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ABSTRACT 

The determination of crystal structure of Cobalt is difficult to be evaluated manually. 
Therefore, it is necessary to perform a computer calculation of the lattice parameters of 
Cobalt. In order to determine the lattice parameters of Cobalt, two programs have been 
developed using Matrix Laboratory (MatLab) version R2008b. The first program is 
called menu program to store the input data that is required in the calculation of the 
lattice parameters (a & c). The second program is the main program to perform 
calculations of the lattice parameters according to input data from the program menu. 
The data used in this research is electron diffraction pattern of Cobalt which was 
obtained from literature. The radius of each ring of the diffraction pattern was measured 
using a vernier caliper. These value were input into the program menu. The main 
program will calculate the value of distance between the plane in the crystal ( 푑   ). 
After that, the main program will continue to calculate the lattice parameters for all 
possible planes in the hexagonal crystal system. Finally, it will select for all possible 
planes in hexagonal crystal system that same value of the lattice parameters a and c. The 
results show that the a computer calculation of the lattice parameters a and c for 
different hkl is a = 2,499 Å and c = 4,054 Å. Results of a computer calculation are 
compared with the literature value through reliability index. The result is <1 (mean data 
obtained less than 10%), so the data in this study is acceptable. 
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ABSTRAK 

Penentuan struktur kristal Cobalt sulit untuk dilakukan secara manual. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan perhitungan komputer untuk menghitung parameter kisi Cobalt. Dalam 
penelitian ini, untuk menentukan parameter kisi Cobalt, telah dibuat dua buah program 
ditulis dengan menggunakan Matrix Laboratory (Matlab) versi R2008b. Program 
pertama disebut program menu yang dirancang untuk melakukan input data yang 
diperlukan dalam perhitungan parameter kisi. Program kedua disebut program utama 
yang dirancang untuk melakukan perhitungan parameter kisi dari data program menu. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola difraksi elektron Cobalt yang 
diperoleh dari referensi. Jari – jari pada setiap cincin dari pola difraksi diukur dengan 
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jangka sorong. Nilai ini diinputkan kedalam program menu. Program utama akan 
menghitung nilai dari jarak antara bidang ( 푑   ). Setelah itu, program utama akan 
melanjutkan perhitungan untuk mendapatkan nilai-nilai parameter kisi untuk semua 
kemungkinan bidang dari sistem kristal heksagonal. Akhirnya, program utama akan 
memilih untuk semua kemungkinan bidang dari sistem kristal heksagonal untuk nilai 
parameter kisi a dan c yang hampir sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perhitungan komputer dari parameter kisi a dan c untuk h k l berbeda adalah a=2.499 Å 
dan c=4.054 Å. Hasil perhitungan komputer ini dibandingkan dengan nilai referensi 
melalui indeks reliabilitas. Hasil yang diperoleh adalah <1 (berarti data yang diperoleh 
lebih kecil dari 10%), sehingga data dalam penelitian ini dapat diterima.  

Kata kunci: Heksagonal, parameter kisi, difraksi elektron, kristal, difraksi 

PENDAHULUAN 

Cobalt (Co) merupakan material feromagnetik yang menunjukkan sifat dan 
bentuk dalam jangkauan luas. Salah satu bentuk penting dari bahan feromagnetik ini 
adalah lapisan tipis (thin film). Aplikasi penting dari lapisan tipis ini, khususnya lapisan 
campuran yang material dasarnya Cobalt digunakan sebagai media penyimpan data 
berkapasitas tinggi (Charap, dkk, 1997).  

Struktur campuran (alloy) bahan dasarnya Cobalt dapat ditentukan berdasarkan 
pola difraksi seperti pola difraksi sinar–x dan pola difraksi elektron. Pola difraksi 
elektron terjadi apabila seberkas electron menembak sampel sehingga elektron 
menembus sampel dan membentuk pola difraksi. Pola yang dihasilkan berupa cincin–
cincin difraksi. Sedangkan pola difraksi sinar-x dengan puncak–puncak pola difraksi 
tertentu, maka perhitungan terhadap jarak antara bidang dalam kristal dengan 
menggunakan hukum bragg dapat dilakukan (David, 2004). Untuk menentukan struktur 
dari material biasanya peneliti membandingkan hasilnya dengan data American 
Standard for Testing Material (ASTM).  

Dalam penelitian ini untuk menganalisa pola difraksi elektron kristal berstruktur 
heksagonal digunakan alternatif lain yaitu dengan membuat program komputer untuk 
menentukan struktur kristal berbentuk heksagonal ketimbang memakai ASTM. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat program komputer dalam menentukan struktur 
kristal dan parameter kisi a, c serta indek miller (h k l) dari elemen Cobalt yang 
berbentuk heksagonal berdasarkan pola difraksi elektron. 

 
METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini sampel pola difraksi elemen Cobalt diperoleh dari referensi 
(Szmaja, dkk, 2010). Pola difraksi elemen Cobalt terdiri dari tiga cincin dengan masing-
masing diameter. Diameter dari setiap cincin pola difraksi elemen Cobalt diukur 
menggunakan alat ukur yaitu jangka sorong. Gambar 1 dibawah ini merupakan gambar 
pola difraksi cobalt: 
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Gambar 1. Pola difraksi cobalt dengan cincin–cincinnya 

Penentuan indek miller (h k l) dan parameter kisi a, c untuk elemen Cobalt 
menggunakan program komputer yang terdiri dari dua buah program yang ditulis dalam 
perangkat lunak MatLab versi R2008b. Pertama, program menu adalah program yang 
digunakan untuk menginput data yang diperlukan dalam perhitungan. Kedua, program 
utama adalah program yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap data dari 
program menu. Berikut akan ditampilkan Gambar flowchart untuk program menu dan 
program utama. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Pola difraksi Cobalt 
diperoleh dari referensi 

Input muatan elektron 
(e), konstanta Planck 

(h), tegangan (V), 
kecepatan cahaya (c) 

λ =
hc
eV

 

Hitung panjang 
gelombang (λ) elektron 

Input jari-jari cincin 
difraksi (r1, r2, r3…), 
panjang kamera (L) 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2. Flowchart program menu dan program utama 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Struktur kristal yang ditentukan berdasarkan pola difraksi elektron yang dalam 

penelitian ini adalah pola difraksi Cobalt. Dari pola difraksi Cobalt dapat ditentukan 
jarak antara bidang dan parameter kisi dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:    
                                                                   푑 =                                                (1)                                                                                   

Input bidang-bidang 
dalam kristal (hkl) 
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Menentukan  jarak antara bidang 
kristal (d( ) , d( ) , d( ) , … … ) 
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Persamaan (1) merupakan persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai 
jarak antara bidang dari pola difraksi Cobalt. 

Cobalt memiliki ratio ( ) adalah 1,622, dari nilai ratio ini dapat ditentukan nilai 
parameter kisi a dan c untuk struktur kristal Cobalt. Adapun persamaan yang digunakan 
untuk menentukan parameter kisi Cobalt adalah sebagai berikut: 

 

                       푐 = ( )                              (2) 

                                       푐 = √푐                                                             (2.a) 

                                       푎 =                                                           (2.b) 

Data pola difraksi Cobalt dan persamaan diatas ditulis pada program komputer 
yang terdiri dari dua buah program yaitu program menu dan program utama. Berikut 
akan ditampilkan program menu: 

 

 
Gambar 3. Keluaran dari program menu untuk parameter–parameter difraksi 

elemen Cobalt 
Gambar di atas menampilkan contoh keluaran program menu yang ditulis dalam 

software MatLab versi R2008b. Dalam gambar dapat dilihat bahwa baris 1 
menunjukkan input parameter konstanta Planck (h) bernilai 6.626 × 10  퐽푠. Baris 2 
menunjukkan input parameter kecepatan cahaya (c) bernilai 3 × 10  푚/푠. Baris 3 
menunjukkan input parameter muatan elektron (e) bernilai 1.602× 10 퐶. Baris 4 
menunjukkan input parameter tegangan (V) bernilai 195000 volt. Baris 5 menunjukkan 
input parameter jari–jari (r) bernilai 0.0445 meter. Baris 6 menunjukkan input parameter 



6 

panjang kamera (L) bernilai 1.5 meter. Baris 7 menunjukkan input parameter lamda (λ) 
bernilai 0.0636 Å. Baris 8 menunjukkan perhitungan untuk jarak antara bidang (dhkl) 
bernilai 2.1449 Å.  Baris 9 merupakan proses dari program utama dalam melakukan 
perhitungan terhadap parameter kisi (a & c) elemen Cobalt. Sedangkan baris 10 
merupakan menu perintah exit (tutup) setelah semua proses selesai dijalankan. Dari 
keluaran program menu dalam penelitian ini didapatkan beberapa nilai seperti yang 
ditunjukkan pada Tabel 1 dibawah ini: 

Tabel 1 Keluaran (output) dari program utama dalam menghitung nilai jarak antara 
bidang kristal (dhkl) untuk setiap jari - jari pola difraksi Cobalt.  

No  Diameter 
cincin difraksi 
(m) 

Jari-jari cincin 
difraksi (m) 

Lamda (λ) 
(Ȧ) 

Jarak antara bidang 
kristal  (dhkl) (Ȧ) 

1 
2 
3 

0.089 
0.094 
0.099 

 0.0445 
       0.047 

 0.0495 

0.06356 
0.06356 
0.06356 

2.1428 
2.0288 
1.9263 

 
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil jarak antara bidang bergantung terhadap 

jari–jari pola difraksi Cobalt, sehingga didapatkan hubungan antara jari-jari (r) dan jarak 
antar bidang (dhkl). Semakin besar jari-jari maka jarak antara bidang semakin kecil. 
Berikut grafik antara jari–jari terhadap jarak antar bidang kristal. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 4. Grafik antara jari – jari terhadap jarak antar bidang kristal 
 

Gambar 4 merupakan grafik hubungan antara jari–jari difraksi elektron terhadap 
jarak antar bidang kristal. Bidang horizontal pada grafik diatas merupakan nilai jari–jari 
pola difraksi Cobalt, sedangkan bidang vertikal merupakan nilai  jarak antar bidang 
kristal. Hubungan antara jari–jari difraksi elektron dan jarak antar bidang dalam kristal 
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adalah linier, dimana semakin besar jari–jari cincin difraksi elektron maka jarak antara 
bidang dalam kristal semakin kecil nilainya. Penurunan nilai d (jarak antara bidang 
dalam kristal) seiring dengan penambahan nilai jari–jari cincin difraksi disebabkan oleh 
orientasi dari bidang–bidang dalam kristal yang menyebabkan berkas elektron yang 
dihamburkan (diffracted electron beam) bersifat Konstruktif untuk bidang–bidang yang 
menghamburkan berkas elektron tersebut.  

Jarak antara bidang didefinisikan sebagai jarak antara dua bidang berdekatan 
yang dihubungkan oleh garis tegak lurus. Orientasi dari bidang dalam kristal inilah yang 
menyebabkan nilai jarak antara bidang dalam kristal semakin kecil. Sedangkan 
hubungan jari–jari terhadap jarak antara bidang kristal yaitu Semakin besar nilai jari-
jari maka semakin kecil nilai jarak antara bidang kristal, ini disebabkan oleh 
jarak antara bidang kristal berbanding terbalik terhadap jari–jari. 

Selanjutnya program utama akan melakukan perhitungan terhadap parameter 
kisi elemen Cobalt. Gambar 5 di bawah ini merupakan contoh tampilan dari program 
utama. 

 

 
Gambar 5. Tampilan dari keluaran program utama untuk mendapatkan parameter   

kisi a,c dan h k l dari elemen Cobalt r1 

Gambar 5 merupakan keluaran dari program utama yang menampilkan hasil 
perhitungan parameter–parameter kisi a, c dari elemen Cobalt untuk seluruh h k l yang 
mungkin pada jari–jari pertama. Selanjutnya untuk jari–jari kedua dan ketiga proses 
perhitungan yang dilakukan oleh program utama sama dengan proses perhitungan pada 
jari–jari pertama. Sehingga dari hasil ketiga cincin difraksi ini, komputer akan 
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menyeleksi nilai parameter kisi a dan c yang hampir sama untuk bidang h k l berbeda. 
Untuk nilai a dipilih rentang 2.4 ≤ a ≤ 2.6 dan nilai c pada rentang 4.0 ≤ c ≤ 4.1. Berikut 
ini hasil perhitungan parameter kisi a dan c yang sama untuk bidang h k l ketiga cincin 
pola difraksi Cobalt ditampilkan pada Tabel 2 dibawah ini. 

Tabel 2 Keluaran (output) program utama untuk perhitungan parameter a, c  dan h k l. 
No Bidang h k l  a ( Ȧ ) c ( Ȧ ) 
1 
2 
3 

0 1 0 
0 0 2 
0 1 1 

2,4742 
2,5016 
2,5215 

4,0132 
4,0576 
4,0899 

 
Hasil perhitungan parameter kisi a dan c yang didapatkan dengan menggunakan 

program komputer nilainya hampir sama dengan nilai literatur, yaitu untuk struktur 
heksagonal Cobalt nilai a dan c adalah  2,507 Ȧ dan 4,069 Ȧ (Suryanarayana dan 
Norton, 1998).  

Hasil parameter kisi a dan c pada tabel diatas telah diseleksi pada rentang 
tertentu untuk mendapatkan nilai parameter kisi yang sesuai. Dengan demikian maka 
Cobalt pada r1 = 0.0045 meter dan tegangan (V) = 195000 Volt memiliki indek miller (0 
1 0),  r2 = 0.0047 meter dan tegangan (V) = 195000 Volt memiliki indek miller (0 0 2) 
dan r3 = 0.00495 meter dan tegangan (V) = 195000 Volt memiliki indek miller (0 1 1). 

Untuk ketelitian perhitungan atau pengukuran dalam penelitian ini, maka indeks 
reliabilitas (R) dapat digunakan. Hasil yang diperoleh dari indeks reliabilitas nilainya 
adalah < 1, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan. 

 

KESIMPULAN 
Dari penelitian ini dapat ditulis beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Dua buah program komputer dengan menggunakan software MatLab versi 
R2008b  untuk menentukan parameter kisi dari elemen Cobalt telah berhasil 
dibuat dan telah dijalankan (Run) dengan baik. 

2. Hasil perhitungan komputer dari parameter kisi a dan c untuk h k l yang berbeda 
adalah a = 2.499 Ȧ dan c = 4.054 Ȧ. Nilai ini hampir sama dengan nilai a dan c 
dalam referensi yaitu a = 2.507 Ȧ dan c = 4.069 Ȧ. 

3. Hasil perhitungan dengan menggunakan komputer ini dibandingkan dengan nilai 
referensi melalui indeks reliabilitas, hasil yang diperoleh adalah < 1 sehingga 
data dalam penelitian lebih kecil dari 10% (data dapat diterima).   
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