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ABSTRAK

Magnet permanen merupakan komponen yang sangat penting untuk beragam aplikasi teknologi canggih, seperti: 
otomotif, elektronik dan energi. Aplikasi sistem otomatisasi elektronik, otomatisasi industri dan sejenisnya memerlukan 
magnet permanen yang spesifik. Saat ini di Indonesia masih mengimpor produk magnet permanen, terutama dari Jepang 
dan China. Sedangkan kebutuhan magnet permanen di Indonesia sangat tinggi dan menempatkan Indonesia menjadi 
pasar nomor 2 dunia. Oleh karena itu, perlu dibangun industri magnet lokal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
Melalui pembentukan Konsorsium magnet yang anggotanya terdiri dari para akademisi, bisnis, dan pemerintah. Instansi 
yang terlibat dalam konsorsium magnet antara lain dari Pusat Penelitian Fisika LIPI, Pusat Penelitian Elektronika dan 
Telekomunikasi LIPI, Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir BATAN, Departemen Fisika UI, dan PT Sintertech sebagai 
mitra industri dilakukan difusi teknologi pada pihak industri. PT Sintertech merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
produksi soft magnet berupa ferrite core yang memiliki track record selama 10 tahun. Industri ini merupakan pionir untuk 
dikembangkan menjadi industri magnet permanen nasional. Dalam rangka difusi teknologi dan penumbuhan industri 
baru, maka perlu dibentuk pengklusteran dan pembagian fungsi kerja menjadi 6 (enam) kelompok kegiatan: pengembangan 
alat magnetisasi, pengembangan alat cetak dengan orientasi/anisotropy technology, pengembangan magnet barium ferit, 
uji coba industri dan pengembangan pasar, penelitian dan pengembangan magnet NdFeB, dan sosialisasi konsorsium
magnet. Konsorsium telah menghasilkan prototipe produk magnet permanen untuk sensor dan motor listrik dengan bahan 
magnet berbasis Ba/Sr-heksaferrit, membangun prototipe generator listrik mini, sistem produksi magnet skala industri di
PT Sintertech dengan kapasitas 500-1000 pcs/ hari. Di samping itu, konsorsium magnet juga telah melakukan studi awal 
kelayakan ekonomi industrialisasi magnet nasional, pengembangan konsorsium magnet, menyelenggarakan workshop, 
focus group discussion (FGD), dan tersedianya website konsorsium magnet nasional. 

Kata Kunci: Konsorsium magnet, difusi teknologi, industri magnet permanen, Ba/Sr-Heksaferit

I. PENDAHULUAN
Sampai saat ini di Indonesia produk magnet khususnya 

magnet permanen yang ada dipasaran 100% masih berbasis 
impor. kebutuhan magnet permanen di Indonesia sangat 
tinggi dan menempatkan Indonesia menjadi pasar nomor 2 
dunia [1]. Untuk memenuhi kebutuhan magnet nasional dan 
mengurangi pasokan magnet impor, maka diperlukan riset
dan melalui difusi teknologi untuk mengembangkan 
industri magnet nasional. Oleh karena itu, kegiatan ini 
merupakan pilar kegiatan strategis yang dilakukan demi 
kemandirian bangsa, khususnya dalam memenuhi 
kebutuhan magnet nasional. Kegiatan riset magnet juga 
selaras dengan program-program pemerintah, seperti:
prioritas pembangunan IPTEK Nasional 2009-2014, program 

penguatan SINas Kemenristek, mendukung MP3EI dan 
RENSTRA LIPI 2010-2014 [2, 3, 4].

Magnet merupakan material maju yang sangat penting 
untuk beragam aplikasi teknologi canggih, berfungsi sebagai 
komponen pengubah energi gerak menjadi listrik dan 
sebaliknya, seperti: otomotif, elektronik dan energy [5]. 
Peningkatan efisiensi energi seperti pada sistem generator 
listrik, sistem penggerak listrik/motor listrik, otomatisasi 
industri dan lainnya sangat ditentukan oleh sifat material 
magnet tersebut. 

Tujuan utama yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian 
ini adalah dapat melakukan difusi teknologi magnet 
permanen untuk membangun industri magnet nasional 
dengan pendekatan menumbuhkan konsorsium magnet, 
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menguasai proses teknologi pembuatan magnet permanen
khususnya untuk aplikasi komponen sensor dan motor 
listrik, menguasai teknologi dan sistem produksi magnet 
skala industri, menguasai teknik karakterisasi dan kontrol 
kualitas produk dari magnet permanen yang dibuat, dan 
mempelajari kelayakan usaha dari industri magnet nasional.

II. METODOLOGI
Untuk menumbuhkan industri magnet lokal, maka perlu 

dilakukan pengembangan sistem proses melalui konsep 
difusi iptek. Beberapa syarat untuk pengembangan industri 
harus dipenuhi, seperti: investasi murah, base knowledge
tersedia, dan peluang pasar terbuka.

Konsorsium telah melakukan berbagai kajian 
pendahuluan, kunjungan, dan diskusi ilmiah/bisnis. PT 
Sintertech yang selama ini telah memproduksi ferrite core
(soft magnet) yang diperlihatkan pada gambar 1,  bersedia 
sebagai partner untuk memproduksi magnet permanen 
berbasis ferrite (hard magnet).

Gambar 1. Sistem produksi industri magnet permanen nasional di 
PT Sintertech.

Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat tumbuh industri 
magnet permanen dalam waktu yang singkat. Untuk 
mempercepat proses difusi teknologi, dilakukan upgrade 10 -
40 % sistem produksinya sehingga diharapkan tumbuh
menjadi industri magnet permanen nasional. Proses upgrade
untuk masing-masing sistem produksi ditunjukkan pada 
gambar 2.

Sistem upgrade yang dilakukan dalam proses produksi, 
yaitu dengan menambah alat magnetisasi magnet permanen 
(anisotropi).  

Pengklasteran dan fungsi kerja pada sistem produksi 
magnet dibagi menjadi 6 (enam) kelompok kegiatan: 
pengembangan alat magnetisasi,  pengembangan alat cetak 
dengan orientasi (anisotropi), pengembangan magnet 
barium ferit, uji coba industri dan pengembangan pasar, 
penelitian dan pengembangan magnet NdFeB, serta 
sosialisasi konsorsium magnet.

Gambar 2. Upgrade untuk masing-masing tahapan proses 
produksi.

Road map industri magnet permanen dalam kurun waktu 
2 tahun dari 4 tahun yang direncanakan diperlihatkan pada 
Gambar 3.

Gambar 3. Roadmap industri   magnet permanen

Pembentukan Konsorsium Magnet diusulkan oleh Pusat 
Penelitian Fisika – LIPI sebagai pionir, serta didukung oleh 
beberapa lembaga riset dan Perguruan Tinggi, antara lain: 
Pusat Penelitian Elektronika dan Telekominikasi – LIPI, 
Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir – BATAN dan 
Departemen Fisika UI. 

III. III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Bahan baku baku magnet berbasis ferrit Fe2O3 (E-Merck)

mempunyai pola difraksi sinar X diperlihatkan pada gambar 
4.
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Gambar 4. Pola difraksi sinar-x Fe2O3 produk Merck
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Ukuran butiran kristalit yang semakin halus diprediksi 
adanya pelebaran puncak difraksi. Artinya semakin mudah 
pembentukan fasa BaO.6Fe2O3, karena interdifusi atom-atom 
dan peningkatan total ukuran luas permukaan [6]. Pada 
gambar 5 memperlihatkan pola difraksi sinar X dari 
campuran serbuk yang telah di milling sebagai fungsi waktu 
(20, 30, dan 50 jam).

Proses perlakuan panas 800 dan 1000 ºC untuk 
mengetahui proses pembentukan fasa dan mekanisme difusi 
atom melalui permukaan [7]. Oleh sebab itu semakin halus 
serbuk dan proses kompaksi tinggi akan memudahkan 
proses difusi.

Pola difraksi sinar-X bahan BaO.6Fe2O3 (komersial) 
terlihat pada gambar 6. Dari gambar tersebut terlihat bahwa 
bahan tersebut terkristalisasi dengan baik dan berfasa 
tunggal.
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BaO.6Fe2O3-standard

Pola difraksi untuk cuplikan yang dipanaskan pada 
suhu 800 dan 1000ºC  selama 4 jam dalam atmosfir, terlihat 
pada Gambar 7 dan 8.

Hasil pengamatan dengan difraksi Sinar-X (XRD), 
terlihat jelas perbedaan antara cuplikan yang dipanaskan 
dengan suhu 800 dan 1000 ºC. 

Fasa BaO.6Fe2O3 telah mulai terbentuk pada suhu 800 ºC,  
tetapi sistem kristalitnya belum sempurna. Pada saat 
pemanasan dilanjutkan 1000 oC, sudah terbentuk fasa  
BaO.6Fe2O3 dengan baik dan sangat sesuai dengan bahan 
hasil produk komersial. 

              

Pada proses sintering magnet permanen BaO.6Fe2O3

yang dilakukan dalam tungku listrik (furnace) dengan variasi 
temperatur 1000, 1050, 1100, 1150 dan 1050 oC dan ditahan 
selama 2 jam [8]. Sampel yang telah disintering ini kemudian 
dimagnetisasi dengan fixed electromagnet pada tegangan 220 
Volt.

Hasil pengukuran densitas dan porositas pada magnet 
permanen dengan variasi waktu penggilingan dan variasi 
suhu sintering 1000 – 1200 oC dengan interval 50 oC 
diperlihatkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil pengujian densitas

No T (oC)  tanpa milling

(g/cm3)
dengan milling

48 jam (g/cm3)

1 1000 2.78 3.02

2 1050 3.48 3.58

3 1100 3.63 3.87

4 1150 4.47 4.37

5 1200 4.05 4.21

Dari Tabel 1 terlihat bahwa nilai densitas berbanding 
lurus terhadap kenaikan suhu sinter, kemudian cenderung 
menurun pada temperatur sintering 1200 oC. Nilai densitas 
optimum 4,37 gr/cm3 diperoleh pada kondisi temperatur 
1150 oC, sedangkan nilai terendah pada temperatur 1000 oC 
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Gambar 5. Pola difraksi sinar-x prekursor BaO.6Fe2O3

variasi milling 20, 30 dan 50 jam

Gambar 6. Pola difraksi sinar-x BaO.6Fe2O3  standar 
(komersial)

Gambar 8. Pola difraksi sinar-x BaO.6Fe2O3 hasil 
annealing 1000ºC selama 4 jam

Gambar 7. Pola difraksi sinar-x BaO.6Fe2O3 hasil annealling 
800ºC selama 4 jam
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dengan nilai 3,02 gr/cm3. Penurunan densitas sampel pada 
suhu sintering 1200 oC kemungkinan disebabkan terjadinya 
deformasi sehingga terjadi penambahan volume total 
sampel. 

Pengujian porositas sampel magnet permanen 
ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Porositas

No T (oC) P tanpa Milling (%) P dengan Milling 48 
jam (%)

1 1000 34.96 32.19

2 1050 19.14 20.04

3 1100 17.83 15.68

4 1150 4.79 4.16

5 1200 2.05 3.90

Gambar 9. Histeresis BaO.6Fe2O3 pada 1000 oC

Dari Tabel 2 tampak bahwa nilai porositas cenderung 
menurun dengan naiknya temperatur sintering 1000 - 1200 
oC. Adanya penurunan porositas ini menunjukkan bahwa 
terjadinya proses pemadatan akibat pengaruh sintering yang 
menyebabkan rongga-rongga semakin kecil. Kondisi 
optimum dicapai pada waktu milling 48 jam dan suhu 
sintering 1200 oC  dengan nilai porositas yaitu 3,90 %. 
Kejadian ini menyebabkan butiran-butiran partikel 
bersebelahan bereaksi dan berikatan. Artinya sudah mulai 
melebur dan menutup sebagian pori-pori. Temperatur 
sintering yang semakin meningkat menyebabkan ukuran 
butiran lebih merata dan sampel memiliki sedikit pori.

Sifat magnet diuji dengan menggunakan Permagraph. 
Hasil pengujian ini berupa nilai induksi remanen (Br), nilai 
koersivitas (Hc), dan nilai energi produksi (BH-max) seperti 
terlihat pada gambar 9, 10, 11, dan 12 berikut.

Gambar 10. Histeresis BaO.6Fe2O3 pada 1050 oC.

Gambar 11. Histeresis BaO.6Fe2O3 pada 1150 oC

Gambar 12. Histeresis BaO.6Fe2O3 pada 1200 oC.

Gambar 13. Contoh magnet permanen BaO.6Fe2O3 untuk meteran 
air dari PT Multi Instrumentasi, Bandung

Dari kurva histerisis memperlihatkan bahwa terjadinya 
penyempitan kurva sejalan dengan meningkatnya 
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temperatur sintering. Seluruh data hasil uji sampel magnet 
permanen anisotropi BaO.6Fe2O3 dengan variasi temperatur 
sinter dapat disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Pengujian Sifat Magnet

Kondisi optimum dicapai pada nilai remanen (Br) dan 
nilai energi produksi (BHmax) magnet BaO.6Fe2O3 pada suhu 
1150 oC yaitu Br sebesar 1.51 kG dan BHmax sebesar 0.47 
MGOe. Peningkatan nilai remanen (Br) dan produk energi 
maksimum (BH) maks disebabkan pengaruh koersivitas 
yang berhubungan dengan ukuran butir fasa utama magnet 
dan remanen akibat domain magnet terorientasikan pada 
sumbu mudahnya, dan relatif tetap atau akan turun dalam 
batas tertentu.

Apabila sifat magnetik bahan sudah cukup baik, maka 
proses selanjutnya adalah melakukan kompaksi serbuk 
sesuai bentuk komponen akhir yang dibutuhkan. Rancangan 
fixtur akan dibuat sesuai kebutuhan komponen magnet 
untuk alat ukur aliran (meteran air) seperti diperlihatkan 
pada gambar 13.

Pada penelitian magnet berbasis NdFeB bonded [9,10]
dengan menggunakan bahan baku NQP-B diperlihatkan 
pola difraksinya seperti pada gambar 14.

Berdasarkan  hasil analisa dengan difraksi sinar X dan 
analisis dengan GSAS menunjukkan bahwa terdapat fasa 
Nd2Fe14B sebanyak 78,14 % [ICDD-96-100-8719] dan fasa Fe 
sebesar 21,86% [ICDD-96-901-3473]. 

Serbuk magnet permanen NdFeB dicetak dengan mould 
dies  = 20 mm dan t = 10 mm, menggunakan bahan polimer 
2 dan 5 % berat epoxy resin [11, 12]. 

Nilai densitas (), remanensi magnet (Br), koersivitas 
(Hc) dan energi produk (BH)max dari magnet NdFeB 
menggunakan polimer Epoxy Resin seperti terlihat pada 
Tabel 4 dan gambar 15.

Tabel 4. Nilai , Br, Hc dan BHmax dari magnet NdFeB 
menggunakan 2 % polimer Epoxy Resin

    

Kondisi optimum diperoleh pada 2 % epoxy resin 
dengan nilai  = 4,68 g/cm3, Br =5,60 kG, Hc = 7,68 KOe dan 
BHmax = 6,27 MGOe.

Analisa SEM dari magnet NdFeB yang ditambah dengan 
2%  dan 5% resin diperlihatkan pada gambar 16. 

No. T (oC) Br (kG) HcJ (kOe) BHmax

(MGOe)
1 1000 0.27 7.85 0.02
2 1050 1.06 5.32 0.24
3 1150 1.51 4.11 0.47
4 1200 1.5 1.85 0.3

Setelah disinter Sebelum disinter

a)

Gambar 14. Pola Difraksi Sinar X Sampel NQP-B

Gambar 15. Kurva Histerisis dari Magnet NdFeB dengan 
polimer Epoxy Resin
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Sedangkan bentuk sampel bonded magnet NdFeB yang 
telah dibuat diperlihatkan pada gambar 17.

Gambar 17. Sampel bonded magnet Nd-Fe-B berbentuk silinder 
= 20 mm dan t = 10 mm.

IV.  KESIMPULAN
Telah berhasil dibuat magnet permanen berbasis 

BaO6Fe2O3 dengan menggunakan bahan baku Fe2O3, dan 
BaCO3 atau SrCO3. 

Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa sintesis fasa 
Barium Ferrite mulai berlangsung pada suhu 800 oC, dan 
single-phase terjadi pada suhu 1000 oC. Proses sintering
dengan variasi suhu antara 1000 oC - 1200 oC dan ditahan 
selama 2 jam dapat meningkatkan nilai remanen magnetisasi 
(Br) dan nilai produk energi maksimum (BH max) dengan 
kecenderungan nilai koersivitas (HcJ) relatif stabil. Hasil uji 
sifat magnet tersebut menunjukkan nilai remanensi (Br) 
terbaik dihasilkan pada suhu sintering 1150 oC sebesar 1,51 
kG, dan nilai energi produksi (BHmax) sebesar 0,47 MGOe.

Formula ini dapat digunakan  sebagai substitusi 
komponen alat meteran air. Parameter-parameter proses 
yang mempengaruhi, seperti: komposisi, suhu pembakaran, 
lama pembakaran akan dijadikan sebagai tolok ukur untuk 
parameter uji coba produksi di PT Sintertech.

Bonded permanent magnet Nd-Fe-B dapat diaplikasikan 
untuk komponen elektronik, motor listrik, sensor dan 
sebagainya. Oleh karena itu pemilihan material Nd-Fe-B ini 

didasarkan pada kualitas dan sisi ekonomis magnet secara 
global. Kondisi optimum diperoleh pada 2 % epoxy resin 
dengan nilai  = 4,68 g/cm3, Br =5,60 kG, Hc = 7,68 KOe dan 
BHmax = 6,27 MGOe.

Konsorsium telah menghasilkan prototipe produk 
magnet permanen untuk sensor dan motor listrik dengan 
bahan magnet berbasis Ba/Sr-heksaferrit, membangun 
prototipe generator listrik mini, sistem produksi magnet 
skala industri di PT Sintertech dengan kapasitas 500-1000 
pcs/ hari. Di samping itu, konsorsium magnet juga telah 
melakukan studi awal kelayakan ekonomi industrialisasi 
magnet nasional, pengembangan konsorsium magnet, 
menyelenggarakan workshop, focus group discussion 
(FGD), dan tersedianya website konsorsium magnet 
nasional. 

DAFTAR PUSTAKA
[1] Benecki, W.T., (2008),  A Producer’s and Buyer’s 

Perspective: The Permanent Magnet Outlook, Magnetic  
Conference, Denver, Colorado, USA.

[2] Rencana Strategis Kementrian Riset dan Teknologi 
Tahun 2010-2014 (2010), Kepmenristek no: 
03/M/Kp/1/2010.

[3] Rencana Strategis Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia Tahun 2010-2014 (2010, Peraturan Kepala 
LIPI. Nomor 01/E/2010.

[4] Manaf, A., (2007), Potensi Bahan Lokal dalam 
Pengembangan Material Magnet untuk Industri di 
Indonesia, Jurnal Sains Materi Indoensia, Edisi Khusus.

[5] Collocott, S.J., Dunlop, J. B., Lovatt, H.C and. Ramsden, 
V.S, (2007) Rare-Earth Permanent Magnets: New Magnet 
Materials And Applications, CSIRO Division of 
Telecommunications and Industrial Physics, Lindfield, 
NSW, Australia. 

[6] Priyono., Manaf, A., (2007), Subsitusi Mn dan Ti pada 
Struktur Fasa Magnetik Barium Hexaferrite Melalui 
Teknik Pemaduan Mekanik (Mechanical Alloying), Jurnal
Sains Materi Indonesia, Edisi Khusus, halaman 144-147.

[7] Priyono., Manaf, A., (2007), Subsitusi Mn dan Ti pada 
Struktur Fasa Fe2O3 Melalui Teknik Mechanical Alloy, 
Proceeding 4th Kentingan Physics Forum, Solo, halaman 
25-30.

[8] Priyono., Manaf, A., (2008), Pembentukan Nanophase 
Berium Hexaferrite Tersubsitusion Mn dan Ti dengan 
Metoda Alloy Mekanik, Proceeding Seminar Nasional 
Metalurgi dan Material (SENAMM) 2, halaman A22-06.

[9] Purwanto, S., Ridwan, Mujamilah, Adi, W.A., dan 
Ahmad S., (2002), Status Penelitian Bahan Giant 
Magnetoresitance Paduan Logam Tanah Jarang di P3IB –
BATAN, Jurnal Sains Materi Indonesia, Vol. 3, No. 2, 
halaman 113-116.

Gambar 16. Foto SEM dari Magnet NdFeB dengan 30 jam 
HEM, a. 5% resin dan b. 2% epoxy resin.

b)



0852: Priyo Sardjono dkk.MT-108

[10] Ginting, M., Muljadi dan Sebayang, P., (2006), 
Pembuatan Magnet Permanen Isotropik Berbasis Nd-Fe-
B dan Karakterisasinya, Jurnal Teknologi Indonesia, Vol.
29, No. 1, halaman 27–30.

[11] Drak, M., Dobrzański, L.A.., (2007), Hard magnetic 
materials Nd-Fe-B/Fe with epoxy resin matrix, Journal 
of Achievements in Materials and Manufacturing 
Engineering, Vol 24.

[12] Sardjono, P., Adi, W. A., Sebayang, P dan Muljadi.,
(2012), Analisis Fasa dan Sifat magnetik Pada Komposit 
BaFe12O19/Nd2Fe14B Hasil Mechanical Milling. Jurnal 
Sains Materi Indonesia, Vol. 13, No.2, halaman 146-152.


