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BAB V 

SIMPULAN 

 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Struktur kristal elektrolit padat CSZ yang mengandung SiO2 dan MgO dengan 

waktu PHT 0 jam adalah Face Centered Cubic (FCC) begitu pula struktur 

kristal dengan waktu PHT 8 jam. 

2. Peningkatan waktu PHT pada elektrolit padat CSZ yang mengandung SiO2 

dan MgO meningkatkan densitas namun tidak signifikan. Nilai densitas untuk 

masing-masing waktu PHT 0 jam, 4 jam, dan 8 jam sebesar 4,88 g/cm3, 4,93, 

g/cm3, dan 4,98 g/cm3. 

3. Waktu PHT mengubah distribusi pori dan ukuran butir elektrolit padat CSZ yang 

mengandung SiO2 dan MgO. Perubahan ukuran butir tidak signifikan sedangkan 

perubahan distribusi pori terlihat semakin terkonsentrasi dengan meningkatnya 

waktu PHT. 

4. Peningkatan waktu PHT meningkatkan konduktivitas ionik elektrolit padat CSZ 

yang mengandung SiO2 dan MgO. Nilai konduktivitas ionik untuk masing-masing 

waktu PHT 0 jam, 4 jam, dan 8 jam sebesar 0,016 mS/cm, 0,020 mS/cm, dan 

0,037 mS/cm. 

1.2 Saran 

Pada penelitian ini konduktivitas ionik yang dihasilkan belum mencapai standar 

konduktivitas ionik yang baik maka dari itu perlu dilakukan penelitian lanjutan. 

Penelitian lanjutan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan konduktivitas ionik 

elektrolit padat CSZ yang mengandung SiO2 dan MgO. Kemungkinan peningkatan 

waktu PHT melebihi 8 jam dan suhu PHT melebihi 1350oC dapat meningkatkan 

konduktivitas ionik pada penelitian selanjutnya karena kemungkinan terjadi 
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peningkatan densitas dan ukuran butir yang lebih signifikan serta distribusi pori yang 

lebih terkonsentrasi lagi. Selain itu, diharapkan fase batas butir semakin diskontinu. 

 


