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ABSTRACT 
 

To manufacture a ceramic dielectric made from CSZ 99.5% and 0.5% B2O3 with solid-

state reaction has been investivigated. Characterization has been carried out after 

sintering with temperature of 900 
o
C, 1000 

o
C and 1100 

o
C for 2 hours respectively. The  

XRD analysis showed that only a cubic phase in 900 
o
C but with cubic phase and 

monoclinic phase sintered obtained at temperature 1000 
o
C and 1100 

o
C significantly. 

The  monoclinic phase rises at temperature of 1000 to 1100 
o
C. The data showed that 

microstructure porosity and grain size were larger with increasing temperature of 

sintering. The dielectric constant increases with rising temperature sinter. The 

significant increase in the value of the constant temperature of sintering occurs from 

900 to 1000 
o
C. This concludes that sintering temperature influences the characteristics 

of ceramic dielectrics.  

Keywords: Calcia Stabilizied Zirconia, B2O3, Dielectric Constant, Sintering 

 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian pembuatan keramik dielektrik yang terbuat dari campuran 99.5% CSZ dan 

0.5% B2O3 dengan reaksi zat padat telah dilakukan. Karakterisasi dilakukan setelah 

disintering dengan suhu 900, 1000 dan 1100 
ᵒ
C masing-masing selama 2 jam. Analisis 

XRD menunjukkan bahwa keramik hanya berfase kubik pada suhu 900 
ᵒ
C tetapi berfase 

kubik dan monoklinik pada suhu sinter 1000 
ᵒ
C dan 1100 

ᵒ
C. Fase monoklinik semakin 

banyak dengan kenaikan suhu dari 1000 
ᵒ
C ke 1100 

ᵒ
C. Data struktur mikro 

memperlihatkan bahwa porositas dan ukuran butir semakin besar dengan meningkatnya 

suhu sintering. Konstanta dielektrik meningkat dengan kenaikan suhu sinter. 

Peningkatan signifikan nilai konstanta terjadi dari suhu sintering 900  ke 1000 
ᵒ
C. Ini 

menunjukkan bahwa suhu sintering sangat mempengaruhi karakteristik keramik 

dielektrik yang telah dibuat. 

Kata kunci : Calcia Stabilizied Zirconia, B2O3, Konstanta dielektrik, Sintering 
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PENDAHULUAN 

 

 Zirkonia (ZrO2) merupakan salah satu keramik yang dapat dimanfaatkan untuk 

bahan struktural dan fungsional.Untuk mendapatkan kestabilan molekul, kepadatan 

yang baik serta kestabilan struktur kristal yang diharapkan, ZrO2 ditambahkan dengan 

oksida lainnya antara lain CaO (Manicone et al, 2007). Penambahan CaO ini bertujuan 

untuk mendapatkan struktur kubik pada suhu rendah. CSZ memiliki keunggulan seperti 

konduktivitas oksida yang besar, kekuatan mekanik yang tinggi dan konduktuvitas ionik 

yang tinggi (Qian Shien et.al, 2009). CSZ banyak diaplikasikan sebagai elektrolit, 

refraktori keramik dan seperti yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu  material 

dielektrik. Karakter material untuk dijadikan suatu bahan dielektrik yang baik antara 

lain adalah isolator, daya serap air yang rendah , konduktivitas ionik yang tinggi dan 

tahan terhadap temperatur yang tinggi (Vlack, 2004). Karakter – karakter tersebut dapat 

dipenuhi oleh CSZ sehingga berpotensi menjadi material dielektrik. CSZ tidak dapat 

mengalirkan elektron namun mengalirkan ion pada suhu tinggi. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini digunakan CSZ sebagai material dielektrik. 

Untuk meningkatkan sifat dielektrik CSZ dapat dilakukan dengan metode 

penambahkan zat aditif dan pengendalian butir pada saat sintering. Penambahan zat 

aditif yang memiliki titik leleh yang rendah diharapkan mampu membasahi butir CSZ 

sehingga dapat memacu pertumbuhan butir dengan lebih cepat pada saat proses 

sintering dilakukan. Dalam penelitian ini dipilih B2O3 yang memiliki titik leleh 450
  
C 

dengan persentase 0.5%. Penambahan B2O3 juga diharapkan mampu meperbesar butir 

CSZ pada tahap liquid phase sintering. Semakin besar butir CSZ yang dihasilkan maka 

jalan bebas rata-rata ion oksigen semakin besar sehingga ion oksigen mudah untuk 

bergerak. Karakteristik CSZ yang seperti ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

dielektrik. Dengan banyaknya kekosongan oksigen dan butir yang semakin besar 

diharapkan polarisasi ionik pada CSZ ini dapat dengan mudah terjadi.  

Sintering salah satu proses yang sangat penting dalam pembuatan suatu bahan 

termasuk dalam pembuatan material dielektrtik. Suhu sintering yang berbeda akan 

menghasilkan karakteristik berupa besar butir dan fasa segresi pada batas butir 

agglomerasi yang berbeda pula (Raharjo dkk, 2008). Dengan adanya kontrol suhu pada 

proses sintering dan penambahan zat aditif diharapkan besar butir CSZ meningkat. 

Pada  penelitian ini pembuatan keramik dengan bahan dasar Calcia Stabilizied Zirconia 

melalui proses penambahan 0.5% B2O3 yang kemudian disinter dengan suhu 900 
ᵒ
C, 

1000 
ᵒ
C dan 1100 

ᵒ
C  masing-masing dengan waktu 2 jam serta karakterisasi keramik 

tersebut dengan LCR meter, X-Ray diffractometer (XRD) dan Scanning Electron 

Microscopy (SEM). Dengan adanya kontrol suhu sinter diharapkan pengaruhnya 

terhadap nilai dielektrik dapat terlihat. 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pembuatan serbuk CSZ 

Tahapan yang pertama adalah membuat dua larutan, larutan 1 merupakan 

campuran asam sitrat (C6H6O7) dengan aquades (H2O) dan larutan dua merupakan 

campuran CaO dengan HCl. Kedua larutan di campurkan dan diaduk hingga homogen. 

Larutan yang homogen tersebut ditambahkan dengan ZrCl2.8H2O dan diaduk hingga 
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homogen. Ukur pH larutan dengan menambahkan larutan NH4OH sehingga pH menjadi 

5. Proses selanjutnya adalah pemanasan larutan tersebut. Larutan dipanaskan pada suhu 

80 
ᵒ
C sampai terbentuk gel, kemudian pindahkan gel tersebut kedalam cawan setelah itu 

panaskan pada suhu 200 
ᵒ
C sampai mengering (± 1 jam). Setelah mengering naikkan 

suhu menjadi 400 
ᵒ
C sampai menghitam (± 1 jam). Kemudian suhu dinaikkan lagi 

menjadi 800 
ᵒ
C selama 4 jam untuk mendapatkan serbuk putih. Serbuk ini dinamakan 

CSZ, yang kemudian digerus sampai halus. Prosesnya dapat dilihat pada Gambar 1: 

 

Asam sitrat 

(C6 H8 O7)
H2O

Larutan 1

CaO HCl

Larutan 2

Pencampuran hingga homogen

penambahan ZrCl2.8H2O

Pengukuran pH Larutan

Pengontrolan pH dengan 

penambahan  NH4OH

Pemanasan pada suhu :

1. 80 ᵒC sampai terbentuk gel, 

2. 200 ᵒC (± 1 jam) ,

3. 400 ᵒC (± 1 jam),

4. 800 ᵒC selama  4 jam menjadi serbuk

Serbuk CSZ
 

 

Gambar 1. Alur pembuatan serbuk CSZ  

2. Pembuatan dan Karakterisasi Keramik CSZ-B2O3  
 

Keramik CSZ-B2O3 dibuat melalui pencampuran dengan komposisi 99,5% CSZ 

dan 0.5% B2O3. Pencampuran dilakukan dengan cara digerus selama 1 jam. Kemudian 

campuran akan dibuat menjadi padatan berupa pelet dengan menggunakan mesin 

pressing. Sampel ditimbang seberat 0.18 gram kemudian dimasukkan kedalam cetakan 

dengan diameter 8 mm dan di pressing dengan tekanan 50 kg/cm
2
.  

Hasil pressing yang berupa pelet akan di sintering pada variasi suhu 900 
ᵒ
C, 

1000
ᵒ
C dan 1100

ᵒ
C selama 2 jam dengan kenaikan suhu 5 

ᵒ
C/menit. Sintering 

merupakan proses penggabungan partikel-partikel serbuk dan mengurangi banyaknya 
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porositas sehingga mendapatkan hasil padatan yang baik. Prosesnya dapat dilihat pada 

Gambar 2 (a): 

 

Serbuk CSZ B2O3

Pencampuran dan penggerusan hingga homogen

Penimbangan @ 0.18 gram

Pengepresan dengan tekanan 50 kg/cm
2

Penyinteran dengan suhu 900, 1000, 1100 
0
C selama 2 jam

 
 

(a) 
 

 

Hasil sintering pada suhu 900 ᵒC, 1000 ᵒC, 1100 ᵒC 

selama 2 jam

Metalisasi dengan pasta 

perak

Pemanasan pada suhu 

700 ᵒC selama 5 menit

Pengukuran kapasitansi

Karakterisasi struktur 

kristal dan struktur 

mikro

 
 

(b) 

 

Gambar 2. (a) Alur proses pembuatan pelet keramik CSZ-B2O3,  (b)  proses 

karakterisasi keramik CSZ-B2O3 

 

Karakteristik sampel CSZ-B2O3 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 (b) yaitu 

karaktarisasi sifat listrik dengan menggunakan LCR meter yang dihubungkan dengan 

tungku pemanas. Sebelum dikarakterisasi terlebih dahulu dilapisi dengan pasta perak di 



5 
 

kedua sisi permukaannya. Kemudian dilakukan karakterisasi dengan variasi frekuensi 

20Hz, 100Hz, 300Hz, 500Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz, 500KHz, 1MHz, 3MHz, dan 

5MHz serta dengan variasi suhu operasional yang dimulai dengan suhu ruang, 100 
ᵒ
C, 

150 
ᵒ
C, 200 

ᵒ
C, 250 

ᵒ
C dan 300 

ᵒ
C untuk mendapatkan nilai kapasitansi. 

 Sampel CSZ-B2O3 juga akan dikarakterisasi dengan menggunakan X-ray 

Diffractometer untuk mengetahui struktur kristal dari sampel tersebut. Setelah proses 

karakterisasi struktur kristal, sampel akan dikaraktersasi struktur mikro dengan 

menggunakan Scanning Electron Microscopy. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Struktur Kristal Keramik CSZ-B2O3 

Berikut pola difraksi sinar X pada keramik CSZ-B2O3 0.5% yang disinter pada 

suhu  900 °C, 1000 °C, 1100 °C  selama 2 jam.  

 
 

Gambar 3. Pola difraksi sinar X keramik CSZ – B2O3 0.5 %  dengan suhu sintering    

900 °C, 1000 
o
C dan 1100 

o
C 

 

 Gambar 3 menunjukkan bahwa  suhu berpengaruh terhadap perubahan struktur 

kristal keramik CSZ - B2O3. Hasil analisis XRD dengan penambahan bahan B2O3 pada 

keramik CSZ sebanyak 0.5 % di setiap masing - masing suhu sintering diketahui  bahwa 

suhu sintering sangat berpengaruh besar terhadap perubahan fase keramik yang dibuat. 

Pada suhu 900 °C keramik mempunyai fase berstruktur kristal kubik (fase kubik) yang 

memiliki parameter kisi 5.0991   serta memiliki orientasi bidang (111), (200), (220), 

(311), (222), (400), (331), (420) pada sudut 2 yaitu 30.30, 35.22, 50.48, 60.92, 74.7, 

82.06, 85.66. Parameter kisi dan orientasi bidang yang didapat cocok dengan data 

JCPDS no 27-0997. Pada suhu sintering 1000 
°
C selain fase kubik terdapat pula sedikit 

fase monoklinik ZrO2 (fase berstruktur kristal monoklinik). Terbentuknya fase 
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monoklinik ZrO2 tersebut sebagai akibat penguapan B2O3  yang memiliki titik leleh 450 

°C dan mulai menguap pada suhu 1000 
ᵒ
C. Fase monoklinik pada suhu ini mempunyai 

parameter kisi 5.2039   serta memiliki orientasi bidang (111), (111), (200), (211), 

(022), (202), (0.13), pada sudut 2 yaitu 28.42, 31.63, 35.38, 40.96, 49.39, 54.31, 55.69. 

Parameter kisi dan orientasi bidang didapatkan setelah dicocokkan dengan data JCPDS 

no 37-1484. 

Untuk suhu sintering 1100 
°
C dihasilkan struktur kristal yang sebagian besar 

adalah monoklinik. Terbentuknya struktur kristal monoklinik ini diakibatkan penguapan 

B2O3 yang terjadi pada keramik CSZ-B2O3 tersebut. Kehadiran fase monoklinik tersebut 

juga kerena B2O3 yang mendestabilisasi strukturnya. Terlihat pada suhu 1100 
 
C struktur 

kristalnya menjadi semakin memburuk. Dilihat dari intensitas yang dihasilkan kenaikan 

terjadi pada suhu 1000 °C  dan menurun pada suhu 1100 
 
C. Fase monoklinik pada suhu 

ini mempunyai parameter kisi 5.1396   dan memiliki orientasi bidang (111), (111), 

(200), (211), (022), (202), (013) pada sudut 2 yaitu 28.42, 31.63, 40.96, 49.39, 54.31, 

55.69. Parameter kisi dan orientasi bidang ini dicocokkan dengan data JCPDS no 13-

0307. 

 

B. Struktur Mikro Keramik CSZ-B2O 

Berikut hasil SEM dari keramik CSZ – B2O3 0.5%  pada suhu sinter  900 
°
C, 1000 

°
C, 1100 

°
C  selama 2 jam  

 

  

(a) 

 

 

(b) 



7 
 

 

(c) 

Gambar 4. Struktur mikro CSZ – B2O3 0.5% pada suhu sinter (a) 900 °C , (b) 1000 °C, 

(c) 1100 °C  masing-masing selama 2 jam 

Penambahan zat aditif B2O3 sebanyak 0.5% pada keramik CSZ terlihat bahwa 

perubahan suhu sangat mempengaruhi struktur mikro keramik ini. B2O3 yang memiliki 

titik leleh 450 °C akan mengalami penguapan diatas suhu 1000 °C. Pada suhu 900 °C 

terlihat pori yang terbentuk masih sedikit. Pada suhu 1000 °C pori yang terbentuk 

semakin banyak terlebih pada yang 1100 °C. Ukuran butir juga semakin besar 

sehubungan dengan semakin besarnya suhu sintering. Ini disebabkan oleh B2O3 yang 

menguap pada suhu tinggi. Selain pengaruh suhu sintering perbesaran butir juga 

diakibatkan oleh B2O3 yang mempercepat pertumbuhan butir pada tahap liquid phase 

sintering.  B2O3 yang meleleh pada saat sintering membasahi butir yang mengakibatkan 

pertumbuhan butir semakin cepat dan membesar yang mengakibatkan banyak pori yang 

terbentuk. 
 

C. Dielektrik Keramik CSZ-B2O3 
 

Untuk mengetahui nilai konstanta dielektrik keramik CSZ-B2O3 diukur terlebih 

dahulu tebal dan diameter keramik yang bertujuan untuk mencari luas dari keramik 

tersebut. Kemudian nilai kapasitansi keramik tersebut diukur dengan menggunakan 

LCR meter. Pengukuran dilakukan mulai dari suhu ruang sampai pada suhu 300
 o

C. 

Hasil pengukuran tersebut akan menghasilkan hubungan antara nilai konstanta 

dielektrik (k) dengan frekuensi (f) yang ditunjukkan pada Gambar 5: 
 

 

(a) 
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(b) 

 

 
(c) 

 

Gambar 4.3 Grafik hubungan antara nilai konstanta dielektrik dengan 

frekuensi pada keramik CSZ – B2O3 yang di sinter pada suhu 

(a) 900 
ᵒ
C,     (b) 1000 

ᵒ
C dan (c) 1100 

ᵒ
C dengan suhu operasional 

pengukuran dari suhu ruang (SR) – 300 
 
C 

 

Dari gambar 5 a, b dan c terlihat pengaruh suhu sinter terhadap nilai konstanta 

dielektrik. Grafik hubungan antara konstanta dielektrik dengan frekuensi menunjukkan 

bahwa nilai konstanta dielektrik menurun terhadap nilai frekuensi yang semakin besar. 

Pengaruh suhu sintering terhadap nilai konstanta dielektrik juga terlihat. Nilai konstanta 

dielektrik semakin meningkat dengan kenaikan suhu sintering. Kondisi ini terlihat 

dengan jelas pada frekuensi 20 Hz. Pada frekuensi 200 - 2MHz efek suhu sinter tidak 

mengalami perubahan yang signifikan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6 dan 

Tabel 1. 
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Gambar 6. Grafik hubungan anatara nilai konstanta dielektrik dengan frekuensi pada 

keramik CSZ-B2O3 pada masing-masing suhu sinter dengan suhu 

operasional 300 
 
C 

 
 

Tabel 1.  Nilai konstanta dielektrik pada suhu operasional 300 
 
C 

f 
K 

900  C 1000  C 1100  C 

20 Hz  495 4710 16400 

300 Hz 100 1120 2250 

500 Hz 94,9 1030 904 

1 KHz 73,3 776 644 

10 KHz 30,3 369 264 

50 KHz 18,4 234 207 

100 KHz 16,6 200 194 

500 KHz 16,1 166 174 

1 MHz 16,4 166 178 

3 MHz 16,7 172 187 

5 MHz 16,6 183 198 

 
 

KESIMPULAN 
 

Peningkatan suhu sinter mempengaruhi pembentukan fase kristal yang terjadi di 

dalam keramik CSZ-B2O3. Perubahan suhu dari 900 
o
C ke 1100 

 
C menghasilkan fase 

monoklinik. Makin tinggi suhu, makin banyak fase monoklinik yang terbentuk. Pada 

suhu 900 
ᵒ
C keramik mempunyai satu fase yaitu kubik. Pada suhu 1000 

ᵒ
C dan 1100 

ᵒ
C  
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keramik mempunyai dua fase yaitu kubik dan monoklinik. Dalam hal struktur mikro, 

ukuran butir dan porositas  semakin meningkat dengan naiknya suhu sintering. Nilai 

konstanta dielektrik semakin besar dengan kenaikan suhu dari 900 
ᵒ
C ke 1000 

ᵒ
C.  Nilai 

konstanta dielektrik pada frekuensi 20Hz mengalami peningkatan seiring dengan 

meningkatnya suhu sintering pada suhu operasional 300 
ᵒ
C. Suhu optimal pada 

penelitian ini adalah suhu 1000 
ᵒ
C dikarenakan pada suhu sinter 1100 

o
C nilai konstanta 

dielektrik mengalami penurunan. 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 
 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Drs. Dani Gustaman M.Eng yang 

telah membimbing selama penelitian di Pusat Nuklir Bahan dan Radioaktif Bandung. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Salomo M. Si yang telah 

membimbing penulisan skripsi saya. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih 

kepada bapak Dr. Saktioto M.Phil yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan  

karya ilmiah ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Manicone, F.P, Iommetti, P.R, Raffeali, Luca. (2007). An overview of zirconia 

ceramics: Basic properties and clinical applications. journal  of  dentistry. 35-819 

– 826. 

Raharjo, J., Dedikarni, dan Daud, W.R.W..  (2007). Perkembangan Teknologi  

Material Pada Sel Bahan Bakar Padat Suhu Operasi Menengah. Jurnal Sains 

Materi Indonesia. 10, (1), 28-34.   

Shien, Qian, dkk. (2009). Change of phase composition in calcia stabilizied zirconia 

ceramics using a boric acid additive. Journal of the Ceramics society of Japan. 

117 [4] 449-451 

Vlack, Van  L.H. (2003). Elemen – elemen Ilmu dan Rekayasa Material. Alih bahasa: 

Ir. Sriati Djaparie. M. Met. (Edisi Ke Enam). Jakarta: Erlangga 
 


