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Deskripsi  

 

MATERIAL MAGNET BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 UNTUK APLIKASI PENYERAP 

FREKUENSI TINGGI (8,2 – 12,4 GHz) 

 5 

Bidang Teknik Invensi 

Invensi ini berkaitan dengan komposisi bahan penyus un, 

metode pembuatan dan aplikasi  material magnet komp osisi 

BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19. Metode pembuatan dengan reaksi zat padat 

( solid state reaction) yang diawali proses pencampuran bahan-10 

bahan penyusun sehingga diperoleh material komposis i 

BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 yang bersifat magnetik dan diaplikasikan 

sebagai material penyerap gelombang frekuensi tingg i (8,2 – 12,4 

GHz). 

 15 

Latar Belakang Invensi  

Perkembangan penelitian mengenai aplikasi material magnet 

barium heksaferat mengalami perkembangan yang cukup  baik, 

terutama sebagai komponen elektronik, penyerap gelo mbang 

elektromagnetik untuk EMC ( Electromagnetic Compatibility), RAM 20 

( Radar Absorbing Material), radar ( Radio Detection and Ranging), 

dan material komposit terus dikembangkan, terutama pada 

microwave/GHz/radar, material komposit, dan 

nanopartikel/nanokomposit. Ada enam tipe barium hek saferat yaitu 

tipe M, tipe W, tipe Y, tipe Z, tipe X, dan tipe U berdasarkan 25 

struktur kristalnya [Pullar, Robert C. 2012. Hexagonal Ferrites: 

A Review of The Synthesis, Properties and Applications of 

Hexaferrite Ceramics, Progress in Materials Science 57 (2012) 

1191-1334] dan yang paling menarik untuk diteliti a dalah 

heksaferit tipe M BaFe 12O19. Hal tersebut dikarenakan koersivitas 30 

yang tinggi, biaya material yang lebih murah dan pr oses yang 

lebih mudah dibandingkan dengan tipe lainnya. Sehin gga material 

barium heksaferat mempunyai banyak digunakan sebaga i material 

untuk melindungi dari gangguan interferensi disebab kan sifat 

magnetiknya sebagai penyerap gelombang elektromagne tik. Selain 35 
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itu sifat resistivitasnya yang besar memiliki pelua ng untuk 

aplikasi pada frekuensi tinggi[Chauhan, Pooja et al . 2010. 

Preparation and Characterization of Barium Hexaferrite by Barium 

Monoferrite, Material and Metalurgical Engineering. Thapar 

University: Patiala].  5 

Perkembangan barium heksaferat untuk aplikasi penye rap 

gelombang elektromagnetik telah banyak dihasilkan. Tentang sifat 

mikrostruktur dan magnet dari barium M-heksaferat B aFe (12-

(4/3)x) Ti xO19, ion Ti mempengaruhi nilai magnetisasi remanen dan  

konstanta anisotropi magnet[Castellanos, P. A. Mari no et al. 10 

2004. Magnetic and Microstructural Properties of The Ti4+-doped 

Barium Hexaferrite, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 

280 (2004) 214-220]. Selain itu, nanopartikel bariu m ferat 

berukuran 50 nm setelah disintesis menggunakan high-energy ball 

milling selama 20 jam menghasilkan serapan yang lebih efek tif 15 

dibandingkan barium ferit konvensional mencapai -30  dB dengan 

rentang frekuensi 11.2 GHz pada daerah -10 dB[J. Qi u et al. 

2005. Microwave Absorption of Nanosized Barium Ferrite Particles 

Prepared Using High-Energy Ball Milling, Powder Technology 154 

(2005) 116-119].  20 

Magnet komposit yang terdiri dari nanopartikel soft magnet 

dapat menunjukkan karakteristik refleksi multiband dengan pita 

lebar dan berpotensial sebagai material penyerap me nghasilkan 

rentang frekuensi yang cukup lebar yaitu 550 MHz  d engan 

reflection loss -25 dB[Bregar, V. B. et al. 2005. Development 25 

and Characterisation of An Electromagnetic Absorber, Material in 

Tehnologue 39 (2005) 3]. Untuk aplikasi penyerap ge lombang 

diatas  dari 15 GHz, komposisi BaFe 12-x (Mn0,5 Cu0,5 Ti) x/2 O19 dapat 

diperoleh saat ketebalan 1,8 mm dengan mengontrol s ubtitusi ion 

Mn, Cu, dan Ti. Jangkauan frekuensi terlebar terjad i saat x=2 30 

dan x=3 yaitu 2,91 GHz dan 2,9 GHz dengan reflection loss 

sebesar -51,23 dB dan -51,78 dB secara berurutan[Gh asemi, A. et 

al. 2005. Electromagnetic Properties and Microwave Absorbing 

Characteristics of Doped Barium Hexaferrite, Journal of 

Magnetism and Magnetic Materials 302 (2006) 429-435 ]. 35 
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Komposit nanopartikel berbahan dasar W-heksaferat B aZn2-

yCoyFe16O27 dengan teknik sol-gel dengan frekuensi serapan di 14.4 

GHz yang dihasilkan reflection loss 6.8 dB[C. A., Ramesh. 2005. 

Electroless Ni-P Ferrite Composite coatings for Microwave 

Applications, Pramana-Journal of Physics. Vol. 65, No. 5, 5 

November 2005. Pp. 959-965]. Selain itu, M-heksafer at dengan 

komposisi baru BaCo xSi x+y Fe12-2x-y O19 yang dicampur resin epoksi 

dapat dijadikan cat untuk penyerap gelombang mikro pada daerah 

X- band mencapai lebih dari 10 dB saat frekuensinya 9.5 GH z 

dengan fraksi volume ferit 57 wt%  dan tebal lapisa n 0.6 10 

mm[Abbas, S. M. et al. 1998. Synthesis and Microwave Absorption 

Studies of Ferrite Paints, Bull. Matter. Sci., Vol. 21, No. 4, 

August 1998, pp. 279-282]. Sedangkan pada frekuensi  Ku-band. 

Komposisi Ba(CoTi) δFe(11.9- δ) Mn0.1 O19 dan Ba(CoTi) δFe(11.9- δ) Mn0.15 O19 

dengan δ=1.6 tersubstitusi oleh ion Mn diperoleh adalah 15 

penyerapan minimum 6 dB pada rentang frekuensi 13-1 8 GHz yang 

sesuai untuk aplikasi radar[Meshram, M. R. et al.20 01. A Study 

The Behaviour M-Type Barium Hexagonal Ferrite Based Microwave 

Absorbing Paints, Bull. Mater. Sci., Vol. 25, No. 2, April 2002, 

pp. 169-173]. Meskipun komposisi tersebut diaplikas ikan pada 20 

frekuensi di atas 12 GHz namun serapan masih kecil[ EP 1 610 608 

A1]. 

Penelitian terbaru mengenai pembuatan nanopartikel barium 

heksaferat tipe W dilakukan subtutusi ion Al 3+ an Ce 3+ sebagai 

penyerap gelombang mikro/radar dan atenuasi pada re ntang 25 

frekuensi 0.5-10 GHz (C- band). Komposisi BaCoZnFe 16-2y Al yCeyO27 

dengan variasi y=0 - 1 disintesis dengan metode koo presipitasi 

dengan reflection loss maksimum sebesar -34.23 dB[J. Iqbal, M. 

et al. 2011. W- Type Hexaferrite Nanoparticles: A Consideration 

For Microwave Attenuation at Wide Frequency Band of 0.5-10 GHz, 30 

Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 7618-762 4]. Pada 

komposisi ini dengan serapan yang tinggi namun berl aku pada 

frekuensi yang rendah[US Patent No. 4.929.574]. Unt uk tipe U 

Ba4Co2-x Fe36O60 untuk variasi 0 ≤ x ≤ 2 dengan metode mechanical 

milling, untuk aplikasi frekuensi 8.2-12.4 GHz (X- band) 35 
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menghasilkan nilai penyerapan 99.84% dengan reflection loss 

maksimum -28.4 dB dan frekuensi 8.45 GHz[S. Meena R . et al. 

2010. Complex Permittivity, Permeability and Microwave Absorbing 

Studies of (Co2-xMnx) U-Type Hexaferrite For X-Band (8.2-12.4 

GHz) Frequencies, Materials Science and Engineering B 171 (2010) 5 

133-138]. Penurunan nilai koersivitas barium heksaf erat tipe-M  

terjadi akibat proses milling 20 jam dan kembali me ningkat 

setelah dilakukan pemanasan annealing pada suhu 900 o  - 950 o 

C[Nowosielski, R et al. 2007. Structure and Properties of Barium 

Ferrite Powders Prepared By Milling and Annealing, Materials 10 

Science and Engineering Vol. 28, No. 12, Desember 2 007, pp. 735-

742] dan berakibat pada peningkatan ukuran partikel [Mahgoob, A. 

and Hudeish, A. Y. 2013. Thermal Annealing Effect on the 

Structural and Magnetic Properties of Barium Hexaferrite 

Powders, Middle-east Journal of Scientific Research 15 (6) : 834-15 

839]. 

 

Uraian Singkat Invensi 

 Invensi ini adalah pembuatan material magnet 

BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 yang dapat berfungsi sebagai penyerap gelombang 20 

frekuensi tinggi (8,2 – 12,4 GHz). Pembuatan materi al magnet 

BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19  meliputi material Fe 2O3 dengan penambahan 

sedikit senyawa barium oksida BaCO 3, Co 3O4, dan ZnO. Metode 

pembuatan dengan reaksi zat padat yang diawali pros es 

pencampuran bahan-bahan secara mekanik ( mechanical alloying) 25 

dilanjutkan proses pemanasan yaitu kalsinasi 800 oC selama 1 jam 

dan sintering pada temperatur 1100 oC selama 3 jam. Hasil 

pembuatan magnet komposisi barium heksaferat BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 

dianalisis dengan x -ray Diffractometer (XRD) untuk mengetahui 

fasa magnetik yang telah terbentuk, Permagraph untu k sifat 30 

magnetik dan  Vector Network Analyser (8,2 GHz hingga 12,4 GHz) 

untuk mengetahui  sifat magnetik, dielektrik dan re flektansi 

material magnet BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19.  

 

 35 
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Uraian Singkat Gambar 

 Untuk memudahkan pemahaman mengenai inti invensi i ni, 

selanjutnya akan diuraikan perwujudan invensi melal ui gambar-

gambar terlampir.  

 Gambar 1 adalah grafik intensitas terhdap sudut 2  theta dari  5 

material magnet BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19  yang diuji dengan alat 

difraksi sinar-X (XRD) sesuai dengan invensi ini. 

 Gambar 2 adalah kurva histerisis material magnet 

BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19  yang diuji dengan menggunakan alat Permagraph 

sesuai dengan invensi ini.  10 

 Gambar 3 adalah grafik nilai permitivitas dan perm eabilitas 

(real dan imajiner) pada rentang frekuensi 8,2 – 12 ,4 GHz pada 

material magnet BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 yang diperoleh hasil pengukuran 

dengan alat Vector Network Analyzer (VNA) sesuai dengan invensi 

ini. 15 

 Gambar 4 adalah grafik nilai refleksi yang hilang pada 

frekuensi tinggi pada material magnet BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 yang 

diperoleh hasil pengukuran dengan alat Vector Network Analyzer 

(VNA) sesuai dengan invensi ini. 

 20 

Uraian Lengkap Invensi 

 Invensi ini adalah pembuatan material magnet 

BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 yang dapat berfungsi sebagai penyerap 

gelombang frekuensi tinggi (8,2 – 12,4 GHz). Materi al penyusun 

meliputi penambahan sedikit senyawa barium oksida B aCO3, Co 3O4, 25 

dan ZnO terhadap Fe 2O3 sebagaimana terlihat pada tabel 2.  

Tabel 2. Komposisi bahan penyusun material magnet 

BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 (dalam persen massa). 

Komposisi 
BaCO3 

( % ) 

Fe2O3 

( % ) 

Co3O4 

( % ) 

ZnO 

( % ) 

BaFe10CoZnO19 17,29  68,49 7,19 7,03 

 

 Tahapan pembuatan material magnetik melalui proses  sebagai 30 

berikut : 
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1.  Campur bahan penyusun material magnet sesuai tabel 1 secara 

mekanik ( mechanical alloying) dengan tujuan homogenisasi 

campuran. 

2.  Kalsinasi pada temperatur 800 o C selama 1 jam untuk 

menghilangkan unsur karbon. 5 

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

pada cetakan berdiameter 25 mm. 

4.  Perlakuan panas sinter pada temperatur 1100 o C selama 3 jam 

dengan tujuan terbentuknya komposisi fasa material magnet yang 

sesuai dengan invensi ini. 10 

Selanjutnya ada beberapa pengujian yang dilakukan a gar material 

magnet sesuai dengan invensi ini dapat memenuhi sya rat yaitu :  

a.  Pengujian XRD untuk mengetahui terbentuknya fasa ma terial 

magnet sesuai dengan invensi ini. 

b.  Pengujian PERMAGRAPH untuk mengetahui sifat kemagne tan 15 

terutama nilai koersivitas (Hc) dari material magne t sesuai 

dengan invensi ini. 

c.  Pengujian VNA untuk mengetahui nilai frekuensi sera pan dari 

material magnet sesuai dengan invensi ini. 

 20 

 

Gambar 1 adalah grafik pola difraksi berupa sudut 2  dan 

Intensitas pada BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19. Hasil identifikasi 

pembentukan fasa material magnet BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 yang diuji 

dengan XRD memiliki fasa yang sama dengan BaFe 12O19. Hal ini 25 

menunjukkan bahwa BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19  telah membentuk senyawa zat 

padat yang memiliki sistem kristal yang sama yaitu barium 

heksaferat dengan sistem kristal heksagonal dengan parameter 

kisi a = b = 5.888 Amstrong, c = 23.199 Amstrong un tuk BaFe 12O19 

dan  a = b = 5.597 Amstrong, c = 23.399 Amstrong un tuk 30 

BaFe10CoZnO19. Ion Co, dan ion Zn telah berhasil mensubstitusi i on 

Fe sehingga berpengaruh terhadap bertambahnya nilai  parameter 

kisi untuk membentuk komposisi BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19  yang sesuai 

dengan invensi ini. Banyaknya puncak dengan posisi sudut yang 
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sama juga menjelaskan bahwa material tersebut merup akan 

polikristal yang memiliki banyak bidang kristal.  

Gambar 2 adalah kurva histerisis hasil pengukuran s ifat 

kemagnetan terhadap komposisi BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19. Dari kurva 

histerisis juga dapat diturunkan besaran magnet sep erti 5 

Magnetisasi saturasi (Ms), magnetisasi sisa atau re manen (Mr), 

dan Koersivitas Intrinsik (Hc). Pada pengukuran 

BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19  diperoleh sebagaimana terlampir pada tabel 3 

berikut. 

 10 

Tabel 3. Data nilai sifat kemagnetan komposisi BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 

Komposisi Mr  (T) 
Hc 

(kA/m) 
Ms (T) 

BaFe10CoZnO19 0.155 40.675 0.317 

 

Pada tabel terlihat sifat kemagnetan pada magnetisa si saturasi 

(Ms) sama untuk komposisi BaFe 12O19 dan BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19. 

Sedangkan nilai koersivitas intrinsik (Hc) adalah 4 0,675 kA/m 15 

jauh lebih kecil dari  nilai Hc BaFe 12O19. Hal ini menunjukkan 

bahwa substitusi ion Co dan ion Zn  terhadap ion Fe  telah 

berhasil. Nilai Hc yang kecil menjadi syarat untuk dapat 

diaplikasikan sebagai material magnet penyerap gelo mbang 

frekuensi tinggi.  20 

 Gambar 3 merupakan grafik hasil pengukuran dengan 

menggunakan VNA dan diperoleh berupa grafik nilai p ermitivitas 

dan permeabilitas (real dan imajiner) pada rentang frekuensi 8,2 

– 12,4 GHz pada material magnet BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19  terhadap 

frekuensi tinggi yang diberikan.  Pada grafik terlihat bahwa 25 

akibat dari substitusi ion Co dan ion Zn  terhadap ion Fe 

sehingga membentuk komposisi BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 telah menghasilkan 

nilai permitivitas 9 dan permeabilitas 1 pada renta ng frekuensi 

8,2 – 12,4 GHz. 

 Gambar 4 merupakan grafik hasil pengukuran nilai s erapan 30 

frekuensi 8,2 – 12,4  GHz dengan menggunakan VNA da n diperoleh 

berupa nilai refleksi yang hilang ( reflection loss) terhadap 
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frekuensi tinggi yang diberikan terhadap komposisi 

BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19. Pada grafik terlihat bahwa akibat dari 

substitusi ion Co dan ion Zn  terhadap ion Fe sehin gga membentuk 

komposisi BaFe 10CoZnO19  telah memiliki nilai refleksi yang hilang 

secara signifikan dari -5,9  dB sampai -6,4 dB untu k 5 

BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 pada rentang frekuensi 8,2 – 12,4 GHz. 

 

 

 

 10 
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Klaim 

 

1.  Suatu komposisi untuk membuat material magnet 

BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19  dari serbuk Fe 2O3 sebanyak 68,49 %, serbuk 

BaCO3 sebanyak 17,29 %, serbuk Co 3O4 sebanyak 7,19 % dan serbuk 5 

ZnO sebanyak 7,03% 

2.  Suatu metode untuk membuat material magnet dengan k omposisi 

seperti klaim 1 dengan langkah-langkah berikut : 

a.  Mencampur bahan penyusun material magnet dengan kom posisi 

seperti klaim 1 secara mekanik ( mechanical alloying); 10 

b.  Kalsinasi pada temperatur 800 o C selama 1 jam; 

c.  Memadatkan serbuk campuran dengan tekanan 5 ton pad a 

cetakan berdiameter 25 mm; 

d.  Perlakuan panas sinter pada temperatur 1100 o C selama 3 jam. 

3.  Suatu produk material magnet yang sesuai dengan kla im 1 dan 15 

klaim 2 dapat diaplikasikan sebagai material penyer ap 

gelombang radar antara frekuensi 8,2 GHz sampai den gan 12,4 

GHz. 

 

 20 
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MATERIAL MAGNET BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 UNTUK APLIKASI PENYERAP 

FREKUENSI TINGGI (8,2 – 12,4 GHz) 

 

Invensi ini berhubungan dengan komposisi bahan peny usun, metode 5 

pembuatan dan aplikasi  material magnet komposisi 

BaFe10.4 Co0.8 Zn0.8 O19. Secara khusus bahan utama dalam invensi ini 

menggunakan serbuk Fe 2O3, serbuk BaCO 3, serbuk Co 3O4 dan serbuk 

ZnO. Metode pembuatan dengan reaksi zat padat ( solid state 

reaction) yang diawali proses pencampuran bahan-bahan penyu sun 10 

sehingga diperoleh material komposisi BaFe 10.4 Co0.8 Zn0.8 O19 . Bahan 

yang sesuai dengan invensi ini bersifat magnet dan memiliki 

kemampuan sebagai material penyerap gelombang freku ensi tinggi 

pada frekuensi 8,2 – 12,4 GHz. 

 15 
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