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Abstrak 

Seng oksida (ZnO) memiliki sifat yang unik dan memiliki aplikasi yang luas. Namun, keadaan ekonomi global 

membuat harga jual ZnO cenderung fluktuatif. Hal tersebut mendorong dilakukan penelitian untuk mencari 

cara lain mendapatkan ZnO, salah satunya  dengan daur ulang limbah. Pada penelitian ini, ZnO akan 

disintesis dari limbah galvanisasi (dross) dengan menggunakan metode French Process. Sintesis ZnO ini 

menggunakan dua proses pemanasan. Sintesis dilakukan pada 2 variasi temperatur, yaitu 850oC dan 900oC 

(selama 3 dan 6 jam). Proses selanjutnya adalah pemanasan pada temperatur 700oC selama 1 jam dengan 

pemberian oksigen 1 dan 2 bar (untuk setiap hasil pemanasan pertama). Analisis XRD, SEM, dan 

Spektrofotometri UV-VIS (mode DRS) diterapkan untuk melihat karakterisasi ZnO yang terbentuk. Hasil 

penelitian menunjukan ZnO terbentuk pada semua sampel pemanasan dengan memiliki struktur morfologi 

yang beragam, yang disebabkan karena dross memiliki luas permukaan beragam saat dilakukan pemanasan.  

Nilai energi celah pita (EASF
g) yang didapat menunjukkan semakin besar temperatur akan menurunkan nilai 

EASF
g. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses sintesis 900oC selama 6 jam yang dianil pada temperatur 

700oC selama 1 jam dengan oksigen sebanyak 2 bar merupakan hasil terbaik dengan ukuran kristalit (konstan) 

sebesar 80,45 nm, dan nilai EASF
g sebesar 3,11 eV. 

Kata Kunci: Seng Oksida (ZnO), Dross Galvanisasi, French Process. 

PENDAHULUAN 

Seng oksida (ZnO) merupakan material nanopartikel semikonduktor yang memiliki lebar celah pita energi 

sebesar 3,3 eV dan energi eksitasi sebesar 60 MeV [1]. ZnO memiliki sifat yang unik yang dapat diaplikasikan 

pada banyak bidang. Namun, keadaan ekonomi dunia yang sedang tidak stabil, membuat harga ZnO cenderung 

naik dan fluktuatif. Tingginya harga jual seng oksida (ZnO) mendorong dilakukan penelitian untuk mencari 

cara mendapatkan seng oksida dengan harga yang lebih murah, salah satunya dengan metode sintesis (daur 

ulang limbah). Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis seng oksida dari limbah dross galvanisasi dengan 

menggunakan metode French Process, dan juga untuk mengetahui pengaruh waktu, temperatur, dan gas 

oksigen (O2) yang diberikan selama proses sintesis berlangsung terhadap karakterisitik hasil sintesis ZnO yang 

didapatkan. Sampel yang digunakan merupakan limbah hasil proses galvanisasi yang berupa dross. 

Penggunaan limbah dross galvanisasi sebagai bahan dasar penelitian ini karena di dalam limbah dross tersebut 

terdapat bahan yang bernilai ekonomi tinggi yang ikut terbuang bersama limbah, yaitu seng (Zn) yang 

merupakan bahan utama proses galvanisasi. Metode French Process merupakan metode yang digunakan pada 

penelitian ini. Dalam prosesnya, material yang akan disintesis dilebur terlebih dahulu dalam tungku pemanas. 

Proses peleburan seng dilakukan di dalam wadah grafit, dan menjadi fasa uap pada temperatur antara 907oC - 

1000oC. Saat seng menjadi fasa uap, udara dialirkan ke hasil peleburan seng, sehingga uap seng dapat bereaksi 

dengan oksigen (beroksidasi) dan disertai dengan penurunan suhu [2,3]. Sampel dross dipanaskan di dalam 

tube furnace dengan menambahkan gas oksigen saat pemanasan berlangsung.  
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 PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian ini dimulai dengan mereduksi ukuran sampel dross. Saat pemanasan berlangsung tube furnace 

dialiri gas oksigen (O2) dengan tujuan ketika mengalami proses pemanasan, dross akan berikatan dengan O2 

saat sampel mengalami penguapan (fasa gas), dan akan menghasilkan seng oksida (ZnO) [2,3]. Sintesis ZnO 

dilakukan dalam dua proses pemanasan. Variabel yang digunakan pada pemanasan pertama (proses sintesis), 

yaitu dipanaskan pada temperatur 850oC dan 900oC (waktu tahan 3 & 6 jam).  Pada pemanasan kedua (proses 

anil), masing-masing ZnO hasil sintesis dipanaskan kembali pada temperatur 700oC selama 1 jam, namun 

masing-masing sampel dialiri gas oksigen (O2) sebanyak 1 dan 2 bar [4]. Karakterisasi seng oksida dilakukan 

dengan menggunakan X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), dan Spektrofotometri 

UV-VIS (mode DRS). Pengujian X-ray Diffraction (XRD) menggunakan alat Shimadzu XRD-7000,  pengujian 

Scanning Electron Microscopy (SEM) menggunakan SEM JEOL JSM-6510LA, dan untuk pengujian 

Spektrofotometri UV-VIS (mode DRS) menggunakan Shimadzu UV-2450 untuk mendapatkan nilai absorbans 

sampel (seng oksida), yang kemudian dapat ditentukan nilai energi celah pita (EASF
g).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis X-Ray Diffraction (XRD) dilakukan pada sampel limbah dross galvanisasi, dengan tujuan untuk 

mengetahui kandungan yang dimiliki oleh limbah dross galvanisasi. Gambar 1 memperlihatkan hasil dari 

pengujian X-ray Diffraction (XRD) untuk limbah dross galvanisasi. Hasil pengujian XRD menunjukan bahwa 

limbah dross galvanisasi yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini memiliki kandungan fasa yang 

dominan yaitu seng (Zn). Hasil pengujian XRD tersebut diperkuat dengan puncak-puncak yang terbentuk yaitu 

(002), (010), (011), dan (110), yang teridentifikasi sebagai unsur seng (Zn) dengan nomor referensi 4-0831. 

 

 

Gambar 1. Difraktogram untuk sampel dross galvanisasi 

 

 

Proses sintesis dilakukan pada variasi temperatur, yaitu 850oC dan 900oC (selama 3 dan 6 jam). Hasil proses 

sintesis tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Secara fisik, tidak terlihat perbedaan yang jelas dari keempat 

hasil sintesis. Namun, semua serbuk seng oksida (ZnO) hasil sintesis terlihat berwarna kekuningan. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya kontaminasi dari kerak pada tabung tube furnace yang digunakan saat penelitian. 

Kerak yang mengendap di dalam tabung tube furnace berasal dari senyawa-senyawa hasil pemakaian 

sebelumnya yang masih mengendap.  
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Gambar 2. Serbuk seng oksida (ZnO) hasil sintesis pada : (a) 850oC selama 3 jam; (b) 850oC selama 6 jam; (c) 900oC 

selama 3 jam; (d) 900oC selama 6 jam 

 

 

 

Gambar 3. Difraktogram seng oksida (ZnO) hasil sintesis pada: (a) dross seng; (b) 850oC selama 3 jam; (c) 850oC selama 

6 jam; (d) 900oC selama 3 jam; (e) 900oC selama 6 jam. 

 

Hasil sintesis seng oksida selanjutnya dilakukan analisis X-ray diffration (XRD), Scanning Electron 

Microsscopy (SEM), dan Spektrofotometri UV-VIS (mode DRS) untuk melihat karakteristik dari seng oksida 

yang terbentuk setelah hasil sintesis pertama. Hasil analisis XRD untuk hasil sintesis dapat dilihat pada Gambar 

3. Berdasarkan hasil tersebut, terlihat kesamaan puncak-puncak yang terbentuk pada seluruh hasil sintesis. 

Puncak-puncak yang terbentuk memperlihatkan seng oksida berhasil tercipta setelah proses sintesis. Tiga 

puncak tertinggi yang terbentuk yaitu (100), (002), dan (101), namun pada puncak (002) terlihat terjadi 

perubahan pada masing-masing sampel, dan arah pertumbuhan yang dominan terdapat pada puncak (101).   

Besar ukuran kristalit yang dimiliki oleh seng oksida (ZnO) hasil sintesis (pemanasan pertama) dapat dilihat 

pada Tabel 1. Perhitungan ukuran kristalit seng oksida hasil sintesis dilakukan dengan menggunakan metode 

Williamson-Hall [5]. Pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan ukuran kristalit yang dimiliki oleh 

seng oksida sehubungan dengan semakin meningkatnya  temperatur pemanasan  serta lamanya waktu 

pemanasan yang digunakan. Namun, pada seng oksida (ZnO) hasil pemanasan 900oC selama 6 jam terlihat 
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 memiliki ukuran kristalit yang lebih kecil bila dibandingkan dengan ukuran kristalit seng oksida hasil 

pemanasan 900oC selama 3 jam. 

 

Tabel 1. Parameter geometri seng oksida (ZnO) hasil pemanasan pertama 

Kode 

Sampel 

 

Metode Williamson-Hall  

UDM USDM UDEDM 

D 

(nm) 

ɛ 

(10-3) 

D  

(nm) 

ɛ  

(10-3) 

σ 

(MPa) 

D 

 (nm) 

ɛ 

 (10-3) 

Σ  

(MPa) 

U  

(KJ/m-3) 

a 47,08 0,81 48,86 7,11 923,99 48,86 3,55 461,99 820,91 

b 51,61 0,76 75,87 0,64 82,94 75,87 0,31 41,47 6,61 

c 58,43 0,85 95,86 0,68 88,48 95,86 0,34 44,24 7,53 

d 54,79 0,87 58,98 7,34 954,75 58,98 3,67 477,37 876,47 

 

Analisis Scanning Electron Microscopy (SEM) dilakukan untuk melihat morfologi yan dimiliki oleh seng 

oksida (ZnO) hasil sintesis. Hasil analisis SEM tersebut, dapat dilihat pada Gambar 4. Pada Gambar 4 terlihat 

bahwa seng oksida hasil sintesis memiliki keberagam struktur morfologi. Terciptanya keberagaman struktur 

morfologi yang dimiliki oleh seng oksida hasil sintesis, disebabkan karena sampel dross yang digunakan saat 

proses pemanasan memiliki ukuran luas permukaan yang berbeda-beda. Luas permukaan sampel dross yang 

beragam menyebabkan seng oksida hasil sintesis memiliki struktur morfologi yang beraneka ragam [6]. 

 

 

Gambar 4. Morfologi seng oksida (ZnO) hasil sintesis pada: (a) 850oC selama 3 jam; (b) 850oC selama 6 jam; (c) 900oC 

selama 3 jam; (d) 900oC selama 6 jam. 

 

 

Gambar 5. Absorbans seng oksida (ZnO) hasil sintesis pada: (a) 850oC selama 3 jam; (b) 850oC selama 6 jam; (c) 900oC 

selama 3 jam; (d) 900oC selama 6 jam. 
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Analisis spektrofotometri UV-VIS (mode DRS) dilakukan untuk mendapatkan nilai absorbans yang 

dimiliki oleh seng oksida (ZnO) hasil sintesis. Berdasarkan nilai absorbans yang diperoleh tersebut, kemudian 

dapat diketahui besar energi celah pita (EASF
g) yang dimiliki oleh seng oksida [7]. Energi celah pita yang 

dimiliki seng oksida hasil sintesis dapat dilihat pada Tabel 2. Seperti yang diketahui, bahwa  nilai energi celah 

pita (EASF
g) berhubungan dengan ukuran diameter kristalit, semakin besar ukuran diameter kristalit berbanding 

terbalik dengan besar energi celah pita yang akan semakin menurun, dan semakin kecil ukuran diameter kristalit 

akan membuat nilai energi celah pita semakin besar [8]. 

  

Tabel 2. Nilai EASF
g sampel seng oksida hasil proses sintesis 

Kode Sampel EASF
g 

a 3,11 

b 3,04 

c 3,00 

d 3,12 

 

 

Proses selanjutnya adalah proses anil. Proses anil ini bertujuan untuk  pembentukan kristal dari partikel 

seng oksida (ZnO), diharapkan kristal yang terbentuk memiliki orientasi yang seragam dan memiliki ukuran 

butir kecil serta meminimalisir pori-pori yang terbentuk. Pada penelitian ini, proses anil dilakukan pada semua 

seng oksida hasil sintesis (pemanasan pertama). Hasil sintesis seng oksida dilakukan pemanasan pada  

temperatur 700oC selama 1 jam dan dialiri gas oksigen (O2) dengan 2 variasi jumlah pemberian , yaitu 1 dan 2 

bar [4]. Hasil seng oksida hasil proses anil selanjutnya kembali dilakukan analisis X-ray Diffraction (XRD), 

Scanning Electron Microscopy (SEM), dan Spektrofotometri UV-VIS (mode DRS) untuk melihat karakteristik 

yang dimiliki oleh seng oksida hasil proses anil. Adapun hasil proses pemanasan kedua (anil) dapat dilihat pada 

Gambar 6, yang merupakan tampilan fisik serbuk seng oksida (ZnO) hasil pemanasan (anil).Serbuk seng oksida 

hasil proses anil secara fisik tidak terlihat adanya perbedaan yang jelas yang dimiliki oleh seluruh serbuk seng 

oksida hasil proses anil. 

 

 

Gambar 6. Serbuk seng oksida (ZnO) hasil anil 700oC selama 1 jam pada: (a) ZnO 850oC 3 jam, injeksi oksigen i) 1 bar, 

ii) 2bar; (b) ZnO 850oC 6 jam, injeksi oksigen i) 1 bar, ii) 2 bar; (c) ZnO 900oC 3 jam, injeksi oksigen i) 1 bar, ii) 2 bar; 

(d) ZnO 900oC 3 jam, injeksi oksigen 1) 1 bar, 2) 2 bar 

 
Hasil analisis X-ray Diffraction (XRD) untuk seng oksida hasil proses anil dapat dilihat pada Gambar 7. 

Berdasarkan hasil analisis XRD yang didapat, dapat diketahui bahwa fasa yang dominan yang terdapat pada 

keseluruhan sampel yaitu seng oksida (ZnO). Hasil analisis XRD proses anil pada Gambar 7 memperlihatkan 

bahwa seng oksida memiliki puncak-puncak yang dominan (tertinggi), yaitu (100), (002), dan (101), dengan 

arah pertumbuhan yang dominan terdapat pada puncak (101).  
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Gambar 7. Difraktogram seng oksida (ZnO) hasil anil 700oC selama 1 jam pada: (a) ZnO 850oC 3 jam, jumlah injeksi 

oksigen i) 1 bar, ii) 2bar; (b) ZnO 850oC 6 jam, jumlah injeksi oksigen i) 1 bar, ii) 2 bar; (c) ZnO 900oC 3 jam, jumlah 

injeksi oksigen i) 1 bar, ii) 2 bar; (d) ZnO 900oC 3 jam, jumlah injeksi oksigen 1) 1 bar, 2) 2 bar. 

 

Perhitungan ukuran kristalit seng oksida (ZnO) untuk seng oksida hasil anil dapat dilihat pada Tabel 3. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh terlihat bahwa, pada pemanasan selama 3 jam (seng oksida hasil 

sintesis pada temperatur 850oC dan 900oC)  ukuran kristalit seng oksida yang dimiliki mengalami kenaikan 

dengan pengaliran gas oksigen sebanyak 1 bar menjadi 2 bar. Namun, pada pemanasan selama 6 jam (seng 

oksida hasil sintesis pada temperatur 850oC dan 900oC) ukuran kristalit seng oksida yang dimiliki mengalami 

penurunan dengan pengaliran gas oksigen sebanyak 1 bar menjadi 2 bar. 

 

Tabel 3. Parameter geometri seng oksida (ZnO) hasil proses anil 

Kode 

Sampel 

Metode Williamson-Hall 

UDM USDM UDEDM 

D 

(nm) 

ɛ 

(10-3) 

D  

(nm) 

ɛ  

(10-3) σ (MPa) 

D 

 (nm) 

ɛ 

 (10-3) 

Σ  

(MPa) 

U  

(KJ/m-3) 

a.1 95,66 0,64 83,07 6,49 844,38 83,08 1,62 211,07 171,35 

a.2 144,57 0,74 99,61 5,65 735,33 99,59 1,41 183,83 129,97 

b.1 144,83 0,88 129,67 7,81 1015,74 130,34 1,95 250,94 248,01 

b.2 141,59 0,85 77,71 3,34 434,81 64,89 1,53 199,05 152,39 

c.1 123,04 0,56 110,27 4,58 595,47 110,27 1,15 148,87 85,24 

c.2 132,32 0,66 79,35 1,24 162,44 50,08 0,31 40,61 6,34 

d.1 84,95 0,44 76,82 4,65 605,53 76,64 1,16 151,39 88,14 

d.2 78,19 0,39 74,82 3,19 414,98 74,17 0,79 103,75 41,39 

 

Analisis Scanning Electron Microscopy (SEM) untuk seng oksida hasil anil dapat dilihat pada Gambar 8, 

dimana berdasarkan hasil analisis SEM tersebut memperlihatkan adanya perbedaan yang dihasilkan karena 

pengaruh banyaknya gas oksigen yang dialiri saat proses sintesis dilakukan. Pada seng oksida (ZnO) yang 

dialiri gas oksigen sebanyak dua bar saat proses sintesis anil, terlihat struktur morfologi yang dimiliki semakin 

besar bila dibandingkan dengan morfologi seng oksida yang dialiri gas oksigen sebanyak satu bar. Berdasarkan 

ISBN: 978-602-61045-1-9 395



PROSIDING	SKF	2016 

                                                                                               	
14‐15 Desember	2016 

 hal tersebut, diketahui bahwa semakin banyak gas oksigen yang dialiri saat proses sintesis membuat peluang 

proses oksidasi seng oksida semakin besar. 

 

 

Gambar 8. Morfologi seng oksida (ZnO) hasil anil 700oC selama 1 jam pada: (a) ZnO 850oC 3 jam, jumlah injeksi 

oksigen i) 1 bar, ii) 2bar; (b) ZnO 850oC 6 jam, jumlah injeksi oksigen i) 1 bar, ii) 2 bar; (c) ZnO 900oC 3 jam, jumlah 

injeksi oksigen i) 1 bar, ii) 2 bar; (d) ZnO 900oC 3 jam, jumlah injeksi oksigen 1) 1 bar, 2) 2 bar 

 

 

Gambar 9. Absorbans seng oksida (ZnO)  hasil anil 700oC selama 1 jam pada: (a) ZnO 850oC 3 jam, jumlah injeksi 

oksigen i) 1 bar, ii) 2bar; (b) ZnO 850oC 6 jam, jumlah injeksi oksigen i) 1 bar, ii) 2 bar; (c) ZnO 900oC 3 jam, jumlah 

injeksi oksigen i) 1 bar, ii) 2 bar; (d) ZnO 900oC 3 jam, jumlah injeksi oksigen 1) 1 bar, 2) 2 bar. 

 

Analisis Spektrofotometri UV-VIS dilakukan untuk mengetahui nilai absorbans yang dimiliki seng oksida. 

Berdasarkan nilai absorbans yang dimiliki, kemudian dapat ditentukan nilai energi celah pita untuk seng oksida. 

Gambar 9 merupakan plot nilai absorbans seng oksida hasil proses anil dengan besar panjang gelombang UV-

VIS (200 – 800 nm). Besar energi celah pita yang dimiliki seng oksida hasil sintesis anil dapat dilihat pada 

Tabel 4 di bawah:  

 

Tabel 4. Nilai EASF
g sampel seng oksida (anil) 

Kode a.1 a.2 b.1 b.2 c.1 c.2 d.1 d.2 

EASF
g 3,09 3,06 3,03 3,04 3,04 3,08 3,11 3,11 

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perubahan nilai energi celah pita  (EASF
g) berhubungan 

dengan besar diameter kristalit, dimana dengan meningkatnya diameter kristalit membuat nilai EASF
g akan 
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 mengalami penurunan [8]. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Tabel 4, dimana nilai EASF
g akan semakin 

menurun dengan semakin besarnya diameter kristalit yang dimiliki oleh seng oksida. Nilai EASF
g paling tinggi 

terdapat pada seng oksida hasil sintesis 900oC selama 6 jam yang dianil pada temperatur 700oC selama 1 jam 

dengan dialiri oksigen sebanyak 2 bar dengan nilai EASF
g sebesar 3,11 eV, nilai tersebut sesuai dengan nilai 

diameter kristalit yang didapat yaitu sebesar 78,19 nm yang merupakan diameter terkecil yang dimiliki seng 

oksida.  

KESIMPULAN 

Pada penelitian ini, seng oksida (ZnO) berhasil disintesis dari limbah dross galvanisasi dengan 

menggunakan metode French Process. Pengaruh tinggi temperatur dan lama waktu yang digunakan saat proses 

sintesis, mempengaruhi pertumbuhan diameter kristalit ZnO (menjadi semakin besar). Pada proses pemanasan 

kedua, dimana hasil sintesis pada 900oC selama 6 jam yang dipanaskan pada temperatur 700oC selama 1 jam 

dengan dialiri oksigen sebanyak 2 bar merupakan hasil terbaik dengan ukuran kristalit (konstan) sebesar 78,19 

nm, dengan nilai EASF
g sebesar 3,11 eV. 
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