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Deskripsi 

 

PEMBUATAN MATERIAL MAGNETIK KOMPOSISI BaFe10TiCoO19 UNTUK APLIKASI 

PENYERAP GELOMBANG FREKUENSI TINGGI 

 5 

Bidang Teknik Invensi 

Invensi ini berhubungan dengan komposisi bahan, met ode  

pembuatan dan aplikasi bahan BaFe 10TiCoO19. Lebih khusus lagi 

invensi ini menggunakan pasir besi (Fe 3O4) sebagai bahan utama 

yang dalam proses pencampurannya menggunakan ultras onik 40 kHz, 10 

dan memiliki kemampuan untuk menyerap gelombang ele ktromagnetik 

frekuensi tinggi pada orde giga hertz (GHz).  

 

Latar Belakang Invensi 

Material magnet jenis keramik barium heksaferat ata u 15 

BaFe12O19 sebagai magnet primadona magnet permanen hingga se karang 

masih menguasai 52 % pangsa pasar di dunia sebagai magnet 

permanen. Kelebihan yang dimiliki material ini adal ah temperatur 

Currie (Tc) yang tinggi, stabilitas kimia yang baik  serta tahan 

terhadap korosi. Di samping itu bahan baku utama be rupa besi 20 

oksida menjadi faktor penentu dalam pembuatan mater ial magnet 

BaFe12O19 dan menjadi signifikan apabila diproduksi dalam ju mlah 

besar. Besi oksida jenis hematit Fe 2O3 menjadi penyusun utama 

yang merupakan fasa stabil, bersifat non magnetik d an berasal 

dari besi oksida jenis magnetit Fe 3O4 setelah melalui proses 25 

perlakuan panas. Barium heksaferat selain sebagai m agnet 

permanen, saat ini terus dikembangkan untuk dapat d igunakan 

sebagai material magnet penyerap gelombang elektrom agnet 

frekuensi tinggi pada orde giga hertz (GHz) yang da pat digunakan 

sebagai sistem komunikasi wireless, pesawat anti ra dar atau 30 

teknologi stealth, dengan syarat harus memiliki nil ai 

koersivitas (Hc) yang rendah[Jianxun Qiu, Powder Te chnology 154 

(2005) 116 – 119].  

Rekayasa komposisi barium heksaferat dilakukan untu k 

menurunkan nilai Hc dengan cara mensubtitusi ion Fe  dengan ion 35 
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logam transisi seperi Ti, Mn, Co, Zn, Ni, dan Cu [A . Ghasemi, 

Journal of Magnetism and Magnetic Materials 302 (20 06) 429–435]. 

Barium heksaferat yang disubstitusi ion Fe oleh ion  Mn dan Ti 

pada barium heksaferat mengakibatkan menurunnya nil ai 

koersivitas (Hc) dan juga energi produk maksimumnya  sehingga 5 

kurang menguntungkan untuk aplikasi sebagai magnet permanen 

[A.H. Mones, J. Phys Chem. Solid 2 (1957), 312]. Be berapa metode 

untuk menurunkan nilai koersivitas juga telah dilak ukan banyak 

peneliti, salahnya dengan tehnik sol-gel yang mengh asilkan 

material magnet dengan jumlah terbatas [Hong, dkk, J. Magn. 10 

Magn. Mat. No 279,(2004) 401 – 410]. Peter Lubits d an Great 

Falls.Va dalam patennya melaporkan bahwa pembuatan barium 

heksaferat dengan berberapa tipe seperti U, W, X, Y , dan Z serta 

dengan substitusi Fe dengan Zn, (Ni,Co), Cu, Cd, Mn  atau dengan 

campurannya, dapat diaplikasikan untuk serapan gelo mbang 15 

mikro[US Patent no. US5593612]. Pebuatan material ( Ba,Co)-Z-type 

Hexagonal Ferrite  oleh Michael Hill, Frederick, MD  dalam 

patennya menginformasikan bahwa komposisi tersebut dapat 

menyerap gelombang elektromagnetik frekuensi sekita r 1 GHz[US 

Patent No.US8524190B2].  20 

Dalam invensi ini  baham meterial magnetik dibuat d engan 

komposisi BaFe 10TiCoO19 yang memiliki komponen utama adalah Fe 2O3 

yang berasal dari pasir besi (Fe 3O4) dengan jumlah yang banyak  

yang dalam proses pembuatannya menggunakan ultrason ik 40 kHz. 

Material yang sesuai dengan invensi ini diaplikasik an untuk 25 

penyerap gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi .  

 

Uraian Singkat Invensi 

 Invensi ini adalah pembuatan material magnet BaFe 10TiCoO19 

yang dapat berfungsi sebagai penyerap gelombang ele ktromagnetik 30 

frekuensi tinggi pada orde giga hertz (GHz). Materi al magnet 

berbasis oksida dengan komposisi BaFe 12O19 dilakukan rekayasa 

komposisi dengan cara mensubstitusi ion Fe dengan i on Co dan ion 

Ti sehingga diperoleh komposisi baru menjadi BaFe 10TiCoO19. Proses 

sintesis melalui metode solid state reaction atau  reaksi zat 35 
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padat dengan bahan dasar terbesar menggunakan senya wa oksida 

Fe2O3 yang berasal dari pasir besi (Fe 3O4) dan BaCO 3 untuk 

membentuk BaFe 12O19 serta penggunaan serbuk Co 3O4 dan TiO 2 sebagai 

material pensubstitusi untuk BaFe 10TiCoO 19. Proses  homogenisasi 

dengan ultrasonik 40 kHz dan perlakuan panas kalsin asi 750 oC 5 

selama 30 menit dan  temperatur 1100 o C 3 jam dengan tujuan 

terbentuknya komposisi fasa material magnet yang di inginkan. 

Analisis terbentuknya fasa magnetik dengan alat dif raksi sinar-x 

(XRD) dan struktur mikro dengan alat Scanning Electron 

Microscope (SEM). Pengukuran sifat kemagnetan dengan alat 10 

Permagraph sehingga diperoleh kurva histerisis dan kemampuan 

serapan terhadap gelombang elektromagnet frekuensi tinggi dengan 

alat Vector Network Analyzer (VNA) untuk memperoleh nilai 

refleksi yang hilang pada material magnet. 

 15 

Uraian Singkat Gambar 

 Untuk memudahkan pemahaman mengenai inti invensi i ni, 

selanjutnya akan diuraikan perwujudan invensi melal ui gambar-

gambar terlampir.  

Gambar 1 adalah Pola puncak-puncak difraksi sinar-X  material 20 

magnet BaFe 12O19dan BaFe 10TiCoO 19 yang diuji dengan difraksi sinar-

x (XRD) sesuai dengan invensi ini. 

Gambar 2 adalah Foto SEM dari material magnet BaFe 12O19dan 

BaFe10TiCoO19sesuai dengan invensi ini.  

Gambar 3 Adalah kurva histerisis material magnet Ba Fe12O19 dan 25 

BaFe10TiCoO19 yang diuji dengan menggunakan alat Permagraph sesua i 

dengan invensi ini.  

Gambar 4 adalah grafik nilai refleksi yang hilang p ada frekuensi 

tinggi pada material magnet BaFe 12O19dan BaFe 10TiCoO19yang 

diperoleh hasil pengukuran dengan alat Vector Network Analyzer 30 

(VNA) sesuai dengan invensi ini. 

 

 

 

 35 
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Uraian Lengkap Invensi 

 Invensi ini adalah pembuatan material magnet denga n 

komposisi BaFe 12O19 dan BaFe 10TiCoO 19 dengan bahan dasar terbesar 

menggunakan senyawa oksida Fe 2O3 berupa serbuk yang berasal dari 

pasir besi (Fe 3O4), serbuk BaCO 3, serbuk Co 3O4 dan TiO 2 sebagai 5 

material penyusun sebagaimana terlihat pada tabel 1 .  

 

Tabel 1. Komposisi bahan penyusun material magnet B aFe12O19 dan 

BaFe10TiCoO19 

Komposisi 
BaCO3 

(gram) 

Fe3O4 

(gram) 

TiO2 

(gram) 

Co3O4 

(gram) 

Total Massa 

(gram) 

BaFe12O19 0.71 3.34 0 0 4.05 

BaFe10TiCoO 19 0.697 2.761 0.283 0.290 4.031 

 10 

 Tahapan pembuatan material magnetik melalui proses  sebagai 

berikut : 

1.  Campur bahan penyusun material magnet sesuai tabel 1 dengan 

ultrasonik 40 kHz dengan tujuan homogenisasi campur an. 

2.  Panaskan pada temperatur 750 o C selama 30 menit untuk 15 

menghilangkan unsur karbon. 

3.  Padatkan serbuk campuran sesuai tabel 1 dengan teka nan 5 ton 

pada cetakan berdiameter 20 mm. 

4.  Panaskan kembali pada temperatur 1100 o C selama 3 jam dengan 

tujuan terbentuknya komposisi fasa material magnet yang sesuai 20 

dengan invensi ini. 

 Selanjutnya pengujian dilakukan untuk mendapatkan hasil 

material magnetik sesuai dengan invensi ini. Ada be berapa 

pengujian yang dilakukan agar material magnetik ses uai dengan 

invensi ini dapat memenuhi syarat yaitu :  25 

a.  Pengujian difraksi sinar-x untuk mengetahui terbent uknya 

material magnetik sesuai dengan invensi ini. 

b.  Pengujian dengan alat Scanning Electrone Microscope  (SEM) 

untuk mengetahui bentuk dan ukuran struktur mikro d ari 

material magnetik sesuai dengan invensi ini. 30 
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c.  Pengujian dengan PERMAGRAPH untuk mengetahui sifat kemagnetan 

terutama nilai koersivitas (Hc) dari material magne tik sesuai 

dengan invensi ini. 

d.  Pengujian dengan alat Vektor Network Analyzer (VNA)  untuk 

mengetahui nilai frekuensi serapan dari material ma gnetik 5 

sesuai dengan invensi ini. 

 

 Gambar 1 adalah hasil identifikasi fasa material m agnet 

dalam invensi ini yang diuji dengan difraksi sinar- x (XRD). Pola 

difraksi berupa sudut 2 θ dan Intensitas pada kedua grafik 10 

menunjukkan pola difraksi yang sama. Ini menunjukka n bahwa kedua 

komposisi material magnet BaFe 12O19dan BaFe 10TiCoO19 telah 

membentuk senyawa zat padat yang memiliki sistem kr istal yang 

sama yaitu barium heksaferat dengan sistem kristal heksagonal. 

Banyaknya puncak dengan posisi susdut yang sama unt uk material 15 

magnet BaFe 12O19dan BaFe 10TiCoO19. Juga menjelaskan bahwa material 

tersebut merupakan polikristal yang memiliki banyak  bidang 

kristal. Sehingga dapat dipastikan bahwa proses rek ayasa 

komposisi material magnet BaFe 12O19 dengan cara mensubsitusi Fe 

dengan Co dan Ti telah berhasil dan membentuk fasa yang 20 

diharapkan yaitu  BaFe 10TiCoO 19.  

 Gambar 2 adalah bentuk dan ukuran struktur mikro m aterial 

magnet yang sesuai dengan invensi ini yang diuji de ngan alat SEM 

pada perbesaran 2000 kali. Terlihat bahwa ada perbe daan kedua 

komposisi. Secara ukuran butir yang terlihat untuk komposisi 25 

BaFe10TiCoO19 lebih kecil dibandingkan dengan material magnet 

BaFe12O19 yaitu sekitar kurang dari 5 µm. Ini juga dapat 

menjelaskan bahwa efek dari substitusi Co dan Ti te rhadap Fe 

pada BaFe 12O19 telah berhasil menurunkan ukuran butir. Hal ini 

akan berpengaruh terhadap sifat kemagnetan yang dim iliki oleh 30 

material magnet komposisi BaFe 10TiCoO 19. Yang menjadi fokus dalam 

invensi ini. 

 Gambar 3 adalah hasil pengukuran sifat kemagnetan material 

magnet dalam invensi ini. Hasil berupa kurva hister isis dari 

medan luar yang diaplikasikan terhadap material mag net sehingga 35 
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terjadinya proses magnetisasi sampai dengan tingkat  saturasi 

dimana tidak terjadi kenaikan nilai magnetisasi mes kipun medan 

magnet luar sebesar apapun diberikan. Ini juga dapa t dijelaskan 

bahwa arah domain-domain magnet telah terarahkan se cara magsimal 

pada orientasi tertentu. Dari kurva histerisis juga  dapat 5 

diturunkan besaran magnet seperti Magnetisasi satur asi (Ms), 

magnetisasi sisa atau remanen (Mr), dan Koersivitas  Intrinsik 

(Hc). Pada pengukuran kedua komposisi BaFe 12O19 dan BaFe 10TiCoO19 

diperoleh sebagaimana terlampir pada tabel 2 beriku t. 

 10 

Tabel 2. Data nilai sifat kemagnetan komposisi BaFe 12O19 dan 

BaFe10TiCoO19 

Komposisi 
Mr  

(T) 

Hc 

(kA/m) 

Ms 

(T) 

Mr/Ms 

(T) 

BaFe12O19 0,045 85,060 0,124  0,365 

BaFe10TiCoO19 0,020 0,939 0,084  0,234 

 

Dari tabel 2 terlihat tidak terjadi perubahan sifat  kemagnetan 

pada Ms dan Mr secara signifikan untuk komposisi Ba Fe12O19 dan 15 

BaFe10TiCoO19. Namun untuk nilai koersivitas intrinsik (Hc) telah 

terjadi menurunan nilai secara signifikan dari peru bahan 

komposisi BaFe 12O19 menjadi BaFe 10TiCoO19. Turunnya nilai Hc  pada 

BaFe10TiCoO19  juga menunjukkan bahwa substitusi Co dan Ti 

terhadap Fe telah berhasil. Metode ini juga menunju kkan bahwa 20 

telah berhasil memperoleh nilai Hc yang kecil dan j uga menjadi 

syarat untuk dapat diaplikasikan sebagai material m agnet 

penyerap gelombang frekuensi tinggi.  

 Gambar 4 adalah hasil pengukuran nilai serapan fre kuensi 

tinggi material magnetik yang sesuai dengan invensi  ini dengan 25 

menggunakan VNA. Hasil yang diperoleh berupa nilai refleksi yang 

hilang terhadap frekuensi tinggi yang diberikan ter hadap 

komposisi BaFe 12O19 dan BaFe 10TiCoO19. Pada grafik terlihat bahwa 

akibat dari substitusi Co dan Ti terhadap Fe sehing ga membentuk 

komposisi BaFe 10TiCoO19 telah menurunkan nilai refleksi yang 30 
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hilang secara signifikan pada frekuensi 11,5 GHz sa mpai dengan 

13,5 GHz.  
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Klaim 

 

1.  Suatu komposisi untuk membuat material magnet BaFe 12O19 yang 

dibuat dari serbuk (Fe 3O4) yang berasal dari pasir besi 

sebanyak 82,47 % dan  serbuk BaCO 3 sebanyak 17,53 %. 5 

2.  Suatu komposisi untuk membuat material magnet BaFe 10TiCoO19 yang 

dibuat dari serbuk (Fe 3O4) yang berasal dari pasir besi 

sebanyak 68,49 %, serbuk BaCO 3 sebanyak 17,29 %, serbuk TiO 2 

sebanyak 7,02 % dan serbuk Co 3O4 sebanyak 7,19 %. 

3.  Suatu metode untuk membuat material magnet dengan k omposisi 10 

seperti klaim 1 dan klaim 2 dengan langkah-langkah berikut : 

a.  Mencampur bahan penyusun material magnet dengan kom posisi 

seperti klaim 1 dan klaim 2 dengan ultrasonik 40 kH z; 

b.  Memanaskan serbuk campuran pada temperatur 750 o C selama 30 

menit; 15 

c.  Memadatkan serbuk campuran dengan tekanan 5 ton pad a 

cetakan berdiameter 20 mm; 

d.  Memanaskan kembali pada temperatur 1100 o C selama 3 jam. 

4.  Suatu produk material magnetik yang sesuai dengan k laim-klaim 

sebelumnya yang diaplikasikan sebagai material peny erap 20 

gelombang frekuensi tinggi antara frekuensi 11,5 GH z sampai 

dengan 13,5 GHz. 
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Abstrak 

 

PEMBUATAN MATERIAL MAGNETIK KOMPOSISI BaFe10TiCoO19 UNTUK APLIKASI 

PENYERAP GELOMBANG FREKUENSI TINGGI 

 5 

Invensi ini berhubungan dengan komposisi bahan, met ode  

pembuatan dan aplikasi bahan BaFe 10TiCoO19 dengan menggunakan 

pasir besi (Fe 3O4) sebagai bahan utama yang dalam proses 

pencampurannya menggunakan ultrasonik 40 kHz. Bahan  sesuai 

dengan invensi ini memiliki kemampuan untuk menyera p gelombang 10 

elektromagnetik frekuensi tinggi pada orde giga her tz (11,5-13,5 

GHz).  
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