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RINGKASAN 

Perkembangan sains dan teknologi saat ini sangat berkembang pesat pada seluruh 
bidang terapan tidak terkecuali pada bidang teknologi nanopartikel. Salah satu kelebihan 
penggunaan teknologi nanopartikel ini adalah material yang dihasilkan dapat memiliki sifat 
listrik dan  magnetik yang lebih baik dibandingkan dengan material yang ada sebelumnya. 
Salah satu pemanfaatan teknologi nanopartikel yang berkembang pesat dan masih tergolong 
baru karena pemanfaatannya masih rendah saat ini adalah dalam bidang pengaplikasian 
carbon nanotubes.  

Carbon nanotubes merupakan material yang terbuat dari struktur karbon berskala 
nanometer dan mempunyai karakteristik mekanik dan dielektrik yang sangat baik. Struktur 
Carbon nanotubes ditemukan pertama kali oleh Sumio Iijima pada tahun 1991 dan 
berdasarkan jumlah dindingnya, Carbon nanotubes dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 
Single-walled Carbon Nanotubes (SWNT) dan Multi-walled Carbon Nanotubes (MWNT). Multi-
walled carbon nanotubes (MWNT) merupakan jenis carbon nanotubes dengan jumlah 
dinding jamak yang tersusun dari struktur silinder graphene berongga yang dapat dimasuki 
material tambahan seperti logam sehingga dapat mengubah sifat mekanik, listrik, dan 
magnetiknya. MWNT berdasarkan banyak penelitian yang telah dilakukan mempunyai 
karakteristik listrik dan mekanik yang sangat baik seperti konduktivitas listrik lebih tinggi 
daripada tembaga dan kekuatan regang yang tinggi. Sampai saat ini pemanfaatan MWNT  
masih tergolong rendah dan hanya terkonsentrasi pada pemanfaatan sifat mekaniknya saja.  

Tujuan dari program ini adalah untuk menentukan sifat listrik dan magnetik dari filler 
MWNT dipadu NiFe2O4 (NiFe2O4-MWNT) dengan Polyvinil Alcohol (PVA) sebagai 
matriksnya sehingga dapat diketahui karakteristik dari nanokomposit yang dibuat kemudian 
berdasarkan uji LCR dan VSM utnuk mengetahui kelayakan sampel menjadi bahan sensor. 
Pada penelitian ini dilakukan penggabungan antara NiFe2O4-MWNT dengan PVA 
menggunakan metode simple mixing kemudian dilanjutkan dengan pemvariasian konsentrasi 
matriks-filler sebagai bahan penyusun sebanyak 5 sampel dan dilanjutkan dengan proses 
karakterisasi XRD,SEM,LCR, dan VSM. 

Kata kunci : MWNT, NiFe2O4, Nanokomposit, Sensor, Sifat fisis 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan sains dan teknologi saat ini sangat berkembang pesat pada seluruh 
bidang terapan tidak terkecuali pada bidang teknologi nanopartikel. Salah satu kelebihan 
penggunaan teknologi nanopartikel ini adalah material yang dihasilkan dapat memiliki sifat 
listrik dan  magnetik yang lebih baik dibandingkan dengan material yang ada sebelumnya. 
Salah satu pemanfaatan teknologi nanopartikel yang berkembang pesat dan masih tergolong 
baru karena pemanfaatannya masih rendah saat ini adalah dalam bidang pengaplikasian 
carbon nanotubes, material ini  melalui banyak peneltian yang telah dilakukan memiliki sifat 
unggul dibandingkan dengan material lain diantaranya adalah konduktivitas panas lebih 
tinggi daripada berlian, lebih ringan daripada aluminium, serta modulus young dan kekuatan 
regang yang tinggi. Namun  Pengaplikasian carbon nanotubes  terutama di Indonesia hanya 
terkonsentrasi pada sifat mekanik yang dimiliki seperti yang dilakukan oleh Haryo Wibisono 
pada tahun 2010 penambahan carbon nanotubes pada komposit serat tandan kosong kelapa 
sawit mampu meningkatkan kekuatan tarik, tekuk, dan modulus elastisitas komposit. Didi 
Prayitno (2012) melakukan simulasi komputasi yang menyimpulkan bahwa penambahan 
CNT dapat meningkatkan kekuatan flexural pelat bipolar komposit polymer electrolyte 
membrane fuel cell (PEMFC). 

Selain pemanfaatan sifat mekanik yang dimiliki, carbon nanotubes juga mempunyai 
sifat dielektrik yang sangat baik, hal ini dibuktikan oleh Paul McEuen pada tahun 2002 
dengan memanfaatkan carbon nanotubes menggantikan fungsi Silikon  sebagai 
semikonduktor pada pengembangan teknologi sensor berbasis oksida semikonduktor dengan 
hasil konduktivitas lebih baik dibandingkan dengan teknologi berbasis oksida semikonduktor 
lainnya. Pengisian rongga yang terdapat pada CNT baik jenis SWNT maupun MWNT 
menggunakan logam seperti Ni, Fe, dan Co merupakan studi lanjutan yang sangat menarik 
dan banyak dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, hal ini dikarenakan 
pengisian rongga CNT dengan logam dapat mempengaruhi karakteristik bahan seperti sifat 
magnetik dan konduktivitas bahan yang berbeda jika dibandingkan dengan masing-masing 
material penyusunnya. Pemanfaatan sifat yang dimiliki oleh carbon nanotubes (CNT) yang 
disisipkan oleh material logam Ni, Fe, dan Co akan meningkatkan sifat listrik dan magnetik 
sehingga dapat dihasilkan material baru sebagai bahan dasar pembuatan sensor magnet. Pada 
penelitian ini nanokomposit dibuat dengan menggunakan metode simple mixing. Prosesnya 
meliputi pembukaan CNT yang akan diimpregnasi dengan perlakuan sonikasi untuk 
memastikan bahwa pada seluruh nanotube akan terisi oleh NiFe2O4. 

Rumusan Masalah  

Apakah nanokomposit dengan matriks PVA dan filler NiFe2O4-MWNT yang dibuat 
menggunakan  metode simpel mixing mempunyai sifat listrik dan magnetik yang baik 
sehingga dapat dimanfaatkan pada bidang nanoteknologi sebagai bahan utama sensor 
magnet? 

Tujuan Penelitian 

Mendapatkan optimasi nanokomposit pada variasi konsentrasi matriks PVA dan filler 
NiFe2O4-MWNT menggunakan metode simple-mixing serta menentukan sifat listrik dan 
magnetik dari nanokomposit yang dibuat.  

 



7 
 

Luaran yang Diharapkan 

1. Terwujudnya komposisi konsentrasi optimum antara matriks dan filler dalam  
pembuatan nanokomposit PVA/NiFe2O4-MWNT sebagai bahan dasar divais 
elektronik. 

2. Seminar nasional dan 1 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi  
 

Kegunaan Program 

Keseluruhan dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai langkah maju untuk 
pengembangan dunia nanoteknologi khususnya dalam pemanfaatan material baru carbon 
nanotubes sebagai komponen utama penyusun divais elektronik sebagai sensor magnet. 

 
 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Nanokomposit 

Komposit (composite) menurut Astley (2001) mempunyai arti susunan atau gabungan 
yang terdiri dari dua atau lebih material yang berbeda baik dari segi bentuk ataupun 
komposisi kimianya sehingga jika digabungkan dengan metode yang sesuai dapat 
menghasilkan material baru yang lebih baik dari penyusunnya, material penyusun komposit 
terdiri atas dua bagian yakni matriks (pengikat) dan filler (penguat). Berdasarkan material 
penyusun dari filler-nya komposit terbagi menjadi tiga kelompok besar yaitu komposit matrik 
logam, komposit matrik polimer, dan komposit matrik keramik. 

 

Gambar 1 Klasifikasi material komposit berdasarkan matrik 

Nanokomposit merupakan gabungan yang terdiri dari dua bahan atau lebih dengan 
sifat masing-masing bahan berbeda yang tersusun atas komponen matrik dengan menyisipkan 
bahan nanopartikel sebagai filler sehingga dihasilkan material baru dengan sifat yang lebih 
baik dibandingkan dengan bahan penyusun awalnya. Mengacu pada ukurannya sangat kecil 
yaitu kurang dari 100 nanometer membuat nanokomposit yang dihasilkan mempunyai 
karakteristik khusus yang tidak dimiliki bahan lain seperti kekuatan mekanik yang besar, hal 
ini dikarenakan ukurannya yang sangat kecil mengakibatkan luas permukaan yang tinggi 
sehingga ketika semakin banyak partikel yang berinteraksi akan mengakibatkan kekuatan 
mekanisnya semakin besar. Terdapat beberapa karakteristik lain yang dimiliki diantaranya 
adalah tahanan lelah (fatigue resistance) yang baik, tahan korosi, dan memiliki kekuatan jenis 
(rasio kekuatan terhadap berat jenis) yang tinggi. 
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Sifat Fisis Carbon Nanotube 

Carbon nanotube (CNT) merupakan material yang terbuat dari struktur karbon 
berskala nanometer dan mempunyai karakteristik mekanik dan dielektrik yang baik. Struktur 
Carbon nanotube ditemukan pertama kali oleh Sumio Iijima pada tahun 1991 ketika 
mempelajari permukaan elektroda graphite dengan menggunakan mikroskop elektron 
beresolusi tinggi, mempunyai struktur yang terbentuk dari setidaknya dua lapisan graphene 
(grafit berbentuk lembaran) dan secara umum mempunyai diameter berorde nanometer. 
Berdasarkan jumlah dindingnya, Carbon nanotube dapat dibedakan menjadi dua macam 
yaitu Singlewalled Carbon Nanotube (SWNT) dan Multiwalled Carbon Nanotube (MWNT). 
SWNT merupakan jenis Carbon nanotube yang terdiri dari silinder graphene individual 
berbentuk heksagonal dengan ukuran berkisar antara 1-2 nm. Dibandingkan dengan MWNT, 
jenis ini mempunyai tingkat keteraturan struktur lebih tinggi dan mempunyai kemampuan 
untuk mencapai waktu penggunaan yang lebih panjang. Menurut Ajayan (2005) Multiwalled 
Carbon Nanotubes  merupakan jenis Carbon nanotube yang tersusun atas silinder graphene 
terkonsentrasi dan mempunyai struktur yang lebih besar dibandingkan dengan struktur 
SWNT (gambar 2.a dan 2.b) 

 
Gambar 2 Struktur SWNT (a), MWNT (b) 

Berdasarkan karakterisasi yang dilakukan oleh Sumio Iijima pada tahun 1991, carbon 
nanotube  merupakan serat terkuat yang pernah ditemukan sampai saat ini. Carbon nanotube  
baik jenis SWNT maupun MWNT mempunyai sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan 
material lain seperti Stainless Steel dan Kevlar. Selain sifat mekanik yang sangat baik Carbon 
nanotubes juga mempunyai daya tahan yang sangat baik terhadap suhu tinggi, berdasarkan 
data yang didapatkan dari Sigma-Aldrich, Carbon nanotube  mempunyai titik leleh antara 
3.652 - 3.697 °C, Nilai titik leleh ini jauh melampaui bahan penyusun komposit yang lain.   

Karakteristik NiFe2O4 

 Material spinel ferit dengan tipe  AFe2O4 (A: Fe, Co, dan Ni) merupakan kelompok 
material magnetik yang mempunyai sifat elektromagnetik sangat baik sehingga banyak 
diaplikasikan dalam teknologi penyimpanan informasi, diagnosis kedokteran, pemanasan dan 
pendinginan menggunakan bahan magnetik, anoda pada baterai, dan katalis. NiFe2O4 

merupakan salah satu bagian kelompok spinel ferit yang paling penting dikarenakan NiFe2O4 

mempunyai nilai resistivitas yang lebih tinggi dibandingkan anggota lain pada kelompoknya 
sehingga sesuai untuk diterapkan sebagai bahan penunjang teknologi terutama untuk 
teknologi berbasis frekuensi tinggi. Gabungan dari dua material berbeda ini mempunyai 
beberapa karakteristik yang lebih baik seperti permeabilitas yang tinggi dan konstan terhadap 
perubahan suhu, tingkat saturasi yang tinggi, dan mempunyai bersifat feromagnetik 
sedangkan pada suhu yang tinggi bersifat paramagnetik. 
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BAB 3 METODE PELAKSANAAN PENELITIAN 

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah MWNT berupa black 
powder, Fe(NO3)3.9H2O berbentuk kristal berwarna putih, Ni(NO3)2.6H2O berbentuk kristal 
berwarna hijau tua, aquades, Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), dan  Polivinyl Alcohol (PVA). 

Alat 

Alat-alat yang digunakan adalah Gelas beaker, Spatula, Gelas Ukur, Stirer, Magnetik 
Stirer, Cawan Petri , Suntikan preparat dan Ultrasonikator. 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian diawali dengan pembuatan filler nanokomposit. Langkah pertama 
yang dilakukan adalah perhitungan berat massa logam yang digunakan yaitu Fe(NO3)3.9H2O 
dan (Ni3)2.6H2O dengan perbandingan 2 : 1, logam tersebut kemudian digabungkan dengan 
MWNT  seberat 1 gram lalu ditambahkan dengan Aquades hingga volume larutannya 100 ml 
dan diaduk menggunakan pengaduk magnetik selama 20 jam pada suhu 100 oC serta 
kecepatan pengadukan 360 rpm, langkah berikutnya dilakukan proses pendispersian filler 
NiFe2O4 dalam larutan SDS melalui proses ultrasonikasi selama 15 menit dengan suhu 40 
oC. Percobaan dilanjutkan dengan pembuatan matriks dengan bahan penyusun PVA, timbang 
10 gram PVA dan dicampur dengan Aquades hingga volumenya mencapai 100 ml kemudian 
diaduk selama 15 menit menggunakan pengaduk magnetik pada suhu 80 oC dan kecepatan 
pengadukan 360 rpm. Tahap selanjutnya adalah penggabungan antara filler dan matriksnya, 
pada penelitian ini dilakukan 5 variasi sampel perbedaan konsentrasi penyusun nanokomposit 
(Tabel 1). 

Tabel 1 Variasi konsentrasi komposisi matrik-filler nanokomposit 

Nama Sampel PVA (ml)  Filler (ml) % filler 
A 4.75 0.25 5 
B 4.50 0.50 10 
C 4.00 1.00 20 
D 2.50 2.50 50 

PVA 5.00 - 0 
Sampel nanokomposit NiFe2O4-MWNT dibiarkan di udara terbuka hingga kering lalu 
dikelupas lalu dilakukan analisis SEM, XRD, VSM, dan LCR. Diagram alir untuk sintesis 
NiFe2O4-MWNT ditunjukkan oleh Gambar 3. 
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Gambar 3 Sintesis NiFe2O4 – MWNT/PVA 

 

 

Pembuatan filler 

Fe(NO3)3.9H2O (4.278 gram) + Ni(NO3) 2.6H2O 

(2.6175 gram) + MWNT ( 1gram ) 

 

Larutan campuran + Aquabides 

hingga volume  100 ml, diaduk 20 

jam (T=100 oC, 360 rpm) 

 

Pembuatan matrik 

 

filler didispersi dengan SDS dan 

diultrasonikasi selama 15 menit 

 

10 gram PVA + Aquades 

hingga volume= 100ml, diaduk 

selama 15 menit (T=800C, 360 

rpm) 

Variasi konsentrasi filler-matrik (5 sampel) 

Karakterisasi SEM, XRD, LCR, dan VSM 
 

Analisis data 

Penulisan  
 

Selesai 
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Sintesis Nanokomposit NiFe2O4-Multiwalled Nanotube/PVA 

 
Gambar 4 Hasil sampel nanokomposit PVA dan NiFe2O4-MWNT/PVA, PVA (PVA 

PVA/filler 5%(A),  PVA/filler 10%(B), PVA/filler 20%(C), dan                
PVA/filler 50% (D) 

 Berdasarkan hasil sampel pada Gambar 4 didapati bahwa warna sampel bertambah 
hitam seiring dengan peningkatan konsentrasi filler penyusun sampel nanokomposit, hal ini 
mengindikasikan bahwa jumlah MWNT memang meningkat pada tiap variasi sampel 
tersebut. Peningkatan konsentrasi filler penyusun juga berpengaruh terhadap lamanya waktu 
yang yang dibutuhkan sampel untuk dapat dilepaskan dari petri disk, semakin besar 
konsentrasi filler maka semakin lama waktu yang dibutuhkan agar sampel tersebut dapat 
dikelupas dari petri disk, sampel A hanya membutuhkan waktu selama 16 jam sedangkan 
sampel D membutuhkan waktu selama 22 jam. 

Hasil Karakterisasi XRD 

 

Gambar 5 Karakterisasi XRD sampel PVA(pva), PVA dan NiFe2O4-MWNT/PVA, 
PVA/filler 5%(A),  PVA/filler 10%(B), PVA/filler 20%(C), dan PVA/filler 50% 
(D) 

Berdasarkan kesesuaian posisi puncak difraksi yang dihasilkan terhadap berkas 
JCPDS 10-0325 didapatkan bahwa mulai terbentuk fasa kristal NiFe2O4 terutama pada 
sampel D. Sampel D dengan perbandingan konsentrasi 2.5 ml matrik dan 2.5 ml filler 
mempunyai posisi puncak difraksi paling sesuai dengan material NiFe2O4 (JCPDS 10-0325) 
yakni pada posisi 18.36o, 34.76o, dan 37.12o,setelah dilakukan penghitungan paramteter kisi 
pada posisi sudut 18.36o diperoleh nilai parameter kisi sampel D  adalah  a = b = c = 8.36 Å, 
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besarnya nilai parameter kisi ini ternyata bersesuaian dengan hasil pengukuran yang telah 
dilakukan oleh peneliti lain yakni a = b = c = 8.34±4 Å. Pada sampel D ini pula terjadi 
penurunan intensitas puncak difraksi matrik PVA jika dibandingkan dengan sampel PVA (5 
ml PVA) yakni pada posisi sudut 19.4o dengan bidang orientasi (002), penurunan nilai 
intensitas ini terjadi dikarenakan fungsi PVA sebagai pengikat pada sampel nanokomposit 
mulai terganggu. 

Konduktivitas Sampel PVA dan Nanokomposit NiFe2O4-MWNT/PVA 

 
Gambar 6 Pengaruh peningkatan frekuensi terhadap konduktivitas sampel PVA (pva), PVA 

dan NiFe2O4-MWNT/PVA, PVA/filler 5% (A),  PVA/filler 10% (B), PVA/filler 
20% (C), dan PVA/filler 50% (D) 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa seiring dengan bertambahnya 
konsentrasi filler sebagai penyusun sampel akan mengakibatkan peningkatan nilai 
konduktivitas sampel itu sendiri. Berdasarkan penelitian ini, nilai konduktivitas yang 
dihasilkan dipengaruhi oleh besarnya ukuran  kristal yang terdapat di dalam sampel yang 
dibuat dimana semakin besar ukuran kristal filler yang terkandung pada suatu sampel akan 
meningkatkan nilai konduktivitasnya, hal ini terjadi disebabkan dengan semakin besar 
konsentrasi dan ukuran kristal filler akan mempermudah bergetarnya ion yang terdapat pada 
sampel sehingga pada akhirnya akan meningkatkan konduktivitas sampel. sampel D dengan 
konsentrasi filler terbesar yakni 2.5 ml dan memiliki ukuran kristalit yang paling besar yakni 
16.81 nm mempunyai nilai konduktivitas paling besar yakni 1.92 x 10-6 S/cm, besarnya nilai 
konduktivitas ini ternyata lebih tinggi dibandingkan nilai konduktivitas material NiFe2O4 

yang dihasilkan oleh peneliti lain yakni sebesar 1.81 x 10-8 S/cm pada suhu ruang. Pada 
sampel C dengan komposisi konsentrasi  1 ml filler dan 4.00 ml matrik mempunyai nilai 
konduktivitas maksimum sebesar 7.38 x 10-7 S/cm sedangkan  sampel B mempunyai nilai 
konduktivitas maksimum sebesar 4.60 x 10-7 S/cm. Pada sampel A dengan perbandingan 
konsentrasi 0.25 ml filler dan 4.75 ml matrik mempunyai nilai konduktivitas elektrik 
maksimum sebesar 9.87 x 10-8 S/cm nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 
konduktivitas maksimum sampel PVA yakni sebesar  2.17 x 10-8 S/cm, hal ini 
mengindikasikan bahwa penambahan konsentrasi filler dalam jumlah yang sedikit sudah 
mampu meningkatkan nilai konduktivitas dari sampel yang dibuat.  
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Struktur Morfologi Nanokomposit NiFe2O4-Multiwalled Nanotube/PVA 

    
(A)     (B)                       (C)                 (D) 

Gambar 7 Hasil pencitraan mikrografi nanokomposit NiFe2O4-MWNT/PVA, PVA/filler 5% 
(A),  PVA/filler 10% (B), PVA/filler 20% (C), dan PVA/filler 50% (D) 

Berdasarkan Gambar 6 di atas dapat diketahui bahwa penambahan konsentrasi filler 
pada sampel nanokomposit yang dibuat dapat meningkatkan kerusakan pada struktur 
permukaan sampel, hal ini terjadi dikarenakan seiring dengan bertambahnya konsentrasi filler 
dan konsentrasi PVA berkurang mengakibatkan fungsi PVA sebagai pengikat pada sampel 
nanokomposit menjadi terganggu, pada akhirnya ketika dilakukan penyinaran berkas elektron 
pada sampel mengakibatkan kerusakan struktur morfologi yang semakin parah, hal ini 
nampak jelas jika membandingkan hasil pencitraan mikrografi sampel A (0.25 ml filler dan 
4.75 ml PVA) dengan sampel D (2.5 ml filler dan 2.5 ml PVA) dimana pada sampel A tidak 
terjadi perubahan struktur PVA sedangkan pada sampel D terjadi perubahan struktur 
morfologi dari PVA sebagai pengikat pada sampel nanokomposit yang telah dibuat. 

 

Hasil Analisis Sebaran Unsur Menggunakan SEM/EDS 

Tabel 2 Sebaran unsur logam Ni, Fe, dan Oksigen nanokomposit NiFe2O4-MWNT/PVA 

Unsur 
Nama Sampel 

A B C D 

Ni 

        

Fe 
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O 

    
 

Berdasarkan sebaran unsur logam pada Tabel 3, telah terkonfirmasi bahwa logam Ni 
dan Fe tersebar merata pada seluruh bagian sampel yang diamati  hanya saja pada sampel B 
memang terjadi aglomerasi logam terutama jenis logam Fe sehingga mengakibatkan baik 
persentase atom maupun persentase massanya lebih besar dibandingkan sampel lain, 
terjadinya aglomerasi ini mengindikasikan bahwa untuk sampel B belum terjadi pemerataan 
distribusi logam pada seluruh bagian sampel. 

Sifat Magnetik Nanokomposit NiFe2O4-MWNT/PVA Menggunakan VSM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 8 Kurva histerisis M-H pengamatan VSM pada sampel nanokomposit PVA dan 
NiFe2O4-MWNT/PVA, PVA/filler 5% (A),  PVA/filler 10% (B), PVA/filler 20 
(C), dan PVA/filler 50% (D) 

Hasil pengujian terhadap sifat magnetik sampel dapat dilihat pada Gambar 3. Kurva 
histerisis M-H sampel merupakan kurva yang dihasilkan berdasarkan nilai  momen magnetik 
ketika diberikan perlakuan medan magnet dari luar secara tegak lurus terhadap luas 
permukaan sampel. Berdasarkan kurva histerisis M-H masing-masing sampel nanokomposit 
pada Gambar 3 di atas dapat diketahui bahwa seiring dengan penambahan konsentrasi filler 
akan membuat sifat kemagnetikan bahan mengalami perubahan. Sampel D dengan komposisi 
2.50 ml filler dan 2.50 ml PVA memiliki momen magnet sebesar 0.00015 emu/gram dengan 
kurva histerisis M-H yang terbentuk menunjukan bahwa sampel D bersifat paramagnetik. 
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BAB 5 KESIMPULAN 

Berdasarkan pola difraksi yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa fasa kristal dari 
NiFe2O4 mulai terbentuk terutama pada sampel D (2.5 ml filler dan 2.5 ml PVA). 
Berdasarkan uji sifat listrik menggunakan LCR meter, nilai konduktivitas paling besar 
didapatkan pada sampel D yakni sebesar 1.92 x 10-6 S/cm. Hal lain yang didapatkan dari uji 
sifat listrik menggunakan LCR meter ini adalah semakin tinggi frekuensi yang dikenakan 
pada sampel akan meningkatkan nilai konduktivitas sampel yang dibuat hal ini dikarenakan 
dengan semakin besarnya frekuensi akan meningkatkan jumlah elektron yang bertumbukan 
sehingga menyebabkan nilai konduktivitasnya akan naik.  

 Berdasarkan uji VSM dapat disimpulkan bahwa peningkatan konsentrasi filler dapat 
mengubah sifat kemagnetikan bahan menuju sifat paramagnetik yang dibuktikan dengan hasil 
kurva histerisis M-H. Kurva histerisis M-H yang terbentuk pada sampel A menunjukan sifat 
diamagnetik, hal ini dikarenakan konsentrasi filler yang masih sangat sedikit dan konsentrasi 
PVA yang sangat besar sehingga membuat peran PVA lebih dominan untuk menentukan sifat 
magnetik sampel. Sampel D berdasarkan hasil kurva histerisis M-H yang dimilikinya 
menunjukan bahwa sampel tersebut bersifat paramagnetik dengan saturasi magnetik 0.00015 
emu/gram, hal ini bersesuaian dengan hipotesis yang dibuat yakni peningkatan  filler akan 
mengubah sifat magnetik sampel menuju sifat paramagnetik maupun feromagnetik, begitu 
pula halnya yang terjadi pada sampel B yang mulai menampakan gejala perubahan sifat 
magnetik bahan menuju sifat paramagnetik. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Penggunaan Biaya 

  Penggunaan biaya selama pelaksanaan program kreativitas mahasiswa dengan judul 
PEMANFAATAN MULTIWALLED NANOTUBES (MWNT) DIPADU NiFe2O4 
SEBAGAI FILLER NANOKOMPOSIT LAPISAN TIPIS SEBAGAI BAHAN 
SENSOR, diantaranya sebagai berikut: 
 
 Rincian biaya yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

           
Tabel 3. Jumlah Biaya Kegiatan 

No. Jenis Biaya Anggaran (Rp) 
1 Dana DIKTI yang sudah tururn 11.250.000 
2 Pengeluaran 11.250.000 

Sisa dana 0 
 
 Rincian biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Biaya yang telah digunakan selama penelitian 

1. Perjalanan  
Kota/Tempat Tujuan Volume Biaya satuan (Rp) Biaya (Rp) 
Dramaga – Bandung 
Seminar SNIPS 2014 

3 peneliti x 1 kali PP 330000 1000000 

Dramaga – Serpong 
Karakterisasi sampel 

1 peneliti x 15 kali PP 100000 1500000 

Dramaga – Bogor 
Pembelian bahan 

habis pakai 
3 peneliti x 10 kali PP 20000 600000 

Dramaga - Br.Siang 
Konsultasi dosen 

pembimbing 
3 peneliti x 15 kali PP 20000 900000 

Total Biaya (Rp) 4000000 
 

2. Honorarium Pelaksana Kegiatan 
  Honorarium Output Kegiatan 

Pelaksana Jumlah hari Honor per hari (Rp) Biaya (Rp) 
Teknisi XRD 1 50000 50000 
Teknisi LCR 1 50000 50000 

Total biaya (Rp) 100000 
 

3. Bahan Habis Pakai 
Bahan habis pakai 

Bahan Volume Biaya per satuan (Rp) Biaya (Rp) 
Sintesa Nanokomposit 

Plastik sampel (besar) 1 pak 7500 7500 
Plastik sampel (sedang) 1 pak 7500 7500 
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Plastik sampel (kecil) 1 pak 10000 10000 
Lemari sampel 1 buah 40000 40000 

Botol sampel kecil (plastik) 15 buah 1000 15000 
Botol sampel kecil (kaca) 10 buah 5000 50000 

Botol sampel kaca (sedang) 10 buah 9000 90000 
Botol sampel kaca (besar) 8 buah 12000 96000 

Gunting 1 buah 20000 20000 
Aluminium foil 2 gulung 50000 100000 

Cutter 1 buah 20000 20000 
Cawan petri 10 buah 17000 170000 

Gelas ukur 100 ml 3 buah 60000 180000 
Gelas ukur 25 ml 2 buah 50000 100000 
Gelas ukur 50 ml 3 buah 45000 135000 

Spatula besi 2 buah 10000 20000 
Spatula kaca 2 buah 20000 40000 

Masker 1 pak 10000 10000 
Sunlight cair (800 ml) 1 sachet 85000 85000 

Sarung tangan lab 1 pak 50000 50000 
Pembersih tangan (Yuri) 2 buah 15500 31000 

Kain handuk 2 buah 10000 20000 
kain kanebo 1 buah 60000 60000 
Tissu lembar 3 pak 21400 64200 
Kertas saring 1 pak 10000 10000 

Crussibel  5 buah 17000 85000 
Sikat pembersih 2 buah 10000 20000 

Sikat pembersih alat lab 2 buah 17000 34000 
magnetic stirrer 5 buah 35000 175000 

Suntikan preparat 2 buah 10000 20000 
Corong suntikan preparat 2 pak 20000 40000 

wadah sampel 2 buah 15000 30000 
Penggerus 1 buah 70000 70000 
Penjepit  1 buah 10000 10000 

Alat Tulis Kantor 
Amplop  1 pak 13000 13000 

Ballpoint Boxy 1 dus 60000 60000 
Ballpoint standard 1 dus 10000 10000 

Binder clip 1 dus 11000 11000 
Buku agenda (kiky) 1 buah 20000 20000 

Buku agenda motif batik 2 buah 10000 20000 
Buku tulis besar (boxy) 3 buah 7500 22500 
Buku tulis kecil (SiDu) 5 buah 2500 12500 

Buku kuitansi 1 buah 4000 4000 
Cairan penghapus (Kenko) 2 buah 6000 12000 

Calculator Casio 1 buah 180000 180000 
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CD RW 6 buah 11000 66000 
Celotape 2 buah 17000 34000 
Isi Cutter 1 pak 26000 26000 
Isi staples 1 dus 12000 12000 
sapu kecil 1 buah 25000 25000 

Kertas HVS 80 gram  1 pak 32500 32500 
Kertas label  1 dus 20000 20000 
Kertas notes 1 buah 6000 6000 

Lem  Fox 1 botol 13000 13000 
Lem stick 3 buah 6300 18900 

Map plastik (Buffalo) 5 buah 5000 25000 
Map V-tec 1 buah 12000 12000 

Paper clip sedang 1 kotak 6700 6700 
Paper clip besar 1 kotak 11700 11700 

Penggaris besi 30 cm 1 buah 10000 10000 
penggaris besi 10 cm 1 buah 6000 6000 

pensil staedler 2B 1 pak 33000 33000 
pensil mekanik 5 buah 6000 30000 

penghapus papan tulis 3 buah 7000 21000 
penghapus pensil 5 buah 3000 15000 
spidol whiteboard 6 buah 8000 48000 

spidol snowman kecil 1 lusin 12000 12000 
stabillo boss 2 buah 6000 12000 

serutan pensil 2 buah 3000 6000 
staples 1 buah 11000 11000 

Stopmap folio 1 pak 15000 15000 
Tinta printer 3 buah 140000 420000 

Flashdisk 8GB 1 buah 80000 80000 
Total biaya (Rp) 3478000 

 

4. Lain-lain 
Uraian kegiatan Volume Biaya satuan (Rp) Biaya (Rp) 

Biaya penggandaan proposal, 
laporan kemajuan, laporan akhir 

15 paket 30000 450000 

Pendaftaran seminar SNIPS 2014 1 Orang 350000 350000 
Penelusuran literatur   300000 300000 

Rapat koordinasi peneliti 20 kali 35000 700000 
Biaya publikasi makalah 1 kali 300000 300000 

Service motor 2 kali 211000 422000 
Pembelian adaptor 1 buah 150000 150000 
Karakterisasi XRD 5 150000 750000 

Uji LCR 5 50000 250000 
Total Biaya (Rp) 3672000 
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Bahan Habis Pakai 
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Perjalanan 

 Pembayaran penggantian transportasi peneliti Dramaga-Bandung dalam Simposium 
Nasional Inovasi Pengajaran dan Sains 2014 di Institut Teknologi Bandung pada tanggal 10-
11 Juni 2014. 

 

No Nama Jumlah yang 
dibayarkan (Rp) 

Tanda Tangan 

1 Ade Mulyawan 330.000  
2 Hani Monavita 330.000  
3 Siska Clara Sari 330.000  
 JUMLAH 1.000.000  

Terbilang : Satu Juta Rupiah 
 

 

Bogor, 15 Juni 2014 
 
Setuju dibayar 
Ketua Peneliti 
 
 
 
 
 
Ade Mulyawan 
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Pembayaran penggantian transportasi harian peneliti selama bulan Januari-Juni 2014 untuk 
pembelian barang dan diskusi dengan dosen pendamping dalam rangka menyelesaikan PKM-
Penelitian berjudul “PEMANFAATAN MULTIWALLED NANOTUBES (MWNT) 
DIPADU NiFe2O4 SEBAGAI FILLER NANOKOMPOSIT LAPISAN TIPIS SEBAGAI 
BAHAN SENSOR”. 
 
 
Nama Kegiatan Jumlah yang dibayarkan (Rp) Tanda tangan 
Ade Mulyawan 

Pembelian 
barang 

200.000   
Hani Monavita 200.000   
Siska Clara Sari 200.000   
Ade Mulyawan 

Konsultasi  
300.000   

Hani Monavita 300.000   
Siska Clara Sari 300.000   

Total biaya 1.500.000   
Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah 

 
 

Bogor, 20 Juni 2014 
 
Setuju dibayar 
Ketua Peneliti 
 
 
 
 
 
Ade Mulyawan 
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Lain-lain 
 

 

      
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 


