

Refinement, akan terlihat seperti pada gambar berikut: 
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19. Refinement dilakukan terus  dengan mengklik Step tersebut, sampai tanda Step 

tersebut tidak dapat diklik,  seperti terlihat pada gambar berikut: 

 
20. Selanjutnya jika terjadi hal seperti di atas, maka klik Finish, yang menunjukkan 

bahwa refinement yang dilakukan telah selesai.  
 

21. Jika hasil Refinementnya belum bagus, seperti terlihat pada gambar di bawah ini, 
maka dapat dilakukan perubahan parameter untuk mendapatkan hasil refinement 
yang baik (contohnya diberikan pada lampiran 1 Halaman 26). 
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Parameter yang dapat di ubah yaitu: 

- Input Histogram  

- Input Fasa   

- Input Sampel, yang akan dijelaskan pada prosedur selanjutnya, pada 
nomor 21 – 23 
 

22. Input Histogram  
Yang dapat di ubah antara lain zero, B-1, B0, dan B1 dengan cara 
mengklik seperti terlihat pada gambar berikut yang ditunjukkan oleh 
anak panah 
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23. Input Fasa 

 
Yang dapat di ubah antara lain a, b, c, seperti terlihat pada gambar 
berikut yang ditunjukkan oleh anak panah (karena pada contoh yang 
saya berikan memiliki space group I4/mmm yang bersturktur tetragonal, 
maka nilai parameter kisi untuk a = b, sehingga yang diklik cukup nilai a 
dan c saja).   
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24. Input Sampel 

 
Yang dapat di ubah antara lain u, v, w, Asy1, dan Gam0, seperti terlihat 
pada gambar berikut yang ditunjukkan oleh anak panah 
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C. Interpretasi Data Output Program Rietica 
 
Setelah proses refinement telah selesai kita lakukan, maka perlu dilakukan 
interpretasi data hasil refinement.  
 
Proses interspretasi data, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
 
1. Untuk menyimpan file gambar hasil refinement yang telah kita lakukan yaitu, 

Pada plot gambar dari program Rietica, klik icon save  dari toolbar 
seperti yang terlihat pada gambar berikut: 

 

 
 

 
2. Setelah itu akan nampak kotak dialog seperti di bawah ini : 
 

 
 
 
 
 

 



Created By Rolan Rusli 25 

3. Pada kotak dialog tersebut, isikan nama file gambar yang akan kita buat 

tersebut, misalkan BIFEVOX , seperti terlihat pada gambar berikut : 
 

 
 

4. Kemudian klik save, untuk menyimpan file gambar tersebut. 
 
5. Selanjutnya untuk melihat output hasil refine kita, seperti parameter cell, HKL, 

dan lain-lain, dapat dilakukan dengan cara, klik Information , lalu klik View 
Output , seperti terlihat pada gambar berikut: 
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6. Contoh hasil file Output  tersebut terlihat seperti pada gambar berikut : 
 

 
 

7. Dari file tersebut, kemudian lihat data hasil refine di siklus ke 30 (cycle 30), 
yang merupakan siklus terakhir dari refine yang kita lakukan, karena hasil 
semua siklus diberikan pula pada file tersebut. Pada file ini disajikan pula data 
parameter cell, volume cell, Rp, Rwp,  χ (GOF), serta HKL , dan 
lain-lain dari hasil refine kita.  

 
8. Interpetasi hasil output kita seperti terlihat pada gambar berikut: 
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Rp, Rwp, dan  χ (GOF)  

Volume  
sel 

Parameter 
sel 

SIKLUS  30  

Standar Deviasi parameter sel 
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Terima Kasih, semoga bermanfaat bagi yang akan menggunakannnya. 
 

 
 
Bandung, 19 Januari 2011 

 
 
 

Rolan Rusli 
 
 
 
 
 

h, k,  dan  l  
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Lampiran 1. Contoh hasil refinement  
 
Hasil refinement dengan metode Le Bail terhadap data difraksi sinar-X untuk oksida 
Sr2Bi4Ti5-xFexO18 pada rentang 2θ antara 15° – 80° dalam sistem kristal ortorombik 
grup ruang B2cb dan Z = 4, menunjukkan kecocokan antara data hasil difraksi sinar-
X (titik hitam) dan kalkulasi (garis merah) dimana titik-titik difraksi terjangkau oleh 
garis kalkulasi dan perbedaan keduanya sangat kecil (garis hijau yang mendatar), 
yang ditunjukkan pada Gambar 1. Hasil refinement diperoleh nilai Rp, Rwp dan χ 
yang berada pada rentang yang masih dapat diterima untuk suatu proses refinement. 
Dengan demikian terdapat kesesuaian antara stuktur oksida hasil sintesis ini dengan 
struktur oksida acuan.   
 

    

 

    
 
 
Gambar 1 Plot Le Bail oksida Sr2Bi4Ti5-xFexO18 (x = 0,25–1)  
 (a) Sr2Bi 4Ti 4,75Fe0,25O18, (b) Sr2Bi 4Ti 4,5Fe0,5O18,  
 (c)   Sr2Bi4Ti4,25Fe0,75O18, dan (d) Sr2Bi4Ti4FeO18.  
 Tanda + yang berwarna hitam merupakan data pengamatan hasil 

difraksi sinar-X,  garis merah adalah hasil kalkulasi, garis vertikal 
warna biru adalah posisi Bragg yang diharapkan, garis hijau adalah 
perbedaan antara hasil kalkulasi dan data pengamatan difraksi sinar-X 
(perbedaan antara tanda + berwarna hitam dan garis merah)   

a 
b 

c d 


