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Fungsi  Alat: Menentukan jenis dan jumlah elemen yang menyusun suatu sampel. 
 
CARA PENGOPERASIAN ALAT: 

1. Sebelum memulai menjalankan alat, cek terlebih dahulu kondisi nitrogen dalam tabung mesin. 
Apabila nitrogennya kurang maka harus ditambahkan dan siapkan nitrogen cadangan. 

2. Hidupkan spektrometer XRF dengan menekan tombol merah ke atas pada sisi kiri mesin. 
3. Nyalakan power supply, tekan tombol power pada komputer dan printer, lalu klik ganda ikon 



PCEDX, maka muncul menu utama pada layar komputer. 
4. Pasang sampel pada “chamber cover” yang ada dalam mesin XRF, dengan membuka pintu lalu 

menutupnya kembali dengan menekan tombol pada alat atau bisa dikontrol dari software.   
5. Klik menu “maintenance” pada menu utama lalu klik “manual control” dan pilih “open” untuk 

membuka “chamber cover” dan masukkan sampel yang akan diuji dengan hati-hati pada titik 
tengah ”Chamber Cover”, apabila sampel sudah dipastikan “ready” kemudian pilih “close” untuk 
menutup kembali penutup “Chamber Cover”. Kemudian klik “Initialize Instrument” untuk 
mengecek suhu dalam alat setelah diisi nitrogen cair, kalau “Detector Temp” sudah OK berarti 
sudah siap kalau tidak cukup dingin maka harus ditambahkan lagi nitrogen cairnya dan 
membutuhkan waktu 5-15 menit untuk menstabilkan “Spectrometer”. 

6. Perhatikan “State of Instrument” pada menu “Maintenance” apabila sudah “OK” semua artinya 
alat sudah “Ready” yang ditandai dengan nyala lampu “Ready” pada alat. 

7. Klik menu “Analysis” lalu muncul menu analisis, kemudian klik “Analytical Group” untuk 
menentukan jenis analisis yang akan digunakan. Setelah itu klik “Sample Name” untuk menulis 
nama/kode sampel yang akan diuji, nama/kode sampel harus sesuai dengan yang tertera pada 
tempat sampel dari ruang preparasi.  

8. Setelah itu klik “Instrument Setup” maka akan muncul “Start-up status” dan muncul pertanyaan 
“Instrument is not initialized, Initialize?” klik “OK”. Kemudian nyalakan mesin X-Ray pada menu 
preparation control, maka akan muncul pertanyaan “Please Turn on X-ray power” laul klik “OK”.  

9. Langkah selanjutnya kembali ke menu “Analysis”, lalu klik “Start” untuk memulai pengujian. 
Proses pengujian bisa diamati pada menu ini juga dengan memperhatikan grafik yang 
ditampilkan dan “Measuring Channel”. Biasanya dibutuhkan waktu kira-kira 30 menit untuk 
memindai satu sampel. 

10. Pada saat memindai sampel, lampu warna kuning menyala berarti sedang menjalankan radiasi 
sinar X. Mesin akan berbunyi setelah pemindai sampel dan lampu tanda aktivasi sinar X mati. 

11. Keluarkan sampel pelan-pelan dari “Chamber Cover” jika ingin menguji sampel selanjutnya. 
12. Apabila pegujian selesai, hasilnya bisa diliat pada menu “Report”. Dan semua rekaman data 

akan tersimpan pada menu “Data”. 
13. Setelah semua sampel selesai diuji, pastikan tidak ada sampel yang tertinggla dalam “Chamber 

Cover”, kemudian matikan X-ray Power dengan meng-klik menu “Maintenance” lalu klik 
“Instrument setup”, pilih “X-ray Power Off” kemudian “Execute Shutdown”. 

14. Untuk keluar dari software EDX nya klik tombol “X” pada “PCEDX-Main Menu” kemudian akan 
muncul “Quit EDX-System. Ok?” klik “yes”. 

15. Setelah semuanya selesai, matikan komputer dengan meng-klik “Shut Down” pada menu 
windows. 

16. Jangan lupa untuk menekan tombol power off pada spektrometer dan tombol power printer dan 
juga power supply. 
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Fungsi  Alat:  
– Topografi, yaitu ciri-ciri permukaan dan teksturnya (kekerasan, sifat memantulkan cahaya, dan 
sebagainya). 
– Morfologi, yaitu bentuk dan ukuran dari partikel penyusun objek (kekuatan, cacat pada Integrated 
Circuit (IC) dan chip, dan sebagainya). 
– Komposisi, yaitu data kuantitatif unsur dan senyawa yang terkandung di dalam objek (titik lebur, 
kereaktifan, kekerasan, dan sebagainya). 
– Informasi kristalografi, yaitu informasi mengenai bagaimana susunan dari butir-butir di dalam objek 
yang diamati (konduktifitas, sifat elektrik, kekuatan, dan sebagainya). 
 



CARA PENGOPERASIAN ALAT: 
A. Penyiapan Peralatan Uji SEM 

1. Nyalakan power switch of electrical source box.  
2. Secara berturut-turut nyalakan water cooling circulation (water chiller), set 20oC, main power 

key of SEM dengan cara On-Start-On lagi. 
3. Nyalakan komputer dan printer. 
4. Klik “xT Microscope server found” yang ada pada shorcut atau icon dekstop dan tunggu sampai 

HT ready. Klik tombol “Start”. Login dengan user dan password.  
5. Setelah itu “Stage Movement” akan berpindah secara otomatis, tekan tombol ESC untuk 

menghentikan. 
6. Pada Tampilan xT Microscope control window bagian 

sudut kanan bawah akan menunjukkan informasi 
tentang status dari Vacuum, Stage, Gun dan HV. 
Tekanan dari Chamber dan Column akan ditampilkan 
dalam status. Apabila lampu indikator status 
vacuumnya berwarna hijau menunjukkan alat berfungsi 
dengan baik. Apabila lampu indikator berubah menjadi 
abu-abu menunjukkan sistem sedang “off” dan apabila 
berubah menjadi warna orange menunjukkan masa 
transisi antara “off” dan “Ready”. Ketika tekanan dalam 
Chamber dibawah 2.48x10-4 Torr, lampu indikator Chamber akan berubah menjadi hijau. 

7. Klik tombol “Vent” di “Vacuum Mode” pada “Beam Control Panel” untuk membuka “SEM 
Chamber”. Warna dari Ikon Chamber akan berubah dari hijau ke orange. Tarik perlahan pintu 
dari Chamber lalu masukkan sampel dan letakkan sample holder ke specimen stage. Pastikan 
sampel tidak akan jatuh pada saat pengujian. 

8. Peralatan dinyatakan telah siap dan apabila kondisi kevakuman telah tercapai.   
9. Standar bahwa peralatan telah stabil dilakukan dengan melihat layar monitor yang 

ketajamannya merata. 
10. Apabila pengujian telah selesai, rubah status beam menjadi “Off” dengan menekan tombol 

“Beam On”. Tombol akan berubah dari kuning menjadi abu-abu. 
11. Vent chamber dengan meng-klik tombol “Vent” pada Beam Control dan tunggu sampai Vent 

selesai lalu buka pintu Chamber. 
12. Pastikan sampel dalam kondisi baik, keluarkan sampel perlahan dari specimen stage.  
13. Tutup kembali pintu Chamber dan klik tombol “Pump” dibawah menu “Beam Control” untuk 

memompa Chamber ke “High Vacuum”. 
14. Tunggu sampai “Vacuum Icon” berubah menjadi hijau. Kemudian tekan tombol “STOP” pada 

server window, tunggu sampai server selesai unloading (bar yang warna hijau akan terlihat 
kosong) 

15. Log off dari server. 
Tanggal disahkan :  Tanda Tangan :  
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Fungsi  Alat: Mengidentifikasi phasa mineral/material anorganik dalam sampel padatan 
 

 
 
 
CARA PENGOPERASIAN ALAT: 

17. Tekan tombol warna kuning MCB 3-Pass lalu nyalakan pendingin dengan menekan tombol ON 
pada Water Chiller (Orion), tunggu hingga temperatur mendekati 18oC  

18. Hidupkan mesin XRD dengan menekan tombol merah ke atas pada sisi kiri mesin. 
19. Pasang sampel pada “sample stage” yang ada dalam mesin XRD, lalu tutup kembali pintunya.   
20. Hidupkan komputer, lalu klik ganda menu PCXRD maka muncul menu utama pada layar 

komputer 
21. Klik menu “display & setup” lalu buka  tutup pintu, warna hijau menunjukkan signal dalam 



kondisi baik, kemudian klik Close lalu Ok.  
22. Klik menu “Right Gonio Condition” lalu klik Edit, akan muncul di layar File & Sample Condition 

Edit. Isi nama file dan nama sampel. Bisa menggunakan nama sama. Jika ingin mengubah 
parameter analisis, maka klik “Modify” namun jika tetap mengikuti parameter sampel 
sebelumnya, maka klik “New”. 

23. Jika dipilih “New”, lalu klik “Close”.   
24. Langkah selanjutnya adalah klik Append, lalu pada lajur “After Analysis Option” berikan tanda 

centang pada kotak “stop” dan “start”. 
25. Klik “Right Gonio Analysis” pada menu utama, jika sudah muncul identitas sampel yang akan 

diuji, lalu centang kotak “stop” kemudian klik “START”. Mesin akan memindai sampel. Waktu 
yang diperlukan tergantung pada parameter yang dinput seperti rentang sudut 2-theta  scanning 
step. Biasanya diperlukan waktu kira-kira 30 menit untuk memindai satu sampel. 

26. Pada saat memindai sampel, lampu warna kuning menyala berarti sedang menjalankan radiasi 
sinar X. Mesin akan berbunyi setelah pemindai sampel dan lampu tanda aktivasi sinar X mati. 

27. Keluarkan sampel jika ingin menguji sampel selanjutnya. 
28. Untuk mematikan mesin XRD, terlebih dahulu menutup Program PCXRD lalu komputer 

dimatikan. Tekan tombol warna merah pada sisi kiri mesin ke arah bawah, lalu tekan tombol OF 
pada water chiller. 
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Standar Acuan       :    ASTM-D4239 
 

Fungsi  Alat: Menentukan kandungan Sulfur dan Carbon pada batubara atau material 
organik lainnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARA PENGOPERASIAN ALAT: 

A. Menyalakan Instrument 
Pastikan Gas Oksigen sudah terpasang pada instrument dan setting regulator ± 40 Psi 
1. Menyalakan Determinator SC-144DR; Pindahkan saklar power ke posisi ON 
2. Menyalakan Balance; Tekan tombol power tunggu sampai muncul angka pada layar 



balance 
3. Menyalakan  Komputer dan Printer 
4. Klik ganda icon SC-144DR  pada layar dekstop komputer untuk mengaktifkan software 
5. Klik  Diagnostics, tunggu sampai semua setting pada ambient monitor  tercapai  dan 

stabil   (1 – 2 jam). 
B. Persiapan Analisis 
1.  Lakukan analisis Blank (2 – 3 kali) sebelum analisis sampel. 

a.  Klik Add Sampel, pada kolom Name pilih Blank (berat 1.0000g otomatis akan 
dimasukkan). 

b. Klik Analyze, setelah muncul perintah untuk memasukkan sampel ke dalam furnace, 
tekan OK, maka analisis blank dimulai. 

2.  Lakukan analisis dengan sample/standard untuk Conditioning (2-4 kali). Langkahnya 
sama seperti melakukan analisis sampel. 

3. Pastikan semua metode yang akan digunakan untuk analisis sampel sudah dikalibrasi. 
Catatan: Analisis Blank dan Conditioning dilakukan pada saat memulai analisis atau lama 
tidak digunakan ataupun saat Anhydrone baru diganti. 
C. Analisis Sampel 
1. Klik Add Sample atau tekan tombol F3 pada keyboard untuk menambah jumlah 

sample. Pilih Method sesuai dengan analisa yang akan dilakukan 
2. Timbang sample yang akan dianalisa. 

a. Letakkan Sample Boat (crucible) diatas timbangan 
b. Tekan TARE untuk menera sampai stabil ( 0,000 gr) 
c. Letakan sample yang akan di analisa kedalam Sample Boat (crucible) ± 0,25 gr. 

Sample dibuat serata mungkin pada crucible. 
d. Tekan tombol Print  pada Balance atau masukan secara manual setelah pembacaan 

stabil. 
3. Tekan Analyze atau tombol F4 pada keyboard untuk mulai analisa. 
4. Tunggu sampai muncul pesan “ Push the sample boat into the furnace” kemudian 

tekan sample boat (crucible) kedalam furnace sampai menyentuh Boat Stop. 
5. Setelah analisa selesai keluarkan sample Boat (Crucible). 
D. Mematikan Peralatan. 
1. Tutup/keluar dari program SC-144DR, matikan computer. 
2. Matikan Analyzer. 
3. Tutup tabung Gas. 
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CARA PENGOPERASIAN ALAT: 
 
A. Menyalakan Instrument 

Pastikan Gas Oksigen sudah terpasang pada instrument dan setting regulator 450 Psi. 
 
a. Tekan saklar power ke posisi ON (letak saklar di bagian belakang instrument). 
b. Nyalakan Balance dengan menekan tombol power. 
c. Nyalakan Printer. 
d. Klik Diagnostic kemudian Chart. 
e. Tunggu sampai “Ambient Chart” stabil (kurang lebih 2-5 menit). 

 
 

B. Persiapan Analisis 

Sebelum analisis dilakukan, pastikan: 
− “Ambient Monitor” sudah stabil dan masuk range. 

Parameter Nominal Range 
Bucket Ambient 13 – 33 Celcius 
Jacket Ambient 13 – 33 Celcius 
Ignitor 29.00 – 30.00 29 – 30 Volt 

Fan (DAC) Enable 2730-Disable 2048 0 - 4095 
 

Dengan memilih menu DIAGNOSTIC-CHART pada window utama lembar kerja, maka 
akan muncul layar diagnostic seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

− Instrument sudah dikalibrasi dengan Standard Sample (Benzoic Acid). Kemudian isi 
Bomb Bucket dengan Aquades sebanyak 2000 ml sesuai takaran dari Pipette Tank. 

 
C. Analisis Sampel 

1. Isi parameter-parameter seperti NAME, METHOD, VESSEL, OPERATOR, ID, 
CODE, WEIGHT, FUSE, NITROGEN, dll pada kolom yang tersedia. 

2. Timbang sample yang akan dianalisis. 
a. Letakkan sample Boat (crucible) di atas timbangan 
b. Tekan TARE untuk menera sampai stabil (0,00 gr) 
c. Letakkan sample yang akan dianalisa ke dalam Sample Boat (crucible) dengan 

berat ± 1 gr. 
d. Tekan tombol Print (Ω) pada Balance atau masukkan secara manual setelah 

pembacaan stabil. 
3. Letakkan Crucible yang berisi sample dan pasang Fuse Wire pada Sample Holder. 

Jarak antara Fuse Wire dengan sample ± 0.5 cm dan tidak menyentuh Crucible. 
4. Pasang Sample Holder ke Combustion Vessel (Bomb) kemudian isi bomb dengan 

gas Oksigen sampai mencapai tekanan 420 psi (secara otomatis berhenti pada saat 
tekanan 420 psi). 



5. Letakkan Combustion Vessel (Bomb) ke dalam Bomb Bucket kemudian tutup 
Cover Bucket. 

6. Tekan tombol (F5) ANALYZE untuk memulai analisis. 
7. Setelah sample habis terbakar, secara otomatis besarnya nilai Kalori akan muncul 

pada layar. 

Catatan: 
− Tekan tombol ABORT (F6) pada saat analisis untuk membatalkan analisis 
− Masukkan koreksi fuse wire, nitrogen, moisture, sulfur, ash, dan lain-lain jika 

diperlukan. 
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INSTRUKSI KERJA LABORATORIUM PENGUJIAN 

GEOKIMIA DAN MINERAL 

Nama alat 
Merek 
Tipe 
Nomor Seri 
Kode Alat 
Lokasi Alat 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
 

Muffle Furnace 
YAMATO 
FO-310 
 
 
Lab. PBG, Lt. 2 
Gd.Geologi, Kampus 
Teknik Unhas, Gowa 

No. Dokumen 
Terbitan/Revisi 
Tanggal 
Penanggung 
Jawab 
Disahkan Oleh 

: 
: 
: 
: 
 
: 
 
 

 
1/0 
Agustus 2019 
Analis Lab.PBG 
 
Manager Teknis 

Standar Acuan       :   ASTM-D3172 
 
Fungsi  Alat: Menentukan kandungan air, abu dan zat terbang pada batubara yang disebut 

ANALISIS PROXIMATE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
CARA 

PENGOPERASIAN ALAT: 
 
A. Penentuan Kadar Air (ASTM-3173) 

a. Alat dan Bahan: Oven (minimum free space oven), cawan timbang dengan tutup, 
neraca analitik, penjepit cawan, desikator, gas nitrogen, batubara 212 µm. 

b. Prosedur/Cara Kerja: Atur suhu oven pada temperatur 105°C sampai 110°C sambil 
mengalirkan gas nitrogen. Timbang 1,0000 gram conto batubara ke dalam botol 
timbang yang telah diketahui beratnya. Tempatkan tutup botol timbang di bawah 
masing-masing botol tersebut. Masukkan botol timbang berisi conto ke dalam oven. 
Panaskan botol timbang berisi conto selama 11

2�  – 3 jam. 
Angkat botol timbang berisi conto yang sudah kering dari dalam oven, dan letakkan 
di atas lempengan logam sambil ditutup. Biarkan selama 10 menit, selanjutnya 
pindahkan ke dalam desikator. Timbang bila sudah dingin. Bila pemanasan belum 
sempurna ulangi pemanasan ± 30 menit dan perbedaan penimbangan tidak lebih dari 
1 mg. 

c. Perhitungan: Kadar air conto batubara dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan berikut: 

𝐌𝐌𝐚𝐚𝐚𝐚(%) =
𝐦𝐦𝟐𝟐 −𝐦𝐦𝟑𝟑

𝐦𝐦𝟐𝟐 −𝐦𝐦𝟏𝟏
× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏% 

Dengan: 
Mad adalah kadar air lembab dari conto batubara (%), m1 adalah berat cawan dan tutup 

(gram), m2 adalah berat cawan dan tutup + conto sebelum dipanaskan (gram), m3 
adalah berat cawan dan tutup + conto setelah dipanaskan (gram). 

Perbedaan yang diizinkan dalam analisis kadar air dengan metode manual sesuai dengan 
Tabel 1. 

Tabel 1. Perbedaan yang diizinkan analisis kadar air metode manual 



Kadar Air Repeatability Reproducib
ility 

Batubara dengan kadar air lembab < 5% 0,10 - 
Batubara dengan kadar air lembab ≥ 5% 0,15 - 

 

B. Penentuan Kadar Abu (ASTM-D3174; SNI-3478,2017) 

a. Alat dan Bahan: muffle furnace, cawan silika, neraca analitik dengan ketelitian 0,1 
mg, desikator, lempengan logam aluminium dan tang penjepit, batubara 212 µm. 

b. Prosedur/Cara Kerja: Panaskan cawan pada 815°C ± 10°C selama 15 menit, angkat, 
dinginkan lalu timbang. Timbang 1,0000 gram conto batubara ke dalam cawan yang 
telah diketahui beratnya. Panaskan conto tersebut dalam muffle furnace pada 
temperatur ruangan kemudian dinaikkan sampai temperatur 500°C dalam waktu 60 
menit dan biarkan pada suhu ini selama 30 menit. Pemanasan dilanjutkan sampai 
mencapai temperatur 815°C dan biarkan pada temperatur ini paling sedikit 60 menit. 
Setelah pembakaran dianggap sempurna, pindahkan cawan dari furnace. Letakkan di 
atas lempengan logam selama 10 menit masukkan ke dalam desikator, timbang 
setelah dingin (temperatur kamar). Bila pembakaran kurang sempurna, panaskan 
kembali cawan + abu ± 15 menit pada 815°C dan perbedaan penimbangan tidak lebih 
dari 1 mg. 

c. Perhitungan: Kadar abu conto batubara dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan berikut: 
 

𝐊𝐊𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐊𝐊 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 (%) =
𝐦𝐦𝟑𝟑 −𝐦𝐦𝟏𝟏

𝐦𝐦𝟐𝟐 −𝐦𝐦𝟏𝟏
× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

Dengan: 
m1 : berat cawan dan tutup kosong (gram) 
m2 : berat cawan dan tutup dengan conto (gram) 
m3 : berat cawan dan tutup ditambah abu (gram) 

Perbedaan yang diizinkan dalam analisis kadar abu secara manual sesuai dengan tabel 2. 
 

Tabel 2. Perbedaan yang diizinkan analisis kadar abu metode manual 

Jenis Conto Repeatibility Reproducibility 
Batubara dengan abu < 10 % 0,2 % absolut 0,3 % absolut 
Batubara dengan abu ≥ 10 % 2 % dari hasil rata-rata 3 % dari hasil rata-rata 

 
C. Penentuan Kadar Zat Terbang (ASTM-D3175) 

a. Alat dan Bahan: Muffle furnace, cawan silika bertutup, dudukan kawat baja sebagai 
tempat cawan, stop watch, lempengan logam aluminium, neraca analitik dengan 
ketelitian 0,1 mg, tang penjepit, batubara 212 µm. 

b. Prosedur/Cara Kerja: Letakkan cawan silika dan tutupnya dalam dudukan kawat baja, 
lalu panaskan pada suhu 900°C selama 7 menit. Angkat dudukan dan cawan dari dalam 
furnace lalu dinginkan di atas lempengan logam selama 5 menit, kemudian masukkan 



ke dalam desikator. Setelah dingin timbang cawan dengan tutupnya. Timbang 1,0000 
gram conto batubara dalam cawan tersebut. Ratakan permukaan conto dengan cara 
mengetuk-ngetukkan dasar cawan secara perlahan. 
Letakkan cawan dalam keadaan tertutup di atas dudukan. Masukkan dudukan tadi ke 
dalam muffle furnace, panaskan 900°C selama tepat 7 menit. Angkat dudukan dari 
furnace, dinginkan di atas lempengan logam selama 5 menit dan lanjutkan di dalam 
desikator. Timbang cawan bila sudah dingin. 

c. Perhitungan: Kadar zat terbang conto batubara dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan berikut. 

𝐊𝐊𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐊𝐊 𝐳𝐳𝐚𝐚𝐳𝐳 𝐳𝐳𝐭𝐭𝐊𝐊𝐚𝐚𝐚𝐚𝐭𝐭𝐭𝐭 (%) = �
𝐦𝐦𝟐𝟐 −𝐦𝐦𝟑𝟑

𝐦𝐦𝟐𝟐 −𝐦𝐦𝟏𝟏
× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏� − Mad 

Dengan: 
m1 : berat cawan dan tutup (gram), 
m2 : berat cawan dan tutup + conto sebelum pemanasan (gram) 
m3 : berat cawan dan tutup + conto setelah pemanasan (gram) 
Mad : kadar air (%) 
Perbedaan yang diizinkan dalam analisis kadar zat terbang secara manual sesuai dengan 
Tabel 3. 
Tabel 3. Perbedaan yang diizinkan analisis kadar zat terbang metode manual 

Jenis Conto Repeatability Reproducibility 
Batubara kadar VM < 10 % 0,30 % absolut 0,5 % absolut 
Batubara kadar VM ≥ 10 % 3 % dari hasil rata-

rata 
0,5 % absolut atau 4 % dari hasil 

rata-rata yang lebih besar 
 

Tanggal disahkan :  Tanda Tangan :  

 


