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ABSTRAK 
 

 Telah dilakukan studi pengaruh sintering terhadap spektroskopi impedansi material 
Ba0,5Sr0,5TiO3 untuk aplikasi PTC Thermistor. Pengaruh kenaikan temperatur terhadap material 
Ba0,5Sr0,5TiO3 dapat mengubah ukuran butirnya. Perubahan sifat-sifat listrik dikontrol oleh butir (grain), 
batas butir (grain boundary) dan daerah antara sampel dengan kontak. Studi pengaruh sintering terhadap 
spektroskopi impedansi material Ba0,5Sr0,5TiO3 dilakukan untuk mempelajari korelasi antara butir dan 
batas butir yang diperoleh dari proses sintering terhadap nilai R dan C material Ba0,5Sr0,5TiO3. Metode 
yang digunakan pada penelitian ini adalah Spektroskopi Impedansi dalam plot Nyquist karena metode ini 
mampu memisahkan sifat listrik dan dielektrik dari butir (grain), batas butir (grain boundary) dan daerah 
antara kontak dengan sampel (interface). Software ZsimpWin digunakan untuk mengetahui rangkaian 
listrik ekivalen, nilai resistansi R dan kapasitansi C. Hasil fitting dengan Software ZsimpWin 
menunjukkan nilai resistansi butir (grain) material hasil sintering pada temperatur 1200°C dan 1300°C 
diperoleh lebih kecil daripada resistansi batas butir (grain boundary). Waktu sintering yang semakin lama 
akan menghasilkan butir (grain) yang cenderung semakin besar serta menurunkan nilai resistansi R dan 
kapasitansi C butir dan batas butir.  
 
Kata Kunci: Ba0,5Sr0,5TiO3, sintering, butir, batas butir 
 

PENDAHULUAN  
Barium Strontium Titanate dengan rumus 
kimia BaSrTiO3 atau yang lebih dikenal 
dengan istilah BST adalah salah satu jenis 
material keramik yang menarik untuk diteliti. 
BST merupakan material ferroelektrik yang 
termasuk ke dalam jenis perovskite yang 
dibentuk dari Barium Titanate (BaTiO3) yang 
didoping dengan Strontium (Sr). Material 
Barium Titanate (BaTiO3) pada mulanya 
ditemukan pada tahun 1940an dan 
dikembangkan sebagai kapasitor. Penelitian 
terus berlanjut seturut dengan perkembangan 
penelitian material Barium Titanate (BaTiO3) 
yaitu dengan diketemukannya berbagai sifat 
menariknya diantaranya adalah bahan ini 
sangat praktis karena sifat kimia dan 
mekaniknya sangat stabil, mempunyai sifat 
ferroelektrik pada temperatur ruang sampai 
dengan 120˚C[3]. Aplikasi material Barium 
Titanate (BaTiO3) meliputi bidang termal, 
listrik, elektro mekanik, dan elektro optis 
yaitu sebagai multilayer capacitor (MLCs), 
PTC thermistor, peralatan elektro optis, 
dynamic random access memories (DRAM) 

dan tunable capacitor untuk teknologi 
microwave [3]. Penelitian ini ditujukan untuk 
aplikasi BST yang dalam hal ini adalah 
Ba0,5Sr0,5TiO3 sebagai PTC thermistor. Hal 
menarik dari sifat sebagai PTC adalah suatu 
efek dimana resistansi suatu material akan 
naik secara signifikan apabila material 
tersebut mengalami kenaikan temperatur. 
Pengaruh kenaikan temperatur terhadap 
material adalah dapat mengubah ukuran 
butirnya yang akan menyebabkan 
bergesernya titik curie – titik transisi dari 
ferroelektrik menuju paraelektrik pada 
material Ba0,5Sr0,5TiO3 dan transisi fasa. Hal 
ini menunjukkan bahwa perubahan sifat-sifat 
listrik dan mekanisme transport pada 
temperatur ruang dan temperatur rendah 
dikontrol oleh butir dan batas butir. Sehingga  
penting untuk diteliti sifat – sifat konduksi 
listrik dari material Ba0,5Sr0,5TiO3 pada 
temperatur ruang. Metode yang digunakan 
pada penelitian ini adalah Spektroskopi 
Impedansi (SI). Spektroskopi impedansi 
merupakan metode analitik yang populer di 
dalam penelitian dan pengembangan ilmu 
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material, karena alat ini memberikan 
pengukuran listrik yang relatif sederhana dan 
hasilnya sering kali dihubungkan dengan 
banyak variabel-variabel material yang 
kompleks: mulai dari transport massa, laju 
reaksi kimia, korosi, kelakuan dielektrik 
amorphous dan polikristalin, mikrostruktur 
dan pengaruh komposisi pada konduktansi 
dari zat padat. Ketika diaplikasikan pada 
keramik, teknik ini mampu memisahkan sifat 
listrik dan dielektrik dari butir (grain), batas 
butir (grain boundary) dan daerah antara 
kontak dengan sampel (interface). 
Pengukuran parameter impedansi membantu 
mengidentifikasi proses fisis dan penentuan 
jenis parameter listrik yang mewakili sistem 
yang sedang dipelajari [6]. Dalam 
menganalisa dan menginterpretasi data 
penelitian, penting untuk mempunyai model 
ekivalen yang  dapat memberikan sifat listrik 
yang representatif dengan keadaan 
sebenarnya. Sifat listrik sampel ditentukan 
dengan kombinasi seri antara butir dan batas 
butir, dimana masing-masing diwakili dengan 
element paralel RC. Sehingga secara 
sederhana, rangkaian listrik sampel adalah 
ekivalen dengan rangkaian seri dari dua 
elemen RC paralel [5]. Sehingga penelitian 
ini dapat digunakan untuk mempelajari 
korelasi antara butir dan batas butir yang 
diperoleh dari proses sintering terhadap nilai 
R dan C material Ba0,5Sr0,5TiO3.  

 

BAHAN DAN METODE 
Bahan – bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sampel Ba0,5Sr0,5TiO3 
yang diperoleh dari proses sintering pada 
temperatur 1200oC selama 1, 2 dan 3 jam 
serta temperatur 1300oC selama 1 dan 2 jam 
dengan menggunakan Thermolyne 46100 
High Temperature Furnace. Sampel 
mempunyai massa 0,5 gr dengan ukuran 
diameter 10 mm dan tebal 2 mm serta 
bentuknya menyerupai kepingan. Sampel 
yang sudah di sintering kemudian diberi 
kontak dari kawat serabut. Untuk merekatkan 
sampel dengan kontak digunakan lem perak 
(campuran resin dan hardener). Cara 
preparasinya adalah dengan memanaskan 
sampel yang sudah diberi lem perak pada 
temperatur 120oC selama 1 jam dengan 
menggunakan Memmert 1534 Furnace. 
Pemanasan diberikan hanya untuk 

mempercepat proses pengeringan lem dan 
juga untuk lebih merekatkan  kawat kontak  
dengan sampel. Pemilihan temperatur diatas 
100oC adalah untuk membuang uap air yang 
dapat mengganggu kontak. Sampel yang telah 
diberi kontak kawat dan lem perak siap untuk 
diukur  nilai RLC-nya. Persiapan pengukuran 
dilakukan dengan cara mengkalibrasi RLC 
meter terlebih dahulu. Setelah dikalibrasi, 
RCL meter siap digunakan. Sampel yang 
akan diukur dipreparasi dengan cara 
ditempelkan pada kaca preparat kemudian 
kabel serabut dihubungkan dengan kontak 
RCL meter. Pengukuran dilakukan dalam 
keadaan sampel tidak ada getaran karena 
pengukuran dengan RCL meter sangat 
sensitif. Nilai-nilai yang diukur untuk rentang 
frekuensi 50 Hz - 1 MHz adalah impedansi 
dan sudut fase dari tiap sampel. Pengukuran 
dimulai dari frekuensi tinggi 1 MHz menuju 
ke frekuensi yang rendah 50 Hz. Pemilihan 
dari frekuensi tinggi ini adalah untuk menjaga 
kestabilan pembacaan nilai impedansi 
dibandingkan dengan apabila pengukuran 
dimulai pada frekuensi rendah. Data 
pengukuran dengan RCL meter yang akan 
dianalisis rangkaian listriknya terlebih dahulu 
ditentukan Z real dan Z imajinernya 
kemudian diubah dalam scientific yang di-
save di notepad. Data tersebut merupakan 
input data untuk pengolahan dengan program 
ZsimpWin. Dengan menggunakan input data 
tersebut dapat diperoleh spektrum impedansi 
dalam plot Nyquist. Software ZsimpWin juga 
digunakan untuk mendapatkan rangkaian 
ekivalen listrik yang sesuai dengan keadaan 
fisis dari sampel. Dengan memberikan input 
data impedansi dan memilih rangkaian listrik 
yang diinginkan maka software secara 
otomatis akan memfitting kurva impedansi 
hasil percobaan. Rangkaian ekivalen yang 
dipilih bergantung pada karakter dari sampel 
yang terukur. Nilai-nilai tiap komponen listrik 
yang diperoleh mencirikan sifat kelistrikan 
dari sampel.  

  

HASIL DAN DISKUSI 
Dengan melihat hasil foto SEM dan model 
pembuatan kontak untuk pengukuran 
impedansi Z maka dapat dikatakan bahwa 
kontribusi nilai kelistrikan dari sampel yang 
diteliti berasal dari butiran (grain), batas butir 
(grain boundary) dan daerah antara sampel 
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dengan kontak (interface). Masing-masing 
mempunyai nilai elemen listrik yaitu R 
sebagai hambatan (resistansi) dan C 
(kapasitansi). Nilai elemen-elemen listrik 
tersebut dapat diperoleh dengan memodelkan 
rangkaian listrik dari kurva Nyquist dengan 
fitting menggunakan program ZsimpWin. 
Fitting dilakukan dengan pemilihan chi 
square dan % error yang terkecil dari 
rangkaian-rangkaian yang dipilih. Setelah 
dilakukan fitting untuk beberapa rangkaian 
listrik diperoleh rangkaian listrik yang paling 
cocok yang merupakan model rangkaian pada 
sampel adalah seperti pada Gambar 1. 

 
 

 
Gambar  1. Rangkaian listrik ekivalen yang 

digunakan 
 

Dengan mengacu pada hasil foto SEM untuk 
semua proses perlakuan thermal dimana 
diperlihatkan terdapat butir yang tidak 
seragam [2], maka diasumsikan terdapat 2 
(dua) jenis butir yaitu butir berukuran kecil 
dan butir berukuran besar sehingga nilai 
resistansi dan kapasitansi kontribusi butir 
meliputi kontribusi butir berukuran kecil yang 
diwakili R1 & C1 (dimodelkan dengan R1//C1) 
dan kontribusi butir berukuran besar yang 
diwakili R3 & C3 (dimodelkan dengan 
R3//C3). Sedangkan kontribusi batas butir 
diwakili oleh R2 & C2 (dimodelkan dengan 
R2//C2). Sehingga dapat dikatakan dari 
Gambar 1 bahwa sifat kelistrikan sampel 
ditentukan oleh kombinasi seri antara 
kapasitansi grain dan batas butir (grain 
boundary). Masing-masing komponen ini 
diwakili oleh elemen paralel RC sehingga 
secara sederhana rangkaian yang dipilih dapat 
diwakili oleh rangkaian equivalen seri antara 
3 (tiga) element RC paralel. Perbandingan 
data pengukuran dengan hasil fitting untuk 
sintering 1200˚C 1 jam, 2 jam dan 3 jam 
ditunjukkan pada Gambar 2 sampai dengan 
Gambar 4 

Sintering  1200˚C 1 jam
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Gambar 2. Perbandingan data pengukuran  

& hasil fitting sintering 1200˚C 1 jam 
 

Sintering  1200˚C 2 jam
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Gambar 3. Perbandingan data pengukuran  

& hasil fitting sintering 1200˚C 2 jam 
 

Sintering  1200˚C 3 jam

0,00E+00

5,00E+05

1,00E+06

1,50E+06

2,00E+06

2,50E+06

3,00E+06

3,50E+06

4,00E+06

4,50E+06

0,00E+00 2,00E+05 4,00E+05 6,00E+05 8,00E+05

Z real (ohm)

Z 
im

aj
in

er
 (o

hm
)

Series1
Series2

Data pengukuran

Hasil fitting

              3,48μF    0,56μF   2,10μF

20,08Ω  3,01kΩ 29,11MΩ  172,9kΩ   

 
Gambar 4. Perbandingan data pengukuran  

& hasil fitting sintering 1200˚C 3 jam 
 

Nilai hambatan dan kapasitansi untuk 
sintering 1200˚C yang diperoleh dari hasil 
fitting dengan ZsimpWin ditunjukkan pada 
tabel 1. 

Tabel 1. Nilai hambatan dan kapasitansi 
sampel (sintering 1200˚C) 

Elemen 
rangkaian 

Sintering 1200˚C 
1 jam 2 jam 3 jam 

R0 (Ω) 19,42 14,35 20,08 
C1 (μF) 1,77 0,51 3,48 
R1 (kΩ) 14,39 43.42 3,01 
C2 (μF) 0,67 1,99 0,56 

R2 (MΩ) 21,43 0,02 29,11 

             R0       R1           R2         R3

          C1           C2          C3



Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VIII, Fakultas Sains dan Matematika, UKSW 
Salatiga, 15 Juni 2013, Vol 4, No.1, ISSN:2087‐0922 

 

278 

 

C3 (μF) 1,14 1,32 2,10 
R3 (kΩ) 527,7 519,6 172,9 

Tabel 1 menunjukkan bahwa  nilai resistansi 
butiran R1 dan R3 diperoleh lebih kecil dari 
resistansi batas butir R2, hal ini dikarenakan 
butiran cenderung lebih stabil daripada daerah 
batas butir. Kontribusi perbatasan butir (grain 
boundary) sensitif dipengaruhi oleh perlakuan 
pemanasan yang dilakukan pada sampel 
karena kedudukan partikel penyusun material 
pada daerah ini tidak stabil. Dari hasil fitting 
seperti ditunjukkan pada Tabel 1 diperoleh 
bahwa semakin lama waktu sintering akan 
mengakibatkan nilai resistansi butir yang 
semakin kecil. Hal ini disebabkan waktu 
sintering yang semakin lama menghasilkan 
butir yang semakin besar seperti yang 
ditunjukkan hasil foto SEM untuk sintering 
1200˚C [2]. Karena proses difusi pada proses 
sintering, daerah kontak antar butir yang 
semula sebelum sintering hanya sempit, 
setelah sintering menjadi daerah kontak yang 
luas, butir-butir menjadi beraglomerasi dan 
bergabung satu dengan yang lain menjadi satu 
butir yang berukuran besar. Karena butir yang 
dihasilkan berukuran besar maka secara 
keseluruhan kontak antara butir yang satu 
dengan yang lain menjadi sedikit. Sehingga 
semakin lama waktu sintering mengakibatkan 
semakin besar ukuran butir dan akan 
mengakibatkan resistansi yang cenderung 
semakin kecil. Namun pada hasil sintering 
1200˚C diperlihatkan bahwa dengan waktu 
sintering yang semakin lama diperoleh nilai 
resistansi batas butir yang tidak teratur yaitu 
21,43 MΩ untuk sintering 1200˚C 1 jam, 0,02  
MΩ untuk sintering 1200˚C 2 jam dan 29,11 
MΩ untuk sintering 1200˚C 3 jam. Demikian 
pula nilai kapasitansi C butir semakin besar 
seturut dengan pertambahan waktu sintering. 
Hal ini disebabkan sebagaimana diperlihatkan 
pada hasil foto SEM sintering 1200˚C bahwa 
butiran yang terbentuk belum homogen 
ditambah dengan distribusi butir yang belum 
merata [2]. Perbandingan data pengukuran 
dengan hasil fitting untuk sintering 1300˚C 1 
jam dan 2 jam ditunjukkan pada Gambar 5 
dan Gambar 6 di bawah ini 
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Gambar 5. Perbandingan data pengukuran  

& hasil fitting sintering 1300˚C 1 jam 
 

Sintering  1300˚C 2 jam
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Gambar 6. Perbandingan data pengukuran  

& hasil fitting sintering 1300˚C 1 jam 
 

Tabel 2 menunjukkan nilai hambatan dan 
kapasitansi untuk sintering 1300˚C yang 
diperoleh dari hasil fitting dengan ZsimpWin. 

 
Tabel 2. Nilai hambatan dan kapasitansi 

sampel (sintering 1300˚C) 
Elemen 

rangkaian 
Sintering 1300˚C 
1 jam 2 jam 

R0 (Ω) 19,33 25,16 
C1 (μF) 3,16 2,92 
R1 (kΩ) 86,16 42,73 
C2 (μF) 0,46 0,45 

R2 (MΩ) 357,4 95,22 
C3 (μF) 3,60 2,93 
R3 (kΩ) 1,37 0,88 

 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin lama 
waktu sintering akan mengakibatkan nilai 
resistansi dan kapasitansi butir berukuran 
kecil (R1 & C1) dan butir berukuran besar (R3 
& C3) yang semakin kecil. Hal ini disebabkan 
waktu sintering yang semakin lama 
menghasilkan butir yang semakin besar 
seperti yang ditunjukkan hasil foto SEM 
untuk sintering 1300˚C [2]. Sebagaimana 
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yang terjadi pada sintering 1200˚C, pada 
sintering 1300˚C juga terjadi proses difusi 
atom yang menyertai sintering. Karena proses 
difusi pada proses sintering 1300˚C, daerah 
kontak antar butir yang semula sebelum 
sintering hanya sempit, setelah sintering 
menjadi daerah kontak yang luas, butir-butir 
menjadi beraglomerasi dan bergabung satu 
dengan yang lain menjadi satu butir yang 
berukuran besar. Karena butir yang dihasilkan 
berukuran besar maka secara keseluruhan 
kontak antara butir yang satu dengan yang 
lain menjadi lebih sedikit. Sehingga semakin 
lama waktu sintering yang mengakibatkan 
semakin besar ukuran butir dan akan 
mengakibatkan resistansi dan kapasitansi 
yang cenderung semakin kecil. Dari Tabel 2 
juga diperlihatkan bahwa dengan waktu 
sintering yang semakin lama diperoleh nilai 
resistansi dan kapasitansi batas butir (R2 & 
C2) semakin kecil. Kalau dibandingkan 
dengan sintering 1200˚C, pada sintering 
1300˚C butir yang dihasilkan lebih homogen 
dan distribusi butirnya semakin merata 
dengan pertambahan waktu sintering [2]. Hal 
ini memungkinkan terjadinya batas butir  
yang semakin sedikit. Karena batas butir yang 
dihasilkan semakin sedikit maka resistansi 
batas butir juga akan menjadi semakin kecil. 

 
KESIMPULAN 

Hasil fitting dengan Software ZsimpWin 
menunjukkan nilai resistansi butir (grain) 
material hasil sintering pada temperatur 
1200°C dan 1300°C diperoleh lebih kecil 
daripada resistansi batas butir (grain 
boundary). Waktu sintering yang semakin 
lama akan menghasilkan butir (grain) yang 
cenderung semakin besar serta menurunkan 
nilai resistansi R dan kapasitansi C butir dan 
batas butir.  
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Nama Penanya : Bambang Setiahadi  

Instansi  : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Watukosek 

Pertanyaan :   

1. Sejauh mana aplikasi proses sintering terhadap sifat-sifat komponen elektronik 

Jawaban  :    

1. Pengaruh sentering terhadap sifat-sifat komponen elektronik.  

2. Lama sintering menyebabkan nilai R dan C yang semakin menurun. 

C : butir dan batas butir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




