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ABSTRAK 

 

PENGARUH VARIASI La2O3 TERHADAP PRODUK Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4 

 

Oleh 

TRI AGUSTINUS DEVALO SIANIPAR 

 

Telah dilakukan subsitusi La2O3 terhadap produk Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4 dengan 

variasi x yaitu 0,010; 0,015; 0,020; 0,025; dan 0,030. Sintesis dilakukan dengan 

mencampurkan serbuk NiO, ZnO, La2O3, dan Fe2O3 menggunakan metode reaksi 

padatan. Setelah itu, sampel disinter dengan suhu 1200
o
C selama 5 jam. Diperoleh 

bahwa peningkatan substitusi La2O3 tidak mempengaruhi pembentukan fasa, yaitu 

menghasilkan fasa tunggal Ni0,5Zn0,5Fe2O4 (nikel zink ferrite) pada semua sampel. 

Tetapi mempengaruhi karakteristik produk Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4 yaitu 

menghasilkan densitas yang semakin rapat. Densitas terbaik diperoleh pada 

sampel x=0,030 dengan kerapatan sebesar 5,351 gram/cm
3
. Untuk morfologinya, 

substitusi La2O3 menghasilkan butiran yang semakin seragam dan mengecil. 

Ukuran butir yang diperoleh secara berurut yaitu 52,4 nm, 50,2 nm, 49,3 nm, 48,3 

nm, dan 45,1 nm. Oleh karena peningkatan substitusi La2O3 menyebabkan 

densitas yang semakin rapat, serta butir yang semakin seragam dan mengecil, 

sehingga menghasilkan kemampuan penyerapan gelombang mikro yang semakin 

tinggi. Penyerapan terbaik diperoleh pada sampel x=0,030 dengan nilai 

penyerapan yaitu -16,17 dB dan nilai persentase penyerapan sebesar 97,58%. 

 

Kata Kunci: Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4, Subsitusi La2O3, Penyerapan, Reaksi Padatan, 

dan Gelombang Mikro. 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF VARIATION La2O3 ON PRODUCT Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4 

 

By 

TRI AGUSTINUS DEVALO SIANIPAR 

 

Substitution La2O3 has been carried out on Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4 products with 

variation x that is 0.010; 0.015; 0.020; 0.025; and 0.030. Synthesis was carried out 

by mixing NiO, ZnO, La2O3, and Fe2O3 powder using the solid reaction method. 

After that, the sample was sintered at 1200 
o
C for 5 hours. It was found that 

increasing the substitution of La2O3 did not affect the formation of the phase, ie 

producing a single phase Ni0,5Zn0,5Fe2O4 (nickel zinc ferrite) in all samples. But it 

affects the characteristics of the product Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4, which results in 

denser densities. The best density was obtained in sample x = 0.030 with a density 

of 5,351 gram/cm
3
. For morphology, the substitution of  La2O3 produces 

increasingly uniform and smaller granules. The grain sizes obtained are 

sequentially 52.4 nm, 50.2 nm, 49.3 nm, 48.3 nm, and 45.1 nm. Therefore, an 

increase in La2O3 substitution causes densities to become denser, and granules 

become more uniform and smaller, resulting in higher microwave absorption 

capabilities. The best absorption was obtained in sample x = 0.030 with an 

absorption value of -16.17 dB and an absorption percentage of 97.58%. 

 

Keyword: Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4, Substitution La2O3 , Absorption, Solid State 

Reaction, and Microwave. 
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“For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever 

believes in Him should not perish but have everlasting life.” 

John 3:16 (NKJV) 

 
 

“Be strong of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the LORD thy 

God, he it is that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee.” 

Deuteronomy 31:6 (NKJV) 

 

 

“Do not give up. Today might be difficult, tomorrow might be worse, but the day 

after tomorrow will be beautiful.” 

(Jack Ma) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Dewasa ini penggunaan gelombang mikro telah berkembang dengan cepat, seperti 

pada teknologi telekomunikasi. Ponsel adalah salah satu alat komunikasi nirkabel 

yang memanfaatkan gelombang mikro atau gelombang elektromagnetik sebagai 

media transfer data (Wilarojo, 2015). Gelombang mikro ketika sampai pada 

material maka sebagian gelombang tersebut akan direfleksikan dan sebagian lagi 

transmisikan. Gelombang mikro yang direfleksikan inilah yang dapat 

menimbulkan radiasi gelombang mikro. Radiasi gelombang mikro dapat 

mengganggu atau menurunkan kinerja dari suatu sistem (Dixion, 2012).  

 

Tingkat radiasi gelombang mirko dari berbagai frekuensi berubah secara 

signifikan seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga menimbulkan 

kekhawatiran bahwa paparan dari gelombang mikro berpengaruh buruk terhadap 

kesehatan fisik manusia (Swamardika, 2009). Dampak radiasi gelombang mikro 

dalam jangka waktu yang lama dapat merusak kesehatan seperti sakit kepala, 

peningkatan tekanan darah, gangguan reproduksi, dan kanker otak (Idayati, 2011). 

Salah satu cara yang efektif untuk dapat mereduksi radiasi tersebut adalah dengan 

menggunakan bahan penyerap gelombang mikro. Prasyarat yang diperlukan 

material sebagai bahan penyerapan gelombang mikro adalah memiliki 
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permeabilitas dan permitivitas yang tinggi (Dixion, 2012). Salah satu material 

penyerap gelombang mikro yang sedang dikembangkan saat ini adalah material 

berbasis ferrite. Material berbasis ferrite menjadi bahan yang sangat diminati oleh 

peneliti dalam pengembangan bahan penyerap gelombang mikro karena 

permeabilitasnya yang tinggi (Singh, dkk., 1999).  

 

Nickel zink ferrite adalah material yang memiliki struktur kubik dan ruang grup F 

d3m dengan sel satuan yang terdiri dari 8 unit rumus dari jenisnya (ZnxFe1x) 

[Ni1xFe1+x]O4 (Yan, dkk., 2009). Selain memiliki nilai saturasi yang tinggi 

(Thaku, dkk., 2013), material Nickel zink ferrite memiliki permeabilitas yang 

tinggi, sehingga dapat menyerap gelombang mikro dengan baik yaitu dengan nilai 

RL (Reflection Loss) sebesar −10 dB pada frekuensi 5,0 GHz-13,3 GHz, dengan 

sifat ini menunjukkan bahwa material nickel zink ferrite dapat dikembangkan 

sebagai bahan penyerap gelombang mikro (Yan, dkk., 2009). 

 

Lantanum merupakan unsur dengan nomor atom 57 dan disimbolkan dengan La 

yang termasuk dalam golongan unsur tanah jarang. La digunakan secara ekstensif 

pada aplikasi lampu karbon, terutama di industri perfilman sebagai lampu studio 

dan proyeksi film. La sangat reaktif,  teroksidasi dengan cepat jika diekpos ke 

udara, lambat jika diekpos ke air dingin, dan sangat cepat jika diekpos ke air 

panas (Bizimis dan Howie, 2017). Subtitusi sejumlah kecil La ke dalam material 

ferrite akan meningkatkan sifat intrinsik ferrite, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan penyerapannya. Substitusi sejumlah besar La2O3 menyebabkan 

terbentuknya multifasa, hal ini dikarenakan kandungan La2O3 yang terlalu banyak 

tidak dapat masuk ke dalam struktur spinel ferrite untuk membentuk fasa tunggal 
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dan meningkatkan nilai medan koersitivitas (Hc) karena posisi kation dan efek 

pertukaran La2O3 menggantikan ion nickel dalam struktur spinel inverse. La2O3 

yang bersifat paramagnetik yang disubstitusikan ke dalam struktur spinel inverse 

akan berpengaruh terhadap magnetisasi. Semakin tinggi substitusi ion La2O3 

menunjukkan peningkatan serapan gelombang mikro, hal ini disebabkan oleh ion 

La2O3 yang bersifat paramagnetik yang memiliki sifat listrik dan magnet sehingga 

menghasilkan nilai permeabilitas dan permitivitas yang tinggi (Yunasfi, 2017). 

 

Dalam mensintesis bahan magnet, terdapat berbagai jenis metode yang dapat 

digunakan. Namun dari berbagai metode tersebut, metode reaksi padatan 

merupakan metode yang mudah dan efektif untuk dilakukan. Selain itu, metode 

reaksi padatan juga merupakan metode yang paling sederhana, karena cukup 

dengan mencampurkan bahan-bahan dasar dan digiling untuk mendapatkan 

butiran serbuk yang halus dan homogen. Kemudian dilanjutkan dengan 

pemanasan suhu tinggi agar terbentuk fasa (Nababan, 2006). 

 

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

mensintesis produk Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4 dengan variasi La2O3 menggunakan 

metode reaksi padatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh substitusi La2O3 terhadap pembentukan fasa pada 

produk Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4? 
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2. Bagaimanakah pengaruh substitusi La2O3 terhadap karakteristik produk 

Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4? 

3. Bagaimanakah pengaruh substitusi La2O3 terhadap morfologi pada produk 

Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4? 

4. Bagaimanakah pengaruh substitusi La2O3 terhadap kemampuan penyerapan 

gelombang mikro pada produk Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh substitusi La2O3 terhadap pembentukan fasa pada produk 

Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4. 

2. Mengetahui pengaruh substitusi La2O3 terhadap karakteristik produk 

Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4. 

3. Mengetahui pengaruh substitusi La2O3 terhadap morfologi pada produk 

Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4. 

4. Mengetahui pengaruh substitusi La2O3 terhadap kemampuan penyerapan 

gelombang mikro pada produk Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan adalah NiO, ZnO, La2O3, dan Fe2O3. 

2. Variasi nilai x yang digunakan adalah 0,010; 0,015; 0,020; 0,025; dan 0,030. 

3. Sintesis dilakukan menggunakan metode reaksi padatan. 

4. Sintering dilakukan pada suhu 1200 ⁰C selama 5 jam. 
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5. Karakterisasi sampel menggunakan XRD (X-Ray Diffraction), SEM-EDS 

(Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive Spectroscopy) dan VNA 

(Vector Network Analyzer). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi potensi subtitusi La2O3 terhadap nilai penyerapan mikro 

dengan variasi massa. 

2. Menjadi inspirator dalam pengembangan material penyerap gelombang mikro 

dari produk Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4 dengan variasi La2O3. 

3. Memberikan informasi dalam pemilihan bahan dasar pembuatan bahan 

penyerap gelombang mikro berbasis ferrite sesuai kebutuhan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Gelombang Elektromagnetik 

Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang memiliki 

arah rambatan tegak lurus antara medan magnet terhadap medan listriknya. 

Gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio hingga sinar gamma 

(Firdaus, 2007).  

 

Gambar 2.1. Skema Gelombang Elektromagnetik (Dixion, 2012) 

 

Perambatan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dan bergerak 

mendekati kelajuan cahaya. Berdasarkan Gambar 2.1 terlihat bahwa vektor Z 

menyatakan arah medan listrik dan vektor Y menyatakan arah medan magnet 

(Dixion, 2012). Cepat rambat gelombang elektomagnetik ditentukan oleh sifat 

listrik dan sifat magnetik (Firdaus, 2007). Saat ini gelombang elektromagnetik 

yang paling banyak digunakan adalah gelombang mikro dengan frekuensi rendah 

seperti dalam kebutuhan komunikasi. Selain itu, gelombang mikro juga banyak 

digunakan seperti peralatan RADAR (Radio Detection and Ranging) dalam 
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aplikasi militer. Peralatam RADAR gelombang elektromagnetik yang beroperasi 

pada panjang gelombang yang rendah yaitu 0,01 m - 0,25 m (Firdaus, 2007). 

Berikut pembagian pita frekuensi gelombang mikro seperti yang di tunjukkan 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Pembagian Pita Frekuensi Gelombang Mikro (Sisodia, 2007) 

Pita Frekuensi (GHz) Panjang Gelombang (µm) 

P 0,230-1,000 1.300 x 10
3
 – 300,0 x 10

3
 

L 1,000-2,000 300,0 x 10
3 
– 150,0 x 10

3
 

S 2,000-4,000 150,0 x 10
3 
– 75,00 x 10

3
 

C 4,000-8,000 75,00 x 10
3 
– 37,50 x 10

3
 

X 8,000-12,00 37,50 x 10
3 
– 25,00 x 10

3
 

Ku 12,00-18,00 25,00 x 10
3 
– 16,60 x 10

3
 

K 18,00-26,00 16,60 x 10
3
 – 11,50 x 10

3
 

Ka 26,00-40,00 11,50 x 10
3
 – 7,500 x 10

3
 

Milimeter 40,00-300,0 7,500 x 10
3  

– 1,000 x 10
3
 

Submilimeter >300,0 >1,000 x 10
3
 

 

 

 

2.2 Penyerapan Radiasi Gelombang Mikro 

Gelombang mikro ketika sampai pada material maka sebagian gelombang tersebut 

akan direfleksikan dan sebagian lagi transmisikan. Beberapa material 

memantulkan banyak radiasi namun ada juga yang tidak memantulkan sama 

sekali. Pantulan radiasi tersebut harus dieliminasi atau dilemahkan agar tidak 

mengganggu pengoperasian suatu sistem (Dixion, 2012). Penyerap radiasi 

gelombang mikro adalah bahan yang mampu meredam energi dalam gelombang 

mikro baik dengan beresonasi ataupun mengubah energi gelombang mikro 

menjadi panas. Penyerapan ini digunakan untuk menghilangkan radiasi liar yang 

dapat mengganggu operasi suatu sistem, mengurangi refleksi atau transmisi ke 

suatu objek tertentu. Penyerapan radiasi gelombang mikro umumnya terdiri dari 
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bahan pengisi atau filler didalam matriks bahan. Filler terdiri dari satu unsur atau 

lebih, yang sebagian besar mampu menyerap ataupun berinteraksi dengan 

gelombang mikro (Dixion, 2012). 

 

Penyerap radiasi gelombang mikro ditandai dengan adanya permitivitas dan 

permeabilitas yang tinggi. Permitivitas adalah ukuran efek material pada medan 

listrik dalam gelombang elektromagnetik. Hal ini sesuai dengan Persamaan 1: 

𝜀∗ =  𝜀′ − 𝑗𝜀"                                                           (1) 

Permitivitas muncul dari polarisasi senyawa dielektrik konstan yang diterapkan 

pada frekuensi tertentu, ditandai dengan 𝜀′. Sedangkan 𝜀" merupakan ukuran 

pelemahan dari medan magnet. Permeabilitas adalah ukuran efek material pada 

komponen magnetik dari gelombang. Sifat magnetik didasarkan dari senyawa 

magnet penyusunnya. Hal ini didasarkan dengan Persamaan 2: 

𝜇∗ =  𝜇′ − 𝑗𝜇"                                                          (2) 

Kedua komponen ini berkontribusi pada penyerapan gelombang dalam material. 

Material yang memiliki sifat permeabilitas dan permitivitas, maka mampu 

beresonasi dengan gelombang mikro sehingga gelombang mikro dapat mengalami 

kerugian refleksi ataupun transmisi (Dixion, 2012). 

 

Pengukuran parameter dielektrik suatu material sangat penting, karena dapat 

mengetahui gambaran mengenai sifat magnetik dan dielektrik suatu material. 

Beberapa metode telah dikembangkan untuk mengukur sifat tersebut, seperti 

dengan metode domain waktu atau dengan domain frekuensi dengan satu port atau 

lebih. Kemudian teknik tersebut diakomodasikan dalam suatu perangkat lunak 
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yang dapat mengkonversi data rekaman refleksi kompleks dan transmisi dari alat 

VNA menjadi suatu data sifat elektriknya (Wilarojo, 2015). 

 

Pengukuran parameter dielekrik meliputi pengukuran permitivitas dan 

permeabilitas. Konstanta dielektrik mengukur energi dari medan listrik eksternal 

yang disimpan suatu material, sedangkan nilai imajiner adalah nilai faktor 

kehilangan yang bernilai nol untuk material yang menyerap sempurna. Faktor 

kehilangan adalah pengukuran energi yang hilang dari material karena adanya 

medan listrik eksternal atau perbandingan antara konstanta riil dan nilai imajiner.  

Material yang memiliki faktor kehilangan yang kecil akan memiliki RL yang 

kecil. Nilai RL permukaan material lapis tunggal berpenghantar sempurna yang 

dilalui suatu gelombang elektromagnetik akan mengikuti Persamaan 3: 

𝑅𝐿 = 20𝐿𝑜𝑔  
𝑍𝑖𝑛 − 𝑍𝑜

𝑍𝑖𝑛 + 𝑍𝑜
 ......................................(3) 

(Wilarojo, 2015) 

 

2.3 Material Nickel Zink Ferrite 

Nickel zink ferrite adalah material dengan sel satuan yang terdiri dari 8 unit rumus 

dari jenisnya (Yan, Longgang, dkk., 2009). Nickel zink ferrite memiliki  fasa 

tunggal dengan parameter kisi sebesar 8,32-8,49 A˚ mengkonfirmasi struktur 

kubik dan ruang grup Fd3m dengan ukuran rata-rata kristalit antara 17-40 nm 

(Manju, K, dan D. Nair, 2013). Material ini menjadi yang paling serbaguna karena 

sifat magnetiknya yang luar biasa seperti permeabilitas besar pada frekuensi 

tinggi, resistivitas listrik yang sangat tinggi, dan rendah kehilangan daya 

(Kurmude, D. V., dkk., 2014). 
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Saat ini, material zink ferrite sangat banyak digunakan pada aplikasi gelombang 

tinggi karena memiliki sifat resistivitas listrik dan stabilitas kimia yang baik/tinggi 

(Sheikh, Said, dkk., 2012). Dengan memiliki struktur mikro dan butiran yang 

seragam berukuran nano, membuat material ini sangat cocok digunakan untuk 

aplikasi frekuensi tinggi (Gupta, N., dkk., 2006). Berdasarkan penelitian  

Longgang Yan pada tahun 2009, diketahui bahwa material nickel zink ferrite 

memiliki permeabilitas yang relatif tinggi, sehingga menghasilkan penyerapan 

gelombang mikro yang besar yaitu RL sebesar −20 dB dalam frekuensi 5,0 Ghz-

13,3 GHz. Oleh karena itu, material nickel zink ferrite merupakan material yang 

dapat dijadikan penyerap gelombang mikro (Yan, Longgang, dkk., 2009). 

 

2.4 Lantanum 

Lantanum merupakan unsur dengan nomor atom 57 dan termasuk dalam golongan 

unsur tanah jarang (Supriyanto 1996). Lantanum ditemukan pada tahun 1839 oleh 

Carl Gustav Mosander dan diisolasi secara murni pertama kali pada tahun 1923. 

Lantanum diklasifikasikan masuk ke dalam golongan lantanida. Pada umumnya 

lantanum berada pada kulit bumi. Kelimpahannya di bumi sangat banyak sekitar 

18 bpj. Di alam, lantanum terdapat dalam mineral monasit, senotim, serit, alanit, 

eukolit, melanoserit, samarit, fergusomit, dan lantanit (Supriyanto, 1996). 

 

Berdasarkan hasil penelitian Pius Sableku pada tahun 2013, bahwa  substitusi 

lantanum terhadap sistem magnet manganit menghasilkan bentuk partikel yang 

relatif seragam dan terdistribusi merata diseluruh permukaan sampel. Fenomena 

penyerapan gelombang elektromagnetik dilakukan pada rentang frekuensi antara 9 

– 15 GHz dengan menghasilkan frekuensi puncak serapan pada 11 GHz sebesar 
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~2,6 dB. Pada frekuensi puncak ini dikalkulasi besarnya penyerapan gelombang 

elektromagnetik mencapai 30% dengan ketebalan bidang penyerapan 1,5 mm. 

Dengan demikian bahan lantanum manganit LaMnO3 dapat digunakan sebagai 

landasan pengembahan bahan baru untuk penyerapan gelombang elektromagnetik 

(Sableku, 2013). 

 

2.5 Metode Reaksi Padatan 

Metode reaksi padatan merupakan salah satu cara sintesis atau pembuatan 

material. Metode reaksi padatan digunakan karena mempunyai beberapa 

keuntungan yaitu mudah, sederhana, dan tidak membutuhkan biaya besar dalam 

mensintesis bahan (Nababan, 2006).  

 

Pada awalnya campuran hanya terdiri dari serbuk dari setiap bahan dasar. Selama 

proses milling, sampel serbuk secara periodik terjebak di antara bola-bola yang 

saling bertumbukan secara plastis terdeformasi. Bola-bola yang saling 

bertumbukan tersebut menyebabkan perpatahan, kemudian terjadi penyatuan 

dingin dari serbuk-serbuk secara elementer seperti yang di ilustrasikan pada 

Gambar 2.2 berikut: 

 

Gambar 2.2 Proses Tumbukan Bola-bola dalam Milling (Harris, 2002). 
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Ketika waktu milling meningkat, fraksi volume unsur-unsur dari bahan dasar 

menurun, sedangkan fraksi volume paduan meningkat. Ukuran, bentuk, kerapatan 

serbuk, dan derajat kemurnian mempengaruhi hasil akhir paduan. Ada empat 

tahapan dalam proses milling yang ditunjukkan oleh Gambar 2.3 berikut ini: 

               
a.                                                             b. 

 

               
c.                                                              d. 

Gambar 2.3 Proses Milling 

a. Perataan Serbuk,                   b. Pembentukan Serbuk 

c. Orientasi Penyatuan Acak    d. Penstabilan (Harris, 2002) 

 

Tahap pertama adalah proses perataan serbuk dari bentuk bulat menjadi pipih dan 

kemudian mengalami penyatuan. Tahap kedua adalah pembentukan serbuk pada 

arah yang sama, yaitu menyerupai lembaran berbentuk lebih pipih dan bulat. 

Perubahan bentuk ini disebabkan oleh pengerasan. Tahap ketiga adalah orientasi 

penyatuan acak, yaitu membentuk partikel-partikel rusak kemudian disatukan 
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dalam arah yang berbeda dan struktur lembaran mulai terdegradasi. Tahap 

keempat pada metode ini adalah proses penstabilan, struktur bahan perlahan-lahan 

menghalus, kemudian bahan tersebut disatukan dengan bahan yang lain dalam 

arah berlawanan (Harris, 2002).  

 

Setelah bahan melalui proses milling, selanjutnya bahan mengalami perlakuan 

sinter (Harris, 2002). Temperatur sinter berbanding lurus dengan tingkat 

kekristalan. Semakin tinggi temperatur sinter, maka semakin tinggi pula tingkat 

kekristalan dari bahan. Hal ini dikarenakan pada temperatur tinggi, atom-atom 

lebih mudah berdifusi dengan atom lainnya sehingga ikatan antar atom akan 

semakin kuat dan teratur. Oleh karena itu, diketahui bahwa perbedaan temperatur 

sinter berpengaruh terhadap karakteristik bahan yang dihasilkan, yaitu semakin 

tinggi temperatur sinter, menyebabkan ukuran kristal dan tingkat kristalinitas 

semakin besar dan konstanta dielektrik yang semakin tinggi (Zaidah, 2015). 

 

Peningkatan temperatur sinter dapat memperbaiki atau meningkatkan sifat magnet 

yang lebih baik. Saat temperatur sinter meningkat, densitas dari sampel meningkat 

dan ukuran partikel menjadi kasar (Jatmika, 2014). Namun temperatur sinter yang 

terlalu tinggi dapat memicu terjadinya cacat berupa retakan dan bertambahnya 

ukuran pori dari sampel (Simbolon, 2013). Oleh karena itu, perlu diteliti lebih 

lanjut untuk mencari temperatur sinter yang optimal agar menghasilkan material 

dengan induksi remanen yang besar dan gaya koersivitas yang rendah (Jatmika, 

2014). 

 

Berdasarkan hasil penelitian Didiek pada tahun 2012 menyatakan bahwa selama 

proses reaksi dan densifikasi dapat terjadi proses sinter reaktif yang biasanya 
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menghasilkan porositas tambahan, seperti adanya aditif, pengotor, dan produk 

lainnya (Sukarsono, R. D, 2007). Serta semakin tingginya suhu penahanan dapat 

mengakibatkan distribusi suhu sinter yang kurang merata, sehingga menimbulkan 

tegangan residu yang menjadi sumber keretakan material tersebut. Hal ini 

disebabkan kecepatan penyusutan yang tinggi dapat mempengaruhi karakteristik 

fisik dari produk hasil sinter (Sukarto, 2013). 

 

2.6 HEM (High Energy Milling) 

HEM atau High Energy Milling merupakan cara unik yang menggunakan energi 

tumbukan antara bola-bola penghancur dengan dinding vial yang diputar dan 

digerakkan dengan cara tertentu atau dengan kata lain biasa disebut dengan 

penggilingan. Keunggulan HEM adalah dapat membuat partikel berukuran nano 

dalam jumlah yang relatif besar dengan waktu yang relatif singkat dan kondisi 

yang diinginkan (Cahyaningrum dkk., 2010).  

 

Pertama-tama serbuk homogen dimasukkan ke dalam sebuah vial logam beserta 

beberapa bola baja sebagai penghancur serbuk yang bergerak memutar terus 

menerus. Bola-bola akan saling bertumbukan di dalam vial tersebut. Tumbukan 

bola ini berakibat serbuk homogen yang dimasukkan akan tertumbuk di antara 

bola-bola tersebut. Hal ini mengakibatkan partikel akan pecah secara berulang. 

Metode ini dapat dilakukan pada suhu rendah, waktu yang relatif cepat, dan 

dengan peralatan yang sederhana (Harris, 2002). 
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2.7 XRD (X–Ray Diffraction) 

XRD adalah alat yang digunakan untuk menganalisis fasa dan struktur kristal 

suatu material. Prinsip dasar kerja XRD adalah pendifraksian sinar-X oleh bidang-

bidang atom dalam kristal padatan. Tembakan Sinar-X monokromatis kepada 

struktur kristal tersebut memberikan interferensi yang konstruktif. Sinar-X 

ditemukan pada tahun 1985 oleh fisikawan Jerman Roentgen. Sinar-X merupakan 

radiasi elektromagnetik seperti sinar tampak, namun Sinar-X memiliki panjang 

gelombang yang lebih pendek. Sinar-X adalah radiasi elektromagnetik dengan 

rentang panjang gelombang kurang lebih dari 0,01 nm hingga 10 nm (energinya 

kurang lebih dari 100 eV hingga 100 KeV). Panjang gelombang tersebut sama 

dengan orde konstanta kisi kristal, sehingga Sinar-X sangat berguna untuk 

menganalisis struktur kristal.  

 

Jika Sinar-X dikenai pada suatu material, maka intensitas sinar yang dihamburkan 

akan lebih rendah dari intensitas sinar yang datang. Hal ini disebabkan adanya 

penyerapan oleh material dan juga penghamburan oleh atom-atom dalam material 

tersebut. Jika fasanya berbeda, berkas sinar yang dihamburkan akan saling 

menghilangkan, sementara jika fasanya sama, berkas sinar yang dihamburkan 

dapat saling menguatkan. Berkas sinar yang saling menguatkan tersebut sebagai 

berkas difraksi Sinar-X. Intensitas Sinar-X terdifraksi bergantung pada berbagai 

faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut berasal dari polarisasi Sinar-X, 

penyerapan Sinar-X, faktor geometri, posisi, dan getaran atom-atom karena 

adanya pengaruh temperatur (Smallman dan Bishop, 1999). Peristiwa difraksi 

yang terjadi pada kisi kristal, dapat dilukiskan seperti Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Difraksi Sinar-X pada Kristal (Beiser, 2003) 

 

Seberkas Sinar-X pertama dengan panjang gelombang λ yang mengenai atom 

pada bidang pertama A dan Sinar-X kedua dengan panjang gelombang λ jatuh 

pada kristal dengan sudut θ terhadap permukaan bidang kristal yang jaraknya 

adalah d. Seberkas Sinar-X pertama yang mengenai atom A pada bidang pertama 

A dan Sinar-X kedua yang mengenai atom pada bidang B mengakibatkan masing-

masing atom menghambur. Sinar-X yang berinterferensi saling menguatkan 

terjadi ketika sinar-sinar yang terdifraksi beda lintasannya sebesar kelipatan bulat 

dari panjang gelombang. Difraksi akan saling menguatkan jika terpenuhi 

Persamaan Bragg ditunjukkan Persamaan 4. 

n λ = 2 d sin θ                                                          (4) 

Dimana d adalah jarak antar bidang atom dalam kristal, λ adalah panjang 

gelombang Sinar-X, n bilangan bulat (1,2,3,...) yang menyatakan orde berkas 

hambur dan θ adalah sudut difraksi. Karakterisasi menggunakan metode difraksi 

merupakan metode analisis yang penting untuk menganalisis suatu kristal.  

 

Karakterisasi menggunakan XRD dapat digunakan untuk menentukan struktur, 

konstanta kisi, dan FWHM (Smallman, dan Bishop, 1999). Secara umum, hasil 

pengukuran dengan metode difraksi sinar X adalah dalam bentuk spektrum, yang 

mengandung informasi karakteristik dari bahan keramik, komposit, dan polimer 
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yakni transformasi struktur melalui ukuran partikel, simetri atom, bentuk kristal 

atau amorf, orientasi bahan seperti tegangan, vibrasi thermal, dan cacat kristal 

(Sembiring, 2014). Data yang diperoleh dari XRD adalah sudut hamburan dan 

intensitas cahaya difraksi. XRD memberikan data-data difraksi dan intensitas 

difraksi Sinar-X yang terdifraksi terhadap sudut 2θ dari suatu material. Tiap pola 

yang muncul pada pola XRD mewakili satu bidang kristal yang memiliki orientasi 

tertentu (Suharyana, 2012). 

 

Hasil karakterisasi XRD berupa grafik yang berisi fasa, posisi, tinggi, lebar, dan 

bentuk puncak dari material. Sementara untuk mengetahui fasa dan struktur kristal 

dari material yang diamati adalah dengan cara membandingkan nilai d yang 

terukur dengan nilai d pada data standar yang diperoleh melalui Join Commite on 

Powder Difraction Standar (JCPDS). Prinsip kerja XRD secara umum adalah 

sebagai berikut: 

a. XRD terdiri dari tiga bagian utama, yaitu tabung Sinar-X, tempat objek yang 

diteliti, dan detektor Sinar-X. 

b. Sinar-X dihasilkan pada tabung Sinar-X yang berisi katoda dan memanaskan 

filamen, sehingga menghasilkan elektron. 

c. Perbedaan tegangan menyebabkan percepatan elektron akan menembaki objek. 

Ketika elektron mempunyai tingkat energi yang tinggi dan menabrak elektron 

dalam objek akan menghasilkan pancaran Sinar-X. 

d. Objek dan detektor berputar untuk menangkap dan merekam intensitas refleksi 

Sinar-X. Detektor merekam dan memproses sinyal Sinar-X dan mengolahnya 

dalam bentuk grafik (Sembiring, 2014). 
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2.8 SEM-EDS (Scanning Electron Microscope-Energy Spectroscopy) 

SEM atau Scanning Electron Microscope adalah alat yang digunakan untuk 

menganalisis morfologi suatu material. SEM memiliki kemampuan menggunakan 

sumber energi berkas elektron, sehingga menghasilkan resolusi dan kedalaman 

fokus yang tinggi. Oleh karena resolusi yang tinggi, topografi, morfologi, dan 

tampilan dapat dihasilkan dalam ukuran mikro. SEM juga memberikan informasi 

dalam skala atomik dari suatu material (Griffin, 1991). Skema dasar SEM 

ditunjukkan Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Skema SEM (Ardiansah, 2012). 

 

Electron Gun merupakan sumber elektron dari bahan material yang menggunakan 

energi tegangan tinggi sekitar 10-40 kV. Adapun material yang biasa digunakan 

sebagai electron gun yaitu tungsten berupa lantanum atau hexaboride cerium 

(LaB6 atau CeB6). Adanya energi panas pada bahan material akan diubah menjadi 

energi kinetik oleh elektron, sehingga ada pergerakan elektron. Semakin besar 

panas yang diterima akan menghasilkan energi kinetik yang semakin besar. Oleh 
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karena itu, pergerakan elektron yang semakin cepat dan tidak menentu 

mengakibatkan elektron tersebut terlepas dari permukaan bahan material. Bahan 

yang digunakan sebagai sumber elektron disebut sebagai emitter atau katoda, 

sedangkan bahan yang menerima elektron disebut sebagai anoda (Ardiansah, 

2012).  

 

Magnetic lens terdiri dari dua buah kodensator yang bekerja untuk memfokuskan 

arah elektron. Selain itu, lensa magnetik juga berfungsi untuk menguatkan 

elektron, sehingga informasi gambar yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. 

Scanning foil berfungsi untuk mengumpulkan berkas sinar elektron. Hal ini 

dikarenakan pada dasarnya elektron yang dipancarkan ke sampel tidak terjadi 

secara berkelanjutan, melainkan berupa paket-paket energi. Setelah terjadi 

tumbukan antara elektron dan sampel, detekor akan merekam interaksi yang 

terjadi pada sampel. Detektor secondary electron (SE) merupakan sebuah 

sintilator yang akan menghasilkan cahaya jika mengenai elektron, cahaya tersebut 

akan dikonversi menjadi sinyal elektrik oleh photomultiplier. Dalam sintilator 

terdapat potensial positif yang digunakan untuk mempercepat aliran SE, sehingga 

SE yang memiliki energi rendah (beberapa volt) dapat ditangkap detekor dengan 

baik. Sedangkan detekor back scatered electron (BSE) yang juga terdapat 

sintilator dapat menerima sinyal BSE tanpa adanya beda potensial, karena pada 

dasarnya BSE sudah memiliki energi yang cukup tinggi untuk diterima oleh 

detekor. SE dan BSE digunakan dalam SEM-EDS sebagai analisis bahan material 

berdasarkan tingkat energi, serta tentunya menggunakan spektometer jenis ED 

(Energy Dispersive). Spektrometer jenis ED memiliki akurasi yang tinggi untuk 

menganalisis jenis unsur pada material. Berbeda dengan alat XRD yang 
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menggunakan spektrometer jenis wave dispersive (WD) yaitu menganalisis  

berdasarkan panjang gelombang untuk mengetahui senyawa pada bahan material. 

SE adalah sebuah pancaran elektron yang dihasilkan akibat interaksi elektron 

dengan sampel. SE berasal dari interaksi elektron yang energinya rendah (kurang 

dari 50 eV) dan hanya mampu berinteraksi pada permukaan sampel, maka 

informasi yang dapat diambil dari SE yaitu bentuk permukaan sampel (topografi) 

(Ardiansah, 2012). 

 

BSE dihasilkan oleh interaksi elektron yang memiliki energi tinggi akibat adanya 

hamburan elastik. Energi yang dimiliki elektron ini mampu berinteraksi dengan 

material hingga menembus lapisan permukaan sampel. Informasi yang diperoleh 

dari elektron BSE adalah morfologi struktur pada bahan material. Oleh karena itu, 

adanya interaksi elektron yang menghasilkan SE dan BSE, sehingga alat SEM-

EDS dapat digunakan untuk menganalisis permukan sampel (topografi) dan 

morfologi struktur (elemen) dari suatu bahan material (Ardiansah, 2012). 

 

2.9 VNA (Vector Network Analyzer) 

VNA atau Vector Network Analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

dan menganalisis kemampuan suatu material terhadap penyerapan gelombang 

elektromagnetik dalam frekuensi tertentu. Frekuensi gelombang elektromagnetik 

yang dapat diukur pada VNA adalah frekuensi l-band yaitu antara 1-4 GHz, c-

band yaitu antara 4-8 GHz, x-band yaitu antara 8-12 GHz, k-band yaitu antara 10-

15 GHz, dan ku-band yaitu antara 14-24 GHz. Frekuensi yang digunakan dalam 

pengukuran gelombang mikro yaitu frekuensi x-band. Prinsip kerja VNA adalah 
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dengan melihat nilai refleksi, transmisi, dan absorpsi terhadap material (Agilent, 

2004).  

 

Gambar 2.6 Prinsip Kerja VNA (Agilent, 2004). 

 

prinsip kerja VNA ditampilkan pada Gambar 2.6 Gelombang elektromagnetik 

yang datang (Si) dari Port 1 mengenai suatu material. Ketika gelombang 

mengenai material, maka gelombang tersebut dapat mengalami 3 kondisi yaitu, 

jika material tersebut logam maka gelombang akan direfleksikan, jika material 

tersebut adalah material transparan maka gelombang akan ditransmisikan. Namun, 

jika material tersebut adalah material penyerap maka gelombang elektromagnetik 

akan diserap. Gelombang yang direfleksikan mempunyai nilai yang disebut RL. 

Nilai RL dinyatakan dalam satuan dB (Agilent, 2004).  

 

RL adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak daya yang 

hilang pada beban yaitu nilai yang tidak kembali sebagai pantulan. Nilai RL 

biasanya dinyatakan dalam satuan dB. VNA bekerja berdasarkan parameter 

hamburan yang digunakan untuk mengukur gelombang elektromagnetik dengan 

frekuensi yang tinggi (Dunsmore, 2012). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan pada Bulan Januari sampai dengan Juni 2019 di 

Laboratorium Preparasi Kimia dan Laboratorium  Perlakuan Panas yang berlokasi 

di Gedung 42 PSTBM BATAN, Serpong, Tanggerang Selatan. Karakterisasi 

XRD dan SEM-EDS dilakukan di Laboratorium Sains Bahan Maju yang berlokasi 

di Gedung 71, PSTBM BATAN, Serpong, Tanggerang Selatan. Sedangkan 

karakterisasi VNA dilakukan di Balitbang Kementerian Pertahanan, Jakarta. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini diantaranya yaitu neraca digital, spatula, 

kertas timbang, vial, HEM, mortar dan pastel, furnace, krusibel, bola baja, XRD 

merek PANalytical, SEM-EDS merek JED-2300, dan VNA merek N5230A. 

Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan oksida 

dengan tingkat kemurnian tinggi, yaitu NiO Aldrich (> 99%), ZnO Aldrich (> 

99%), La2O3 Aldrich (> 99%), dan Fe2O3 Aldrich (> 99%), etanol, dan tisu. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Sintesis sampel menggunakan metode reaksi padatan dengan prosedur penelitian 

yang dimulai dari tahap preparasi bahan, pencampuran bahan dengan HEM, 

pengeringan, sinter, dan karakterisasi menggunakan XRD, SEM-EDS, serta VNA. 

3.3.1 Preparasi Bahan 

Adapun prosedur preparasi bahan sebagai berikut: 

a.  Melakukan perhitungan stoikiometri untuk mendapatkan massa setiap bahan 

dasar, sehingga diperoleh massa setiap bahan dasar seperti yang ditunjukkan 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Hasil Perhitungan Massa Bahan Dasar 

X Massa Bahan Dasar (gram) 

NiO ZnO La2O3 Fe2O3 

0,010 1,5657 1,7057 0,0683 6,6603 

0,015 1,5630 1,7027 0,1022 6,6320 

0,020 1,5603 1,6998 0,1361 6,6038 

0,025 1,5576 1,6969 0,1698 6,5757 

0,030 1,5549 1,6939 0,2034 6,5478 

 

b. Menimbang massa bahan dasar. 

3.3.2 Proses Penggilingan 

Proses penggilingan merupakan proses pencampuran dan penghalusan bahan. 

Proses penggilingan ini menggunakan alat HEM spex 8000 dengan spesifikasi 

waktu jeda selama 30 menit setiap 60 menit penggilingan. Wadah untuk 

mencampur bahan dasar disebut vial. Vial tersebut terbuat dari bahan besi tahan 

karat dengan dimensi tinggi 7,6 cm dan diameter 5,1 cm. Setelah semua bahan 

dasar ditimbang, memasukkan masing-masing bahan dasar beserta 12 bola baja ke 

dalam vial, dengan perbandingan massa sampel terhadap massa bola baja sebesar 

1:5, dimana massa masing-masing sampel adalah sebesar 10 gram sedangkan 
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massa setiap bola baja adalah 4 gram, sehingga total massa bola baja tersebut 

adalah 48 gram. Bola baja tersebut terbuat dari bahan besi tahan karat dengan 

diameter sebesar 10 mm. Kemudian menambahkan etanol sebanyak 20 mL ke 

dalam vial yang bertujuan untuk mempermudah gerak bola-bola baja selama 

proses penggilingan. Setelah itu, melakukan proses penggilingan menggunakan 

HEM selama 5 jam agar mendapatkan butiran homogen dan berukuran nano. 

3.3.3 Proses Pengeringan 

Setelah proses penggilingan selesai, melepas vial dari HEM dan membuka 

penutup vial. Kemudian melakukan proses pengeringan dengan cara memanaskan 

sampel menggunakan oven pada suhu 100 ⁰C selama 5 jam. Proses pengeringan 

ini bertujuan untuk menguapkan etanol. Setelah sampel kering, melakukan 

penggerusan sampel menggunakan mortar dan pastel hingga sampel menjadi 

serbuk halus dan tidak terdapat gumpalan. 

3.3.4 Proses Sinter 

Setelah sampel halus dan tidak terdapat gumpalan, sampel diletakkan pada 

krusibel. Kemudian krusibel dimasukkan ke dalam furnace. Perlakuan sinter 

bertujuan membentukan fasa dari bahan atau sampel. Proses sinter ini dilakukan 

dengan kenaikan suhu 250⁰C/ 8 menit dengan penahanan selama 30 menit pada 

suhu 500 ⁰C , 750 ⁰C , dan 1000 ⁰C. Selanjutnya ditahan pada suhu 1200 ⁰C 

selama 5 jam, dan diakhiri dengan furnace cooling. Setelah proses sinter selesai, 

krusibel yang berisi sampel dikeluarkan dari furnace, dan digerus kembali 

menggunakan mortar dan pastel hingga menjadi halus dan tidak terdapat 

gumpalan. Selanjutnya sampel siap untuk dikarakterisasi. 
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3.3.5 Karakterisasi menggunakan XRD 

Karakterisasi menggunakan XRD dilakukan untuk mengetahui fasa dan struktur 

kristal bahan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses XRD adalah: 

a. Menyiapkan sampel yang akan dikarakterisasi, setelah itu merekatkannya pada 

kaca dan kemudian meletakkan kaca tersebut pada lempeng tipis berbentuk 

persegi panjang (sampel holder) dengan menggunakan lilin perekat. 

b. Meletakkannya pada sampel stand di bagian goniometer. 

c. Memasukkan parameter pengukuran pada program pengukuran melalui 

komputer pengontrol, yaitu meliputi penentuan scan mode, penentuan rentang 

sudut, kecepatan scan cuplikan, memberi nama cuplikan dan memberi nomor 

urut file data. 

d. Mengoperasikan alat difraktometer dengan perintah “start” pada menu 

komputer, dimana Sinar-X akan meradiasi sampel menggunakan target Cu 

dengan panjang gelombang 1,5406 Å. 

e. Melihat hasil difraksi melalui komputer dan itensitas difraksi terhadap sudut 2 

yang akan dicetak oleh mesin printer. 

f. Mengambil sampel setelah pengukuran selesai. 

g. Data yang terekam berupa sudut difraksi (2), besarnya intensitas (I), dan 

waktu pencatatan perlangkah (t). 

h. Setelah data diperoleh, melakukan analisis menggunakan Program Match, 

kemudian data di-refinement dengan menggunakan program GSAS. 
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3.3.6 Karakterisasi menggunakan SEM-EDS  

Karakterisasi menggunakan SEM-EDS dilakukan untuk menganalisa morfologi 

sampel. Langkah-langkah dalam karakterisasi menggunakan SEM-EDS adalah: 

a. Memasukkan sampel yang akan dikarakterisasi ke vacuum column, dimana 

udara akan dipompa keluar untuk menciptakan kondisi vakum. Kondisi vakum 

ini diperlukan agar tidak ada molekul gas yang dapat mengganggu jalannya 

elektron selama proses berlangsung. 

b. Elektron ditembakkan dan akan melewati berbagai lensa agar dapat fokus 

menuju ke satu titik pada sampel. 

c. Sinar elektron tersebut akan dipantulkan ke detektor, lalu ke amplifier untuk 

memperkuat signal sebelum masuk ke komputer untuk menampilkan gambar 

yang diinginkan. 

3.3.7 Karakterisasi menggunakan VNA 

Karakterisasi menggunakan VNA dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

material untuk menyerap gelombang mikro. Adapun langkah-langkah dalam 

karakterisasi menggunakan VNA adalah: 

a. Memasukan sampel ke dalam tempat berbahan akrilik berukuran 2,5 cm x 1,5 

cm x 0,2 cm. 

b. Melakukan kalibrasi menggunakan metode TRL (Tranmission Reflection  

Loss) terhadap sampel. 

c. Meletakan sampel di antara probe S11 dan S12. Nilai S11 akan terukur sebagai 

koefisien refleksi, sedangkan nilai S12 terukur sebagai koefisien transmisi 

sehingga pada layar monitor dapat diketahui nilai frekuensi yang direfleksikan 



27 
 

(dipantulkan), ditransmisikan (diteruskan), dan disbsorpsi (diserap) oleh 

material. 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 

Proses penelitian secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 

ZnO, Fe2O3, La2O3, dan NiO 

 
-Dilakukan perhitungan stoikiometri    

  massa masing-masing bahan dasar. 

-Ditimbang sesuai dengan hasil  

  perhitungan. 

-Bahan dimasukkan dalam vial. 

Sampel +20ml Etanol 

-Dimilling menggunakan HEM selama 5 

jam. 

-Dioven selama 5 jam dengan suhu 

100
o
C 

-Digerus. Serbuk Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4 

 
-Disinter selama 5 jam dengan suhu 

1200
o
C 

-Digerus 

 

-Dikarakterisasi 

 
Data Uji 

Kesimpulan 

Serbuk Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan substitusi La2O3 tidak mempengaruhi pembentukan fasa pada 

produk Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4, diperoleh fasa tunggal yaitu Ni0,5Zn0,5Fe2O4 

(nikel zink ferrite) pada semua sampel. 

2. Peningkatan substitusi La2O3 mempengaruhi karakteristik produk 

Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4 yaitu menghasilkan densitas yang semakin rapat. 

Densitas terbaik diperoleh pada sampel x=0,030 dengan kerapatan sebesar 

5,351 gram/cm
3
. 

3. Peningkatan substitusi La2O3 mempengaruhi morfologi produk 

Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4 yaitu menghasilkan butiran yang semakin seragam dan 

mengecil. Morfologi terbaik diperoleh pada sampel x=0,030 dengan ukuran 

butir yaitu 45,1 nm.  

4. Peningkatan substitusi La2O3 mempengaruhi kemampuan penyerapan 

gelombang mikro produk Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4 yaitu menghasilkan nilai 

serapan gelombang mikro yang semakin tinggi. Penyerapan terbaik diperoleh
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pada sampel x=0,030 dengan nilai penyerapan yaitu -16,17 dB dan nilai 

persentase penyerapan sebesar 97,58%. 

 

5.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian dengan 

substitusi La2O3 yang lebih tinggi untuk mengetahui batas maksimum substitusi 

La2O3 terhadap produk Ni0,5Zn0,5LaxFe(2-x)O4 agar menghasilkan nilai serapan 

yang optimal. 
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