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ABSTRAK 
 

Arif Billah. 2006. Pembuatan dan Karakterisasi Magnet Stronsium Ferit dengan 
Bahan Dasar Pasir Besi. Skripsi. Jurusan Fisika Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing: I. Drs. Agus Yulianto, M.Si;             
II. Dra. Upik Nurbaiti, M.Si 

 
 

Telah dilakukan pembuatan dan karakterisasi magnet Strontium Ferrite 
(SrO.5,6Fe3O4) dengan bahan dasar pasir besi sebagai upaya pemanfaatan deposit 
pasir besi Indonesia yang melimpah. Pembuatan Strontium Ferrite dilakukan 
dengan metode metalurgi serbuk. Hematit (α-Fe2O3) hasil pengolahan pasir besi 
dan Strontium Carbonat (SrCO3) dicampur dengan cara digiling basah selama 6 
jam. Hasil penggilingan dikeringkan dalam oven dan disaring dengan saringan 
400 mesh. Kalsinasi dilakukan pada temperatur 1200 oC selama 3 jam. Hasil 
kalsinasi digiling ulang dan ditambahkan CaO dan SiO2 sebagai bahan aditif, 
kemudian digiling basah 16 jam. Setelah ditambah perekat berupa polyvinyl 
Alcohol (PVA) serbuk magnet dicetak dibawah tekanan sebesar 3 ton. Hasil 
cetakan berupa silinder disinter pada temperatur 1250 oC selama 1 jam. Struktur 
kristal serbuk magnet hasil sintesis dikarakterisasi dengan metode XRD, 
sedangkan sifat-sifat kemagnetannya diukur dengan menggunakan alat 
Permagraph tipe MPS. 

Hasil karakterisasi dengan XRD menunjukkan bahwa Strontium Ferrite 
hasil sintesis pasir besi memiliki struktur kristal yang bersesuaian dengan serbuk 
produk komersial (PT. NX. Indonesia). Sementara itu dari hasil pengukuran 
dengan permagraph diperoleh bahwa magnet Sr Ferit hasil sintesis memiliki 
induksi remanen (Br) sebesar 1,195 kG, koersivitas (Hc) sebesar 1,4205 kOe, nilai 
energi produk maksimum (BH)maks sebesar 0,265 MGOe dan nilai kerapatan 
sebesar 4,555 g/cm3. Belum sesuainya sifat magnetik hasil sintesis ini dibanding 
produk komersial diperkirakan karena perbedaan berbagai proses pasca kalsinasi. 
 
Kata Kunci: Stronsium ferit, pasir besi, metalurgi serbuk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Komponen listrik dan elektronik, misalnya motor-motor DC kecil, 

pengeras suara (loudspeaker), meteran air, KWH-meter, telephone receiver, 

circulator, rice cooker masih menggunakan magnet permanen sebagai sumber 

energi magnetik. Seperti dikutip oleh Sudirman (2002), berdasarkan data Biro 

Statistik diketahui bahwa dalam kurun satu tahun nilai total penjualan bahan 

magnet untuk industri permainan anak di Indonesia mencapai Rp. 24.376.000,00. 

Sedangkan untuk industri alat listrik rumah tangga mencapai 

Rp.1.078.285.000,00. Sayangnya, produk magnet yang digunakan di Indonesia 

hingga saat ini sekitar 80% masih diimpor dari luar negeri.  

Magnet permanen yang digunakan pada hampir semua peralatan 

elektronika dalam prakteknya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, salah satu 

di antaranya adalah magnet ferit. Magnet jenis ini disintesis dengan menggunakan 

bahan dasar besi oksida. Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa bahan 

alamiah besi oksida terdapat secara melimpah di Indonesia, salah satu contohnya 

adalah dalam bentuk pasir besi. Dalam pasir besi terkandung beberapa anggota 

besi oksida, misalnya magnetit (Fe3O4), maghemit dan hematit (Yulianto, 2002). 

Kedua bahan yang disebut terakhir memiliki komposisi kimia yang sama (Fe2O3) 

tetapi memiliki struktur kristal yang berbeda (Dunlop, 1997). 
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Magnet permanen ferit dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, 

yaitu magnet keramik-selfbonded dan magnet dengan agen (pengikat). Salah satu 

jenis ferit yang laku secara komersial adalah Barium Ferit (BaO.6Fe2O3) dan 

Stronsium Ferit (SrO.6Fe2O3). Serbuk ferit jenis ini dapat disintesis dengan cara 

mencampurkan hematit (Fe2O3) dengan Barium Karbonat (BaCO3) atau 

Stronsium Karbonat (SrCO3), selanjutnya dipanaskan pada temperatur di atas 

1000 oC. Proses pemanasan tersebut lazim dinamakan proses kalsinasi. 

Dengan mempertimbangkan jumlah pasir besi yang melimpah dan 

belum dimanfaatkan secara optimal, sementara peluang bahan tersebut diolah 

menjadi bahan industri terbuka lebar, maka dalam penelitian ini penulis 

melakukan kajian yang berorientasi pada pengolahan pasir besi menjadi magnet 

ferit. Bahan ferit yang disintesis adalah Stronsium Ferit, dengan pertimbangan 

bahwa ferit jenis ini memiliki sifat magnetik yang baik serta bahan-bahannya 

relatif terjangkau untuk diperoleh di sekitar lokasi penelitian (Semarang). 

 
 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses yang dilakukan untuk dapat mengubah campuran bahan 

dasar pasir besi Pantai Bayuran Jepara Jawa Tengah dengan Stronsium 

Karbonat menjadi Stronsium Ferit? 

2. Bagaimana karakteristik magnetik dari Stronsium Ferit yang dihasilkan? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bahan hematit (α-Fe2O3) yang digunakan adalah hasil oksidasi dari bahan 

magnetit (Fe3O4) yang diperoleh dari hasil ekstraksi pasir besi. 

2. Stronsium Karbonat yang digunakan adalah produk dengan mutu ProAnalys 

yang telah dijual di pasaran. 

3. Karakterisasi bahan ferit hasil yang akan dilakukan meliputi: 

a. Karakterisasi dengan pengukuran kurva histerisis magnetik untuk 

menentukan besaran remanensi (Br), koersifitas (Hc), energi hasil 

maksimum (BH)maks. Besaran ini yang digunakan untuk melihat bahan 

magnetik tersebut termasuk soft magnet atau hard magnet. 

b. Metode XRD, untuk mengetahui struktur kristal hasil sintesis yang 

kemudian dibandingkan produk komersial. 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membuat bahan Stronsium Ferit (SrO.5,6Fe2O3) dengan campuran bahan 

hematit (α-Fe2O3) yang merupakan hasil dari oksidasi (magnetit) pasir besi 

dengan Stronsium Karbonat (SrCO3). 

2. Mengetahui karakteristik magnetik dari Stronsium Ferit (SrO.5,6Fe2O3) yang 

dihasilkan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Magnet permanen Stronsium Ferit hasil penelitian akan memiliki nilai 

jual lebih tinggi dari pada bahan asalnya, yaitu pasir besi. Produk hasil penelitian 

ini dapat digunakan untuk bahan dasar dalam industri elektronik, misalnya: 

motor-motor DC kecil, pengeras suara (loudspeaker), meteran air, KWH-meter, 

telephone receiver, circulator, rice cooker, dan industri lainnya seiring dengan 

kemajuan teknologi. 

 
 
F. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Ketiga bagian ini akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Bagian awal dari skripsi memuat halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi dari skripsi terdiri dari lima bab yaitu : 

BAB I :  Pendahuluan meliputi Alasan Pemilihan Judul, Batasan 

Permasalahan, Permasalahan, Manfaat, Sistematika Skripsi. 

BAB II : Tentang Landasan teori yang mencakup materi-materi 

pendukung penelitian yang terdiri atas, sifat kemagnetan bahan, 

kurva histerisis, magnet keramik, sifat-sifat magnet keramik, dan 

metode metalurgi serbuk. 
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BAB III : Metodologi penelitian yang menguraikan mengenai tempat 

penelitian, alat dan bahan yang digunakan, serta langkah kerja 

yang dilakukan dalam penelitian ini. 

BAB IV : Berisi tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB V : Simpulan dan saran yang berisi tentang kesimpulan hasil 

penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang berkaitan 

dengan hasil kesimpulan penelitian. 

3. Bagian akhir dari skripsi memuat tentang daftar pustaka yang digunakan 

sebagai acuan dari penulisan skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sifat Kemagnetan Bahan 

Berdasarkan sifat medan magnet atomis, bahan dibagi menjadi tiga 

golongan, yaitu diamagnetik, paramagnetik dan ferromagnetik. Bahan 

diamagnetik adalah bahan yang resultan medan magnet atomis masing-masing 

atom atau molekulnya nol, tetapi orbit dan spinnya tidak nol (Halliday & Resnick, 

1989). Bahan diamagnetik tidak mempunyai momen dipol magnet permanen. Jika 

bahan diamagnetik diberi medan magnet luar, maka elektron-elektron dalam atom 

akan berubah gerakannya sedemikian hingga menghasilkan resultan medan 

magnet atomis yang arahnya berlawanan.  

Sifat diamagnetik bahan ditimbulkan oleh gerak orbital elektron sehingga 

semua bahan bersifat diamagnetik karena atomnya mempunyai elektron orbital. 

Bahan dapat bersifat magnet apabila susunan atom dalam bahan tersebut 

mempunyai spin elektron yang tidak berpasangan. Dalam bahan diamagnetik 

hampir semua spin elektron berpasangan, akibatnya bahan ini tidak menarik garis 

gaya. Permeabilitas bahan diamagnetik adalah 0μμ <  dan suseptibilitas 

magnetiknya 0<mχ . Contoh bahan diamagnetik yaitu: bismut, perak, emas, 

tembaga dan seng. 

Bahan paramagnetik adalah bahan yang resultan medan magnet atomis 

masing-masing atom/molekulnya tidak nol, tetapi resultan medan magnet atomis 

total seluruh atom/molekul dalam bahan nol (Halliday & Resnick, 1989). Hal ini 
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disebabkan karena gerakan atom/molekul acak, sehingga resultan medan magnet 

atomis masing-masing atom saling meniadakan. Bahan ini jika diberi medan 

magnet luar, maka elektron-elektronnya akan berusaha sedemikian rupa sehingga 

resultan medan magnet atomisnya searah dengan medan magnet luar. Sifat 

paramagnetik ditimbulkan oleh momen magnetik spin yang menjadi terarah oleh 

medan magnet luar. Pada bahan ini, efek diamagnetik (efek timbulnya medan 

magnet yang melawan medan magnet penyebabnya) dapat timbul, tetapi 

pengaruhnya sangat kecil.  

Permeabilitas bahan paramagnetik adalah 0μμ > , dan suseptibilitas 

magnetik bahannya .0>mχ  contoh bahan paramagnetik: alumunium, magnesium, 

wolfram dan sebagainya. Bahan diamagnetik dan paramagnetik mempunyai sifat 

kemagnetan yang lemah. Perubahan medan magnet dengan adanya bahan tersebut 

tidaklah besar apabila digunakan sebagai pengisi kumparan toroida. 

Bahan ferromagnetik adalah bahan yang mempunyai resultan medan 

atomis besar (Halliday & Resnick, 1989). Hal ini terutama disebabkan oleh 

momen magnetik spin elektron. Pada bahan ferromagnetik banyak spin elektron 

yang tidak berpasangan, misalnya pada atom besi terdapat empat buah spin 

elektron yang tidak berpasangan. Masing-masing spin elektron yang tidak 

berpasangan ini akan memberikan medan magnetik, sehingga total medan 

magnetik yang dihasilkan oleh suatu atom lebih besar. 

Medan magnet dari masing-masing atom dalam bahan ferromagnetik 

sangat kuat, sehingga interaksi diantara atom-atom tetangganya menyebabkan 

sebagian besar atom akan mensejajarkan diri membentuk kelompok-kelompok. 



 
 8

Kelompok atom yang mensejajarkan dirinya dalam suatu daerah dinamakan 

domain. Bahan feromagnetik sebelum diberi medan magnet luar mempunyai 

domain yang momen magnetiknya kuat, tetapi momen magnetik ini mempunyai 

arah yang berbeda-beda dari satu domain ke domain yang lain sehingga medan 

magnet yang dihasilkan tiap domain saling meniadakan. 

 

H

 

 

 (a)                        (b) 
Gambar 1. Arah domain-domain dalam bahan ferromagnetik sebelum 

dan sesudah diberi  medan magnet luar (Surya, 1989). 

 

Bahan ini jika diberi medan magnet dari luar, maka domain-domain ini 

akan mensejajarkan diri searah dengan medan magnet dari luar. Semakin kuat 

medan magnetnya semakin banyak domain-domain yang mensejajarkan dirinya. 

Akibatnya medan magnet dalam bahan ferromagnetik akan semakin kuat. Setelah 

seluruh domain terarahkan, penambahan medan magnet luar tidak memberi 

pengaruh apa-apa karena tidak ada lagi domain yang disearahkan. Keadaan ini 

dinamakan jenuh atau keadaan saturasi. 

Permeabilitas bahan ferromagnetik adalah 0μμ >>>  dan suseptibilitas 

bahannya 0>>>mχ . contoh bahan ferromagnetik : besi, baja, besi silicon dan 

lain-lain. Sifat kemagnetan bahan ferromagnetik ini akan hilang pada temperatur 
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yang disebut Temperatur Currie. Temperatur Curie untuk besi lemah adalah     

770 0C, dan untuk baja adalah 1043 0C (Kraus. J. D, 1970). 

 
B. Kurva Histerisis 

Untuk bahan ferromagnetik magnetisasi bahan M tidaklah berbanding 

lurus dengan intensitas magnet H. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa harga 

suseptibilitas magnetik mχ  bergantung dari harga intensitas magnet H. Bentuk 

umum kurva medan magnet B sebagai fungsi intensitas magnet H terlihat pada 

gambar 2 kurva B(H) seperti ini disebut kurva induksi normal. 

 

 

 

 

 

 

B 

a 

b 
c 

Bs 
( )
Bs 
(b)Bs (c) 

H 

Gambar 2. Kurva induksi normal (Sutrisno dan Tan, 1983) 

Pada gambar di atas tampak bahwa kurva tidak berbentuk garis lurus 

sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara B dan H tidak linier. Dengan 

kenaikan harga H, mula-mula B turut naik dengan lancar, tetapi mulai dari satu 

titik tertentu harga H hanya menghasilkan sedikit kenaikan B dan makin lama B 

hampir konstan. Keadaan ini disebut dengan kedaan saturasi, yaitu keadaan di 

mana medan magnet B tidak banyak berubah. Harga medan magnet untuk 

keadaan saturasi disebut dengan Bs atau medan magnet saturasi. Bahan yang 
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mencapai saturasi untuk harga H rendah disebut magnet lunak seperti yang 

ditunjukkan kurva (a). Sedangkan bahan yang saturasinya terjadi pada harga H 

tinggi disebut magnet keras seperti yang ditunjukkan kurva (c). 

Untuk bahan ferromagnetik, sesudah mencapai saturasi ketika intensitas 

magnet H diperkecil hingga mencapai H = 0, ternyata kurva B tidak melewati 

jalur kurva semula. Pada harga H = 0, medan magnet atau rapat fluks B 

mempunyai harga Br 0. Jadi apabila arus pada toroida dimatikan (i = 0) maka 

dalam bahan masih tersimpan fluks induksi. Harga Br ini disebut dengan induksi 

remanen atau remanensi bahan. 

≠

 

 

 

 

 

H

H

-Hc Hc

B

0

Gambar 3. Kurva Histeresis magnetik (Haliday dan Resnick, 1983)  
 
 

Pada gambar 3 tampak bahwa setelah mencapai nol harga intensitas 

magnet H dibuat negatif (dengan membalik arus lilitan), kurva B(H) akan 

memotong sumbu pada harga Hc. Intensitas Hc inilah yang diperlukan untuk 

membuat rapat fluks B=0 atau menghilangkan fluks dalam bahan. Intensitas 

magnet Hc ini disebut koersivitas bahan. Bila selanjutnya harga diperbesar pada 

harga negatif sampai mencapai saturasi dan dikembalikan melalui nol, berbalik 

arah dan terus diperbesar pada harga H positif hingga saturasi kembali, maka 
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kurva B(H) akan membentuk satu lintasan tertutup yang disebut kurva histeresis. 

Bahan yang mempunyai koersivitas tinggi kemagnetannya tidak mudah hilang. 

Bahan seperti itu baik untuk membuat magnet permanen.  

 

C. Magnet Keramik 

Keramik adalah bahan-bahan yang tersusun dari senyawa anorganik 

bukan logam yang pengolahannya melalui perlakuan  dengan temperatur tinggi. 

Kegunaannya adalah untuk dibuat berbagai keperluan desain teknis khususnya 

dibidang kelistrikan, elektronika, mekanik dengan memanfaatkan magnet keramik 

sebagai magnet permanen, dimana material ini dapat menghasilkan medan magnet 

tanpa harus diberi arus listrik yang mengalir dalam sebuah kumparan atau 

solenoida untuk mempertahankan medan magnet yang dimilikinya. Disamping 

itu, magnet permanen juga dapat memberikan medan yang konstan tanpa 

mengeluarkan daya yang kontinyu. 

Bahan keramik yang bersifat magnetik umumnya merupakan golongan 

ferit, yang merupakan oksida yang disusun oleh hematit (α-Fe2O3) sebagai 

komponen utama. Bahan ini menunjukkan induksi magnetik spontan meskipun 

medan magnet dihilangkan. Material ferit juga dikenal sebagai magnet keramik, 

bahan itu tidak lain adalah oksida besi yang disebut ferit besi (ferrous ferrite) 

dengan rumus kimia MO.(Fe2O3)6, dimana M adalah Ba, Sr atau Pb. 

6Fe2O3  +    SrCO3                           SrO.6Fe2O3  +  CO2 
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Pada umumnya ferit dibagi menjadi tiga kelas : 

1. Ferit Lunak, ferit ini mempunyai formula MFe2O4, dimana M = Cu, Zn, Ni, 

Co, Fe, Mn, Mg dengan struktur kristal seperti mineral spinel. Sifat bahan ini 

mempunyai permeabilitas dan hambatan jenis yang tinggi, koersivitas yang 

rendah. 

2. Ferit Keras, ferit jenis ini adalah turunan dari struktur magneto plumbit yang 

dapat ditulis sebagai MFe12O19, dimana  M = Ba, Sr, Pb. Bahan ini 

mempunyai gaya koersivitas dan remanen yang tinggi dan mempunyai 

struktur kristal heksagonal dengan momen-momen magnetik yang sejajar 

dengan sumbu c.  

3. Ferit Berstruktur Garnet, magnet ini mempunyai magnetisasi spontan yang 

bergantung pada suhu secara khas. Strukturnya sangat rumit, berbentuk kubik 

dengan sel satuan disusun tidak kurang dari 160 atom (Idayanti, 2002).  

Magnet keramik yang merupakan magnet permanen mempunyai struktur 

Hexagonal close-pakced. Dalam hal ini bahan yang sering digunakan adalah 

Barrium Ferrite (BaO.6Fe2O3). Dapat juga barium digantikan bahan yang 

menyerupai (segolongan) dengannya, yaitu seperti Strontium (Thompson, 1968). 

Material magnetik ferit yang memiliki sifat-sifat campuran beberapa 

oksida logam valensi II, dimana oksida besi valensi III (Fe2O3) merupakan 

komponen yang utama. Ferit lunak mempunyai struktur kristal kubik dengan 

rumus umum MO.Fe2O3 dimana M adalah Fe, Mn, Ni, dan Zn atau gabungannya 

seperti Mn-Zn dan Ni-Zn. Bahan ini banyak digunakan untuk inti transformator, 

memori komputer, induktor, recording heads, microwave dan lain-lain. 
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Ferit keras banyak digunakan dalam komponen elektronik, diantaranya 

motor-motor DC kecil, pengeras suara (loud speaker), meteran air, KWH-meter, 

telephone receiver, circulator, dan rice cooker. 

 

  

 

Gambar 4. Prototipe magnet motor DC mini (Dedi, 2002). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a b c d 

Gambar 5. a. Magnet loudspeaker keramik 
  b dan c. Motor listrik kecil 
  d. Taconite iron core (Cullity, 1972) 

 
 
 
D. Sifat – Sifat Magnet Keramik 

Koersivitas digunakan untuk membedakan hard magnet atau soft 

magnet. Semakin besar gaya koersivitasnya maka semakin keras sifat magnetnya. 

Bahan dengan koersivitas tinggi berarti tidak mudah hilang kemagnetannya. 

Untuk menghilangkan kemagnetannya diperlukan intensitas magnet H yang besar. 

Tidak seperti bahan soft magnet yang mempunyai medan magnet B 

sebesar μ0M, dalam magnet permanen, magnetisasi bukan merupakan fungsi 
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linier yang sederhana dari rapat fluks karena nilai dari medan magnet H yang 

digunakan dalam magnet permanen secara umum jauh lebih besar dari pada dalam 

bahan soft magnet (Jiles, 1996). 

Remanen atau ketertambatan adalah sisa medan magnet B dalam proses 

magnetisasi pada saat medan magnet H dihilangkan, atau remanensi terjadi pada 

saat intensitas medan magnetik H berharga nol dan medan magnet B 

menunjukkan harga tertentu. Bagaimanapun juga koersivitas pada magnet 

permanen akan menjadi kecil jika remanensi dalam magnetisasi juga kecil. Oleh 

karena itu besar nilai remanensi yang dikombinasikan dengan besar koersivitas 

menjadi sangat penting (Jiles, 1996). 

Saturasi magnetisasi adalah keadaan dimana terjadi kejenuhan, nilai 

medan magnet B akan selalu konstan walaupun medan eksternal H dinaikkan 

terus. Remanensi bergantung pada saturasi magnetisasi. Untuk magnet permanen 

saturasi magnetisasi seharusnya lebih besar dari pada soft magnet. 

Kerapatan dari bahan ferit lebih rendah dibandingkan logam-logam lain 

dengan ukuran yang sama. Oleh karenanya nilai saturasi dari bahan ferit relatif 

rendah, hal ini menguntungkan untuk dapat dihilangkan. Nilai kerapatan ferit 

dapat dilihat dalam daftar tabel 1, dan nilai perbandingan dengan material 

megnetik yang lain. 
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 Tabel 1. Kerapatan dari beberapa bahan ferit (Prihatin, 2005) 
SPINELS 

NO 
Ferrite Kerapatan ρ( 3cm

g ) 

1 Zinc Ferrite 5,4 
2 Cadmium 5,76 
3 Ferrous 5,24 

 Hexagonal  

4 Barrium 5,3 
5 Strontium 5,12 

 Comersial  
6 MnZn (high perm) 4,29 
7 MnZn (recording head) 4,7 s/d 4,75 

 

 

E. Metode Metalurgi Serbuk 

Secara prinsip ada dua metode utama yang digunakan untuk membuat 

magnet. Pertama menggunakan teknologi pengecoran atau pelelehan, dan yang 

kedua adalah dengan menggunakan teknologi metalurgi serbuk (Goldman,1991). 

Produksi magnet dengan teknologi pengecoran biasanya menghasilkan bahan 

magnet yang lebih baik, tetapi dalam beberapa prosesnya memerlukan energi 

panas yang sangat besar sehingga dipandang tidak efisien. Sedangkan produksi 

dengan teknologi metalurgi serbuk, meski sifat kemagnetan yang diperoleh bukan 

yang tertinggi,tetapi dalam pengerjaannya lebih mudah dan lebih efisien. Dalam 

prakteknya, pembuatan magnet dengan cara kedua ini memerlukan bahan dasar 

berupa serbuk yang berukuran sangat kecil, yaitu dalam orde micrometer (10-6m). 

Ukuran serbuk sekecil ini diperlukan agar komponen-komponen pembentuk 

bahan magnet dapat saling berdeposisi (bereaksi) ketika bahan mengalami 

pemanasan (kalsinasi). Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa peneliti, 
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penyediaan serbuk bahan magnetik yang halus biasanya dilakukan dengan 

menggunakan mesin ball milling. Misalnya yang dilakukan oleh Arie (2003) 

Ridwan (2003), Sudirman (2002), dan lain-lain. 

Teknologi metalurgi serbuk adalah teknik pembuatan logam dengan 

bahan dasar berupa serbuk halus yang kemudian dipress dalam suatu cetakan dan 

kemudian disinter di bawah titik cairnya. Di antara kelebihan metode metalurgi 

serbuk adalah dapat menangani bahan yang tidak dapat atau sukar diproses 

dengan jalan mencairkannya. Selain itu metode ini merupakan metode 

pemrosesan yang lebih murah dengan kualitas baik. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa laboratorium, yaitu: 

1. Laboratorium Kemagnetan Bahan Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Semarang 

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Fisika Terapan Lembaga Penelitian 

Indonesia (LIPI) Bandung 

3. Laboratorium Pusat FMIPA UNS Surakarta 

 
 
B. Alat dan Bahan 

1. Bahan 

a. Hematit hasil Oksidasi magnetit yang telah lolos saring 400 mesh. 

b. Stronsium Karbonat (SrCO3) 

c. Poly Vinil Alkohol (PVA) 

2. Alat 

a. Timbangan digital 4 digit 

b. Thermolyne furnance high temperature 46100, digunakan untuk 

mengkalsinasi sampai dengan temperatur 1200 oC dan untuk mensinter 

sampai dengan 1250 oC. 

c. Saringan 400 mesh 
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d. Hydraulic press cap 16 ton, Ram Dia 100 mm, dengan  kapasitas 16 ton 

yang digunakan untuk mengepress bahan-bahan sampai dengan tekanan    

3 ton. 

e. Oven, digunakan untuk mengeringkan sample yang basah. 

f. Ball milling, digunakan untuk menghaluskan dan atau meratakan 

campuran bahan. 

g. Magnet-Physic Dr. Steingroever GmbH Permagraph C yang terdapat di 

Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi (P2ET) LIPI Bandung, 

digunakan sebagai alat karakterisasi intensitas magnetik dari Stronsium 

Ferit. 

h. X-Ray Difraktometer yang terdapat di Laboratorium Pusat FMIPA UNS 

Surakarta, digunakan sebagai alat karakterisasi struktur dari Stronsium 

Ferit. 

 
 

C. Langkah Kerja 
 
1. Proses Pembuatan Hematit 

Bahan yang disiapkan berupa magnetit diperoleh dari pantai Bayuran 

Jepara yang sudah mengalami proses pemurnian. Untuk proses pembuatan hematit 

dari pasir besi ini, tahapan-tahapan yang dilakukan adalah: 

a. pencucian magnetit secara manual 

b. ekstraksi manual magnetit dari bahan asli (pasir besi) 

c. penggerusan magnetit dengan Ball milling 
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d. pengayakan/ penyaringan menggunakan ayakan 400 mesh 

e. oksidasi dengan suhu 800 oC (Prihatin, 2005). 

 

2. Proses Pembuatan Stronsium Ferit 
 

Bahan baku yang digunakan berupa serbuk yaitu hematit (Fe2O3) hasil 

dari pengolahan pasir besi melalui proses oksidasi pada temperatur 800 oC dan 

Stronsium Karbonat (SrCO3) berstandar proanalis produk merck yang dijual bebas 

di pasaran. Pembuatan Stronsium Ferit dilakukan dengan metode serbuk, artinya 

bahan baku yang digunakan berupa serbuk. 

Pencampuran bahan dilakukan dengan perbandingan tertentu (blending). 

Walaupun rumus umum ferit keras adalah MO.nFe2O3 dengan n = 6, dalam 

praktek angka tersebut bervariasi tergantung dari bahan dan perusahaan 

pembuatnya, umumnya berkisar n = 6 ± 0,5 (Dedi, 2002), dalam hal ini akan 

dibuat  sampel dengan nilai n = 5,6 dua buah (A & B). Hal ini dilakukan untuk 

membandingkan dan mencari nilai terbaik dari keduanya. Sedangkan 

perbandingan molekul MO.Fe2O3 ditetapkan SrO.5,6Fe2O3. 

Pencampuran dilakukan dengan menggiling secara basah, hal ini 

dikarenakan untuk menghindari penempelan dan memadatnya bahan pada dinding 

dan bola-bola penggiling yang bisa menyebabkan proses penggilingan tidak 

efektif. Proses ini dilakukan selama 6 jam dalam Ball milling ditambah alkohol 

dengan massa 60 % dari bahan padatan yang digiling. Hasil penggilingan 

diendapkan dan dikeringkan. 
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Pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven pada temperatur    

110 oC selama 1 jam, hal ini bertujuan untuk menghilangkan alkohol yang masih 

ada. Sampel yang telah kering kemudian disaring 400 mesh. Tahap berikutnya 

adalah kalsinasi. 

Kalsinasi dimaksudkan untuk memulai proses pembentukan ferit : 

MO + nFe2O3 MO.nFe2O3 

Kalsinasi juga akan mengurangi penyusutan bahan/ hasil cetak pada proses 

sintering, sehingga lebih memudahkan control dimensi akhir (Dedi dkk, 2002). 

Pada proses kalsinasi, sampel ditempatkan pada cawan khusus kemudian 

dimasukkan ke Thermolyne furnance high temperature 46100. Kalsinasi 

dilakukan pada temperatur 1200 oC selama 3 jam, sebelum mencapai temperatur 

1200 oC, lebih dahulu ditahan pada temperatur 800 oC selama 0,5 jam. Hasil dari 

kalsinasi digerus dengan mortar. Adapun skema kalsinasinya adalah: 

 

 

 

 

 

 

1200 0C 

3 jam 

800 0C 0.5 jam 40 0C/menit 

40 0C/menit 

475 0C 
28 0C 

Gambar 6.  Skema kalsinasi untuk pembuatan ferit 

40 0C/menit 

Hasil kalsinasi digerus kasar dengan mortar dengan ditambahkan zat 

aditif CaO dan SiO2. Zat aditif tersebut berfungsi untuk menghambat tumbuhnya 

domain-domain yang membesar. Selanjutnya sampel digiling dalam keadaan 

basah dengan Ball milling selama 16 jam. Kemudian hasil pengilingan 
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dikeringkan dan disaring 400 mesh. Setelah itu, ditambahkan PVA 0,6 % dari 

jumlah keseluruhan sebagai perekat. Kemudian sampel dicetak dengan Hydraulic 

press.  

Tahap selanjutnya adalah sintering dengan suhu 1250 0C selama 1 jam. 

Sebagai tahap finishing, sampel hasil sintering dipoles dengan cara diamplas 

dengan amplas 800 cc dan 1000  cc. 

 

 

 

 

 

 

12500C 1 jam

5000C 0.5 jam 10 0C/menit 

280C 

Gambar 7.  Skema proses sintering bahan ferit 

10 0C/menit 

 
3. Karakterisasi Hasil 

Bahan dikarakterisasi berdasarkan sifat magnetik yaitu melalui 

pengukuran dari data alat permagraph yang ada di Pusat Penelitian Elektronika 

dan Telekomunikasi (P2ET) LIPI Bandung, serta analisis struktur secara 

mikroskopik dengan metode difraksi sinar-X di UNS Solo. Metode difraksi   

sinar-X memberikan bukti tentang adanya struktur kristal (Vlack, 1994). 

Karakterisasi struktur mikroskopis pada penelitian ini dilakukan setelah proses 

kalsinasi sebelum sampel ditambah zat aditif dan disinter. Pada karakterisasi ini, 

hanya dilakukan pengukuran sekali (sampel A). 

Sedangkan untuk mengetahui sifat kemagnetan sampel A&B yang 

dihasilkan, dilakukan magnetisasi dengan menggunakan alat Permagraph yang 
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ada di Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi (P2ET) LIPI Bandung. 

Data dari alat Permagraph berupa kurva histerisasi dengan nilai-nilai besaran 

tertentu yaitu menunjukan besarnya nilai induksi Remanen (Br), nilai 

koorsivitasnya (Hc), nilai energi produk maksimum (BH)maks. 

Untuk melihat kualitas hasil penelitian, data hasil karakterisasi struktur 

mikroskopis dan sifat kemagnetan Stronsium Ferit dibandingkan dengan data 

karakteristik Stronsium Ferit produk komersial (PT. NX Indonesia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasir Besi 

Hematit 

Stronsium ferit Karakterisasi 

Permagraph XRD

Hasil karakterisasi Data yang sudah ada 

Komparasi Analaisis lebih lanjut 

Gambar 8. Diagram alir proses pembuatan stronsium ferit dan arakterisasinya 
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Adapun pembuatan Stronsium Ferit lebih rinci dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut : 

     

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 9. Skema pembuatan Stronsium Ferit  

Karakterisasi 
struktrur kristal, 
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Sintering 
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Hasil 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Penelitian 

Pada proses pembuatan Strontium Ferrite, SrCO3 dan α-Fe2O3 sebagai 

bahan pereaksinya ditimbang dengan massa masing-masing Strontium Carbonat 

(SrCO3) sebesar 4,959185 gram dan Hematit (α-Fe2O3) sebesar 30,04078 gram. 

Bahan pereaksi tersebut diharapkan akan terbentuk Strontium Ferrite 

(SrO.5,6Fe2O3) 35 gram. Dengan komposisi yang sama, sampel dibuat dua buah 

(A dan B). α-Fe2O3 dan SrCO3 lolos saring 400 mesh direaksikan dengan cara 

dicampur, agar bahan dapat tercampur secara homogen, digunakan BALL milling. 

Dengan ditambahkan alkohol, sampel digiling dalam kondisi basah selama 6 jam. 

Konsentrasi alkohol 50 % dari jumlah massa keseluruhan antara alkohol dengan 

bahan pereaksi. 

Di dalam landasan teori penambahan alkohol sebanyak 60 %, sedangkan 

dalam penelitian ini kadar alkohol yang ditambahkan hanya sebanyak 50 %, hal 

ini dimaksudkan agar hasil pencampuran tidak terlalu encer sehingga lebih efektif 

pada proses penggilingan. Penambahan alkohol dalam tahap ini dimaksudkan agar 

saat proses penggilingan bahan pereaksi tidak menempel dan memadat pada 

dinding dan bola-bola penggiling. Kemudian hasil penggilingan yang berupa 

slurry (lumpur) diendapkan dan alkohol diuapkan dengan cara dikeringkan dalam 

oven. Sampai dengan tahap ini bahan pereaksi α-Fe2O3 dan SrCO3 telah tercampur 

secara homogen. 

24 
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Tahap selanjutnya adalah kalsinasi, kalsinasi dilakukan pada temperatur  

1200 oC selama 3 jam, sebelum mencapai temperatur 1200 oC, lebih dahulu 

ditahan pada temperatur 800 oC selama 0,5 jam. Maksud dari kalsinasi ini untuk 

memulai proses pembentukan ferit. Dalam kalsinasi pula diharapkan CO2 telah 

menguap ke udara. 

SrCO3 + 5,6Fe2O3                 SrO.5,6Fe2O3 + CO2 

Karena pengaruh pemanasan saat kalsinasi, sampel mengeras dan 

berubah menjadi gumpalan, oleh karena itu setelah kalsinasi dilakukan  

penggerusan kasar dan penggilingan. Lama penggerusan dan penggilingan akan 

mempengaruhi homoginitas ukuran partikel yang selanjutnya akan menentukan 

kualitas dari hasil cetak. Penggerusan kasar dilakukan dengan mortar dan 

ditambahkan bahan aditif CaO dan SiO2, sebelum ditambahkan zat aditif, sampel 

dicuplik beberapa gram untuk dikarakterisasi struktur mikroskopisnya dengan 

XRD. Penambahan zat aditif berfungsi untuk menghambat tumbuhnya domain-

domain yang membesar, kemudian bahan tersebut digiling basah dengan Ball 

milling selama 16 jam, selanjutnya slurry dikeringkan dan disaring 400 mesh. 

Sebelum dicetak, bahan ditambah PVA dengan kadar 0,6 % dari jumlah massa 

keseluruhan sebagai binder (pengikat). Hasilnya dicetak dengan Hydraulic press. 

Hasil cetak disinter pada temperatur 1250 oC selama 1 jam, dengan 

terlebih dahulu ditahan pada temperatur 500 oC selama 0,5 jam. Proses sintering 

bertujuan sisa oksida yang belum sempat bereaksi saat kalsinasi berlajut pada 

tahap ini menjadi ferit, disertai proses pengikatan diantara butiran membentuk 

massa padat dan keras seperti keramik. Holding Time pada temperatur 500 oC 
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bertujuan untuk menghilangkan PVA. Selanjutnya bahan yang telah menjadi pelet 

berbentuk pil dipoles permukaannya dengan amplas agar permukaan pelet lebih 

halus dan rata. 

Tahap terakhir, sampel (A dan B) Stronsium Ferit dimagnetisasi dan 

dikarakterisasi induksi remanen (Br), koersivitas (Hc) dan energi produk 

maksimal (BH)maks-nya. Untuk mengetahui kualitas Stronsium Ferit yang 

dihasilkan, hasil karakterisasi struktur dan sifat kemagnetan dibandingkan dengan 

produk komersial PT. NX Indonesia (Penghasil bahan magnet ferit untuk 

keperluan industri, seperti audio speaker, motor dan alat-alat microwave). 

PaBriknya terletak di Jl. Eropa III Kav. N2 Kawasan Industri KIEC Cilegon 

42435 Banten – Indonesia. 

 
 

B. Karakterisasi Hasil Penelitian 
 
1. Analisis Struktur kristal (Difraksi Sinar-X) 

Struktur kristal serbuk hasil kalsinasi dianalisis dengan menggunakan 

metode difraksi sinar-X. Gambar 10 menunjukkan difraktogram sinar X serbuk 

Stronsium Ferit hasil sintesis pasir besi serta serbuk sejenis produk komersial. 

Pada gambar tersebut tampak bahwa serbuk hasil sintesis memiliki spektrum 

puncak-puncak difraksi yang sama dengan serbuk produk komersial, misalnya 

ditunjukkan oleh empat puncak tertinggi yaitu pada sudut-sudut 30,50; 32,50; 

34,350; dan 37,350.  
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Gambar 10. Grafik perbandingan sampel A dengan produk komersial  

(PT. NX Indonesia) 
 
Berdasar hasil karakterisasi dengan metode XRD tersebut dapat 

disimpulkan bahwa setelah proses kalsinasi, hematit (α-Fe2O3) dalam sampel dan 

ferit (keseluruhan sampel) telah terbentuk mendekati acuan (produk komersial). 

Dengan kata lain, sampel Stronsium Ferit hasil sintesis pasir besi mempunyai 

karateristik yang sama dengan produk komersial.  

 
 

2. Analisis Kurva Histerisis 

Karakterisasi sifat bahan Stronsium Ferit diperoleh dari data alat 

Permagraph yang ada di Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi (P2ET) 

LIPI Bandung. Hasil pengukuran berupa kurva histerisis, untuk sampel A 

ditunjukkan dalam Gambar 11 dengan nilai induksi remanen (Br) sebesar 1,23 kG, 

nilai koersivitasnya (Hc) sebesar 1,417 kOe dan energi produk maksimum 

(BH)maks mencapai 0,25 MGOe. 
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Gambar 11. Kurva histerisis karakteristik sampel A 

Pada pengukuran kedua, untuk sampel B diperoleh induksi remanen (Br) 

sebesar 1,16 kG, nilai koersivitasnya (Hc) sebesar 1,424 kOe dan energi produk 

maksimum (BHmaks) mencapai 0,28 MGOe. Kurva histerisis sampel B ditunjukkan 

oleh gambar 12. 

 

Gambar 12. Kurva histerisis karakteristik sampel B 
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Data pengukuran kedua sampel dapat dilihat pada tabel 2. Pada tabel 

tersebut terlihat nilai induksi remanen (Br) rata-rata kedua sampel sebesar 1,195 

kG, dengan nilai induksi remanen (Br) tertinggi 1,23 kG dari sampel A. Salah satu 

ciri dari bahan magnet keras adalah nilai koersivitas Hc lebih dari     200 Oe (0,2 

kOe) (Prihatin, 2005). Sedangkan nilai Hc rata-rata kedua sampel sebesar 1,4205 

kOe dengan Hc terbesar pada sampel B sebesar 1,424 kOe dan terkecil dengan 

nilai 1,417 kOe untuk sampel A, hal ini menunjukkan bahwa kedua sampel sudah 

bersifat magnet keras.  

Tabel 2. Data karakteristik sifat magnet sampel A dan B 
 

NO 

karakteristik 
 

Cuplikan 

Kerapatan, 
ρ 

(g/cm3) 

Induksi 
Remanen, 
Br (kG) 

Gaya 
Koersivitas,

Hc (kOe) 

Energi 
Maksimum,

(BH)maks 
MGOe 

1 Sampel A 4,59 1,23 1,417 0,25 
2 Sampel B 4,52 1,16 1,424 0,28 

3 Rata-rata sampel 
A dan Sampel B 4,555 1,195 1,4205 0,265 

 

Untuk melihat energi produk maksimum (BH)maks dari magnet tersebut 

dapat diperoleh dari nilai maksimal hasil perkalian antara B dan H pada kuadran 

kedua kurva histerisis (daerah demagnetisasi). Semakin tinggi remanensi, maka 

gaya koersivitas dan loop histerisis semakin gemuk dan semakin besar pula energi 

produk maksimalnya. Energi produk maksimum (BH)maks rata-rata diperoleh 

0,265 MGOe dengan nilai (BH)maks tertinggi sebesar 0,28 MGOe untuk sampel B. 

Selanjutnya data hasil penelitian dibandingkan dengan data hasil produk 

komersial dari PT. NX Indonesia. Data perbandingan antara hasil penelitian 

dengan data hasil dari PT. NX Indonesia dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Data perbandingan karakteristik Stronsium Ferit hasil penelitian dengan 
produk komersial (PT. NX Indonesia) 

 

NO 

karakteristik 

 

Cuplikan 

Kerapatan, 
ρ 

(g/cm3) 

Induksi 
Remanen, 
Br (kG) 

Gaya 
Koersivitas,

Hc (kOe) 

Energi 
Maksimum,

(BH)maks 
MGOe 

1 Rata-rata sampel 
A dan Sampel B 4,555 1,195 1,4205 0,265 

2 Komersial     
(PT. NX) 5,000 4,250 3,10479 4,32064 

 
Tabel 3 menunjukkan nilai kerapatan rata-rata dari kedua sampel sebesar 

4,555 g/cm3, nilai ini hampir menyamai nilai kerapatan produk komersial yaitu 

sebesar 5,000 g/cm3. Nilai kerapatan dipengaruhi oleh tingkat kemurnian bahan 

baku, ukuran butiran, homogenitas besar butiran, homogenitas campuran bahan 

baku dan proses sintering. Nilai kerapatan kedua sampel yang belum mencapai 

nilai kerapatan produk komersial PT. NX Indonesia disebabkan karena ukuran 

butiran yang kurang kecil, tingkat homogenitas campuran bahan pereaksi kecil 

dan tingkat homogenitas besar butiran kecil. Untuk mencapai kerapatan yang 

optimal diperlukan ukuran butir kurang dari 1 mikron (10-6 m), sedangkan alat 

saring dengan lolos saring 400 mesh hanya bisa melewatkan butiran 37 μm atau 

lebih kecil. 

Nilai kerapatan juga dipengaruhi oleh tingkat kemurnian bahan baku. 

Sebenarnya kemurnian bahan baku (Hematit dan Stronsium Karbonat) baik yaitu 

99 %, tetapi pada saat proses pencampuran dimungkinkan masuknya pengotor 

dalam bahan. Karena pengotor dan bahan secara mikro tidak dapat bersatu, 

sehingga mengakibatkan terjadinya jarak atom antara bahan dan pengotor, 
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akibatnya volume bahan menjadi bertambah. Bertambahnya volume 

mengakibatkan turunnya nilai kerapatan. 

Semakin tinggi nilai remanen (Br) suatu bahan, semakin kuat pula sifat 

kemagnetannya. Induksi remanen yang tinggi diperlukan dalam penelitian ini 

untuk menghasilkan hard magnet yang baik. Untuk mendapatkan nilai remanen 

yang tinggi kerapatan bahan haruslah tinggi (Idayanti,2002). Dalam penelitian ini 

dihasilkan nilai induksi remanen (Br) rata-rata sebesar 1,195 kG, lebih kecil dari 

pada produk komersial yaitu sebesar 4,250 kG. Nilai Br yang lebih kecil 

dikarenakan nilai kerapatan hasil penelitian yang lebih kecil bila dibandingkan 

dengan nilai kerapatan dari hasil . Nilai induksi remanen juga bergantung pada 

kontribusi magnetik dari setiap elemen pembentuknya (domain). Makin banyak 

elemen pembentuknya makin besar pula sisa magnet yang ditinggalkan. 

Nilai energi magnetik (BH)maks rata-rata kedua sampel lebih rendah bila 

dibandingkan (BH)maks dari produk komersial, karena remanensi dan gaya 

koersivitas dari sampel A dan B lebih rendah dari pada produk komersial. 

Semakin tinggi remanensi, koersivitas sehingga membentuk loop histerisis 

gemuk, maka akan semakin tinggi nilai energi produk maksimum (BH)maks yang 

dihasilkan. Nilai energi produk maksimum (BH)maks rata-rata sampel A dan B 

sebesar 0,265 MGOe, lebih rendah dari produk komersial, yaitu 4,32064 MGOe. 

Ringkasnya, meskipun struktur kristal serbuk ferit hasil sintesis telah 

sama dengan produk komersial, namun sifat-sifat magnetik magnet yang 

dihasilkan masih belum dapat menyamai produk komersial. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa berbagai proses pasca kalsinasi sangat menentukan sifat-
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sifat magnet produk akhirnya. Sebagai contoh, penambahan bahan aditif juga 

sangat mempengaruhi sifat produk akhirnya. Dalam penelitian telah digunakan 

bahan aditif berupa CaO dan SiO2. Sedangkan PT NX telah menambahkan bahan 

aditif berupa: BaO; La2O3; Al2O3; SiO2; CaO; Cr2O3; CoO; MnO; Na2O; dan 

SO4. Oleh karena itu sangat bisa dimaklumi jika sifat magnet yang diperoleh jauh 

berbeda. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh dan dibahas di muka dapat 

diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Proses sintesis dalam penelitian ini telah berhasil mengolah pasir besi menjadi 

serbuk Stronsium Ferit (SrO.5,6Fe2O3). Sudut-sudut difraksi yang terdapat 

pada difraktogram sinar X menunjukkan bahwa serbuk ferit hasil sintesis 

bersesuaian dengan produk komersial. 

2. Stronsium Ferit hasil penelitian mempunyai karakter magnetik yang telah 

dapat digolongkan sebagai magnet permanen atau magnet keras (hard 

magnet), namun belum bisa menyamai produk komersial. Magnet Sr Ferit 

hasil sintesis memiliki nilai induksi remanen (Br) rata-rata sebesar 1,195 kG, 

nilai koersivitas (Hc) rata-rata sebesar 1,4205 kOe, nilai energi produk 

maksimum (BH)maks rata-rata sebesar 0,265 MGOe dan nilai kerapatan rata-

rata sebesar 4,555 g/cm3. 

3. Sifat magnetik yang masih belum menyamai produk komersial menunjukkan 

bahwa meskipun struktur kristal serbuk hasil sintesis telah sesuai dengan 

produk komersial, namun sifat magnetik produk akhirnya sangat bergantung 

pada berbagai proses pasca kalsinasi. 
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B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disadari bahwa sifat magnet 

Stronsium Ferit hasil sintesis masih dibawah sifat magnet produk komersial. Oleh 

sebab itu, disarankan dilakukan kajian dan percobaan dengan berbagai variasi 

tekanan, lamanya penggerusan dan zat aditif yang perlu ditambahkan. 
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