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ABSTRAK 
UJI KOMPOSISI UNSUR-UNSUR DALAM ZIRKONIA DARI HASIL OLAH MINERAL ZIRKON. Telah 
dilakukan analisis unsur dalam butiran zirkonia (ZrO2) dari bahan baku mineral zirkonium silikat (ZrSiO4) 
dengan proses peleburan menggunakan metode basah (NaOH).  Analisis unsur-unsur dibagi menjadi 2 
kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok analisis unsur umur paruh pendek yaitu Ti, Mg, Cu, V, 
Al dan Mn (enam unsur), konsentrasi unsur terkecil dalam kelompok ini adalah V dengan kadar 2,301±0,20 
mg/kg, sedangkan yang tertinggi adalah unsur Ti dengan kadar 158,137±11,4 mg/kg.  Kelompok kedua ada 8 
unsur yaitu kelompok umur paruh menengah dan panjang (Na, La, Sc, Co, Fe, Nb, Hf, dan Zr). Konsentrasi 
terkecil adalah unsur Sc = 0,940 ± 0,06 mg/kg, unsur minor Nb dengan kadar 0,260 ± 0,013 % dan unsur 
mayor Hf, Zr masing-masing mempunyai kadar 1,484±0,115 % dan 71,624±1,60 %.  Zirkonium dalam 
bentuk oksida secara nilai komersial berupa ZrO2 + HfO2  dengan konsentrasi 98,499 %. Kontrol mutu hasil 
analisis dilakukan dengan menganalisis konsentrasi unsur Hf dan Zr dalam bahan acuan JCRM  (Japan 
Certified Reference Materials) R 501 zircon sand dalam bentuk oksida. Berdasarkan hasil yang diperoleh, 
nilai akurasi ZrO2+HfO2  adalah 98,317 % dan nilai presisi adalah 0,533 %. Berdasarkan rekomendasi 
IAEA, kontrol mutu telah memenuhi kriteria untuk diterima dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Kata Kunci : Analisis unsur, zirkonia, AAN, kontrol mutu 

ABSTRACT 
THE COMPOSITION TEST OF ELEMENTS IN THE ZIRCONIA FROM TREAT PRODUCT OF ZIRCON 
MINERAL.  The analysis of elements in the zirconia (ZrO2) from raw materials of zirconium silicate (ZrSiO4) 
mineral has been conducted with smelting process using wet methods (NaOH). Analysis elements are divided 
into two groups. The first group is a group of elemental analysis of the short half-life was Ti, Mg, Cu, V, Al 
and Mn (six elements). The concentration of the smallest in this group is V element with concentration of 
2.301±0.20 mg/kg, while the highest is Ti element with concentration of 158.137 ± 11.4 mg/kg. There are 
eight elements in the second group, namely the group of medium and long half-life (Na, La, Sc, Co, Fe, Nb, 
Hf, and Zr). The smallest of concentration is Sc element = 0.940 ± 0.06 mg/kg, Nb element of minor with 
levels is 0.260 ± 0.013%, Hf and Zr elements of major, each have levels of 1.484 ± 0.115 % and 71.624 ± 
1.60%, respectively.  Zirconium  in oxide form, its commercial value is 98.499 % by ZrO2 + HfO2. Quality 
control of analytical results is conducted by analyzing the concentration of Hf and Zr elements in JCRM 
(Japan Certified Reference Materials) R 501 zircon sand in the form of oxides reference materials. The 
accuracy value of ZrO2 + HfO2 is 98.317% and precision value is 0.533%. Based on IAEA recomendation, 
quality control has suitable were criteria to acceptance with 95% of confidence level. 

Keywords : Analysis of elements, zirconia, NAA, quality control  

 
 
 

PENDAHULUAN 
akin meningkatnya penggunaan zirkonia 
sekarang ini, mendorong penrkembangan 

teknologi yang tepat untuk megambilan zirkonia dari 
mineralnya, oleh karena itu diperlukan usaha untuk 
peningkatan kualitas yang memadai dan dapat 
dipercaya hasih pengujiannya. Laboratorium yang 
handal harus memenuhi berbagai kriteria antara lain 
tenaga kerja yang professional, sarana dan prasarana 
yang memadai, peralatan laboratorium yang handal, 
secara berkala dilakukan kalibrasi oleh laboratorium 

yang mutahir serta mempunyai struktur organisasi 
laboratorium yang baik, mempunyai system 
pengarsipan laporan penelitian. Kebenaran dan 
keabsahan hasil pengujian/penelitian sangat 
tergantung pada keberadaan dan ketelitian alat ukur 
dan alat uji yang digunakan. 

Pembuatan senyawa ZrO2 (zirkonia) dari 
meneral pasir zirkon dapat dilakukan dengan cara 
proses basah maupun proses kering, yang masing-
masing proses mempunyai kelebihan dan 
kelemahannya. Pada proses basah yang melalui 
tahapan proses akan menghasilkan ZrO2. Pada proses 

M 
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kering tidak menghasilkan ZrO2 secara langsung, 
perlu proses tertentu yang akan menghasilkan ZrO2, 
proses tersebut adalah deklorinasi. Proses kering ini 
tahapan prosesnya lebih singkat dibanding proses 
basah dan sangat sedikit hasil limbahnya [1].  Pada 
laporan penelitian ini, pembuatan zirkonia yang 
digunakan adalah proses basah.  Pengolahan mineral 
zirkon menjadi zirkonia menggunakan metode basah, 
pada tahap pertama adalah peleburan pasir zirkon 
dengan pereaksi soda api [2-4]. Reaksi yang terjadi 
pada proses peleburan seperti pada persamaan (1). 
 

ZrSiO4+4NaOH Na2ZrO3+Na2SiO3+2H2O (1) 
 

Hasil proses peleburan berisi natrium zirkonat 
(Na2ZrO3) yang mudah larut dalam air dan natrium 
silikat (Na2SiO3), bersifat tidak larut dalam air.  
Tahapan kedua proses pemurnian dilakukan dengan 
melindi leburan menggunakan air [2,3]. Reaksi yang 
terjadi dalam proses pelindian menggunakan air 
diduga sebagai berikut persamaan (2). 
 
Na2ZrO3+Na2SiO3+8H2O Na2SiO3+Na2ZrO3.8H2O (2) 
 

Proses pelindian air bertujuan memisahkan 
Na2ZrO38H2O dari Na2SiO3, proses yang terjadi 
adalah Na2SiO3 larut dalam air [5].  Tahap ketiga 
proses pelindihan menggunakan HCl sehingga 
diperoleh ZrOCl28H2O sesuai reaksi persamaan (3): 
 
Na2ZrO3.8H2O+4HCl ZrOCl2.8H2O+2NaCl+2H2O (3) 
 

Hasil yang diperoleh berupa ZrOCl2.8H2O yang 
merupakan umpan pembuatan zirkonia dengan 
kestabilan parsial [5]. Pembuatan zirkonia kestabilan 
parsial dilakukan melalui proses pengendapan 
menggunakan larutan ammoniak (NH4OH), hasil 
yang diperoleh kemudian dikalsinasi sehingga 
diperoleh ZrO2, reaksi yang terjadi diperkirakan 
seperti persammaan (4) dan (5). 
 

ZrOCl2.8H2O  + NH4OH Zr(OH)4 + NH4Cl (4) 

ZrOCl2.8H2O   ZrO2 + 2HCl + 7H2O   (5) 
 

Untuk mengetahui kualitas hasil olah mineral 
zirkon menjadi zirkonia perlu dilakukan kualititas 
kontrol hasil. Hal ini dapat dilakukan dengan analisis 
unsur-unsur yang terikut dalam ZrO2 hasil proses. 
Analisis unsur-unsur (Hf, Ce, Nb, Mo, Ti, Mg dan 
Na) diharapkan memenuhi skala industri maupun 
keperluan murni nuklir. Salah satu metoda untuk 
mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam 
ZrO2 adalah dengan metoda analisis aktivasi neutron 
[6-8] 

Kelebihan metode AAN dengan metode 
spektrometri lainnya adalah dengan preparasi sampel 
yang relatif sederhana waktu analisis yang relatif 

singkat multi unsur, tidak memerlukan perlakuan 
kimia, dan hasil analisis cukup akurat.  Selain itu 
metoda AAN merupakan metoda yang tidak merusak 
sehingga tidak banyak memerlukan bahan serta 
memiliki sensitivitas dan selektivitas tinggi serta 
mampu menganalisis unsur dalam orde ng/kg sampai 
dengan mg/kg [7,9]. 

Zirkonia (ZrO2) sangat penting untuk aplikasi 
industri, mempunyai kekuatan tinggi, ketangguhan 
patah tinggi, kekerasan tinggi, ketahanan kimia yang 
sangat baik, baik konduktivitas oksigen dan sifat 
tahan api yang sangat baik, zirkonia juga memiliki 
sifat yang penting bagi perumusan keramik dan 
dielektrik dalam teknologi canggih aplikasi dalam 
industri elektronik [2,10]. Aplikasi dalam kedokteran 
gigi zirconia murni dapat digunakan sebagai 
biomaterial keramik [11]. Dalam bidang industri 
nuklir, zirkon dimanfaatkan sebagai bahan struktur 
reaktor nuklir maupun kelongsong bahan bakar 
nuklir, selain itu pada bahan bakar reaktor suhu 
tinggi zirkon dalam bentuk zirkon karbida (ZrC) 
sebagai bahan pelapis kernel uranium untuk Reaktor 
Suhu Tinggi (HTR) [4]. 
 

TATA KERJA 
Preparasi 
1. Bahan yang dipersiapkan seperti acuan standar 

CRM Na2ZrO3, dengan kandungan ZrO2= 66,598 
± 0,061 % dan HfO2 = 1,069 ± 0,008 %; JCRM R 
501 Zircon Sand No 1, dengan kandungan ZrO2 + 
HfO2= 66,5 ± 0.08 %.  Zirkonia (ZrO2) hasil 
olahan pasir zirkon yang akan ditentukan kadar 
dan pengotornya. 

2. Dilakukan penimbangan bahan tersebut masing-
masing 100 mg dengan timbangan analitik yang 
terkalibrasi dan langsung di masukkan ke dalam 
vial bersih.  Disiapkan kelongsong iradiasi 
kemudian dimasukkan cuplikan yang telah 
ditimbang yaitu sampel dan standar dan bahan 
acuan dan blanko, kelongsong berikan cuplikan 
tersebut siap untuk diiradiasi. 

Iradiasi dan pencacahan 
Iradiasi dilakukan dalam fasilitas sistem rabbit 

Lazy Susan, reaktor nuklir Kartini Yogyakarta.  
Waktu iradiasi dilakukan 2 × 6 jam (untuk umur 
paruh panjang) dengan fluks neutron bekisar 
2.1011n.cm-1.s-1. Waktu pencacahan dilakukan setelah 
pendinginan 3-5 hari untuk unsur yang mempunyai 
umur paruh sedang dan setelah 3-4 minggu untuk 
unsur yang mempunyai umur panjang. Untuk umur 
paruh pendek iradiasi dilakukan pada fasilitas 
pneumatik dengan perincian waktu iradiasi, 
pendingan dan pencacahan masing-masing 3 menit, 8 
menit dan 5 menit. 
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Kontrol Mutu Hasil Analisis 
Pada kegiatan ini, kontrol mutu terhadap data 

yang dihasilkan dilakukan dengan menganalisis 
kandungan unsur-unsur dalam bahan Certified 
Reference Materials (CRM). Hasil yang diperoleh 
dibandingkan dengan nilai sertifikat dari CRM yang 
bersangkutan, akan menghasilkan nilai akurasi 
dengan persamaan (6). 
 

%100%100 ×
−

−=
S

AS

C
CC

Akurasi   (6) 

 
Selanjutnya hasil uji dinyatakan sebagai 

simpangan baku relatif (SBR) menentukan presisi 
dengan persamaan (7) dan (8) [12]. 
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Dimana 
CS dan CA =  Konsentrasi rerata sertifikat dan 

     rerata terukur 
X dan   =  Konsentrasi terukur dan konsentrasi 

     rerata 
SD dan RSD =  Standar  deviasi  dan Residual stan- 
        dar deviasi 

Sarana sebagai kualitas berdasarkan rekomen-
dasi IAEA digunakan bahan acuan SRM atau CRM.  
Pada penelitan in digunakan JCRM  (Japan Certified 
Reference Materials) R 501 Zircon Sand dan CRM 
Na2ZrO3 dari PSTA. Uji kualitas ini merupakan suatu 
cara untuk mengetes kebenaran dari data yang 
dihasilkan oleh suatu laboratorium setelah 
dibandingkan dengan bahan acuan standar CRM 
[13,14]. Uji kualitas ini merupakan suatu cara untuk 
mengetes kebenaran dari data yang dihasilkan oleh 
suatu laboratorium setelah dibandingkan dengan 
bahan acuan standar CRM yang dapat dipercaya serta 
menolaknya apabila hasil pengujiannya tidak sesuai 
dengan CRM yang digunakan. 

Persamaan berdasarkan rekomendasi IAEA 
dengan kriteria suatu pengujian diterima jika akurasi 
hasil pengujian bisa diterima dengan tingkat 
kepercayaan 95 %, apabila A1 ≤ A2 dimana A1 nilai 
konsentrasi dalam sertifikat dan hasil analisis serta 
A2 nilai ketidakpastian (U) sertifikat dan hasil 
analisis. Nilai A1 dan A2 dapat diketahui dengan 
persamaan (9) dan (10) sebagai berikut [15]. 
 

analisisett NilaiNilaiA −= arg1    (9) 
 

22
arg58,22 analisisett UUA +×=       (10) 

 
Perhitungan uji presisi diterima jaka B1 ≤ B2 

diperoleh melalui nilai ketidakpastian dengan kriteria 
penerimaan sesuai persamaan (11) dan (12) 
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σH  =  0,02 × C0,8495  dimana, konsentrasi unsur dalam 
sertifikat. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada Tabel 1 merupakan hasil pengukuran 

konsentrasi unsur-unsur untuk radionuklida berumur 
paruh pendek, ada 6 (enam) yang terdeteksi dalam 
sebuk zirkonia yaitu Ti, Mg, Cu, V, Al dan Mn.  
Pengukuran untuk unsur-unsur tersebut dilakukan 
dengan 4 kali pengulangan. Dari keenam unsur 
tersebut semuanya merupakan konsentrasi kelumit 
dimana unsur terkecil adalah V dengan konsentrasi 
2,301 ± 0,20 mg/kg sedangkan yang tertinggi adalah 
unsur Ti dengan konsentrasi 158,137 ± 11,4 mg/kg. 

Pada Tabel 2 merupakan hasil pengukuran 
konsentrasi unsur-unsur untuk radionuklida berumur 
paruh menengah dan panjang, ada 8 (delapan) yang 
terdeteksi dalam sebuk zirkonia yaitu Na, La, Sc, Co, 
Fe, Nb, Hf, dan Zr.  Dari hasil pengukuran unsur Na, 
La, Sc, Co dan Fe merupakan unsur kelumit, unsur 
Nb merupakan unsur minor dan Hf, dan Zr adalah 
unsur minor. Unsur kelumit yang terkecil 
konsentrasinya adalah unsur Sc = 0,940 ± 0,06 
mg/kg, unsur ninor Nb dengan konsentrasi 0,460 ± 
0,03 % dan unsur mayor Zr dengan konsentrasi 
sebesar 71,624  ± 1,60 %. 

Hasil uji komposisi untuk unsur paruh pendek, 
menengah dan panjang ini, merupakan salah satu 
hasil analisis pengujian dengan metoda AAN yang 
diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan 
CRM (Certified Reference Materials). Terkait dengan 
kegiatan pilot plant pembuatan zirkonia di PSTA-
BATAN maupun diluar lingkungan BATAN, maka 
sangat diperlukan adanya bahan acuan standar, baik 
sebagai CRM pasir zirkon, maupun CRM zirkonia. 

Hasil uji komposisi yang disajikan Tabel 3 
merupakan hasil analisis unsur yang teridentifikasi 
dalam butiran zirkonia dalam bentuk oksida logam.  
Pada tabel tersebut diketahui konsentrasi ZrO2 = 
96,75 ± 2,172 % dan HfO2 = 1,751 ± 0,135 %.  
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Sehingga konsentrasi ZrO2 + HfO2  adalah 98,499 % 
nilai ini merupakan nilai komersian perdangan bebas. 
Nilai komersial internasional kandungan ZrO2 + 
HfO2  adalah 96-99,5%, dan HfO2 biasanya 
mengandung 1,5-1,7 % [2]. Hasil uji komposisi 

unsur-unsur dalam bentuk oksida dengan metoda 
analisis aktivasi neutron (AAN) dapat digunakan 
sebagai salah satu aplikasi analisis pendukung 
pembuatan kandidat CRM in house PSTA. 

 
 

Tabel 1.  Hasil pengukuran konsentrasi untuk umur paruh pendek. 

Pengukuran 
Konsentrasi, mg/kg 

Ti Mg Cu V Al Mn 
1 171,372 39,130 10,238 2,328 35,207 4,137 
2 148,235 34,782 11,667 2,433 34,002 4,023 
3 149,019 39,130 10,00 2,433 33,450 4,367 
4 163,921 34,783 9,762 2,010 28,883 4,137 

Rerata 158,137 36,956 10,417 2,301 32,885 4,167 
SD 11,399 2,5102 0,856 0,200 2,767 0,145 

 
 

Tabel 2.  Hasil pengukuran konsentrasi untuk umur paruh menengah dan panjang. 

Pengukuran 
Konsentrasi (mg/kg) Konsentrasi (%) 

Na La Sc Co Fe Nb Hf Zr 
1 72,297 1,417 1,101 1,136 364,61 0,262 1,345 72,936 
2 67,249 1,457 0,960 1,152 326,25 0,285 1,559 72,819 
3 58,952 1,448 0,900 1,136 356,33 0,290 1,445 72,554 
4 72,351 1,453 0,860 1,152 364,61 0,202 1,597 68,229 
5 61,205 1,431 1,010 1,228 326,25 0,262 1,283 71,744 
6 64,136 1,438 0,963 1,136 356,33 0,285 1,541 70,922 
7 64,763 1,431 0,901 1,152 364,61 0,291 1,547 70,922 
8 64,514 1,411 0,860 1,228 326,25 0,203 1,559 72,865 

Rerata 65,683 1,436 0,940 1,165 348,15 0,260 1,484 71,624 
SD 4,7902 0,017 0,060 0,039 18,460 0,013 0,115 1,607 

 
 

Tabel 3.  Logam dalam bentuk oksida. 

Logam 
oksida 

konsentrasi 
mg/kg %

ZrO2 96,75 ± 2,172 
HfO2 1,751 ± 0,135 
NbO2 0,349 ± 0,014 
Fe2O3 995,67 ± 2,6 0,0995 ± 0,00026 
TiO2 263,567 ± 18,83 0,0264 ± 0,0019 
Na2O 177,06 ± 6,45 0,0177 ± 0,0006 
Al2O3 124,25 ±5,10 0,0124 ± 0,0005
MgO 61,583 ± 4,16 0,0062 ± 0,0004 
CuO 13,054 ± 1,37 0,0013  ± 0,0001 
V2O5 8,211 ± 0,12 0,0008 ± 0,00001
MnO2 6,591 ± 0,15 0,0007 ± 0,00002 
Sc2O3 2,883 ± 0,09 0,0003 ± 9E-06 
Co2O 2,646 ± 0,05 0,0003 ± 5E-06 
La2O3 3,368 ± 0,002 0,0003 ± 2E-06 
Jumlah 99,015 ± 2,36 
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Tabel 4.  Hasil uji nilai akurasi dan presisi konsentrasi menggunakan standar JCRM R 

501 zircon sand. 

Unsur 
Konsentrasi, % Bias 

(%) 
Akurasi 

(%) 
Presisi 

(%) sertifikat terukur 
ZrO2+HfO2 66,5 ± 0,08 65,381 ± 0,469 1,683 98,317 0,533 
ZrO2 65,511 ± 0,08 64,409 ± 0,472 1,683 98,317 0,533 
HfO2 0,989 ± 0,001 0,972 ± 0,008 1,683 98,317 0,533 

 
 

Tabel 5.  Hasil  control  mutu berdasarkan rekomendasi IAEA diganakan bahan acuan 
JCRM (Japan Certified Reference Materials) R 501 Zircon sand terhadap 
akurasi dan presisi. 

Unsur Akurasi Status Presisi Status Status 
akhir A1 A2 B1 B2 

ZrO2+HfO2   
1,119 1,228 A1<A2, 

lulus 
0,015 0,020 B1<B2, 

lulus 
Diterima 

ZrO2  
1,102 1,237 A1<A2, 

lulus 
0,123 0,698 B1<B2, 

lulus 
Diterima 

HfO2   
0,017 0,022 A1<A2, 

lulus 
0,120 0,707 B1<B2, 

lulus 
Diterima 

 
 

Kontrol mutu dari data analitik adalah bagian 
yang sangat penting dalam kegiatan analisis, karena 
data yang dihasilkan dari pengukuran tidak bisa 
terhindar dari kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu 
untuk mengontrol kualitas data yang dihasilkan oleh 
suatu laboratorium diperlukan beberapa parameter 
diantaranya adalah bahan acuan standar. Bahan acuan 
standar adalah bahan yang mempunyai matriks yang 
sama atau mirip dengan sampel yang dianalis.  

Kontrol mutu hasil analisis dilakukan dengan 
menganalisis konsentrasi unsur Hf dan Zr dalam 
bahan acuan JCRM (Japan Certified Reference 
Materials) R 501 zircon sand dalam bentuk oksida.  
Hasil nilai bias 1,683 % dan nilai akurasi tersaji pada 
Tabel 4 untuk ZrO2+HfO2 dengan nilai sebesar 
98,317 % dengan hasil analisis terukur 65,381±0,469 
% dengan nilai sertifikat 66,5±0,08 % menggunakan 
persamaan (6), keterulangan pengukuran 8 (delapan) 
kali mendekati 100 % nilai akurasi yang sempurna. 
Hal ini memberikan nilai akurasi yang cukup baik 
dan alat yang digunakan cukup diandalkan untuk uji 
konsentrasi unsur dalam suatu cuplikan, khususnya 
analisis unsur Zr dan Hf dalam sampel zirkonia 
dengan metoda analisis aktivasi neutron 

Presisi ditentukan dengan metoda pengulangan 
sehingga diperoleh ketetapan sistem dalam 
memberikan respon terhadap analit yang dideteksi. 
Keterulangan presisi dengan menggunakan 
persamaan (7) dan (8) yang dilakukan sebanyak 8 
kali oleh analisis yang sama pada kondisi yang sama 

dalam interval waktu yang berbeda.  Menurut AOAC 
(Association of Offtical Analytical Chemist) yang 
dikutif oleh kriswanto [12], syarat penerimaan 
parameter presisi ini sebagai berikut: sangat teleti (% 
RSD<1); teliti (% RSD 1-2); sedang (% RSD 2-5) 
dan tidak teliti (% RSD>5).  Hasil presisi yang 
didapatkan menunjukkan nilai RSD lebih kecil dari 
pada 1 % hal ini menunjukkan hasil analisis 
ZrO2+HfO2 sangat telitihasil dan pembahasan. 

Kontrol mutu berdasarkan rekomendasi IAEA 
digunakan bahan acuan JCRM yang diuji bersamaan 
dengan pengujian cuplikan. Setelah dilakukan 
pengujian akurasi dan presisi yang tersaji pada Tabel 
5, dapat diketahui bahwa teknik pengujian dengan 
metoda komparatif cukup valid. Hasil pengujian 
dilihat dari pembutktian tingkat akurasi dan presisi 
data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang 
dibandingkan dengan nilai ZrO2+HfO2 dalam 
sertifikat menggunakan persamaan (9), (10), (11) dan 
(12), dapat memenuhi kriteria pengujian dapat 
diteriama dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil 
kontrol mutu untuk kriteria akurasi dengan A1 < A2, 
status lulus dan begitu juga kriteria presisi dengan B1 
< B2, status lulus, sehingga status akhir kontrol mutu 
berdasarkan rekomendasi IAEA dapat diterima 
dengan hasil cukup valid sehingga dapat dikatakan 
bahwa hasil analisis Hf dan Zr menggunakan meyode 
analisis aktivasi neutron cukup valid dan memuaskan 
dalam penentuan unsur Hf dan Zr dalam mineral 
zirkon maupun zirkonia hasil olah mineral zirkon. 
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KESIMPULAN 
Hasil uji komposisi unsur-unsur dalam zirkonia 

hasil olah mineral zirkon, teridentifikasi 14 unsur, 
dengan unsur mayor Zr dan Hf serta unsur-unsur 
ikutan lainnya (Ti, Mg, Cu, V, Al,Mn Na, La, Sc, Co, 
Fe dan Nb). Konsentrasi zirkonia (ZrO2 + HfO2)  
adalah 98,499%, unsur ikutan lainnya yang 
mempunyai konsentrasi terbesar adalah Nb = 
0,460±0,037 % dan unsur kelumit yang mempunyai 
konsentrasi terkecil adalah Sc = 0,940 ± 0,06 mg/kg.  
Kontrol mutu hasil analisis dengan menggunakan 
bahan acuan JCRM  (Japan Certified Reference 
Materials) R 501 zircon sand, didapatkan nilai 
akurasi ZrO2+HfO2  adalah 98,317 % dan nilai presisi 
adalah 0,533 %. Nilai akurasi dan presisi yang cukup 
baik dan alat yang digunakan cukup andal untuk uji 
komposisi unsur dalam zirkonia.  Kontrol mutu 
berdasarkan rekomendasi IAEA dapat memenuhi 
kriteria pengujian dapat diterima dengan tingkat 
kepercayaan 95%.  Hasil uji komposisi unsur-unsur 
dalam bentuk oksida dengan metoda analisis aktivasi 
neutron (AAN) dapat digunakan dengan salah satu 
aplikasi analisis pendukung pembuatan kandidat 
CRM in house PSTA. 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada 
Pemerintah melalui anggaran DIPA 2014 atas 
bantuan dana hingga penelitian ini dapat terlaksana. 
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 
Mulyono, Sutanto, Suhardi, Sukadi, Bambang, 
Iswantoro dan rekan-rekan di laboratorium AAN, 
terutama tim pneumatik yang kompak selalu dan 
rekan-rekan bidang Reaktor, yang telah membantu 
kami untuk menyelesaikan penelitian ini. 
 

DAFTAR PUSTAKA 
1.  Sunarjo, Uji Fungsi Rotary Kiln pada Proses 

Peleburan Pasir Zirkon,  Buku Dua Prosiding 
PPI-PDIPTN, PTAPB BATAN Yogyakarta 
(2012), 67-72. 

2.  IAEA, Radiation Protection and NORM Residu 
Management in the Zircon and Zirconia 
Industries, Safety Reports Series No 51. 
International Atomic Energy Agency, Vienna, 
2007. 

3.  Sukirno. Supriadi. H., Identtifikasi TENORM 
dalam Natrium Zirkonat (Na2ZrO3) Hasil Proses 
Pelindian Air, Jurnal Iptek Nuklir GANENDRA. 
15. 31-38, 2012. 

4.  Dwiretnani Sudjoko, Triyono, Peningkatan 
Kualitas Zirkonia Hasil Olah Pasir Zirkon, 
Jurnal Iptek Nuklir GANENDRA., XI. 11-16, 
2008. 

5.  Sunarjo dan Sajima. “Optimasi Kondisi Operasi 
Peleburan Konsentrat Zirkon Menggunakan 
Rotary Kiln”, Buku Dua. Prosiding PPI-
PDIPTN-PTAPB BATAN Yogyakarta, 8-13, 
2012. 

6.  Sukirno, Sri Murniasih, Samin, Analisis Zr dan 
Hf dalam Zirkon Oksidchlorida Hasil Proses 
Pelindian dengan XRF dan AAN, Prosiding 
Seminar Nasional Teknik Analisis Nuklir. 
Forum AAN BATAN, Yoyakarta, 90-96, 2013. 

7.  Michael F. L′Annunziata, Handbook of 
Radioactivity Analysis, Third Edition, 2012. 

8.  Kogo. B.E. Gajere. E.N, Ogunmola. J.K, Ogbole. 
J.V., Neutron Activation Analysis of Soil 
Samples from Different Parts of Abuja 
Metropolis, Middle East Journal of Scientific 
Research, 4 (4) 254-262, 2009. 

9.  Hailu. H, Chaubeyi. A.K., Mamo. D.A., Hibstie. 
A.Y., Appliction of Intrumental Neutron 
Activation Analysis the Elemental Analysis of 
Various Rocks from Areas Around Debre Birhan 
City Ethiopia. www.arpapress.com/ Volumes/ 
Vol12 Issue1/ IJRRAS. 115-125, 2012. 

10.  Mokhtar. M, Basahel. S.N, Ali. T.T., Effect of 
Synthesis Methods for Mesoporous Zirconia on 
its Structural and Textural Properties, Journal of 
Materials Science. 48:2705-2713, 2013. 

11.  Saridag. S, Tak. O, Alniacik. G., Basic 
Properties and Types of Zirconia: An Overview, 
World Journal Stomatology ; 2(3): 40-47, 2013. 

12.  Kriswanto, Permanasari. A, Fatimah. S., 
Pengembangan dan Uji Validasi Metode 
Analisis Kadar Parasctamol dan Kafein dengan 
Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Jurnal Sains 
dan Teknologi Kimia - Jitid 5 No. I). 51-59, 
2014. 

13.  Supriyanto. C, Samin., Uji homogenitas dan 
stabilitas Kandidat Bahan Standar Zirkonil 
Klorida Hasil Olah Pasir Zirkon Kalimantan 
Dengan Metode F-AAS, Jurnal Iptek Nuklir 
GANENDRA. 17, 45-53, 2014. 

14.  Sunanti. T.S, Samin, Supriyanto. C., Penetapan 
Nilai Kandidat In-house Reference Material 
ZrO2, Jurnal Sains dan Teknologi Nuklir 
Imdonesia, 14, 23-30, 2013. 

15.  Sukirno, Murniasih. S., Saefurrochman, Validasi 
Analisis Zr dan Hf dalam Leburan Pasir Zirkon 
dengan Metoda Analisis Aktivasi Neutron, 
Prosiding Seminar Nasional Analisis Aktivasi 
neutron, Forum AAN BATAN, Jakarta 171-178, 
2011. 

 



Sukirno, dkk. ISSN 0216 - 3128 129 
 

 
Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah ‐ Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir 2015 

Pusat Sains dan Teknologi Akselerator  ‐  BATAN 
Yogyakarta,  9 ‐ 10  Juni  2015

 

 

TANYA JAWAB 
Suyanti 
− Bapak menganalisis unsur-unsur dalam Zirkonia 

hanya menggunakan metode (1 alat), atau 
pernahkah hasil analisis ini dikomparasi dengan 
metode analisis lain, kenapa? Jika pernah 
mengkomparasi hasilnya bagaimana? 

− Bagaimana jika sampel Zirkonia dalam bentuk 
cair apakah Zr-Hf nya dengan metode yang sama 
juga bisa tinggi (98,3%)? 

 
 

 
 

Sukirno 
− Pada percobaan kami, menggunakan satu alat 

(metoda AAN) untuk selanjutnya, hasil analisis 
dikerjakan dengan berbagai metoda, 
dilingkungan Batan maupun diluar Batan. 
Kemudian hasil analisis bermacam-macam 
metoda dievaluasi untuk menghasilkan CRM 
inhouse PSTA. 

− Zirkonia dalam bentuk padatan, kalau untuk uji 
akurasi . Sampel cairan maka CRM nya juga 
cairan. 

 
 


