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ABSTRAK 

Lilik Hadi KR. 2010. Fabrikasi dan Karakterisasi Sifat Mekanik Kaca Magnetik 
Berbasis Barium Ferit. 

Pembimbing : I. Dr. Agus Yulianto, M.Si; II. Dr. Sulhadi, M.Si. 
 

Kaca merupakan benda amorf (tak berbentuk), namun bukanlah benda 
padat. Dalam sistem penggolongan klasik ada tiga keadaan materi (gas, cair, dan 
padat), kaca tidak akan mendapat tempat, karena kaca (seperti halnya karet, 
plastik, menempati golongan keempat yaitu materi yang menggabungkan rigidnya 
benda padat dengan struktur molekul acak benda cair. Barium ferit memiliki sifat 
magnet yang cukup baik dan banyak digunakan untuk pembuatan magnet 
permanen. Sifat magnet yang baik ini disebabkan karena barium ferit memiliki 
remanensi dan koersifitas yang cukup baik. Untuk memiliki sifat magnet yang 
baik ini serbuk barium ferit yang dihasilkan dari proses sintesisnya harus memiliki 
ukuran dalam skala nano, fasa yang tunggal, dan juga distribusi ukuran butir yang 
kecil. 

Pembuatan dan karakterisasi kaca magnetik telah berhasil dilakukan 
dengan menggunakan bahan kaca jendela bekas (cult) dicampur dengan barium 
ferit (BaO.6Fe2O3). Pembuatan kaca magnetik dilakukan menggunakan teknik 
cetak yang kemudian dipanaskan menggunakan furnace dengan suhu 700°C. 
Bahan cult dicampur dengan bahan serbuk magnet menggunakan mortal 
kemudian ditambah PVA baru dicetak menggunakan Hydraulic press dengan 
tekanan maksimum selama kurang lebih 3 menit. Hasil cetakan (pellet) langsung 
dipanaskan dengan menggunakan furnace pada suhu 700°C selama 45 menit. 
Kaca magnetik yang dihasilkan kemudian dihaluskan permukaannya dengan 
menggunakan kertas ampelas 500cc dan 1000cc. Pengujian sifat mekanik kaca 
magnetik diukur dengan menggunakan alat California Bearing Ratio. Nilai uji 
kuat tekan menurun pada komposisi barium ferit sebesar 0,5% - !%, sedangkan 
pada komposisi barium ferit sebesar 1% - 1,5% nilai uji kuat tekan naik. Pada 
komposisi barium ferit sebesar 1% nilai uji kuat tekan yang paling rendah, hal ini 
dipandang sebagai gejala anomali yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 
Kaca magnetik dapat dihasilkan secara efektif dengan komposisi barium ferit 
sebesar 0,5% - 1,5%. 
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