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ABSTRAK 

 

PENGARUH WAKTU SINTERING TERHADAP TINGKAT KEMURNIAN FASE  

SUPERKONDUKTOR BPSCCO-2223 DENGAN KADAR Ca 2,10 

MENGGUNAKAN METODE PENCAMPURAN BASAH 

 

Oleh  

 

Isnaini Rahayu 

 

Penelitian tentang pengaruh waktu sintering terhadap tingkat kemurnian fase 

superkonduktor BPSCCO-2223 pada kadar Ca 2,10 menggunakan metode 

pencampuran basah telah berhasil dilakukan. Sintesis dilakukan dengan pelarutan 

HNO3 dan aquades secara perlahan kemudian dilakukan pengeringan dengan suhu 

300, 400, dan 600   secara bertahap. Sampel dikalsinasi selama 10 jam dengan 

suhu 800   dan disintering dengan variasi waktu 10, 20, 30, dan 40 jam pada 

suhu 865  . Variasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh waktu sintering 

terhadap kemurnian fase superkonduktor BPSCCO-2223. Hasil XRD 

menunjukkan penurunan kemurnian fase seiring bertambahnya waktu  sintering. 

Fraksi volume yang relatif tinggi pada sampel BPSCCO-2223/ts10 sebesar 

88,88%. Sedangkan fraksi volume terendah adalah BPSCCO-2223/ts40 sebesar 

71,51%. Derajat orientasi yang relatif tinggi pada sampel BPSCCO-2223/ts30 

sebesar 33,76%. Sementara, derajat orientasi terendah BPSCCO-2223/ts20 

sebesar 22,21%. Hasil SEM menunjukkan bahwa semua sampel telah memiliki 

lapisan-lapisan yang tersusun (terorientasi) dengan ruang kosong antara 

lempengan (void) relatif kecil. 

 

 

Kata kunci: Superkonduktor, BPSCCO-2223, sintering, fraksi volume, dan derajat  

orientasi. 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF SINTERING TIME ON THE PHASE PURITY OF 

SUPERCONDUCTOR BPSCCO-2223 AT LEVEL OF Ca 2.10  

USING WET-MIXING METHOD 

 

By 

Isnaini Rahayu 

 
Research about the effect of sintering time on the phase purity level of superconductor 

BPSCCO-2223 at the level of Ca 2.10 has been synthesized using the wet-mixing method. 

Synthesis carried out by slowly dissolving HNO3 and aquades then gradually for 40 hours 

dried out at a temperature of 300, 400, 600 °C. The sample was calcined for 10 hours at 

800 °C and sintered using variations of time 10, 20, 30, and 40 hours at 865°C. 

Variations were carried out to determine the effect of sintering time on the purification of 

the superconductor. XRD result shows a decrease in phase purity with increasing the 

sintering time. Volume fraction that is relatively high at BPSCCO-2223/ts10 is 88.88%. 

While the lowest volume fraction of BPSCCO-2223/ts40 is 71.51%. The relative high 

orientation degree of BPSCCO-2223/ts30 is 33.76% and the lowest orientation degree of 

BPSCCO-2223/ts20 is 22.21%. The SEM result shows that all samples have layers 

arranged (oriented) by empty spaces between the plate (void) is relatively small. 

 

Keywords: Superconductor, BPSCCO-2223, sintering, volume fraction, and 

orientation degree. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Superkonduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan arus listrik tanpa 

hambatan, karena resistivitasnya nol ketika berada pada suhu yang sangat rendah. 

Superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber 

tegangan. Bahan ini juga dapat bertindak sebagai bahan diamagnetik sempurna, 

sehingga dapat menolak medan magnet luar dengan sempurna selama medan 

magnet tersebut berada di bawah nilai kritisnya (Hc) (Nurmalita, dkk., 2013).  

Generasi awal superkonduktor dikenal dengan superkonduktor konvensional, 

ditemukan pada tahun 1911 oleh fisikawan Belanda bernama Heike Kamerlingh 

Onnes. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Onnes menyatakan bahwa 

resistivitas dari merkuri (Hg) tiba-tiba menurun drastis menuju nol dalam kondisi 

sampel di bawah suhu kritisnya (Widodo dan Darminto, 2010). Superkonduktor 

konvensional pada umumnya berupa senyawa atau paduan logam dan memiliki 

suhu kritis (Tc) yang rendah, yaitu di bawah suhu nitrogen cair (77 K) (Nurmalita, 

2011). 

Sejak ditemukan oleh H.K Onnes, penelitian tentang superkonduktor terus 

dikembangkan untuk mendapatkan superkonduktor dengan karakteristik yang 

lebih baik (Windartun, 2008). Teknologi superkonduktor mulai berkembang pesat 
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sejak ditemukan superkonduktor suhu kritis tinggi (SKST) pada tahun 1988, yaitu 

superkonduktor oksida Bi-2223 dan Ti-2223 dengan suhu kritis 110 K dan 125 K 

(Sukirman, dkk, 2003). SKST memiliki Tc di atas suhu nitrogen cair. Berdasarkan 

hal tersebut, maka SKST merupakan superkonduktor yang lebih aplikatif apabila 

dibandingkan dengan superkonduktor konvensional (Windartun, 2008). 

Superkonduktor suhu tinggi berbasis bismuth disebut dengan sistem BSCCO. 

Senyawa superkonduktor ini umumnya disintesis dari bahan awal berupa oksida 

Bi, Sr, Ca, dan Cu (Darminto, 2002). Sistem BSCCO memiliki tiga fase yang 

stabil yaitu Bi-2201 (Bi2Sr2CuOx), Bi-2212 (Bi2Sr2CaCu2Oy) dan Bi-2223 

(Bi2Sr2Ca2Cu3Oz). Suhu kritisnya berturut-turut yaitu 10 K, 80 K, dan 110 K 

(Sato, 2015). Superkonduktor sistem BSCCO merupakan superkonduktor oksida 

keramik yang mempunyai struktur berlapis-lapis, sehingga menyebabkan 

superkonduktor sistem BSCCO sangat rapuh dan mudah patah (Subarwanti, 

2013). Selain itu, superkonduktor sistem BSCCO memiliki sifat anisotropi 

superkonduktivitas yang tinggi dan panjang koherensi yang pendek (Siswayanti, 

dkk., 2015).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Maeda et al., (1988), terlihat terjadinya 

peningkatan Tc dari Bi-2201 (superkonduktor suhu rendah) ke Bi-2223 

(superkonduktor suhu tinggi). Peningkatan nilai suhu kritis (Tc) juga 

mengindikasikan adanya pengaruh struktur kristal terhadap suhu kritis 

superkonduktor sistem BSCCO. Maeda mengatakan bahwa superkonduktor 

sistem BSCCO memiliki struktur berlapis yang memanjang ke arah sumbu c (c-

axis), terjadi penambahan lapisan CuO2 dan Ca dari fase Bi-2201, Bi-2212 dan 

Bi-2223.  
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Superkonduktor fase 2223 merupakan superkonduktor paling potensial untuk 

diaplikasikan dibandingkan fase lainnya karena suhu kritisnya yang tinggi 

(Reviana, 2013). Permasalahan terbesar dalam penelitian superkonduktor BSCCO 

adalah sulitnya mendapatkan fase 2223 dengan kemurnian yang tinggi (Sequeira 

et al., 1990). Pada umumnya sintesis fase 2223 masih tercampur dengan fase lain 

yang tidak menguntungkan dan pengotor seperti Ca3CuO2, CuO, Ca2PbO4 

(Widodo dan Darminto, 2010). Penelitian tentang superkonduktor BSCCO-2223 

terus dilakukan untuk mendapatkan superkonduktor dengan kemurnian tinggi, 

yaitu dengan variasi doping, variasi suhu kalsinasi dan sintering, variasi waktu 

pelelehan, waktu penahanan dan sebagainya (Subarwanti, 2013). 

 

Doping berperan penting dalam pembentukan superkonduktor Tc tinggi. Doping 

dapat berupa substitusi artinya mengganti atom asli di dalam superkonduktor 

dengan atom doping yang ukurannya tidak jauh berbeda dengan ukuran atom 

aslinya, atau dapat berupa penambahan artinya menambahkan atom doping ke 

dalam atom asli superkonduktor (Nurmalita, 2011). Penggunaan doping Pb dalam 

sintesis superkonduktor sistem bismuth, selain memudahkan pembentukan 

senyawa bersangkutan dengan tingkat kemurnian fase yang tinggi, juga berperan 

menentukan sifat senyawa yang dihasilkan (Lusiana, 2013). Pengaruh doping Pb 

terhadap pertumbuhan fase superkonduktor dapat dilihat berdasarkan fraksi 

volume, impuritas, dan derajat orientasi (Pratiwi, 2017). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Fauzi (2017) tentang variasi kadar Pb dalam pertumbuhan 

fase superkonduktor Bi-2223 diperoleh fraksi volume tertinggi pada doping Pb 

0,40 fraksi mol yaitu 62,06%, dengan impuritas sebesar 37,94% dan derajat 

orientasi sebesar 38,13%.  



4 
 

Selain penambahan doping Pb, penambahan kadar Ca juga dapat mempengaruhi 

pembentukan fase dalam sistem BPSCCO (Ginley et al., 2002). Penambahan 

kadar Ca dalam sampel dapat meningkatkan fraksi volume BPSCCO-2223. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang variasi kadar Ca dalam 

sintesis superkonduktor BPSCCO-2223 menggunakan metode padatan diperoleh 

kadar Ca relatif paling baik adalah sebesar 2,10 fraksi mol, dengan fraksi volume 

sebesar 86,09% (Afriani, 2013).  

 

Sintesis superkonduktor BPSCCO dapat dilakukan dengan beberapa metode, 

salah satunya yaitu dengan metode pencampuran basah. Sintesis BPSCCO-2223 

dengan metode pencampuran basah bertujuan agar semua bahan yang dicampur 

menjadi lebih homogen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Widodo dan 

Darminto (2010), berhasil diperoleh nanokristalin BSCCO fase 2223 dan 

BPSCCO fase 2223 dengan metode pencampuran basah dengan hasil fraksi 

volume yang cukup tinggi yaitu sebesar 85,80% dan 87,57%.  

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan superkonduktor 

BSCCO yang baik adalah metode sintesis, jenis bahan yang digunakan, 

penggunaan doping, serta suhu dan lama waktu sintering (Siswayanti, dkk., 2015). 

Sintering dalam rangkaian sintesis, memberikan bobot tersendiri dan sangat vital, 

karena proses pertumbuhan kristal yang membentuk suatu fase terjadi di 

dalamnya (Parikin, 1996).  

 

Penumbuhan fase 2223 terjadi pada suhu sintering antara 840    hingga 880   

(Sukirman, dkk., 2003). Parameter sintesis superkonduktor Bi2Sr2Ca2Cu3O 

dengan doping Pb menggunakan metode padatan yang relatif baik diperoleh pada 
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suhu kalsinasi 800   selama 10 jam (Hakim, 2007). Kemudian hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Lusiana (2013), bahwa dari sintesis superkonduktor dengan 

variasi suhu sintering 800, 820, 845, dan 865   menggunakan metode padatan 

diperoleh fraksi volume fase Bi-2223 yang tertinggi sebesar 42,4% pada suhu 

sintering 865  .  

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yufita dan Nurmalita (2016) tentang 

variasi waktu sintering pada superkonduktor Bi-2223 menggunakan metode 

padatan, diperoleh harga fraksi volume tertinggi yaitu 72,63% pada waktu 

sintering 32 jam, sedangkan fraksi volume terendah 67,3% pada waktu sintering 

34 jam. Peningkatan waktu sintering mengurangi porositas bahan, meningkatkan 

konektivitas antar grain, dan kristal yang terbentuk semakin lebih terorientasi. 

 

Pada penelitian ini dilakukan variasi waktu sintering dalam sintesis 

superkonduktor BPSCCO-2223 dengan kadar Pb 0,40 dan Ca 2,10 pada suhu 

sintering 865   menggunakan metode pencampuran basah. Variasi waktu 

sintering yang digunakan 10, 20, 30, dan 40 jam. Aspek yang dipelajari dalam 

penelitian ini adalah tingkat kemurnian fase yang terbentuk dengan menghitung 

nilai fraksi volume, derajat orientasi dan impuritas. Hasil yang diperoleh 

dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) dan Scanning Electron 

Microscopy (SEM). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana pengaruh waktu sintering terhadap tingkat kemurnian fase 

superkonduktor BPSCCO-2223 pada kadar Ca 2,10 menggunakan metode 

pencampuran basah? 

2. Bagaimana struktur mikro dari superkonduktor BPSCCO-2223 pada kadar 

Ca 2,10? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh waktu sintering terhadap tingkat kemurnian fase 

superkonduktor BPSCCO-2223 pada kadar Ca 2,10 menggunakan metode 

pencampuran basah. 

2. Mengetahui struktur mikro superkonduktor BPSCCO-2223. 

 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Sintesis superkonduktor BPSCCO-2223 dilakukan dengan metode 

pencampuran basah. 

2. Kadar doping Pb yang digunakan yaitu 0,40. 

3. Kadar Ca yang digunakan yaitu 2,10. 

4. Sampel dikalsinasi pada suhu 800   selama 10 jam. 

5. Sampel disintering pada suhu 865  . 

6. Variasi waktu sintering yang digunakan yaitu 10, 20, 30, dan 40 jam. 

7. Hasil yang diperoleh dikarakterisasi menggunakan XRD dan SEM. 

8. Penelitian ini tidak melakukan pengujian efek Meissner, suhu kritis (Tc), 

dan rapat arus kritis (Jc). 
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E. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini antara lain:  

1. Memberikan informasi mengenai pengaruh waktu sintering terhadap tingkat 

kemurnian fase superkonduktor BPSCCO-2223 pada kadar Ca 2,10 

menggunakan metode pencampuran basah. 

2. Sebagai acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terutama untuk 

superkonduktor BPSCCO-2223. 

3. Sebagai referensi di Jurusan Fisika, khususnya bidang material, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Superkonduktor 

Superkonduktor pertama kali ditemukan oleh fisikawan Belanda, Heike 

Kamerlingh Onnes, dari Universitas Leiden pada tahun 1911. Sebelumnya, pada 

tanggal 10 Juli 1908, Onnes berhasil mencairkan helium dengan cara 

mendinginkan hingga 4 K atau  -269  . Kemudian pada tahun 1911, Onnes mulai 

mempelajari sifat-sifat listrik dari logam pada suhu yang sangat dingin. Pada 

waktu itu telah diketahui bahwa hambatan suatu logam akan turun ketika 

didinginkan di bawah suhu ruang, akan tetapi belum ada yang dapat mengetahui 

berapa batas bawah hambatan yang dicapai ketika temperatur logam mendekati 0 

K atau nol mutlak (Yulianti, 2002). 

 

Beberapa ilmuwan seperti William Kelvin memperkirakan bahwa elektron yang 

mengalir dalam konduktor akan berhenti ketika suhu mencapai nol mutlak. 

Sedangkan Onnes memperkirakan bahwa hambatan akan menghilang pada  

keadaan tersebut. Onnes mengalirkan arus pada kawat merkuri yang sangat murni, 

kemudian mengukur hambatannya sambil menurunkan suhunya. Pada suhu 4,2 K, 

ternyata hambatannya tiba-tiba menjadi hilang. Dengan tidak adanya hambatan, 

maka arus dapat mengalir tanpa kehilangan energi (Shukor, 2009). Fenomena ini 

kemudian oleh Onnes diberi nama superkonduktivitas. Atas penemuannya itu, 

Onnes dianugerahi Nobel Fisika pada tahun 1913 (Cyrot dan Pavuna, 1992). 
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Superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber 

tegangan. Bahan ini dapat bertindak sebagai diamagnetik sempurna, sehingga 

dapat menolak medan magnet luar dengan sempurna selama medan magnet 

tersebut berada di bawah nilai kritisnya (Hc), dan dapat melayang dalam medan 

magnet karena sifat diamagnetiknya. Berdasarkan sifat magnetiknya, 

superkonduktor dibagi menjadi 2 yaitu superkonduktor tipe I dan superkonduktor 

tipe II (Margono, 1997).  

  

Pada awal perkembangan penelitian superkonduktor, bahan yang ditemui 

memiliki sifat ini adalah bahan yang terbuat dari logam murni yang dikenal 

sebagai kelompok superkonduktor tipe I dengan suhu kritis yang rendah. 

Superkonduktor tipe I merupakan superkonduktor yang hanya mampu 

mempertahankan superkonduktivitasnya hingga medan kritis Hc. Medan magnet 

yang diperlukan untuk menghilangkan superkonduktivitas atau memulihkan 

resistivitas normalnya disebut medan magnet kritis (Hc) (Rahardjo, dkk., 2012). 

Pemberian medan magnet luar H di atas medan magnet kritisnya akan 

mengembalikannya ke keadaan normal.  

 

Sejak tahun 1960 mulai dikembangkan bahan superkonduktor yang terbuat dari 

bahan campuran logam dan oksida keramik yang dikenal sebagai kelompok 

superkonduktor tipe II  (Larasati, dkk., 2015). Dalam superkonduktor tipe II 

terdapat dua medan kritis, yaitu medan kritis bawah Hc1 dan medan kritis atas Hc2. 

Di bawah Hc1 fluks magnetik ditolak secara sempurna dan di atas Hc1 fluks 

magnet sebagian dapat menembus interior bahan sampai batas medan kritis Hc2. 
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Kemudian di atas Hc2 bahan akan kehilangan sifat superkonduktivitasnya seperti 

Gambar 1.  

 
Gambar 1.  Magnetisasi bahan superkonduktor terhadap kuat medan 

magnet (Rahardjo, dkk., 2012).  

 

Berdasarkan suhu kritis (Tc), superkonduktor dibagi menjadi 2, yaitu 

superkonduktor suhu rendah dan superkonduktor suhu tinggi (SKST). 

Superkonduktor suhu rendah memiliki nilai Tc di bawah nitrogen cair (77 K), 

sedangkan superkonduktor suhu tinggi memiliki Tc di atas nitrogen cair. 

Teknologi superkonduktor berkembang pesat sejak ditemukan superkonduktor 

suhu kritis tinggi pada tahun 1986. SKST adalah berupa bahan oksida atau 

keramik yang berinduk pada senyawa kuprat (Cu-O) dengan komposisi kimiawi 

yang multi komponen. Bahan SKST bersifat multifase, struktur kristalnya 

berlapis, derajat anisotropinya tinggi dan panjang koherensinya pendek 

(Nurmalita, dkk., 2013). Superkonduktor suhu tinggi merupakan golongan 

superkonduktor yang menarik untuk dikembangkan karena cenderung aplikatif 

dibandingkan dengan superkonduktor suhu rendah (Windartun, 2008). 

  

B. Superkonduktor BSCCO 

Superkonduktor BSCCO termasuk dalam golongan superkonduktor tipe II dan 

merupakan oksida keramik yang mempunyai suhu kritis tinggi. Superkonduktor 



11 
 

BSCCO mempunyai struktur berlapis-lapis dengan ciri khas sisipan lapisan CuO2 

yang menyebabkan sistem tersebut mempunyai kecenderungan bersifat metalik 

pada suhu kamar, serta mempunyai sifat fisik yang berlapis-lapis sehingga 

menyebabkan bahan superkonduktor sistem BSCCO mudah patah dan sangat 

rapuh, sehingga sulit untuk diterapkan pada pembuatan kabel aliran listrik 

(Santosa, dkk., 2015). 

 

Superkonduktor BSCCO memiliki beberapa keunggulan dan keistimewaan 

dibandingkan superkonduktor keramik yang lainnya karena suhu kritisnya relatif 

tinggi dan tidak mengandung unsur beracun. Dalam Superkonduktor BSCCO 

memiliki tiga fase superkonduktif yaitu fase 2201 (Bi2Sr2CuOx), fase 2212 

(Bi2Sr2CaCu2Oy) dan fase 2223 (Bi2Sr2Ca2Cu3Oz). Suhu kritisnya berturut-turut 

yaitu 10 K, 80 K dan 110 K (Siswanto, 2002). Masing-masing fase pada 

superkonduktor BSCCO memiliki struktur kristal yang berbeda, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Struktur kristal superkonduktor BSCCO (Lehndroff, 2001) 

a b c 
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Gambar 2a menunjukkan fase BSCCO 2201 yang disusun oleh bidang 

(BiO)/SrO/CuO/SrO/(BiO), dimana piramida Cu berada diantara dua bidang SrO. 

BSCCO 2201 mempunyai parameter kisi a = b = 5.39 Å dan c = 24.6 Å. Bidang 

BiO berada pada bagian ujung struktur dan atom Cu dihubungkan dengan atom 

oksigen dalam struktur oktahedral. Gambar 2b adalah fase BSCCO 2212 disusun 

oleh bidang senyawa (BiO)/SrO/CuO/CaO/CuO/SrO/(BiO), dimana piramida 

atom Cu dipisahkan oleh adanya bidang Ca. Struktur kristal berbentuk tetragonal 

ini memiliki parameter kisi a = b = 5.4 Å dan c = 30.7 Å. Gambar 2c merupakan 

struktur kristal dari Bi-2223 yang membentuk struktur orthorombik. Rantai Sr-Sr 

memiliki ikatan yang paling lemah, sedangkan atom Cu(1) sebagai kation yang 

paling tidak stabil memiliki tiga ikatan rantai yaitu Cu(1)-Ca, Cu(1)-O(1), dan 

Cu(1)-Cu(2). Rantai ikatan Cu(1)-O(1) merupakan ikatan yang paling kuat (r = 

1.916 Å). Atom oksigen O(3) hanya memiliki satu rantai ikatan dengan atom Bi 

yang memiliki panjang ikatan 2.231 Å (Lusiana, 2013).  

 

C. Superkonduktor BSCCO Fase 2223 

Superkonduktor BSCCO fase 2223 adalah superkonduktor yang memiliki Tc 

paling tinggi dibandingkan fase 2201 dan 2212, sehingga banyak penelitian 

dilakukan untuk mendapatkan fase 2223 murni. Menurut Strobel (1992), 

walaupun pada sintesis senyawa yang diinginkan merupakan fase dengan 

komposisi dan struktur tertentu, namun hasil akhir biasanya akan menghadirkan 

beberapa fase lain. Diagram fase superkonduktor BSCCO dapat dilihat pada 

Gambar 3.  
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Gambar 3. Diagram fase superkonduktor BSCCO (Strobel et al., 1992) 

 

Berdasarkan Gambar 3, terdapat lima daerah yang terjadi pembentukan fase 2223, 

yaitu daerah fase BSCCO-2212+BSCCO-2223+L1, daerah c (BSCCO-2223+(Sr, 

Ca)2CuO3+L1), daerah d (BSCCO-2223+(Sr,Ca)2CuO3+CuO+L1), daerah fase 

BSCCO-2223+(Sr,Ca)2CuO3+CuO, dan daerah fase BSCCO-2212+BSCCO- 

2223. Terdapat dua daerah fase yang berupa padatan, yaitu daerah yang tidak 

mengandung cairan (L1). Untuk menghindari fase impuritas seperti 

CuO,(Sr,Ca)2CuO3 dan fase lainnya, maka daerah fase BSCCO-2212 dan 

BSCCO-2223 merupakan daerah yang paling efektif dalam menumbuhkan fase 

2223, karena hanya mengandung fase 2212 dan fase 2223 (Marhaendrajaya, 

2001).  

Bi1,6Pb0,4Sr2CanCun+1O6+2n 

 

dengan 

n = 0 adalah B-2201 

n = 1 adalah B-2212 

n = 2 adalah B-2223 

 

2.1: (Sr,Ca)2CuO3 

1.2: (Sr,Ca) Cu2O3 

a: 2.1 + CuO + L1 

b: B-2201 + 2.1 + CuO +L1 

c: B-2223 + 2.1 + L1 

d: B-2223 + 2.1 + CuO + L1 

e. B-2201 + B-2212 + L1 + 2. 1 

f: B-2212 + L1 + 2.1 

g: 2.1 + L2 

h: 2.1 + 1.2 

i: (Sr,Ca)1,4Cu2,4O3,6 + L1 

j: (Sr,Ca)1,4Cu2,4O3,6 + L1 + L2 

L1 

L2 

L1 + L2 
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D. Doping  pada Superkonduktor BSCCO 

Doping berperan penting dalam pembentukan superkonduktor Tc tinggi. Doping 

dapat berupa substitusi, artinya mengganti atom asli di dalam superkonduktor 

dengan atom doping yang ukurannya tidak jauh berbeda dengan ukuran atom 

aslinya, atau dapat berupa penambahan artinya menambahkan atom doping ke 

dalam atom asli superkonduktor (Nurmalita, 2011).   

 

Di dalam kristal, Bi dan Sr mempunyai valensi masing-masing +3 dan +2. Kristal 

tunggal (susunan kisi-kisi atom yang teratur dan berulang) ini tidak bersifat 

konduktif jika δ (kandungan doping oksigen) sama dengan 0, dan bersifat 

superkonduktif jika δ lebih besar dari 0. Proses pemberian doping dapat dilakukan 

dengan menambah kandungan oksigen yang membentuk lapisan BiO dan SrO 

pada sistem Bi-Sr-Ca-Cu-O. Penambahan ion-ion oksigen ini akan mempengaruhi 

keadaan elektron-elektron pada bidang kuprat sehingga mengakibatkan 

ketidakseimbangan elektron.  

 

Untuk menjaga kesetimbangan muatan, elektron akan berpindah dari bidang 

kuprat sehingga menyisakan lubang (hole), dan menimbulkan mobilitas pembawa 

muatan. Pada suhu di bawah Tc, peristiwa ini disertai pembentukan pasangan 

Cooper yang memunculkan gejala superkonduktivitas. Dari sini dapat dipahami 

bahwa konduktivitas “pembawa muatan” dari “reservoir” ke dalam bidang CuO2 

secara bertahap akan menaikkan konduktivitas dalam bidang ab. Perlu dicatat 

bahwa konduktivitas bidang kuprat meningkat dengan penambahan pembawa 

muatan sehingga superkonduktivitasnya akan meningkat. Setelah mencapai batas 



15 
 

tertentu (penambahan doping optimal), konduktivitasnya akan menurun, hingga 

akhirnya hilang, demikian pula suhu kritisnya (Rohmawati dan Darminto, 2012). 

 

Selain doping oksigen, telah dilakukan penelitian menggunakan doping Pb. Dari 

hasil penelitian yang dilaporkan, penggunaan dopan Pb dalam sintesis polikristal 

sistem Bi akan memudahkan pembentukan senyawa yang bersangkutan, juga 

mempengaruhi sifat-sifat senyawa yang dihasilkannya. Karena kemiripan ukuran 

ion dan persyaratan valensi dari atom Pb, maka telah diyakini bahwa penambahan 

Pb sebagai doping menghasilkan substitusi atom Bi oleh atom Pb pada lapisan 

ganda Bi-O (Nurmalita, 2011). Penambahan atom Pb dalam superkonduktor 

sistem BSCCO dapat meningkatkan fraksi volume dari fase Tc tinggi. Fraksi 

volume sistem Bi akan meningkat dengan peningkatan periode pemanasannya dan 

konsentrasi Pb (Widodo dan Darminto, 2010).   

 

Penelitian tentang variasi doping Pb dilakukan oleh Ferlian (2008), Nurmalita 

(2011), dan Fauzi (2017) menunjukkan pengaruh dari peningkatan doping Pb 

yaitu meningkatkan pertumbuhan fase bahan superkonduktor BPSCCO 2223 pada 

fraksi volume (Fv) dan derajat orientasi (P). Berdasarkan hasil-hasil penelitian 

tersebut diketahui bahwa doping Pb paling baik dilakukan pada kadar 0,40 fraksi 

mol. Pada kadar 0,40 tersebut didapatkan bahwa fraksi volume 2223 akan 

mencapai nilai tertinggi dibandingkan dengan kadar lainnya. 

 

E. Kalsium Karbonat 

Kalsium karbonat (CaCO3) merupakan senyawa kimia yang banyak terdapat di 

alam terutama dalam batuan, cangkang organisme, dan kulit telur. Kalsium 
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karbonat  terdiri dari 2 unsur kalsium, 1 unsur karbon dan 3 unsur oksigen. Setiap 

unsur karbon terikat kuat dengan 3 oksigen, dan ikatannya lebih longgar dari 

ikatan antara karbon dengan kalsium pada satu senyawa. Kalsium karbonat bila 

dipanaskan akan pecah dan menjadi serbuk yang lunak yang dinamakan kalsium 

oksida (CaO) (Handayani, 2013). 

 

Dalam sintesis superkonduktor BSCCO, CaCO3 merupakan bahan yang lazim 

digunakan sebagai sumber Ca. Hal ini dikarenakan CaCO3 akan mudah 

melepaskan CO2 sehingga terpisah dengan CaO pada temperatur 840°C sesuai 

dengan reaksi kimia sebagai berikut (Feldman et al., 1965): 

CaCO3   CaO + CO2    (1) 

Sehingga apabila dilakukan pemanasan hingga temperatur 840°C untuk 

menghasilkan fase BSCCO-2223, akan didapatkan CaO dengan kemurnian tinggi 

karena CO2 telah terlepas.  

 

Dalam sistem BSCCO unsur Ca merupakan unsur yang sangat berpengaruh 

terhadap pembentukan fase. Seperti pada proses awal perkembangan penelitian 

sistem BSCCO, penambahan kadar Ca diketahui sangat menentukan fase yang 

akan terbentuk (Ginley et al., 2002). Hal ini dapat dilihat melalui diagram fase 

pada Gambar 3, dimana kadar Ca merupakan parameter penentu fase yang akan 

terbentuk. Semakin tinggi kadar Ca maka CuO yang terikat akan semakin tinggi 

pula (Strobel et al., 1992). Hal ini juga terbukti melalui struktur kristal pada tiap 

fase yang terbentuk, dimana bidang CuO dalam sistem BSCCO dipisahkan oleh 

bidang CaO (Rubin et al., 1992). 
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F. Kalsinasi 

Kalsinasi adalah proses pemanasan suatu bahan pada suhu tinggi, namun di bawah 

titik lelehnya. Tujuan kalsinasi adalah untuk melepaskan gas-gas dalam bentuk 

karbonat atau hidroksida, sehingga menghasilkan bahan dalam bentuk oksida 

dengan kemurnian yang tinggi (James, 1988). Selain untuk menghilangkan zat-zat 

yang tidak diperlukan seperti Nitrat, CO2 dan uap air dalam bahan superkonduktor 

(Susanti, 2010), dalam kalsinasi juga terjadi pembentukan senyawa prekursor 

untuk BPSCCO fase 2223, yang meliputi fase 2212 dan impuritas lainnya seperti 

Ca2PbO4 (Marhaendrajaya, 2001). 

 

Kalsinasi yang tidak sempurna dapat mengakibatkan permukaan sampel 

menggelembung, dan mempengaruhi ukuran kristal. Pada saat dipanaskan, terjadi 

pertumbuhan butir (grain growth) dimana ukuran butir menjadi lebih besar dari 

sebelumnya. Apabila suhu yang digunakan melebihi suhu optimumnya, maka 

dapat diperkirakan ukuran kristal akan lebih besar, dan sebaliknya apabila suhu 

yang digunakan belum mencapai suhu tercapainya fase yang diinginkan, maka 

diperkirakan fase yang diinginkan belum terbentuk, atau sudah terbentuk tetapi 

masih terdapat banyak impuritas (Khafifah, 2011). Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kalsinasi yaitu suhu pemanasan, waktu penahanan, dan kecepatan 

pendinginan (Suryawan, 2008).  

 

G. Sintering 

Sintering merupakan proses pemanasan di bawah titik leleh bahan dasarnya dalam 

rangka membentuk fase kristal sesuai yang diinginkan dan bertujuan membantu 

mereaksikan bahan penyusun, baik bahan keramik maupun bahan logam (Sari, 
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2013). Pada proses ini terjadi perubahan struktur mikro seperti perubahan ukuran 

pori, pertumbuhan butir (grain growth), peningkatan densitas, dan penyusutan 

massa (Smith, 1990). Selain itu terjadi juga rekonstruksi susunan partikel yang 

dapat menghilangkan atau mengurangi pori-pori yang berada di antara partikel. 

Umumnya peningkatan dan penyusutan densitas disebabkan oleh adanya difusi 

volume dan difusi antar butir (Ristic, 1979).  

 

Waktu dan suhu sintering akan berpengaruh besar pada pembentukan fase kristal 

bahan. Tinggi rendahnya suhu sintering juga berpengaruh pada struktur 

pertumbuhan kristal, serta bentuk dan ukuran celah kristal. Semakin tinggi suhu 

sintering dimungkinkan semakin cepat proses pembentukan kristal tersebut, 

sedangkan sintering yang cukup akan menyebabkan partikel halus menjadi lebih 

padat (Setyowati, 2011). 

 

Tahapan yang terjadi pada proses sintering adalah: 

1. Tahap awal 

Selama tahap awal, kontak titik antar partikel terus meningkat sehingga 

membentuk pertumbuhan leher (neck growth). Pada tahap ini proses densifikasi 

sangat cepat, sehingga densitas bahan menjadi 60%. 

2. Tahap medium 

Pada tahap ini, penggabungan antar butir terus terjadi sehingga membentuk 

saluran pori yang berkesinambungan, rongga mulai hilang dari saluran silinder 

dan terbentuklah pori-pori yang berbentuk diskrit. Pada proses ini densitasnya 

mencapai 92-95%. 
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3. Tahap akhir 

Pada tahap akhir, saluran pori yang kontinyu menghilang dan berubah bentuk 

menjadi pori-pori individu. Pada tahap ini, proses densifikasi telah berakhir. 

Proses yang terjadi hanyalah perpaduan antara partikel-partikel yang lebih besar 

dan pori-pori sudah tertutup (Barsoum, 1997). 

 

H. X-Ray Diffraction (XRD) 

X-Ray Diffraction (XRD) merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 

mengidentifikasi adanya fasa kristalin di dalam suatu bahan, dan untuk 

menganalisis sifat-sifat struktur (seperti ukuran butir, fasa komposisi orientasi 

kristal, dan cacat kristal) dari tiap fasa (Zakaria, 2003). XRD menggunakan sinar-

X sebagai penghantar untuk menganalisis bahan. Sinar-X merupakan salah satu 

bentuk radiasi elektromagnetik yang mempunyai energi antara 200 eV-1 MeV 

dengan panjang gelombang antara 0,5-2,5 Å (Suryanarayana dan Grant, 1998).  

 

Sinar-X terjadi jika suatu bahan ditembak elektron dengan kecepatan dan 

tegangan yang tinggi dalam suatu tabung vakum. Elektron yang berasal dari 

filamen (katoda) menumbuk target (anoda) yang berada dalam tabung sinar-X, 

sehingga elektron tersebut mengalami perlambatan. Sebagian energi kinetik 

elektron pada filamen diserahkan pada elektron target yang mengakibatkan 

ketidakstabilan elektron. Keadaan tidak stabil ini akan kembali pada kondisi 

normal dalam waktu 10
-8

 detik sambil melepaskan energi kinetik elektron dalam 

bentuk gelombang elektromagnetik dalam bentuk sinar yang disebut sinar-X 

primer (Cullity, 1956). 
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Sinar-X menghasilkan sinar dalam beberapa arah, ada yang berada dalam satu 

fase dan saling menguatkan (interferensi konstruktif), serta tidak sefase dan saling 

meniadakan (interferensi destruktif) (Beiser, 1995). Gambar 4 menunjukkan suatu 

interferensi konstruktif sinar-X yang dihamburkan oleh elektron-elektron dalam 

atom dengan bidang yang berjarak sama, yang dipisahkan sejauh d. Suatu berkas 

sinar-X yang panjang gelombangnya λ jatuh pada kristal dengan sudut θ terhadap 

permukaan bidang Bragg yang jaraknya d (Smith, 1990).  

 

Gambar 4.  Interferensi konstruktif sinar-X yang dihamburkan oleh 

atom-atom dalam bidang kisi (Oxtoby, 1990). 

 

Pada Gambar 4, garis AD menyatakan muka gelombang dari gelombang-

gelombang yang sefase sewaktu gelombang tersebut mendekati kristal. 

Gelombang yang dihamburkan pada B mengikuti lintasan ABC, dan yang 

terhambur pada F mengikuti lintasan DFH. Gelombang kedua berjalan lebih jauh 

dari gelombang pertama dan selisih panjang lintasannya adalah jumlah dari dua 

segmen EF dan FG dan merupakan kelipatan panjang gelombang λ, sehingga 

EF + FG = nλ         (2) 

Menurut trigonometri, panjang kedua segmen ini sama, yaitu d sin θ, dengan d 

ialah jarak antar bidang, sehingga persamaannya menjadi:  
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EF = FG = dhkl sin θ         (3)  

2 dhkl sin θ = nλ          (4) 

Dimana  

n = bilangan bulat 1, 2, 3,...,  

λ = panjang gelombang sinar-X 

d = jarak antar bidang 

θ = sudut difraksi 

Persamaan 4 dikenal dengan hukum Bragg (Smith, 1990). Berdasarkan persamaan 

Bragg, jika seberkas sinar-X dijatuhkan pada sampel kristal, maka bidang kristal 

itu akan membiaskan sinar-X yang memiliki panjang gelombang sama dengan 

jarak antar kisi dalam kristal tersebut. Sinar yang didifraksikan akan ditangkap 

oleh detektor kemudian diterjemahkan sebagai sebuah puncak difraksi 

(Suryanarayana dan Grant, 1998). 

 

I. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Morfologi butir sampel dapat dianalisis dengan Scanning Electron Microscopy 

(SEM), meliputi ukuran, bentuk, dan tekstur butir (Yulianti, 2004). Mikroskop 

elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran 

objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektro statik dan elektro magnetik 

untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan 

pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop 

cahaya. Secara sederhana, prinsip kerja SEM hampir sama dengan mikroskop 

optik (MO), hanya saja SEM memiliki resolusi dan kedalaman fokus yang sangat 



22 
 

tinggi dibandingkan dengan mikroskop optik, sehingga tekstur, morfologi, 

topografi serta tampilan permukaan sampel dapat dilihat dalam ukuran mikron. 

Keunggulan SEM terutama disebabkan oleh beragam sinyal yang dihasilkan oleh 

interaksi berkas elektron dengan sampel, deteksi dan pengolahan terhadap sinyal 

yang beragam itu menghasilkan berbagai data.  

 

Cara kerja SEM yaitu sumber elektron yang berasal dari filamen katoda 

ditembakkan menuju sampel. Berkas elektron tersebut kemudian difokuskan oleh 

lensa magnetik sebelum sampai pada permukaan sampel. Lensa magnetik 

memiliki lensa kondensor yang berfungsi memfokuskan sinar elektron. Berkas 

elektron kemudian menghasilkan Backscattered Electron (BSE) dan Secondary 

Electron (SE) menuju sampel, dimana SE akan terhubung dengan amplifier yang 

kemudian dihasilkan pada gambar monitor (Smith, 1990). Skema alat SEM 

ditunjukkan pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Skema alat SEM (Phillips, 1971) 
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SEM memiliki beberapa keunggulan, seperti kemampuan untuk memberikan 

informasi berupa topologi, morfologi, komposisi, dan mengenai kekristalan bahan 

(Goldstein et al., 1981). SEM memiliki resolusi (daya pisah) sekitar 0,5 nm 

dengan perbesaran maksimum sekitar 500.000 kali (Griffin and Riessen, 1991). 

Resolusi pada SEM dihasilkan oleh berkas elektron sebagai sumber cahaya 

dengan panjang gelombang yang jauh lebih pendek dari pada panjang gelombang 

cahaya tampak. Hubungan resolusi (d) dengan panjang gelombang ( ) 

dirumuskan oleh Reyleigh: 

d = 
     

 
     (5) 

dengan   adalah celah efektif lensa objektif. Perbesaran gambar dan resolusi SEM 

yang tinggi dipengaruhi oleh besarnya energi elektron yang diberikan (Pahlepi, 

2013). Sehingga dapat dilihat bahwa semakin besar panjang gelombang, maka 

resolusinya semakin baik (Gabriel, 1985).   
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III. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2018 di 

Laboratorium Fisika Material FMIPA Universitas Lampung, Laboratorium 

Analitik dan Instrumentasi Kimia FMIPA Universitas Lampung, dan SMK-SMTI 

Bandar Lampung. Karakterisasi X-Ray Diffraction (XRD) dan Scanning Electron 

Microscopy (SEM) dilakukan di Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju 

(PSTBM) – BATAN. 

 

B. Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari: neraca sartorius digital, 

alat penggerus (pastle dan mortar), cetakan sampel (die), tungku (furnace), alat 

pressing, crucible, spatula, X-Ray Diffraction (XRD), dan Scanning Electron 

Microscopy (SEM). Sedangkan bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari bahan oksida dan karbonat dengan tingkat kemurnian yang tinggi 

yaitu: Bi2O3 (99,9%) dari Strem Chemical, PbO (99,9%) dari Aldrick, SrCO3 

(99,9%) dari Strem Chemical, CaCO3 (99,95%) dari Strem Chemical, CuO 

(99,999%) dari Merck, HNO3 dan aquades (ditunjukkan pada lampiran E). 
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C. Komposisi Bahan 

Komposisi bahan awal untuk membuat 3 gram sampel superkonduktor BPSCCO-

2223 dengan kadar Pb 0,40 fraksi mol dan Ca 2,10 fraksi mol (Reviana, 2013) 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi bahan BPSCCO-2223 dengan kadar CaCO3 = 2,10 

Bahan Fraksi Massa hitung untuk 3 gram sampel 

Bi2O3 1,60 0,9272 

PbO 0,40 0,2220 

SrCO3 2,00 0,7344 

CaCO3 2,10 0,5228 

CuO 3,00 0,5936 

Total 3,0000 

 

D. Preparasi Sampel 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pencampuran basah 

yang terdiri dari pencampuran bahan dengan asam nitrat, kompaksi, serta 

pemanasan (kalsinasi dan sintering).  

1. Penimbangan  

Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu ditimbang untuk 

dibuat menjadi 4 sampel sesuai dengan perbandingan pada Tabel 1. Semua bahan 

yang telah ditimbang ditempatkan pada wadah tersendiri.  

2. Pelarutan 

Setelah ditimbang, bahan dicampur dan dilarutkan pada HNO3 68% dan aquades 

diaduk secara perlahan sampai larutan tersebut berwarna biru jernih. Bahan 

diletakkan di atas hot plate dengan suhu sekitar 70   (Widodo dan Darminto, 

2010). Lalu didiamkan selama 24 jam sampai bahan mengerak. 
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3. Pengeringan  

Setelah bahan mengerak, kemudian dilakukan pengeringan pada suhu 300, 400, 

dan 600   secara bertahap (Marhaendrajaya, 2001) sampai bahan benar-benar 

kering. Diagram pengeringan ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
 
 

Gambar 6. Diagram pengeringan 

Pada kenaikan awal dari suhu ruang 30   menuju suhu 300   laju kenaikan suhu 

adalah sebesar 1,5   / menit. Saat kenaikan dari 300   ke 400   laju yang 

digunakan sebesar 1,6   / menit. Sedangkan kenaikan dari 400   ke 600   laju 

yang digunakan sebesar 3,34  / menit.  

4. Penggerusan  

Setelah bahan dikeringkan dalam tungku, bahan dibagi menjadi 4 sampel. 

Kemudian dilakukan penggerusan dengan mortar dan pastel selama 10 jam 

(bertahap) sampai bahan terasa halus.  

5. Kompaksi 

Pada penelitian ini kompaksi dilakukan menggunakan alat pressing dengan 

kekuatan 8 ton dengan ukuran 10 mm dan tebal 2-3 mm. 

400 

600 

300 

Furnace cooling 

0     3          8   9               19  20             40  t (jam) 

Suhu ( ) 
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6. Kalsinasi  

Kalsinasi dilakukan pada suhu 800   selama 10 jam. Diagram kalsinasi dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

T ( ) 

800
   

Ts 

 

Furnace cooling 

Tr 

 

 

           5                                                15                   t (jam) 

Gambar 7. Diagram kalsinasi 

7. Sintering 

Sampel hasil kalsinasi belum sempurna, karena adanya porositas, penangkapan 

gas sekitar, dan kecilnya luas permukaan kontak. Untuk menghasilkan komposisi 

dengan fase tertentu, sampel digerus dan dikompaksi ulang, kemudian sampel 

disintering pada suhu 865   dengan variasi waktu selama 10, 20, 30, dan 40 jam.   

Diagram sintering dapat dilihat pada Gambar 8. 

T ( ) 

  

    865   

 Ts 

       Furnace Cooling 

  

Tr 

 

5                       5+ ts                 t (jam) 

Gambar 8. Diagram sintering 

Keterangan: 

Ts = Suhu sintering 

Tr = Suhu ruang 

 ts = Waktu sintering 
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E. Diagram Alir 

Diagram alir dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Diagram alir penelitian 

 

Penimbangan bahan awal superkonduktor BPSCCO-2223 dengan doping 

Pb 0,40 dan kadar Ca 2,10 

Pelarutan bahan dengan HNO3 68% dan aquades  

Pengeringan pada suhu 300, 400, dan 600   secara bertahap selama 40 jam 

Penggerusan 

Kompaksi 

Kalsinasi selama 10 jam pada suhu 800   

Penggerusan  

Kompaksi 

Sintering dengan variasi waktu selama 10, 20, 30, dan 40 jam 

pada suhu 865   

Karakterisasi 

1. X-Ray Diffraction (XRD) 

2. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Analisis data  
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F. Karakterisasi 

Superkonduktor hasil sintesis kemudian dikarakterisasi menggunakan X-Ray 

Diffraction (XRD) dan Scanning Electron Microscopy (SEM).  

 

1. X-Ray Diffraction (XRD) 

Karakterisasi menggunakan difraksi sinar-X bertujuan untuk menganalisis tingkat 

kemurnian fase (fraksi volume, derajat orientasi, dan impuritas). Pola difraksi 

sinar-X diperoleh dengan menembak sampel dengan sumber Cu-Kα dengan 

panjang gelombang 1,54 Å. Data difraksi diambil dalam rentang 2θ = 5  sampai 

80
o
, dengan modus scanning continue dan step size sebesar 2θ = 0,05 serta waktu 

2 detik per step. Dari spektrum XRD terlihat adanya puncak-puncak intensitas 

yang terdeteksi tiap sudut difraksi 2θ. 

 

Tingkat kemurnian fase BSCCO-2223 yang terbentuk dapat diamati dengan 

menghitung fraksi volume, derajat orientasi, dan impuritas yang terkandung 

dalam sampel, berdasarkan rumus sebagai berikut: 

 

    
∑       

      
 x         (6) 

   
∑       

∑        
 x         (7) 

              (8) 

dengan: 

    = Fraksi volume  

  = Derajat orientasi 

  = Impuritas 

Itotal  = Intensitas total 
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I2223 = Intensitas fase 2223 

I(00l) = Intensitas h = k = 0 dan   bilangan genap 

 

2. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Scanning Electron Microscopy (SEM) digunakan untuk menganalisis struktur 

mikro dari superkonduktor. Dalam hal ini dilakukan untuk melihat bentuk 

mikrostruktur bahan. Superkonduktor memiliki konduktivitas yang cukup besar, 

maka bahan tersebut tidak perlu di-coating dengan emas (Au) ataupun karbon (C) 

tetapi cukup menempelkan bahan tersebut pada holder dengan pasta perak. 

 

G. Analisis Pola X-Ray Diffraction dengan Program Celref 

Analisis data XRD dilakukan menggunakan program celref versi ke 3 (CELREF 

V3). Langkah-langkah dalam analisis data XRD menggunakan program ini 

sebagai berikut: 

a. Mengubah data XRD hasil pengukuran yang diperoleh (dalam bentuk excel) 

ke dalam bentuk .rd yang ditunjukkan pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Konversi file ke dalam bentuk .rd 



31 
 

b. Membuka program celref 

c. Membuka file yang telah dikonversi ke format .rd, dengan cara mengetik 

file, pilih open, profile file, pilih format philip format (.rd) yang ditunjukkan 

pada Gambar 11 dan Gambar 12. 

 

Gambar 11. Input data 1 

 

 

Gambar 12. Input data 2 

 

d. Memilih puncak-puncak yang akan diukur dari spektrum XRD yang 

ditampilkan oleh Celref seperti pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Memilih puncak yang akan diukur dari spektrum XRD 

 

e. Mengubah inisial parameter sel, yaitu dengan memilih jenis kristal 

ortorombik tipe FMMM, dan memasukkan nilai awal kisi kristal BSCCO-

2223, yaitu a = 5,4121; b = 5,44220; serta c = 37,2362, yang ditujukkan 

pada Gambar 14. 

 

Gambar 14. Penentuan inisial parameter sel  
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f. Melakukan proses calculate pada celref  yang ditunjukkan pada Gambar 15. 

  

Gambar 15. Proses calculate 

 

g. Melakukan seleksi puncak dengan pemilihan toleransi berkisar 0,5 sampai 

dengan 1,0 seperti pada Gambar 16. 

 

Gambar 16. Seleksi puncak 

 

h. Kemudian melakukan refine data sampai mendapatkan hasil yang sesuai 

antara inisial sebelum dan setelah di-refine ditunjukkan pada Gambar 17. 
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Gambar 17. Hasil refine 

 

i. Membuka database          (excel) seperti pada Gambar 18. 

 

 

Gambar 18. Database hasil refine 

 

j. Menentukan intensitas yang diperoleh dengan mencari nilai yang mendekati 

2T(Obs) di database excel terhadap data asli XRD seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 19. 
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Gambar 19. Menentukan nilai intensitas. 

  



44 
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

yaitu:  

1. Waktu sintering berpengaruh terhadap kemurnian fase superkonduktor 

BPSCCO-2223, ditunjukkan dengan nilai fraksi volume (Fv) yang semakin 

rendah seiring bertambahnya waktu sintering. Tingkat kemurnian fase bahan 

superkoduktor BPSCCO-2223 yang terbentuk dengan nilai fraksi volume 

(Fv) pada sampel BPSCCO-2223/ts10 = 88,88%, sampel BPSCCO-

2223/ts20 = 77,37%, sampel BPSCCO-2223/ts30 = 73,75%, dan sampel 

BPSCCO-2223/ts40 = 71,51%. 

2. Berdasarkan hasil SEM semua sampel superkonduktor BPSCCO-2223 telah 

terorientasi, serta ruang kosong antar lempengan (void) juga relatif lebih 

sedikit. 

 

B. Saran 

Untuk mendapatkan bahan superkonduktor dengan kemurnian fase yang lebih 

baik perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan doping selain Pb, dan 

juga melakukan karakterisasi lain untuk mengetahui sifat dan kualitas dari sampel 

yang telah dibuat.  
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