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Deskripsi 

FORMULASI DAN METODE PEMBUATAN MATERIAL MAGNETUNTUK APLIKASI PENYERAP 

GELOMBANG MIKRO 

Bidang Teknik Invensi 

Invensi ini berkaitan dengan komposisi bahan penyus un magnet  dan 5 

metode pembuatannya. Metode pembuatan dengan reaksi  zat padat ( solid 

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

sehingga diperoleh komposisibahanmaterial tertentu yang bersifat 

magnetik dan diaplikasikan sebagai material penyera p gelombang mikro. 

Latar Belakang Invensi 10 

Perkembangan dalam aplikasi medan magnet material m anganat atau 

perovskit oksida diawali pada tahun 1881 oleh Warbu rg seorang peneliti 

dari Jerman yang berhasil menemukan material yang d apat berubah 

temperaturnya jika diberikan medan magnet pada mate rial tersebut dan 

kemudian prinsip inilah yang dikenal dengan sebutan  MCE 15 

(magnetocaloric effect). Material perovskit oksida yang bersifat 

ferroelektrik dan ferromagnetik secara komposisi da n aplikasi terus 

dikembangkan. 

Pada saat ini perkembangan perovskit oksida sebagai  contoh 

(La,Sr)MnO 3 atau LSMO merupakan material yang memiliki efek 20 

magnetoresisten dan sangat potensial dalam aplikasi  media perekam data 

magnetik, tranduser, sensor, dan sebagai material p enyerap gelombang 

mikro [S. Jin, T.H. Tiefel, M. McCormack, R.A. Fast nacht, R. Ramesh, 

L.H. Chen. Science 264. 413, 1994] 

 Pada komposisi LaMnO 3 yang merupakan bersifat antiferromagnetik 25 

akan mengalami perubahan menjadi bersifat ferromagn etik apabila La di 

substitusi sebagian oleh Sr[M.C. Martin, G. Shirane , Y. Endoh, K. 

Hirota, Y. Moritomo, and Y. Tokura. Phys. Review B.  53. 14285, 1996] 

]. LSMO telah menunjukkan sifat kemagnetan yang kua t dan memiliki 

resistevitas yang rendah pada temperatur kamar. Seh ingga dari sifat-30 

sifat ini ada peluang untuk dikembangkan sebagai ma terial penyerap 

gelombang mikro[G. Li, G.G. Hu, H.D. Zhou, X.J. Fan , and X.G. Li. 

Master Chem. Phys 75. 101, 2002]. Karakteristik dar i refleksi dan 
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penurunannya pada material penyerap gelombang mikro  dapat ditentukan 

oleh permittivitas elektrik dan permeabilitas magne tik. Sifat 

ferroelektrik dan antiferromagnetik dari BatiO 3-LaMnO3 yang dipanaskan 

pada temperatur 1150 oC telah mengalami perubahan menjadi bersifat 

ferroelektrik dan ferromagnetik dengan komposisi ko mposit BaTiO 3-5 

(La,Ba)MnO3 [N.G. Kim, Y.S. Koo, ang J.H. Jung. Die lectric and 

Magnetic Propertiesof BatiO3-LaMn3 Composites. Jour nal of Magnetic 

11(4), 164-166, 2006] 

Penelitian material komposit LSMO-epoksi dengan var iasi persen 

berat pada frekuensi 2 – 18 GHz telah menghasilkan nilai refleksi yang 10 

hilang (reflection loss) sebesar 23 dB pada frekuen si 10,5 GHz [R.B. 

Yang, C.Y. Tsay, W.F. Liang, and C.K. Lin. (2010). Microwave absorbing 

properties of  La0.7Sr0.3MnO3 composites with negat ive magnetic 

susceptibility”. Journal of Applied Physics 107. 09 A523].  

Pengembangan material manganat ini difokuskan denga n mengatur 15 

komposisi persen beratsehingga dipeoleh material ma gnetdengan bahan 

dasar La 2O3, BaCO 3, dan MnCO 3. Tetapi metode yang digunakan perpaduan 

cara konvensional dan dengan cara disintesa menggun akan ultrasonic 

mixing. Penggunaan ultrasonic mixing dalam invensi ini dengan tujuan 

agar hasil pencampuran lebih homogen dan lebih opti mal, selain itu 20 

proses pengerjaannya lebih sederhana dibandingkan d engan cara 

konvensional (mechanical mixing). Perlakuan panas ( sintering) pada 

temperatur 1100°C selama 3 jam untuk memperoleh fas a tunggal material 

magnetyang diharapkan 

Penelusuran paten terkait formula dan metode pembua tan magnet 25 

untuk aplikasi penyerap gelombang mikro terdaftar p ada paten Amerika 

no. 6333000 B1 terkait pembuatan LaMnO3 untuk pelap is bahan keramik. 

Pada invensi tersebut LaMnO3diguanakan sebagai pela pis keramik 

sehingga bahan keramik berfungsi sebagai bahan supe konduktor yang 

mampu menyerab gelombang mikro. Adapun pate Amerika  no. 20120258118 30 

menngnaka material hasil campuran magnet partikel d an resin dengan 

partikel magnet terdiri dari campuran logam dengan permukaan yang 

datar. Untuk penggunaan frekwesi sekitar 1 GHz terj adi attenusi 

seteleh melalui bahan magnet. 
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Paten Amerika no. 5872554 mendaftarkan struktur abs orpsi pita 

lebar frekwensi tiingi, bahan magnet yang digunakan  pad invensi ini 

adalah campuran Nickel-zinc Ferrite yang di buat du alapis untuk 

memperlebar pita frekwensi yang dipantulkan. Materi al magnet yang 

didaftarkan pada paten Eropa no. 1077507A1 berupabu tiran magnet dengan 5 

resin dan material keramikdengan titik leleh yang r endahbahan magnet 

yang dibut dengn permukaan datar berbentuk disc dan  sangt baik 

digunakan sebagia penyeab gelombang radio 

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen paten yang te lah dilakukan, 

tidak ada paten terdaftar terkait formula magnet ya ng berbahan dasar  10 

La2O3, BaCO 3, dan MnCO dengan metode pencampuran reaksi zat pad at 

( solid state reaction. Keunggulan invensi ini adalah komposisi 

material manganat yaitu campuran material mangan (M n) dengan oksida 

salah satu material yang sekarang ini terus dikemba ngkan untuk 

aplikasi feroic  atau bersifat ferroelektrik dan ferromagnetik yan g 15 

dimilikinya memberikan peluang sebagai material abs orber atau penyerap 

gelombang mikro. Karakterisasi komposisi material m agnet dilakukan 

dengan difraksi sinar-xuntuk mengetahui pembentukan  fasanya. Sifat 

kemagnetannya dengan menggunakan PERMAGRAPH, serta sifat listrik 

dengan LCR meter, serta sifat absorbs terhadap gelo mbang mikro diuji 20 

dengan vector network Analyzer (VNA). 

Uraian Singkat Invensi 

 Invensi ini berkaitan dengan pembuatan material ma gnet yang dapat 

berfungsi sebagai penyerap gelombang mikro. Pembuat an material 

magnetmenggunakan bahan dasar berupa senyawa barium  oksida BaCO 3, 25 

La2O3, dan MnCO 3.Metode pembuatan dengan reaksi zat padat ( solid state 

reaction) terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1) pencampur an bahan 

secara mekanik, 2) melakukan homogenisasi dengan ba ntuan ultrasonik, 

3) kalsinasi, 4) pemadatan dan 5) sintering pada suhu tinggi.  

Studi subsitusi parsial ion Logamuntuk rekayasa 30 

pembentukankomposisi materil magnetyang dapat berfu ngsi sebagai 

penyerap gelombang mikro. Material magnt yang dihai lksndianalisis 

denganx -ray Diffractometer (XRD) untuk mengetahui fasa magnetik yang 

telah terbentuk,Permagraph untuk sifat magnetik ser ta Vector Network 



5 

 

 

Analyser (8 GHz hingga 16 GHz) untuk mengetahui  sifat tran smisi dan 

reflektansi. 

Uraian Singkat Gambar 

 Untuk memudahkan pemahaman mengenai inti invensi i ni,selanjutnya 

akan diuraikan perwujudan invensi melalui gambar-ga mbar terlampir.  5 

Gambar1adalah pola difraksisinar-Xmaterial magnet y ang dihasilkanyang 

diuji dengan alat difraksi sinar-X (XRD) sesuai den gan invensi ini. 

Gambar 2 adalah kurva histerisis material magnetdi hasilkanyang diuji 

dengan menggunakan alat Permagraph sesuai dengan in vensi ini.  

Gambar 3 adalah grafik nilai refleksi yang hilang p ada frekuensi 10 

tinggi pada material magnet yang dihasilakanyang di peroleh hasil 

pengukuran dengan alat Vector Network Analyzer (VNA) pada frekuensi 8 

– 16 GHz sesuai dengan invensi ini. 

 

Uraian Lengkap Invensi 15 

 Invensi ini adalah pembuatan material magnetik La 0.7 Ba0.3 MnO3yang 

dapat berfungsi sebagai penyerap gelombang mikro. M aterial penyusun 

menggunakan bahan dasar berupa senyawa barium oksid a BaCO3, La 2O3, dan 

MnCO3. sebagaimana terlihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi bahan penyusun material magnet L a0.7 Ba0.3 MnO3 20 

(dalam persen berat). 

Komposisi 
BaCO3 
( % ) 

La2O3 
( % ) 

MnCO3  
( % ) 

La0.7 Ba0.3 MnO3 13,86 45,77 40,37 

 

 Tahapan pembuatan material magnetik diawali dengan  mencampur 

bahan penyusun material magnet sesuai tabel 1 secar a mekanik 

( mechanical alloying)dan untuk tujuan homogenisasi hasil 25 

campuran mechanical alloying dicampur lagi dengan bantuan ultrasonik 

padafrekwensi 40 kHz. Selanjutnya dilakukan kalsina si pada temperatur 
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700 o C selama 1 jam untuk menghilangkan unsur karbon. Se rbuk campuran 

yang telah dihilangkan unsur karbonnya dipadatkan d engan tekanan 5 ton 

pada cetakan berdiameter 20 mm. Kemudian dilakukan perlakuan panas 

sinter pada temperatur 1100 oC selama 3 jam dengan tujuan terbentuknya 

komposisi fasa material magnet yang sesuai dengan i nvensi ini. 5 

 Selanjutnya ada beberapa pengujian yang dilakukan agar material 

magnetik sesuai dengan invensi ini dapat memenuhi s yarat yaitu :  

1.  Pengujian XRD untuk mengetahui terbentuknya fasa ma terial 

magnetik sesuai dengan invensi ini. 

2.  Pengujian PERMAGRAPH untuk mengetahui sifat kemagne tan 10 

terutama nilai koersivitas (Hc) dari material magne tik 

sesuai dengan invensi ini. 

3.  Pengujian VNA untuk mengetahui nilai frekuensi sera pan dari 

material magnetik sesuai dengan invensi ini. 

Mengacu pada Gambar 1 grafik pola difraksi berupa s udut 2 θ dan 15 

Intensitas berkas difraksi dari material magnet yan g dihasilkan. Hasil 

identifikasi pembentukan fasa material magnet yang dihasilkanyang 

diuji dengan XRD menunjukkan bahwa materialmagnet t elah membentuk 

senyawa zat padat yang memiliki sistem kristal yang  sama yaitu 

lanthanum mangan oksida LaMnO 3 dengan sistem kristal kubik dengan 20 

parameter kisi a = b = c = 5.888138 Amstrong. Ion-i on logam telah 

berhasil bersubstitusi  sehingga berpengaruh terhad ap bertambahnya 

nilai parameter kisi untuk membentuk komposisi mate rial magnetyang 

sesuai dengan invensi ini.  

Gambar 2 adalah kurva histerisis hasil pengukuran s ifat 25 

kemagnetan terhadap komposisi materil magnet yang d ihasilkan.Dari 

kurva histerisis juga dapat diturunkan besaran magn et seperti 

Magnetisasi saturasi (Ms) yang nilainya 0,084 T. In i menunjukkan bahwa 

material magnet yang dihasilkantelah membentuk fasa  magnet, yang 

sebelum terjadi substitusiion logamnyamerupakan fas a non magnet. Hal 30 

ini menunjukkan bahwa substitusi ion-ion logam  tel ah berhasil. Nilai 

Hc yang kecil menjadi syarat untuk dapat diaplikasi kan sebagai 

material magnet penyerap gelombang frekuensi tinggi .  
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 Gambar 3 merupakan grafik hasil pengukuran nilai s erapan 

frekuensi 8 – 16 GHz dengan menggunakan VNA dan dip eroleh berupa nilai 

refleksi yang hilang ( reflection loss) terhadap frekuensi tinggi yang 

diberikan terhadap komposisi material magnetyang di hasilskan . Pada 

grafik terlihat bahwa nilai refleksi yang hilang ( reflection loss) RL 5 

-5 dB terjadi pada rentang frekuensi 11,5 – 14,5 GH z dan RL -10 dB 

pada frekuensi 12 – 13,5 dB. 

  



8 

 

 

Klaim 

 

1.  Suatu formula untuk membuat material magnetik yang terdiri 

molekulLa 0.7 Ba0.3 MnO3yang diperoleh dengan mecampur serbuk BaCO 3 

sebanyak 13,86 % , serbuk La 2O3 sebanyak 45,77 % , dan serbuk 5 

MnCO3 sebanyak 40,37 % (dalam persen berat). 

 

2.  Metode untuk membuat material magnetik dengan kompo sisi seperti 

klaim 1 dengan langkah-langkah berikut : 

1.  mencampur bahan penyusun material magnetik dengan k omposisi 10 

seperti klaim 1 secara mekanik ( mechanical alloying); 

2.  Hasil campuran bahan yang didapatkan dari tahap(a)k emudian 

dihomogenkan dengan ultrasonik mixing pada  frekuen si 40 kHz 

c. Campuran bahan yang didapatkan dari tahap (a)dan  (b)dilanjutkan 

dengan kalsinasi pada suhu 700 o C selama 1 jam; 15 

d. selanjutnya serbuk campuran yang dikalsinasi dar i tahap 

(c)dipadatkandengan tekanan 5 ton pada cetakan berd iameter 20 

mm; 

e. Serbuk campuran yang didapatkan dari tahap (d) 

dipanaskan(disinter) pada suhu 1100 oC selama 3 jam. 20 

 

3.  Produk material magnetik yang sesuai dengan klaim 1  dan 2yang 

diaplikasikan sebagai material penyerap gelombang m ikro antara 

frekuensi 8 GHz sampai dengan 16 GHz. 

  25 
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Abstrak 

 

FORMULASI DAN METODE PEMBUATAN MAGNETUNTUK APLIKASIPENYERAP GELOMBANG 

MIKRO 

 5 

Invensi ini berhubungan dengan formulasi bahan peny usun, metode 

pembuatan dan aplikasi  material magnet. Metode pem buatan dengan 

reaksi zat padat ( solid state reaction) yang diawali proses 

pencampuran bahan-bahan penyusun sehingga diperoleh  material komposisi 

La0.7 Ba0.3 MnO3. Bahan yang sesuai dengan invensi ini bersifat mag netik 10 

dan memiliki kemampuan sebagai material penyerap ge lombang radar pada 

frekuensi 8 – 16 GHz.Karakterisasi magnet hasil inv ensi ini dengan 

difraksi sinar-xuntuk mengetahui pembentukan fasany a. Sifat magnet 

menggunakan PERMAGRAPH, serta sifat listrik dengan LCR meter, serta 

sifat absorbs terhadap gelombang mikro diuji dengan  vector network 15 

Analyzer (VNA). 
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Gambar 1 

 

Gambar 2 



11 

 

 

 

Gambar 3 

 

 


