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ABSTRAK

Perlakuan panas termistor NTC berbasis Fe 2 TiO 5 yang di doping MnO 2 telah
dilakukan. Pelet termistor Fe 2 TiO 5 dibuat dari bahan Fe 2 O 3 , TiO 2 , dan MnO 2 . Pelet
mentah yang diperoleh, disinter pada suhu 1050oC selama 3 jam dalam atmosfer gas
oksigen. Resistansi pelet diukur pada suhu 30-200oC dengan interval 10oC. Selesai
pengukuran resistansi, pelet diberi perlakuan panas pada suhu 300oC di dalam
atmosfer gas hidrogen. Besarnya waktu perlakuan panas divariasi yaitu selama 5, 15,
dan 25 menit. Hasilnya, terjadi penurunan resistivitas suhu ruang (ρ SR ) pada keramik
seiring peningkatan waktu perlakuan panas dengan nilai masing-masing sebesar
427,444 MΩ.cm, 27,877 MΩ.cm, dan 1,056 MΩ.cm. Demikian nilai konstanta
termistor (B) dari masing-masing waktu perlakuan panas didapatkan sebesar 6013 K,
4102 K, dan 3459 K. Perlakuan panas juga dilakukan pada suhu yang bervariasi yaitu
250oC, 350oC, dan 450oC untuk waktu yang tetap. Hasilnya, terjadi penurunan nilai
ρ SR pada keramik seiring peningkatan suhu perlakuan panas dengan nilai masingmasing sebesar 421,78 MΩ.cm, 78,609 MΩ.cm, dan 0,056 MΩ.cm. Demikian nilai
konstanta termistor (B) dari masing-masing suhu perlakuan panas didapatkan sebesar
4038 K, 3729 K, dan 4053 K. Berdasarkan nilai ρ SR dan B yang diperoleh, keramik
yang diberi perlakuan panas ini telah memenuhi kebutuhan pasar. Struktur kristal
keramik sebelum dan sesudah perlakuan panas dianalisis dengan XRD. Hasil analisis
XRD menunjukkan keramik Fe 2 TiO 5 doping MnO 2 mempunyai struktur kristal
orthorombik dan tidak terjadi perubahan struktur kristal pada kondisi sebelum dan
sesudah perlakuan panas.
Kata Kunci : Fe 2 O 3 , TiO 2 , MnO 2 , perlakuan panas.

EFFECT OF TIME AND TEMPERATURE HEAT TREATMENT USING
HYDROGEN GAS ON ELECTRICAL PROPERTIES THERMISTORS NTC
BASED Fe 2 TiO 5
ABSTACT

Heat treatment at NTC thermistor-based Fe 2 TiO 5 which doped MnO 2 has been done.
Fe 2 TiO 5 thermistor pellets made from Fe 2 O 3 , TiO 2 , and MnO 2 . Raw pellets obtained,
sintered at a temperature of 1050oC for 3 hours in an atmosphere of oxygen gas.
*Penanggung Jawab
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Resistance pellets was measured at a temperature of 30-200°C with intervals of 10°C.
Finish resistance measurement, pellet heat-treated at a temperature of 300oC in
the atmosphere gas hydrogen. The magnitude of time heat treatment varied that for 5,
15 and 25 minutes. It’s result, decrease the room temperature resistivity (ρ SR ) on
ceramics with increasing heat treatment time with respective values of 427,444
MΩ.cm, 27,877 MΩ.cm, and 1,056 MΩ.cm. Thus, the value of thermistor constant (B)
of each of the heat treatment time is obtained at 6013 K, 4102 K, and 3459 K. The
heat treatment is also be done at various temperatures is 250oC, 350oC and 450oC for
time constant. It’s result, descrease ρ SR on ceramics with increasing heat treatment
temperature with respective values of 421,78 MΩ.cm, 78,609 MΩ.cm, and 0,056
MΩ.cm. Thus, the value of thermistor constant (B) of each of the heat treatment
temperature is obtained at 4038 K, 3729 K, dan 4053 K. Based on the value of ρ SR and
B obtained, this ceramic have been meet the needs of the market. The crystal structure
of pellets before and after heat treatment was analyzed by XRD. XRD analysis
results showed Fe 2 TiO 5 doped MnO 2 ceramics have orthorhombic crystal structure
and no change of the crystal structure on the condition before and after heat treatment.
Keywords : Fe 2 O 3 , TiO 2 , MnO 2 , heat treatment
PENDAHULUAN
Mineral yarosit merupakan salah satu
kekayaan alam yang berlimpah di Indonesia.
Mineral yarosit ini mengandung Fe 2 O 3 .
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk
memanfaatkan Fe 2 O 3 dari mineral yarosit asli
(Syarif, 2007; Wiendartun, dkk, 2013; Suhendi,
dkk, 2012). Fe 2 O 3 dapat dimanfaatkan untuk
pembuatan termistor NTC. Termistor NTC
adalah
material
semikonduktor
yang
resistansinya menurun secara eksponensial
dengan bertambahnya suhu (Aleksic, dkk,
2012). Termistor NTC banyak digunakan
sebagai sensor suhu dan kompensator suhu di
berbagai bidang seperti otomotif, makanan,
industri kimia, dan medis, karena sensitivitas
suhunya yang tinggi, respon yang cepat,
harganya murah dan bentuk fisik yang sesuai
(Syarif, 2007; Sirvastava, dkk, 2012).
Penggunaan Fe 2 O 3 yang stoikiometri
sebagai termistor NTC kurang menguntungkan,
karena resistivitas pada suhu ruangnya yang
sangat tinggi sehingga tidak aplikatif (Syarif,
2007). Nilai resistivitas listrik Fe 2 O 3 pada suhu
ruang yang disinter pada suhu 1300oC sebesar
2.09×109 ohm.cm, nilai ini hampir mendekati
resistivitas isolator (Wiendartun, dkk, 2008).
Agar dapat diaplikasikan sebagai termistor NTC,
maka resistivitas listrik Fe 2 O 3 harus diturunkan

sampai kisaran puluhan KΩ sehingga sesuai
dengan termistor NTC yang diproduksi secara
komersial.
Untuk menurunkan resistivitas listrik
Fe 2 O 3 , dapat dilakukan dengan beberapa metode
diantaranya adalah penambahan material dopan
(seperti mangan, nikel, kobalt, besi, tembaga,
dan titanium), suhu sinter (Sirvastava, dkk,
2012; Wiendartun, dkk, 2008), dan perlakuan
panas/heat treatment (Syarif, 2007). Salah
satunya dalam pembuatan termistor berbahan
baku Fe 2 O 3 yang didoping TiO 2 (Syarif, 2007),
hasilnya doping TiO 2 menurunkan resistivitas
termistor. Selain penambahan doping, suhu
sinter juga mempengaruhi sifat listrik Fe 2 O 3 .
Salah satunya dalam pembuatan termistor sistem
Fe 2 O 3 -CuO dengan memvariasikan suhu
sinternya (Wiendartun, dkk, 2008), hasilnya
peningkatan suhu sinter menurunkan resistivitas
termistor.
Dari kedua metode yang telah
digunakan, metode perlakuan panas adalah cara
termudah untuk menurunkan resisitivitas listrik
termistor yang berbahan baku Fe 2 O 3 (Syarif,
2007). Dibandingkan menggunakan metode
lainnya dalam menurunkan resistivitas listrik,
cara perlakuan panas ini memiliki keuntungan
tersendiri diantaranya adalah perlakuan panas
dapat diberikan pada pelet yang sudah dilapisi
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perak, suhu perlakuan panas rendah, dan
waktunya relatif cepat. Dengan keuntungankeuntungan ini, metode perlakuan panas dapat
menjadi metode yang lebih mudah untuk
digunakan dalam menurunkan resistivitas listrik
termistor.
Penelitian ini mempelajari pengaruh
waktu dan suhu perlakuan panas terhadap
karakteristik listrik termistor NTC berbahan
baku Fe 2 O 3 . Gas yang digunakan dalam
perlakuan panas ini adalah gas hidrogen, karena
gas hidrogen bersifat lebih reaktif terhadap
material Fe 2 O 3 (Abad, dkk, 2011; Campos, dkk,
2013). Dalam proses pembuatan termistor NTC,
Fe 2 O 3 dicampur dengan TiO 2 . Tujuannya agar
dapat membentuk Fe 2 TiO 5 yang lebih aplikatif
sebagai termistor NTC, karena pada dasarnya
Fe 2 TiO 5 telah banyak digunakan dalam
pembuatan sensor suhu (Wiendartun, dkk, 2013;
Sardjono, dkk, 2012). Untuk meningkatkan
kualitas termistor NTC yang dibuat, material
Fe 2 TiO 5 ini di doping menggunakan MnO 2 .
Berdasarkan penelitian sebelumnya penambahan
doping MnO 2
pada Fe 2 TiO 5 dapat
meningkatkan kualitas termistor NTC dengan
memperbesar nilai konstanta termistor (B)
sehingga termistor yang telah dibuat tetap sesuai
dengan standar pasar (Wiendartun, dkk, 2013).
METODE PENELITIAN
Termistor NTC berbahan keramik
Fe 2 TiO 5 doping MnO 2 dibuat dari bahan mineral
yarosit asli (Fe 2 O 3 ). Metode yang digunakan
dalam pencampuran serbuk Fe 2 O 3 , TiO 2 dan
MnO 2 sama seperti yang dilakukan pada
penelitian sebelumnya (Wiendartun, dkk, 2013).
Fe 2 O 3 diekstrak dari mineral yarosit. Metode
ekstrak yang digunakan adalah
metode
kopresipitasi. Mineral yarosit dilarutkan dalam
HCl. Kemudian larutan campuran ditambahkan
NH 4 OH untuk membentuk endapan Fe(OH) 2 .
Hasil endapan dibersihkan dan dikeringkan pada
suhu 80oC hingga kering. Serbuk kering
dikalsinasi pada suhu 700oC selama 2 jam untuk
memperoleh serbuk Fe 2 O 3. Serbuk Fe 2 O 3
dicampurkan dengan TiO 2 dan MnO 2 dalam
medium etanol. Perbandingan konsentrasi Fe 2 O 3 ,
TiO 2 , dan MnO 2 adalah 49%: 49%: 2% mol.
Proses pencampuran menggunakan hot plate
magnetic stirrer selama 1 jam. Setelah 1 jam
serbuk hasil campuran dikeringkan dan digerus

sampai halus. Serbuk yang sudah halus
dikompaksi dengan tekanan 50 kg/cm2 untuk
menghasilkan pelet mentah. Kemudian pelet
mentah disinter pada suhu 1050oC selama 3 jam
dalam gas oksigen. Pelet yang sudah disinter,
dilapisi perak dan panaskan pada suhu 600oC
selama 10 menit.
Dilakukan pengukuran nilai resistansi pada
pelet yang telah dilapisi perak. Pengukuran
resistansi dimulai pada suhu 30-200oC dengan
interval 10oC. Pelet yang telah diukur
resistansinya, diberi perlakuan panas pada suhu
300oC di dalam atmosfer gas Ar+7% H 2 . Waktu
perlakuan panas divariasikan yaitu selama 5, 15,
dan 25 menit. Setiap selesai perlakuan panas,
resistansi diukur pada suhu 30-100oC dengan
interval 5oC. Perlakuan panas juga dilakukan
pada suhu yang bervariasi yaitu 250oC, 350oC,
dan 450oC dengan masing-masing waktu selama
5 menit. Struktur kristal pelet pada kondisi
sebelum dan sesudah perlakuan panas dianalisis
menggunakan XRD. Secara keseluruhan
prosedur penelitian ini diperlihatkan pada
gambar 1.

Gambar 1. Diagram alur prosedur penelitian
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Untuk Data resistansi listrik yang sudah
diperoleh. Kemudian diolah menggunakan
persamaan (1) dan (2) (Syarif, 2007; Sahoo, dkk,
2014) untuk mendapatkan nilai konstanta
termistor (B), sensitivitas (α), dan resistivitas
suhu ruang (ρ SR ).
B
ρ (T ) = ρ∞ ekp  
T 
B
α=
− 2 × 100%
T

(1)
(2)

Dengan,
ρ(T)= resistivitas pada T Kelvin (Ω.cm)
ρ ∞ = resistivitas pada ∞ Kelvin (Ω.cm)
T= Temperatur (K)
B= konstanta termistor (K)
α= sensitivitas termistor (%/K)

telah dilalui dalam membuat pelet ini sudah
dilakukan dengan baik dan parameter yang
sesuai.
Karakterisasi struktur kristal dengan XRD
Kristalografi keramik Fe 2 TiO 5 doping
MnO 2 diamati menggunakan XRD. Hasil
karakterisasi XRD memberikan informasi tentang
struktur kristal keramik Fe 2 TiO 5 doping MnO 2
pada kondisi sebelum perlakuan panas, sesudah
perlakuan panas pada suhu 300oC selama 25
menit, dan pada suhu 450oC selama 5 menit.
Hasil karakterisasi XRD ini ditunjukkan pada
Gambar 3, 4, dan 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk visual keramik Fe 2 TiO 5
MnO 2

doping

Untuk menggambarkan bentuk visual
kedua pelet keramik Fe 2 TiO 5 doping MnO 2 ,
maka kedua pelet ini difoto menggunakan
kamera. Foto dari kedua pelet ditunjukkan pada
Gambar 2.

Gambar 2. Bentuk visualisasi pelet keramik
Fe 2 TiO 5 doping MnO 2
Gambar 2. memperlihatkan kedua pelet
keramik Fe 2 TiO 5 doping MnO 2 berwarna hitam,
mempunyai struktur yang halus, dan pada
permukaannya tidak ditemukan keretakan. Hal
Ini menunjukkan bahwa proses-proses yang

Gambar 3. Pola difraksi sinar-X keramik
Fe 2 TiO 5 doping MnO 2 sebelum
perlakuan panas dalam atmosfer
gas Ar+7%H 2 .

Gambar 4. Pola difraksi sinar-X keramik
Fe 2 TiO 5 doping MnO 2 sesudah
perlakuan panas pada suhu 300oC
selama 25 menit dalam atmosfer
gas Ar+7%H 2 .
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Hasil karakterisasi listrik keramik
Fe 2 TiO 5 doping MnO 2 dengan waktu perlakuan
panas yang bervariasi diperlihatkan pada
Gambar 6. Gambar 6 menunjukkan plot grafik ln
ρ terhadap 1/T untuk masing-masing waktu
perlakuan panas. Nilai konstanta termistor (B),
sensitivitas (α), resistivitas suhu ruang (ρ SR ), dan
resistansi suhu ruang (R SR ) ditunjukkan pada
Tabel 1.

Pada Gambar 3, 4, dan 5 terdapat
banyak
puncak-puncak
tinggi
yang
menunjukkan adanya fase kristal. Data hasil
karakterisasi XRD ini, diolah menggunakan
software XPowder versi 2004.04.46.Pro.
Berdasarkan hasil pengolahan, puncak-puncak
intensitas ini dominan pada database PDF
(Powder Diffraction File) no. 76-1158 dengan
sudut puncak yang dominan di 2θ= 25.341o,
32.341o, 36.456o, 37.17o, dan 40.902o yang
memiliki arah orientasi (101), (023), (130),
(113), dan (042). Arah orientasi bidang kristal
ini, menunjukkan bahwa pelet memiliki struktur
kristal berupa orthorombik. Struktur kristal ini
didominasi
oleh
pembentukan
Fe 2 TiO 5
(Wiendartun, dkk, 2013; Sardjono, dkk, 2012).
Pada beberapa puncak intensitas tidak
ada puncak yang menunjukkan adanya fase
MnO 2 (Wiendartun, dkk, 2013). Hal ini karena
MnO 2 tidak larut padat pada Fe 2 TiO 5 dan
terdapat pada batas butir. Tetapi tidak dapat
dideteksi oleh XRD.
Berdasarkan ketiga gambar tersebut,
struktur kristal keramik Fe 2 TiO 5 pada kondisi
sebelum hingga sesudah perlakuan panas
menggunakan
gas
Ar+7%
H2
tidak
menunjukkan terjadinya perubahan struktur
kristal. Untuk melihat pengaruh perlakuan panas
ini, mesti diamati melalui sifat listrik
keramiknya.
Karakterisasi listrik keramik Fe 2 TiO 5 doping
MnO 2 untuk variasi besarnya waktu
perlakuan panas

sebelum HT
HT selama 5 menit
HT selama 15 menit
HT selama 25 menit

19
18
17

lnρ(cm.ohm)

Gambar 5. Pola difraksi sinar-X keramik
Fe 2 TiO 5 doping MnO 2 sesudah
perlakuan panas pada suhu 450oC
selama 5 menit dalam atmosfer
gas Ar+7%H 2 .
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Gambar 6. Grafik ln ρ (resistivitas) sebagai
fungsi 1/T keramik Fe 2 TiO 5 doping
MnO 2 untuk variasi waktu heat
treatment (HT).
Tabel

1.

Nilai konstanta termistor (B),
sensitivitas (α), resistivitas suhu
ruang (ρ SR ), dan resistansi suhu
ruang (R SR ) keramik Fe 2 TiO 5
doping MnO 2 untuk variasi waktu

Waktu HT

nilai B
(K)

Nilai α
(%/K)

ρ SR
(MΩ.cm)

R SR
(MΩ)

Sebelum HT

7596

8.4

6936.062

3051.867

5 menit

6013

6.7

427.444

188.075

15 menit

4102

4.6

27.877

12.266

25 menit

3459

3.8

1.056

0.465

heat treatment (HT) pada suhu
300oC.
Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat
bahwa nilai konstanta termistor (B) keramik
menurun dari 7596 K ke 3459 K seiring
bertambahnya waktu perlakuan panas (HT). Hal
ini pun berlaku sama untuk sensitivitas (α), dan
resistivitas suhu ruang (ρ SR ). Penurunan nilai
ρ SR ini disebabkan adanya peningkatan jumlah
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Karakterisasi listrik keramik Fe 2 TiO 5 doping
MnO 2 untuk variasi besarnya suhu
perlakuan panas
Hasil karakterisasi listrik keramik
Fe 2 TiO 5 doping MnO 2 dengan memvariasikan
suhu perlakuan panas (HT) diperlihatkan pada
Gambar 7. Gambar 7 menunjukkan plot grafik ln
ρ terhadap 1/T untuk masing-masing variasi
suhu perlakuan panas. Nilai dari konstanta
termistor (B), sensitivitas (α), resisitivitas suhu
ruang (ρ SR ), dan resistansi suhu ruang (R SR ) dari
masing-masing variasi suhu perlakuan panas
diperlihatkan pada Tabel 2.

HT pada suhu 250oC
o

HT pada suhu 350 C
o

HT pada suhu 450 C

18

16

ln ρ(ohm.cm)

elektron bebas akibat perlakuan panas. Gas yang
digunakan dalam perlakuan panas ini tergolong
ke dalam gas yang reduktif (Syarif, 2007;
Abad, dkk, 2011). Sedangkan keramik yang
diberi perlakuan panas adalah keramik yang
disinter dalam atmosfer oksigen (O 2 ). Dengan
kata lain, proses sintering ini dibarengi dengan
proses oksidasi (Wahyuningsih, dkk, 2014).
Dengan demikian, perlakuan panas yang
diberikan ini merupakan proses reduksi, dimana
terjadinya
cacat
kekosongan
oksigen/pembentukan ion Fe2+ pada keramik
yang menjadi sumber penyedia elektron bebas
untuk
pita
konduksi
(Syarif,
2007;
Wahyuningsih, dkk, 2014).
Dari nilai konstanta termistor (B) yang
diperlihatkan oleh Tabel 1. Nilai ini sudah cukup
sesuai dengan termistor NTC yang dijual
dipasaran dengan rentang nilai B pada 20006000 K (Taufik, dkk, 2007). Contohnya
termistor NTC pada waktu reduksi 25 menit
dengan suhu 300oC, memiliki nilai resistansi
suhu ruang (R SR ) sebesar 465 KΩ dan nilai B
sebesar 3459 K. Termistor NTC ini memiliki
nilai resistansi yang hampir sama dengan
termistor NTC yang diproduksi oleh perusahaan
Murata
(2014)
yaitu
termistor
NCP15WM474p03RC dengan nilai resistansi
pada suhu ruang (25oC) sebesar 470 KΩ dan
memiliki nilai B (25/100oC) sebesar 4614 K.

14
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8
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Gambar 7. Grafik ln ρ (resistivitas) sebagai
fungsi 1/T keramik Fe 2 TiO 5 doping
MnO 2 untuk variasi suhu heat
treatment (HT).
Tabel

2.

Nilai konstanta termistor (B),
sensitivitas (α), resistivitas suhu
ruang (ρ SR ) dan resistansi suhu
ruang (R SR ) dari keramik Fe 2 TiO 5
doping MnO 2 untuk variasi suhu
heat treatment (HT).

Suhu

nilai B

Nilai α

(HT) oC

(K)

(%/ K)

ρ SR
(MΩ.cm)

R SR
(MΩ)

250

4038

4.5

421.782

185.584

350

3729

4.1

78.609

34.588

450

4053

4.5

0.056

0.025

Berdasarkan Tabel 2, Penurunan
resistivitas suhu ruang (ρ SR ) pada keramik ini
diakibatkan bertambahnya suhu perlakuan
panas. Secara teoritis, meningkatnya suhu
perlakuan panas ini dapat meningkatkan laju
reaksi reduksi (Campos, dkk, 2013). Ketika laju
reaksi reduksi meningkat, maka semakin banyak
terbentuk
cacat
kekosongan
oksigen/pembentukan ion Fe2+ yang menjadi
sumber penyedia elektron bebas (Syarif, 2007).
Pada Gambar 7. untuk grafik HT pada
450oC, posisinya terpisah cukup jauh dari grafik
pada HT 350oC. Itu artinya resistivitas keramik
untuk perlakuan panas pada suhu 450oC ini, jauh
lebih rendah apabila dibandingkan dengan
perlakuan panas pada suhu 350oC. Hal ini
disebabkan oleh perbedaan pola perlakuan panas
yang diberikan. Gambar 8. memperlihatkan pola
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perlakuan panas untuk variasi suhu perlakuan
panas. Luas daerah III pada Gambar 8. jauh
lebih besar dibandingkan dengan daerah II,
sehingga proses reduksi berlangsung lebih lama
pada suhu 450oC dibandingkan dengan suhu
350oC.

juga untuk variasi suhu perlakuan panas yang
mengalami penurunan nilai ρ rt dari 421.782
MΩ.cm ke 0.056 MΩ.cm. Termistor NTC yang
telah dibuat dengan perlakuan panas ini telah
memenuhi kebutuhan pasar.
SARAN
Penelitian
ini
masih
terdapat
kekurangan, yaitu tidak adanya data struktur
mikro pada kondisi sebelum dan sesudah
perlakuan panas. Data struktur mikro diperlukan
untuk mendukung hasil analisis XRD.
DAFTAR PUSTAKA

Gambar 8. Pola perlakuan panas keramik
Fe 2 TiO 5
doping
MnO 2
menggunakan gas Ar+7%H 2
untuk variasi suhu perlakuan
panas pada suhu 250oC, 350oC,
dan 450oC.
Dari nilai konstanta termistor (B) yang
diperlihatkan oleh Tabel 2. Nilai B ini sudah
sesuai dengan nilai B pada termistor NTC yang
dijual dipasaran yaitu pada rentang 2000-6000 K
(Taufik, dkk, 2007). Contohnya termistor NTC
untuk HT pada 450oC yang memiliki nilai
resistansi suhu ruang (R SR ) sekitar 25 KΩ dan
nilai B sebesar 4038 K. Termistor NTC ini
memiliki nilai resistansi yang hampir sama
dengan termistor NTC yang diproduksi oleh
perusahaan Murata (2014) yaitu termistor
NCP03XH223p05RL dengan nilai resistansi
sebesar 22 KΩ pada suhu ruang (25oC) dan
memiliki nilai B (25/100OC) sebesar 3455 K.
KESIMPULAN
Telah berhasil dilakukan perlakuan panas
pada keramik Fe 2 TiO 5 doping MnO 2 . Struktur
kristal keramik berupa orthorombik dan tidak
terjadi perubahan struktur pada kondisi sebelum
dan sesudah perlakuan panas. Bertambahnya
waktu perlakuan panas menggunakan gas
Ar+7% H 2 menurunkan nilai resistivitas listrik
suhu ruang (ρ rt ) keramik Fe 2 TiO 5 dari 6936.062
MΩ.cm ke 1.056 MΩ.cm. Hal ini pun berlaku
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