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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Termistor NTC sudah sangat luas digunakan didunia, karena kemampuannnya 

untuk digunakan dalam berbagai bidang elektronik khususnya sebagai sensor 

suhu (Wiendartun, dkk., 2007). Sebagai sensor termistor merupakan sensor 

temperatur yang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan temperatur 

(Warsito, 2010). Sehingga sesuai digunakan sebagai sensor suhu pada inkubator, 

flowrate sensor, sensor kebakaran, dan lain-lainnya (Wiendartun, dkk., 2008; Ng 

Kwok K., 1995). 

Nama termistor berasal dari thermally sensitive resistor. Termistor biasannya 

menggunakan bahan semikonduktor dan terdapat dua jenis bahan yakni berasal 

dari metal oxide dan kristal tunggal semikonduktor (Ng Kwok K., 1995). 

Termistor atau thermal resistor adalah suatu jenis resistor yang sensitif terhadap 

perubahan suhu. Prinsipnya adalah memberikan perubahan resistansi yang 

sebanding dengan perubahan suhu. Perubahan resistansi yang besar terhadap 

perubahan suhu yang relatif kecil menjadikan termistor banyak dipakai. 

Pembuatan termistor dapat dilakukan dengan berbagai cara diantarannya 

dengan cara pressing-sintering yang akan menghasilkan termistor dengan bentuk 

pelet atau tablet dan dengan cara teknik screen printing pada substrat yang akan 

menghasilkan termistor film tebal. Termistor film tebal memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan bentuk pelet yakni hanya memerlukan bahan yang lebih 

sedikit dan dapat diaplikasikan dalam bentuk rangkaian terintegrasi yang kompak 

dengan volume yang kecil (Wiendartun, dkk., 2008). Dimensi termistor 

mempengaruhi nilai resistansi listrik termistor tersebut. 

Telah diketahui bahwa sebagian besar termistor NTC dibuat dari keramik 

berstruktur spinel yang dibentuk oleh oksida logam transisi dengan rumus umum
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AB2O4 dengan A adalah ion logam pada posisi tetrahedral dan B adalah ion 

logam pada posisi oktahedral (Wiendartun & Syarif D.G., 2012). Banyak 

penelitian dilakukan untuk memperbaiki  karakteristik termistor NTC berstruktur 

spinel (Park K., & Lee K.J., 2009; Wiendartun, dkk., 2008). Wiendartun membuat 

keramik film tebal CuFe2O4 untuk termistor NTC, tetapi termistor NTC yang 

diperoleh berdasarkan penelitian tersebut memiliki nilai konstanta termistor yang 

masih rendah, sensitivitas termistor yang kecil, dan resistansi pada suhu ruang 

yang rendah sehingga termistor NTC tersebut hanya dapat digunakan pada 

rangkaian yang memiliki daya yang kecil.  

Sebagai sebuah resistor, termistor NTC juga harus dapat digunakan pada 

sebuah rangkaian yang memiliki daya yang besar. Untuk itu diperlukan sebuah 

termistor NTC yang karakteristik listriknya lebih baik dari penelitian sebelumnya 

sehingga dapat digunakan pada rangkain listrik yang memiliki daya besar. 

Pemanfaatan termistor NTC selain sebagai sensor suhu juga dapat digunakan 

sebagai pembatas lonjakan arus, untuk itu diperlukan nilai resistansi termistor 

yang tinggi agar dapat menahan aliran arus listrik yang besar. Ketika dalam 

rangkain tersebut dalam beberapa detik arus tinggi terus mengalir maka termistor 

NTC akan memanas karena resistansinya besar, ketika termistor NTC suhunya 

meningkat maka resistansi termistor NTC tersebut akan berkurang sehingga 

memungkinkan arus normal mengalir pada rangkaian (Dermanto T., 2014).  

Maka dari itu diperlukan komposisi senyawa termistor NTC yang sesuai 

untuk dapat menghasilkan karakteristik listrik yang baik sehingga dapat 

menghasilkan nilai konstanta termistor yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya, sensitivitas termistor yang lebih tinggi agar respon 

terhadap perubahan suhunya lebih cepat, dan resistansi pada suhu ruang yang 

tinggi agar termistor NTC dapat digunakan pada rangkaian listrik yang memiliki 

daya besar dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. 

Pada penelitian sebelumnya, bahan utama yang digunakan dalam pembuatan 

termistor NTC adalah Fe2O3 dari mineral yarosit yang berasal dari Indonesia 

(yarosit lokal). Dalam upaya pemanfaatan dan memberi nilai tambah pada mineral 
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asli yang melimpah di Indonesia, maka diperlukan usaha agar dapat mengubah 

mineral lokal menjadi sebuah produk yang bernilai lebih tinggi (Suhendi E., dkk., 

2010). Fe2O3 memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai keramik 

semikonduktor sebagai bahan baku termistor NTC dan merupakan semikonduktor 

oksida tipe-n dengan band gap sebesar 3,1 eV (Taufik D., dkk., 2007). Bahan 

Fe2O3 diketahui memiliki sifat semikonduktor dengan nilai resistansi yang cukup 

kecil, tetapi bahan ini dapat ditingkatkan nilai resistansinya dengan cara 

menambahkan bahan aditif atau doping sehingga nilai resistansinya menjadi besar 

(Rahimah S., dkk., 2011). 

Penambahan doping atau bahan aditif diperlukan agar karakteristik listrik dari 

keramik yang berbasis Fe2O3 dapat menghasilkan karakteristik listrik yang sesuai 

dengan keinginan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Wiendartun 

menggunakan senyawa Fe2O3 dan CuO sebagai bahan utama pembuatan keramik 

CuFe2O4. Pada saat reaksi ini terbentuk, substitusi dari Fe3+ dan Cu2+ akan 

menghasilkan elektron bebas pada pita konduksi, sehingga keramik CuFe2O4 akan 

mempunyai resistansi listrik yang rendah (Wiendartun, dkk., 2007). Penggunaan 

CuO ini akan menyebabkan nilai konstanta termistor dan sensitivitas termistor 

kecil, kelemahan lain dari penggunaan CuO ini juga menyebabkan tidak stabilnya 

karakteristik listrik termistor yang diperoleh. Sehingga diperlukan senyawa 

oksida pengganti yang dapat menghasilkan nilai resistansi, konstanta termistor, 

dan sensitivitas listrik yang besar. 

Senyawa ZnO (Zinc Oxide) merupakan bahan semikonduktor yang memiliki 

band gap 3,37 eV dengan aplikasi yang luas di bidang elektronik dan 

optoelektronik, hal ini karena senyawa oksida ZnO bersifat ekonomis, non-toksik, 

dan tersedia melimpah di Indonesia (Sulhadi, dkk., 2015). Senyawa ZnO juga 

dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk salah satunya adalah keramik film 

tebal. Sudah diketahui bahwa senyawa Fe2O3 memiliki tahanan listrik yang 

rendah, ketika Fe2O3 dicampurkan dengan senyawa ZnO ini maka reaksi yang 

akan terjadi pada saat sintering akan berpengaruh pada ukuran butir yakni dapat 

memperkecil ukuran butir yang kemudian meningkatkan nilai resistansi listrik 
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pada keramik film tebal yang dibuat serta senyawa oksida ZnO memiliki 

kestabilan yang baik terhadap karakteristik listrik yang diperoleh (Rahimah S., 

dkk., 2011). 

Selain dengan senyawa ZnO, senyawa MnO juga dapat dicampurkan dengan 

Fe2O3 agar memiliki karakteristik listrik yang baik. Senyawa MnO (Manganese 

(II) Oxide) merupakan salah satu oksida logam transisi yang melimpah di 

indonesia. Ketika bahan Fe2O3 dicampurkan dengan senyawa MnO akan 

membentuk sebuah senyawa yang dinamakan dengan ferrite core, ferrite core ini 

merupakan campuran yang banyak digunakan pada industri elektronik karena 

memiliki konduktivitas listrik yang rendah dan resistansi yang tinggi, sehingga 

penambahan MnO ini dapat menyebabkan tahanan listrik menjadi besar 

(Bambang W., dkk., 2013). Maka ketiga bahan ini sangat cocok untuk digunakan 

pada pembuatan termistor NTC yang memiliki resistansi listrik yang besar dan 

dapat digunakan pada rangkaian yang memiliki daya yang besar. 

Selain mencari komposisi bahan yang dapat menghasilkan karakteristik listrik 

yang diinginkan, perubahan parameter juga sangat penting dilakukan untuk 

menghasilkan karakteristik listrik keramik film tebal untuk termistor NTC yang 

paling baik. Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Park K., yang membuat 

termistor NTC berbasis Mn1.95−xNi0.45Co0.15Cu0.45ZnxO4 (0 ≤ x ≤ 0.3) dengan 

perbedaan konsentrasi ZnO, sedangkan Wiendartun membuat termistor NTC 

CuFe2O4 dengan menambahkan doping SiO2-TiO2-Al2O3 untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap karakteristik termistor NTC dan bagaimana pengaruhnya 

terhadap perubahan karakteristik listrik termistor NTC yang dibuat. Selain dengan 

mendoping senyawa lain dan mengubah konsentrasi pada campuran keramik 

untuk termistor NTC, untuk memperbaiki karakteristik termistor NTC dapat 

dilakukan dengan mengubah parameter-parameter lainnya. Salah satunya adalah 

dengan mengubah ketebalan dari termistor. Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan, pada penelitian ini dipelajari pengaruh ketebalan terhadap karakteristik 

listrik keramik film tebal untuk termistor NTC dari campuran Fe2O3-MnO-ZnO. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

muncul dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur kristal keramik film tebal MnxZnyFe3-x-yO4 dari 

campuran Fe2O3-MnO-ZnO untuk termistor NTC ? 

2. Bagaimana struktur mikro keramik film tebal MnxZnyFe3-x-yO4 dari 

campuran Fe2O3-MnO-ZnO untuk termistor NTC ?  

3. Bagaimana pengaruh ketebalan terhadap karakteristik listrik keramik film 

tebal MnxZnyFe3-x-yO4 dari campuran Fe2O3-MnO-ZnO untuk termistor 

NTC ? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi diri pada hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Termistor dibuat dengan tiga ketebalan yang berbeda, yakni 0,07 mm (T-

90), 0,06 mm (T-120), dan 0,05 mm (T-150). Setelah proses firing 

keramik film tebal diukur menggunakan mikrometer sekrup yang 

kemudian dikurangi dengan ketebalan substrat yang sebelumnya sudah 

diukur sehingga diperoleh ketebalan keramik film tebal. Ketebalan ini 

dipilih karena mewakili ketebalan film tebal yang sering digunakan dan 

pada ketebalan ini termistor sudah dapat menghasilkan karakteristik listrik 

keramik film tebal yang baik. 

2. Ketiga sampel dibakar pada suhu 1100oC selama 2 jam, suhu sinter berada 

dibawah titik leleh bahan yakni 0,6-0,85 dari titik leleh bahan yang 

digunakan. 

1.4 Tujuan Masalah 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui struktur kristal keramik film MnxZnyFe3-x-yO4 tebal dari 

campuran Fe2O3-MnO-ZnO untuk termistor NTC. 
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2. Mengetahui struktur mikro keramik film tebal MnxZnyFe3-x-yO4 dari 

campuran Fe2O3-MnO-ZnO untuk termistor NTC. 

3. Mengetahui pengaruh ketebalan terhadap karakteristik sifat listrik keramik 

film tebal MnxZnyFe3-x-yO4 dari campuran Fe2O3-MnO-ZnO untuk 

termistor NTC. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat untuk penulis dan pembaca yaitu 

memberikan informasi tentang proses sintesis dan karakterisasi termistor NTC 

film tebal MnxZnyFe3-x-yO4 dari campuran Fe2O3-MnO-ZnO, memberikan 

pengetahuan tentang pengaruh ketebalan termistor terhadap sifat listrik termistor 

NTC dari campuran Fe2O3-MnO-ZnO, dan dari hasil penelitian ini akan diperoleh 

data-data yang nantinya akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan sebagai bahan rujukan.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini disusun secara bab per bab yang terdiri dari 

BAB I PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, BAB II 

KAJIAN PUSTAKA yang berisi teori-teori yang relevan yaitu semikonduktor, 

keramik, keramik semikonduktor, proses sintering, struktur MnxZnyFe3-x-yO4, 

struktur spinel, termistor, dan karakteristik termistor NTC, BAB III METODE 

PENELITIAN yang berisi alat dan bahan, metode penelitian, waktu dan tempat 

penelitian, diagram alir penelitian, prosedur penelitian, dan analisis pembahasan, 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi hasil 

penelitian dan analisis mengenai struktur kristal, struktur mikro, dan sifat listrik, 

dan BAB V KESIMPULAN DAN SARAN yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 

 


