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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: neraca 

digital, kertas timbang, penggerus, cawan, screen printer, printer/sablon, 

micrometer sekrup, tungku pembakar/sintering, sendok, multimeter, cawan, 

termokopel, dan pengontrol suhu digital (digital temperature controller). 

Sedangkan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut dalam satuan persen 

mol (%mol) : serbuk yarosit (Fe2O3) 50 %mol, serbuk MnO 25 %mol, serbuk 

ZnO 25 %mol, senyawa organik (organic vehicle), substrat Alumina (Al2O3), dan 

pasta perak (Ag). 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian dengan judul “Karakteristik keramik film tebal dari campuran 

Fe2O3-MnO-ZnO dengan perbedaan ketebalan yang dibakar pada suhu 1100ᵒC 

untuk termistor NTC” dilakukan secara eksperimen dan metode yang digunakan 

dalam pembuatan termistor film tebal ini adalah metode screen printing. Metode 

screen printing adalah metode pencetakan film tebal diatas substrat yang 

kemudian dibakar (Firing) pada suhu dibawah titik lelehnya. Karakterisasi sifat 

listrik dilakukan dengan pengontrol suhu dan multimeter untuk mengetahui 

resistansi ketika terjadi perubahan suhu. Analisis karakteristik struktur kristal dan 

struktur mikro masing-masing menggunakan alat X-Ray Diffractometer (XRD) 

dan Scanning Electron Microscope (SEM). 

3.3 Diagram Alir Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam pembuatan keramik film tebal dari 

campuran Fe2O3-MnO-ZnO dengan perbedaan ketebalan yang dibakar pada suhu 

1100ᵒC dapat dijelaskan dengan menggunakan Gambar 3.1.
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Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian. 
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3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian mengenai karakteristik keramik film tebal dari campuran Fe2O3-MnO-

ZnO dengan perbedaan ketebalan yang dibakar pada suhu 1100ᵒC untuk termistor 

NTC dilakukan pada tanggal 8 September – 10 November 2015.  

Sedangkan tempat penelitian dilakukan di Pusat Sains dan Teknologi Nuklir 

Terapan - Badan Tenaga Nuklir Nasional Bandung (PSTNT - BATAN Bandung) 

yang terletak di Jl. Tamansari, No. 71, Bandung 40132. Telp : +62 22 250 3997, Fax : 

+62 22 250 4081, E-Mail: pstnt@batan.go.id. 

3.5 Prosedur Penelitian 

1.5.1 Pencampuran  serbuk Fe2O3 dengan MnO dan ZnO 

Pada tahapan ini dilakukan pencampuran serbuk yarosit Fe2O3, MnO dan 

ZnO hingga homogen dengan takaran massa masing-masing sebagai berikut : 

Fe2O3 sebanyak 2,70844 gram atau 50 %mol , MnO sebanyak 0,60156 gram 

atau 25 %mol , dan ZnO sebanyak 0,69 gram atau 25 %mol. 

1.5.2 Grinding 

Pada tahapan ini, campuran yang sudah homogen kemudian digerus hingga 

serbuk menjadi halus, proses ini dilakukan selama 2 jam. 

1.5.3 Pencampuran dengan senyawa organik 

Campuran yang telah digerus hingga halus dicampurkan dengan senyawa 

organik dengan perbandingan komposisi campuran dengan senyawa organik 

adalah 70 Wt% : 30 Wt%, sehingga menghasilkan campuran berupa pasta. 

Senyawa organik ini mengandung alpha terpineol dan ethyl cellulose dengan 

komposisi masing-masing 90 Wt% dan 10 Wt%. 

1.5.4 Screen printing 

 
Pada tahapan ini, pasta yang sudah siap akan dicetak pada substrat dengan 

menggunakan metode screen printing yang dapat dilihat pada gambar 2.3. Pasta 

dicetak pada substrat Alumina (Al2O3) dengan ketebalan screen atau sablon yang 

mailto:pstnt@batan.go.id


26 
 

Rifal Ramadhan, 2016 
KARAKTERISTIK LISTRIK KERAMIK FILM TEBAL MnxZnyFe3-x-yO4 DARI CAMPURAN Fe2O3-MnO-ZnO 
DENGAN PERBEDAAN KETEBALAN YANG DIBAKAR PADA SUHU 1100ᵒC UNTUK TERMISTOR NTC 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

berbeda-beda, yakni screen dengan tebal 0,07 mm (T-90), tebal 0,06 mm (T-

120), dan tebal 0,05 mm (T-150) dengan rata dan rapih menutupi bagian dari 

substrat. 

1.5.5 Firing 

Setelah bahan dicetak pada substrat alumina, selanjutnya ketiga sampel 

dibakar pada suhu 1100ᵒC selama 2 jam pada lingkungan udara. 

1.5.6 Pelapisan dengan pasta Perak 

Pada tahapan ini, pasta Perak (Ag) akan dilapiskan dengan metode screen 

printing pada keramik termistor dengan menggunakan printer yang khusus untuk 

pembuatan elektroda. Termistor yang sudah dilapisi dengan perak kemudian 

dibakar pada suhu 600ᵒC selama 10 menit dengan menggunakan tungku pemanas 

sehingga terbentuk termistor yang siap dikarakterisasi sifat listrik. 

1.5.7 Karakterisasi sifat listrik 

Setelah dilapisi perak, termistor yang sudah siap untuk dikarakterisasi sifat 

listrik sebelumnya dilapisi dengan aluminium foil agar lapisan perak tidak rusak 

ketika dijepit dengan rangkaian. Kemudian termistor tersebut dimasukkan 

kedalam tungku yang didalamnya sudah terdapat termokopel yang tersambung 

pada digital temperature controller. Rangkaian ini disambungkan dengan 

multimeter atau ohmmeter untuk mengetahui perubahan hambatannya ketika 

suhu berubah. 

Pengukuran ini dilakukan dari suhu 110ᵒC sampai 200ᵒC dengan interval 

5ᵒC, pengukuran ini dilakukan ketika suhu naik maupun suhu turun. Nilai 

hambatan (R) dari setiap perubahan suhu yang berbeda tercatat pada multimeter 

digital dan pengaturan suhu dilakukan pada digital temperature controller. 
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1.5.8 Karakterisasi menggunakan alat XRD dan SEM 

Pada tahapan ini dilakukan karakterisasi struktur kristal dan struktur mikro 

dari termistor NTC keramik film tebal dari campuran Fe2O3-MnO-ZnO 

menggunakan Difraktometer Sinar-X (XRD) dan Scanning Electron Microscopy 

(SEM). 

3.6 Analisis dan Pembahasan 

1.6.1 Analisis Struktur Kristal dan Parameter Kisi 

1.6.1.1 Analisis Struktur Kristal 

Analisis struktur dilakukan dengan menggunakan XRD, dimana 

akan menghasilkan grafik intensitas terhadap sudut dua teta. Pola data 

XRD berupa puncak-puncak yang terbentuk akan dianalisis dan 

dibandingkan dengan Joint Committee on Powder Diffraction Standards 

(JCPDS) No. 33-0664 dan No. 22-1012. 

1.6.1.2 Menentukan struktur kristal dari struktur kubik 

Persamaan Bragg memenuhi persamaan 3.1, 

2dsinθ = nλ                                              (3.1) 

dengan d adalah jarak antar bidang pendifraksi yang dapat ditentukan 

dengan persamaan 3.2. 

1

d2
=

h2+k2+l2

a2
                                       (3.2) 

1

d2
=

4sin2θ

λ
2                                      (3.3) 

sin2θ = (
λ

2

4a2) (h2 + k2 + l2)                             (3.4) 

Untuk menentukan kisi bravais dari struktur kubik dapat 

digunakan aturan seleksi dari nilai ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2 yaitu : 

Kubus sederhana (SC)  : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,  … 

Kubus pusat badan (BCC)  : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, … 

Kubus pusat muka (FCC)  : 3, 4, 8, 11, 12, 16, 19, 20, 24, … 
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Rasio dari 
𝑠𝑖𝑛2𝜃

𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑚𝑖𝑛
 dikali bilangan pertama dari aturan seleksi 

harus mendekati bilangan bulat. 

Dari hubungan 

sin2θ = (
λ

2

4a2) (h2 + k2 + l2)                          (3.5) 

sin2θ

A
= (h2 + k2 + l2)                             (3.6)  

dengan 

A = (
λ

2

4a2)                                   (3.7) 

Bagi sin2θ dengan bilangan h2 + k2 + l2 untuk SC dan dari hasil 

pembagian tersebut tentukan bilangan terkecil yang paling sering muncul 

dan bilangan tersebut adalah nilai dari A, kemudian tentukan nilai dari  

sin2θ

A
. 

1.6.1.3 Menentukan struktur kristal dari struktur hexagonal 

Untuk struktur heksagonal jarak antar bidang pendifraksi dapat 

ditentukan dengan persamaan 3.8 (Ashcroft N. W. & Mermin N. D., 

1976). 

1

𝑑2
=

4

3
(

h2+hk+k2

𝑎2 ) +
𝑙2

𝑐2
                    (3.8) 

dengan mengkombinasikan dengan persamaan Bragg maka dapat 

diperoleh: 

Sin2=A(h2+hk+k2)+Cl2                           (3.9) 

Dengan 

A =
λ

2

3a2
                               (3.10) 

C =
λ

2

4c2
                               (3.11) 
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Nilai (h2+hk+k2) yang mungkin 0, 1, 3, 4, 7, 9, 12,…. 

Nilai l2 yang mungkin 0, 1, 4, 9, 25, 36, … 

Langkah pertama menentukan nilai A dengan menganggap l2 = 0 

kemudian menentukan rasio sin2 dengan nilai (h2+hk+k2) yang 

mungkin. Tentukan nilai rasio yang sering muncul, nilai tersebut adalah 

harga dari A. Langkah kedua menentukan nilai dari Cl2=Sin2-

A(h2+hk+k2) dan menetapkan nilai yang sering muncul adalah nilai dari 

4C sehingga diperoleh harga dari C. 

1.6.2 Analisis Struktur Mikro 

Analisis struktur mikro keramik film tebal dilakukan dengan pengujian 

SEM. Hasil dari SEM akan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan 

struktur mikro yang terbentuk dari masing-masing keramik film tebal dengan 

ketebalan yang berbeda yakni dari ukuran butir, batas butir, dan pori yang 

terbentuk. 

1.6.3 Analisis Sifat Listrik 

Sifat listrik yang akan dianalisis adalah untuk mengetahui perubahan 

resistansi terhadap perubahan suhu lingkungan, nilai konstanta termistor (B), nilai 

sensitivitas termistor (α), resistansi pada suhu ruang (RSR), dan energi aktivasi 

(Ea) dari masing-masing sampel dengan ketebalan yang berbeda-beda. Untuk 

mendapatkan nilai tersebut maka terdapat langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Dari pengukuran diperoleh data resistansi terhadap perubahan 

temperatur kemudian resistansi dirubah kedalam Ln R dan temperatur 

kedalam 
1

T
 dalam satuan kelvin. Setelah itu memplot grafik hubungan 

Ln R vs 
1

T
, sesuai persamaan 2.8. Nilai R sebelumnya dinormalisasi 

terhadap ukurannya dengan persamaan normalisasi, 
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Nilai Banding(R) = R × (
do

di
)                          (3.12) 

R ∗= Nilai Banding (R) × (
lo

li
)                        (3.13) 

 Dengan do adalah lebar antar perak sampel acuan = 0,4091 mm,  di 

adalah lebar antar perak sampel yang diukur, lo adalah panjang sampel 

acuan = 6,94 mm, dan li adalah panjang sampel yang diukur. Sehingga 

diperoleh nilia R* yang akan diplot pada grafik. 

2. Nilai konstanta termistor (B) diperoleh dari gradien grafik Ln R vs 
1

T
, 

kemudian nilai konstanta termistor dibandingkan dengan syarat nilai 

konstanta termistor yang sesuai dengan kebutuhan pasar.  

3. Nilai sensitivitas termistor dihitung dengan menggunakan persamaan 

2.9.  

4. Nilai RSR diperoleh dengan mengekstrapolasi grafik pada persamaan 

garis yang terbentuk pada grafik dengan T = 300K. 

5. Nilai energi aktivasi dihitung dengan menggunakan persamaan 2.10. 

 

 


