
1 
 

PENENTUAN DENSITAS PLASMA ION KARBON PADA TEKANAN ATMOSFIR 

UNTUK MENCAPAI KESETIMBANGAN TERMODINAMIK

Dadhe Riawan*, Saktioto, Zulkarnain 

 

Mahasiswa Program S-1 Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau 

Kampus Bina Widya Pekanbaru, 28293, Indonesia 

*dadhe12@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

A density of plasma thermal carbon ion species has been successfully simulated with the 

software program Matrix Laboratory (MATLAB). The code is designed from the continuity 

equation by time function  and the Arrhenius Equation. The code is run by entering the 

coefficient charge each reaction and Arrhenius parameters formed as a matrix. The Arrhenius 

parameters are α, β, and γ. Six reaction of plasma forming the carbon species depend on the 

Arrhenius from as a function of temperature. Carbon ion plasma density is calculated to reach 

thermodynamic equilibrium at atmospheric pressure. The temperature of  plasma used is the 

same for all species with a value of 0.5 eV and integration of time is 10
-9 

seconds. The density 

are integrated by the time with Runge-Kutta method. Time range for the species to reach 

thermodynamic equilibrium is 10
-9 

– 10
-8

 seconds. A results of the thermodynamic 

equilibrium of carbon ion plasma densities are ne= 10
19.09 

m
-3

, nC= 10
24.09 

m
-3

, nC
+ 

= 10
22.09 

m
-3

, 

nC
2+ 

= 10
21.09 

m
-3

, nC
3+ 

= 10
21.09 

m
-3

, nC
4+ 

= 10
21.09

 m
-3

, nC
5+ 

= 10
21.09

 m
-3

, nC
6+ 

= 10
21.09

 m
-3

. 

These show that the equilibrium can be achieved at a certain value of time but unstable 

condition. 
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ABSTRAK 

 

Densitas spesies plasma ion karbon pada kondisi plasma termal telah berhasil disimulasikan 

dengan program software Matrix Laborator (MATLAB). Koding dibuat dari Persamaan 

Kontiunitas terhadap waktu dan Persamaan Arrhenius. Koding dijalankan dengan 

memasukkan koefisien muatan tiap reaksi dan Persamaan Arrhenius dalam bentuk matrix. 

Persamaan Arrhenius yang digunakan α, β, dan γ. Enam reaksi pembentuk plasma spesies 

karbon yang digunakan di mana nilai Arrhenius bergantung pada fungsi temperatur. 

Parameter α, β, dan γ didapatkan dari referensi jurnal dan bernilai yang berbeda untuk setiap 

reaksi. Densitas plasma ion karbon dihitung untuk mencapai kesetimbangan termodinamik 

pada tekanan atmosfir. Temperatur plasma yang digunakan bernilai sama untuk semua spesies 

dengan nilai 0,5 eV dan masukkan waktu integrasi awal 10
-9

 detik. Densitas yang dicari 

dengan memasukkan semua parameter diintegrasikan terhadap waktu dengan persamaan 

Runge-Kutta. Waktu yang didapatkan untuk spesies mencapai kesetimbangan termodinamik 

adalah 10
-9

– 10
-8

 detik. Hasil dari kesetimbangan termodinamik densitas plasma ion karbon 

setiap spesies adalah ne= 10
19,09 

m
-3

, nC= 10
24.09 

m
-3

, nC
+ 

= 10
22.09 

m
-3

, nC
2+ 

= 10
21.09 

m
-3

, nC
3+ 

= 

10
21.09 

m
-3

, nC
4+ 

= 10
21.09

 m
-3

, nC
5+ 

= 10
21.09

 m
-3

, nC
6+ 

= 10
21.09

 m
-3

. Hal ini menunjukkan 

keseimbangan tercapai pada waktu tertentu tetapi dalam keadaan tidak stabil. 

 

Kata Kunci : Plasma, Densitas Ion Karbon, Persamaan Arrhenius, Kesetimbangan       

Termodinamika. 
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PENDAHULUAN 

 

Plasma merupakan kumpulan gas 

terionisasi yang sering dikenal dengan fase 

keempat setelah fase padat, cair, dan gas. 

Plasma merupakan daerah yang sangat 

signifikan untuk terjadi reaksi tumbukan 

elektron. Plasma dapat terjadi ketika 

temperatur atau energi suatu gas dinaikkan 

sehingga memungkinkan atom-atom gas 

terionisasi sehingga membuat gas tersebut 

melepaskan elektron-elektronnya. (Chen, 

1984) 

Berdasar tekanan, plasma 

dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu 

plasma tekanan rendah dan plasma tekanan 

atmosfir. Plasma tekanan rendah telah 

dikembangkan dalam bidang kesehatan, 

industri tekstil, bahan-bahan elektronik, 

dll. Plasma tekanan atmosfir juga telah 

dikembangkan dan memiliki potensi di 

berbagai bidang, seperti kesehatan, industri 

material, lingkungan, dll. (Rossi, 2008) 

Unsur terionisasi yang ditinjau 

dalam penelitian ini adalah karbon. Karbon 

adalah unsur kimia bersimbol C dengan 

nomor atom 6, golongan IVA. Karbon 

memiliki afinitas untuk berikatan dengan 

atom lain dan juga dapat berikatan dengan 

atom karbon itu sendiri untuk membentuk 

senyawa-senyawa baru.  

Aplikasi plasma tekanan atmosfer di 

bidang industri material yang sangat 

diminati adalah pembentukan Carbon 

Nanotubes (CNTs) (T.  Yamaguchi, 2004). 

Plasma tekanan atmosfer yang digunakan 

untuk membentukan CNTs adalah plasma 

termal. Plasma termal adalah plasma yang 

temperatur elektron (Te) sama dengan 

temperatur ion (Ti). 

Reaksi-reaksi spesies ion karbon 

memiliki nilai parameter Arrhenius yang 

berbeda-beda, hal ini mengakibatkan sifat 

fisisnya bervariasi. Densitas plasma ion 

karbon dicari menggunakan Persamaan 

Kontiuitas dan Persamaan Arrhenius 

tersebut. 

Penentuan densitas plasma ion 

karbon juga berguna untuk mengetahui 

seberapa besar energi yang digunakan 

untuk mencapai kondisi kesetimbangan 

termodinamik. Besaran energi yang 

diketahui akan memudahkan penelitian 

dalam pembentukan plasma pada jenis ion 

spesies karbon. Densitas plasma karbon 

dalam kesetimbangan termodinamik dalam 

penelitian ini juga  berguna untuk 

mencegah terjadinya pengotoran hasil 

produk lain, sehingga dapat 

memaksimalkan pengoperasian plasma 

karbon sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Kesetimbangan termodinamik 

digunakan untuk memaksimalkan 

pembentukan CNTs dan menghindari dari 

pengerusakan pembentukannya  saat reaksi 

yang terus terjadi (saat reaksi belum terjadi 

kesetimbangan).  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan 

aplikasi Matrix Laboratory (MATLAB). 

Koding MATLAB dibuat dari Persamaan 

Kontuinitas dan Persamaan Arrhenius. 

Program yang dibuat dijalankan dengan 

metode numerik Runge-Kutta. Metode 

Runge-Kutta digunakan  karena memiliki 

truncation error yang lebih kecil 

dibandingan metode yang lain (Suarga, 

2005) 

Koding dibuat dalam program M-

File yang terdiri dari program utama dan 

program data masukan. Program-program 

yang digunakan adalah phycon.m, cdata.m, 

dldnt.m, dan equilb.m. 

Program phycon.m berisikan 

besaran-besaran fisika yang digunakan. 

Program cdata.m berisakan data-data yang 

diinput yaitu, nomor massa, muatan, 

temperatur kinetik, koefisien setiap reaksi, 

parameter Arrhenius (α, β, dan γ). Program 

dldnt.m berisikan susunan integrasi 

densitas spesies plasma ion karbon. 

Program equilb.m adalah program utama 

yang menjalankan semua program lain 

dengan cara menginput densitas awal 

setiap speies plasma ion karbon dan waktu 

integrasi untuk densitas dalam 

kesetimbangan termodinamik. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Unsur_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_atom
http://id.wikipedia.org/wiki/Atom
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Densitas awal setiap spesies yang 

diinput berturut-turut adalah  e, C, C
+
, C

2+
, 

C
3+

, C
4+

, C
5+

, C
6+

 adalah 10
18 

m
-3

, 10
23 

m
-3

, 

10
21 

m
-3

, 10
20 

m
-3

, 10
20 

m
-3

, 10
20

 m
-3

, 10
20 

m
-3

, 10
20 

m
-3

. Waktu integrasi yang diinput 

10
-9

 detik. Kesetimbangan densitas spesies 

ion karbon yang didapat diplot dalam 

bentuk grafik densitas versus waktu. 

 

Data yang Diteliti 

 

Data yang diteliti adalah data dari 

kumpulan reaksi spesies karbon dalam 

kondisi termal. Data ini akan dimasukan 

sebagai nilai persamaan Arrhenius. 

 

Tabel 1. Reaksi Spesies Karbon Termal 

No. Reaksi α (10-6) β γ 

1 C +e-→ C++2e- 13,14 -1,275 18,61 

2 C+ +e-→ C2++2e- 7,09 -1,280 32,14 

3 C2+ +e-→ C3++2e- 4,04 -1,280 56,24 

4 C3+ +e-→ C4++2e- 1,17 -1,230 67,25 

5 C4+ +e-→ C5++2e- 3,29 -1,285 446,54 

6 C5+ +e-→ C6++2e- 1,08 -1,280 459,20 

 

Tabel 2. Daftar Nilai Parameter Plasma 

Karbon 

Parameter 
Spesies 

e C C+ C2+ C3+ C4+ C5+ C6+ 

Nilai 

Densitas 
Awal (m-3) 

1018 1023 1021 1020 1020 1020 1020 1020 

Nomor 

massa 
(amu) 

0 14 14 14 14 14 14 14 

Muatan (e) -1 0 1 2 3 4 5 6 

Temperatur 
Kinetik 

(eV) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Tekanan 

(N/m2) 

10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 

 
Waktu 

Integrasi (s) 

10-9 10-9 10-9 10-9 10-9 10-9 10-9 10-9 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Plasma Karbon 

 

Penentuan densitas plasma ion 

karbon yang diteliti dalam penelitian ini 

melibatkan spesies plasma  ion karbon 

yaitu e, C, C
+
, C

2+
, C

3+
, C

4+
, C

5+
, dan C

6+
. 

Jenis plasma karbon yang diteliti adalah 

plasma termal. Plasma Termal yaitu 

plasma yang memilliki temperatur yang 

sama untuk semua spesiesnya. Temperatur 

yang dimasukan sebesar 0.5 eV (5800 K). 

 

Tabel 3.   Densitas Karbon Termal Pada 

Termodinamik 

Spesies Densitas (m
-3

) 

e 1019,09 

C 1024,09 

C+ 1022,09 

C2+ 1021,09 

C3+ 1021,09 

C4+ 1021,09 

C5+ 1021,09 

C6+ 1021,09 

 

Grafik dari densitas spesies-spesies plasma 

karbon  termal  ditunjukkan  dalam 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Grafik Densitas Spesies 
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Grafik densitas spesies plasma karbon 

termal pada kesetimbangan termodinamik 

menunjukkan bahwa: 

1. Jumlah densitas tiap spesies tetap. Hal 

ini dapat dilihat dari grafik lurus tiap 

spesies dalam rentang waktu             

10
-9

 – 10
-8

 detik. Grafik lurus juga 

menandakan terjadinya kesetimbangan 

termodinamik. 

2. Jumlah muatan sebelum reaksi sama 

dengan reaksi setelahnya:  

 

Tabel 4. Muatan Tiap Reaksi 

No. Reaksi Muatan 

1 C +e-→ C++2e- 0  +  (-1)  →  (+1)  +  (-2) 

2 C+ +e-→ C2++2e- (+1)  +  (-1)  →  (+2)  +  (-2) 

3 C2+ +e-→ C3++2e- (+2)  +  (-1)  →  (+3)  +  (-2) 

4 C3+ +e-→ C4++2e- (+3)  +  (-1)  →  (+4)  +  (-2) 

5 C4+ +e-→ C5++2e- (+4)  +  (-1)  →  (+5)  +  (-2) 

6 C5+ +e-→ C6++2e- (+5)  +  (-1)  →  (+6)  +  (-2) 

 

3. Paremeter Arrhenius menunjukan arti 

fisis dalam tiap reaksi: 

a. α adalah nilai cross section atau 

tampang melintang dari tumbukan 

suatu reaksi. Cross section yang 

besar membuat suatu spesies 

dapat lebih mudah bertumbukan 

dengan spesies lain dalam suatu 

reaksi, sehingga semakin besar 

harga cross section  maka akan 

semakin besar kemungkinan 

terjadinya tumbukan. Jika 

diurutkan dari besarnya nilai 

cross section, maka urutannya 

reaksi no. 1 (reaksi C menjadi C
+
) 

, reaksi no. 2 (reaksi C
+
 menjadi 

C
2+

), reaksi no. 3 (reaksi C
2+

 

menjadi C
3+

), reaksi no. 5 (reaksi 

C
4+

 menjadi C
5+

), reaksi no. 4 

(reaksi C
3+

menjadi C
4+

), dan 

terakhir reaksi no. 6 (reaksi C
5+

 

menjadi C
6+

). 

b. β (nilai terhadap temperatur) 

dan γ (nilai energi aktivasi) 

yang didapat dalam 

eksperimen sangat 

mempengaruhi nilai k. 

 

 

Analisa Densitas Spesies Plasma 

Karbon Terhadap Waktu 

 

Spesies plasma ion karbon yaitu 

elektron, C, C
+
, C

2+
, C

3+
, C

4+
, C

5+
, dan C

6+
 

divariasikan densitas awal. Densitas awal 

diubah di program equilb.m sehingga 

mendapatkan densitas hasil kesetimbangan 

termodinamik yang berbeda. Densitas 

yang didapatkan diplot dalam grafik 

densitas terhadap waktu dan dibandingkan 

dengan data densitas hasil dengan data 

densitas variasi. Data perbandingan 

ditunjukan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Variasi Densitas Awal 

 

Densiitas awal tiap spesies yang 

divariasikan bertujuan melihat densitas 

termodinamik yang berbeda pada waktu 

yang sama. Data dari Tabel 5 

menunjukkan bahwa untuk mendapatkan 

densitas yang berbeda, densitas awal yang 

divariasikan hanya densitas C
+
.  Hal ini 

dikarenakan nilai cross section C
+
 besar 

Spesies 

Data Hasil Data Variasi 

Densitas 

     Awal 

Densitas 

Kesetimbangan 

Densitas  

Awal 

Densitas 

Kesetimbangan 

e 1018,00 1019,09 1018,00 1018,05 

C 1023,00 1024,09 1023,00 1023,05 

C+ 1021,00 1022,09 1021,00 1024,05 

C2+ 1020,00 1021,09 1020,00 1020,05 

C3+ 1020,00 1021,09 1020,00 1020,05 

C4+ 1020,00 1021,09 1020,00 1020,05 

C5+ 1020,00 1021,09 1020,00 1020,05 

C6+ 1020,00 1021,09 1020,00 1020,05 
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dan juga jika dibandingkan dengan C
2+

, 

C
3+

, C
4+

, C
5+

, C
6+

 maka besar gaya 

coulomb (tolak menolak) C
+
 lebih kecil. 

Hal ini yang mengakibatkan saat densitas 

C
+
 divariasikan maka kesetimbangan 

termodinamik juga berubah untuk densitas 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Kesetimbangan Densitas 

Elektron dengan  Variasi 

Densitas Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.  Kesetimbangan  Densitas 

Karbon  dengan  Variasi Densitas Awal 

 

Gambar 4.  Kesetimbangan   Densitas  

Ion Positif Karbon dengan 

Variasi Densitas Awal 

 

 
 

Gambar  5.   Kesetimbangan Densitas 

Ion  Dua,  Tiga,  Empat, 

Lima, dan Enam Positif 

Karbon  dengan Variasi 

Densitas Awal 

 

 



 

6 
 

Gambar 2, 3, 4, dan 5 menunjukan 

dalam interval yang sama  (10
-9

 – 10
-8

 

detik) densitas (data hasil dan data variasi) 

mengalami kesetimbangan termodinamik. 

Pada Gambar 4 menunjukan grafik yang 

berbeda jika dibandingkan dengan Gambar 

3 dan Gambar  5. Gambar 4 menunjukan 

bahwa nilai Data Variasi lebih besar 

dibandingkan dengan Data Hasil. Hal ini 

disebabkan oleh densitas awal Data 

Variasi yang dimasukkan lebih besar 

dibandingkan densitas awal Data Hasil. 

Perubahan densitas ion plasma 

karbon terhadap waktu tidak dapat dilihat, 

melainkan hanya grafik lurus. Hal ini 

menunjukkan bahwa densitas spesies ion 

karbon hanyalah terjadi saat 

kesetimbangan, sehingga didapatkan grafik 

selalu lurus dengan waktu yang berbeda 

dalam interval-interval tertentu. 

Pada Tabel 3 juga ditunjukan nilai 

k untuk setiap reaksi. Data k menunjukan 

bahwa nilai k sangat kecil bahkan sampai 

bernilai nol untuk densitas C
2+

, C
3+

, C
4+

, 

C
5+

, C
6+

. Ini menunjukan bahwa densitas 

kesetimbangan termodinamik sangat 

dipengaruhi besar nilai k. 

Pada  Gambar 1 juga menunjukkan 

densitas electron lebih kecil dibandingkan 

densitas spesies lain. Hal ini disebabkan 

elektron sangat bergantung pada energi 

yang didapatkan. Semakin besar energi 

maka akan semakin besar elektron yang 

dihasilkan. Energi ini berbanding lurus 

dengan temperatur. Temperatur 0.5 eV 

yang digunakan relatif kecil menghasilkan 

densitas elektron yang besar. 
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