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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1.  Latar Belakang 

 Lapisan tipis magnetik merupakan salah satu lapisan tipis yang banyak 

digunakan oleh peneliti sebagai sensor magnetik. Material magnetik dalam bentuk 

lapisan tipis mempunyai kepekaan yang cukup tinggi. Sebagai sensor magnet, 

material magnetik harus mempunyai kepekaan terhadap perubahan medan 

magnet. Magnetoresistance atau magnetoresistif yaitu sifat yang dimiliki material 

apabila dikenai medan magnet resistansinya berubah dan akan kembali seperti 

semula bila medan magnet dihilangkan. 

Penumbuhan lapisan tipis dapat dilakukan dengan berbagai metode antara 

lain metode evaporasi, sputtering, spin coating, chemical vapor deposition (CVD) 

dan elektrodeposisi (Soohoo,1965). Pada penelitian ini teknik penumbuhan 

lapisan tipis yang digunakan adalah metode elektrodeposisi, karena metode ini 

prosesnya sederhana dan biayanya relatif murah. 

Metode elektrodeposisi dapat dilakukan dengan menggunakan dua buah 

elektroda yaitu anoda dan katoda, larutan elektrolit dan sumber arus. Sebagai 
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anoda digunakan platina karena bersifat inert sedangkan katodanya merupakan 

substrat yang dipakai untuk membuat lapisan tipis yaitu tembaga (Cu) dan Indium 

Tin Oxide (ITO). 

Lapisan tipis hasil elektrodeposisi dipengaruhi oleh beberapa variabel 

diantaranya adalah rapat arus, suhu, waktu deposisi, pengadukan, keasaman 

larutan (pH), konsentrasi larutan, potensial listrik dan substrat. Untuk memperoleh 

lapisan tipis NiFe yang mempunyai sensitivitas lebih baik dapat dilakukan dengan 

memvariasi substrat. Pada penelitian ini digunakan substrat tembaga (Cu) dan 

Indium Tin Oxide (ITO). Tembaga bersifat inert terhadap berbagai larutan plating, 

sehingga baik digunakan sebagai substrat (Anton J. Hartomo dan Tomijiro 

Kaneko, 1992). ITO mempunyai resistifitas lebih tinggi dari Cu, sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan nilai rasio magnetoresistansinya. 

Prinsip dasar pembuatan lapisan tipis adalah menempatkan ion-ion positif 

bahan pelapis ditambah dengan elektron yang berasal dari larutan elektrolit logam 

yang dilapisi (Tatang A. Taufik, 2000). Susunan atom lapisan tipis  yang 

menempel pada substrat dipengaruhi oleh sifat alami substrat dan temperatur 

selama proses deposisi (Soohoo, 1965). Morfologi substrat mempengaruhi 

struktur morfologi dan volume lapisan tipis.                                                                                                                                                                                   

Salah satu lapisan tipis magnetik yang sedang dikembangkan saat ini 

adalah lapisan tipis alloy NiFe. Lapisan ini merupakan salah satu material 

magnetik utama dan merupakan bahan dasar dalam sistem perekam data. Lapisan 

tipis alloy NiFe merupakan bahan yang mempunyai sifat magnetoresistif, 

sehingga baik untuk bahan dasar sensor magnet. 
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  Hasil lapisan tipis yang diperoleh, dianalisa untuk mengetahui struktur 

morfologi dengan Scanning Electron Microscope (SEM), struktur kristal lapisan 

dengan X-Ray Diffraction (XRD) dan untuk memperoleh nilai magnetoresistansi 

ditentukan dengan metode dua titiik. 

 

I.2.  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas akan dibandingkan karakteristik lapisan tipis 

NiFe hasil elektrodeposisi pada substrat Cu dan Indium Tin Oxide (ITO) ditinjau 

dari struktur morfologi lapisan, struktur kristal dan gejala magnetoresistansi. 

I.3.  Batasan Masalah 

1. Penumbuhan lapisan tipis NiFe menggunakan metode elektrodeposisi. 

2. Lapisan tipis alloy NiFe ditumbuhkan pada substrat Cu dan ITO selama 3 

menit, pH larutan elektrolit 3, pada suhu kamar dengan tegangan 3 volt 

dengan larutan yang terdiri dari NiSO4 0,5M, FeSO4 0,02 M dan H3BO3 

0,4 M dan tanpa pengadukan. 

I.4.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Memperoleh lapisan tipis alloy NiFe hasil elektrodeposisi pada substrat Cu 

dan Indium Tin Oxide (ITO). 

2. Membandingkan lapisan tipis alloy NiFe hasil elektrodeposisi pada 

substrat Cu dan Indium Tin Oxide (ITO) terhadap struktur kristal, struktur 

morfologi dan nilai magnetoresistansinya. 
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I.5.  Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang struktur 

kristal lapisan tipis NiFe hasil karakterisasi dengan XRD, struktur 

morfologi lapisan tipis NiFe hasil karakterisasi  dengan SEM.  

2. Dapat menambah referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang 

pembuatan sensor magnetoresistif lapisan tipis NiFe. 

I.6.  Sistematika Penulisan 

 Secara umum penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan lampiran 

Bab I. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II. Berisi tentang penjelasan konsep dan prinsip dasar yang diperlukan 

dalam penelitian dan perumusan teoritis, meliputi: 1. Elektrodeposisi 

yang berisi: Larutan elektrolit; elektroda yaitu anoda dan katoda; 

Variabel yang mempengaruhi elektrodeposisi diantaranya: rapat arus, 

suhu, lama deposisi, pengadukan, substrat, keasaman (PH), konsentrasi 

larutan elektrolit dan potensial listrik, dan hukum Faraday. 2. Substrat 

elektrodeposisi yang berisi : Indium Tin Oxide (ITO) dan Tembaga (Cu). 

3. Material magnetik yang terdiri dari paramagnetik, diamagnetik dan 

Feromagnetik yang meliputi Nikel (Ni) dan Besi (Fe). 4. Gejala 

magnetoresistansi dan 5. difraksi sinar-x. 6. Scanning Electron 

Microscope (SEM). 

Bab III. Berisi tentang Metode penelitian yang menjelaskan uraian singkat tentang 

tempat dan waktu penelitian, alat dan bahan yang digunakan dalam 
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penelitian, diagram alir penelitian, prosedur penelitian dan karakterisasi 

lapisan tipis yang meliputi rasio magnetoresistansi, struktur kristal 

lapisan tipis dengan difraksi sinar-x dan struktur morfologi dan 

kandungan unsur lapisan yang diuji dengan Scanning Electron 

Microscope (SEM). 

Bab IV. Memuat hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang terdiri 

dari : 1. Struktur morfologi permukaan. 2. Kandungan unsur. 3. Struktur 

kristal dan 4. Magnetoresistansi 

Bab V. Berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan. 

Lampiran berisi data eksperimen dan perhitungan. 

BAB II 

DASAR TEORI 

II.1. Elektrodeposisi 

 Elektrodeposisi merupakan proses pengendapan logam diatas logam 

lainnya dengan cara elektrolisis. Prinsip dasar elektrodeposisi adalah penempatan 

ion–ion logam pelapis diatas substrat yang akan dilapisi dengan cara elektrolisis, 

yaitu menguraikan senyawa kimia dalam larutan elektrolit dengan cara 

mengalirkan arus listrik searah. Arus listrik yang mengalir dalam larutan 

menyebabkan terjadinya reaksi kimia, yaitu reaksi peruraian ion–ion dalam 

larutan. Ion–ion positif akan bergerak ke katoda dan ion–ion negatif akan 

bergerak menuju anoda, sehingga dapat terjadi pelapisan pada substrat. Skema 

elektrodeposisi seperti yang terlihat dalam gambar 
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  Pada elektrodeposisi dibutuhkan dua buah elektroda yaitu anoda dan 

katoda. Anoda merupakan elektroda yang menghasilkan elektron. Pada penelitian 

ini dipilih elektroda platina sebagai anoda karena platina bersifat inert. Katoda 

adalah elektroda yang menerima elektron, merupakan tempat pengendapan 

sewaktu terjadi proses elektrodeposisi, dalam hal ini katoda adalah substrat yang 

dipakai untuk membuat lapisan tipis. Penelitian ini menggunakan substrat Indium 

Tin Oxide (ITO) dan tembaga (Cu) dalam bentuk PCB. 

Substrat yang akan dilapisi ditempatkan pada katoda, sedangkan sebagai 

anodanya logam platina (Pt). Kedua elektroda dihubungkan dengan sumber daya 

DC power supply. Substrat yang akan dilapisi dihubungkan dengan kutub negatif 

power supply, sedangkan platina dihubungkan dengan kutub positif power supply. 

Kedua elektroda tersebut dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, sehingga jika 

power supply dihidupkan arus akan mengalir pada larutan tersebut. Arus searah 
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Gambar 2.1 Skema elektrodeposisi 
 

      Keterangan gambar: 

1. Platina (Anoda) 

2. Substrat (Katoda) 

3. Larutan elektrolit 

4. Power Supply (DC) 

5. Gelas beker. 

3 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



yang mengalir melalui larutan elektrolit tersebut mengakibatkan terjadinya reaksi 

peruraian ion-ion larutan. Ion yang bermuatan positif akan bergerak ke katoda 

(substrat) sedangkan ion-ion yang bermuatan negatif bergerak menuju anoda 

(platina).  

II.1.1. Larutan Elektrolit 

  Larutan adalah campuran homogen dari molekul-molekul atom atau ion 

dari dua zat atau lebih. Larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung ion-ion 

sehingga bersifat menghantarkan arus listrik.  

 Larutan elektrolit akan mengalami elektrolisis bila dihubungkan dengan 

sumber arus searah. Terjadinya proses elektrolisis tersebut mengakibatkan 

terurainya ion-ion dalam larutan, sehingga ion-ion positif akan bergerak menuju 

kutub negatif dan ion-ion negatif bergerak menuju kutub positif. 

  Larutan elektrolit biasanya mengandung logam pelapis. Konsentrasi 

larutan elektrolit sangat mempengaruhi proses elektroplating, sehingga 

perbandingan bahan kimia dengan zat pelarut pada penumbuhan lapisan tipis 

harus sangat diperhintungkan. 

Pada proses elektrodeposisi reaksi yang terjadi pada larutan merupakan 

persamaan setengah reaksi reduksi oksidasi.  

  Reaksi- reaksi yang terjadi pada elektroda 

1. Reaksi di katoda 

Fe2+ + 2e D Fe E0 = -0,440     (2.1) 

Ni2+ + 2e D Ni E0 = -0,250     (2.2) 

2H+ + 2e D H2 E0 = 0     (2.3) 
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2. Reaksi di Anoda 

O2 + 4 H+ + 4e D 2H2O E0 = 1,229    (2.4) 

Agar dapat terjadi pengendapan Fe dan Ni pada substrat, maka tegangan 

minimum yang harus diberikan adalah: 

Fe = -0,440 – 1,229 = - 1,6 Volt 

Ni = - 0,250 – 1,229 = - 1,4 Volt 

Jika tegangan yang diberikan di bawah tegangan minimum tersebut maka 

Fe dan Ni tidak akan mengendap sehingga tidak akan terbentuk lapisan tipis. 

Untuk membentuk lapisan tipis tegangan minimum yang harus diberikan adalah 

1,6 Volt untuk Fe dan 1,4 Volt untuk Ni. Tegangan minimum yang dibutuhkan 

oleh Ni lebih kecil dari pada tegangan minimum yang dibutuhkan oleh Fe, 

sehingga Ni lebih cepat menempel pada substrat dari pada Fe. 

II.1.2. Faktor Pengaruh Elektrodeposisi 

  Elektrodeposisi dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya adalah 

rapat arus, suhu, waktu deposisi, pengadukan, substrat, keasaman larutan (pH), 

konsentrasi larutan dan potensial listrik. 

a. Rapat arus 

 Rapat arus mempengaruhi proporsi logam deposit. Rapat arus yang kecil 

menyebabkan ion bermuatan yang bergerak sedikit, sehingga endapan yang 

terbentuk sedikit. Semakin besar rapat arus menyebabkan ion bermuatan semakin 

banyak yang bergerak membentuk endapan. 

b. Suhu 
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Suhu bahan mempengaruhi intensitas refleksi pola difraksi sinar X. Dalam 

keadaan normal, atom-atom menempati posisi yang tepat pada bidang kristal. 

Diatas suhu nol mutlak, atom-atom di dalam kristal mengalami getaran panas atau 

vibrasi termal. Vibrasi termal mengakibatkan jarak antar bidang berubah-ubah 

sehingga intensitas menurun saat suhu naik (Suryanarayana dan Norton,1998). 

Pemanasan setelah mencapai kondisi jenuh akan menyebabkan terbentuknya pori-

pori mikro pada lapisan. Adanya pori-pori lapisan mengakibatkan terjadinya 

penurunan kerapatan dan keteraturan atom-atom lapisan tipis yang terbentuk. 

Peningkatan suhu larutan tidak merubah struktur kristal tetapi mengakibatkan 

pembentukan lapisan tipis pada orientasi bidangnya semakin mantap. 

 

c. Waktu 

Semakin lama proses elektrodeposisi, maka endapan yang terbentuk 

semakin banyak. Endapan hanya terbentuk jika ion-ion yang akan dideposisikan 

dalam larutan masih ada. Jika kandungan ion-ion dalam larutan telah habis maka 

tidak akan lagi terbentuk endapan atau lapisan.  

d. Pengadukan 

Pengadukan larutan elektrolit saat proses elektrodeposisi akan mengurangi 

gelembung-gelembung gas hidrogen. Gelembung-gelembung gas hidrogen ini 

akan menempel pada anoda dan katoda, sehingga menghalangi proses pelepasan 

ion dari anoda dan menghambat proses penangkapan ion-ion pelapis oleh katoda. 

Terhalangnya pelepasan ion-ion pelapis dari anoda mengakibatkan jumlah ion-ion 

pelapis yang didistribusikan ke katoda menjadi sedikit dan terhambatnya 
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penangkapan ion-ion pelapis oleh katoda mengakibatkan lapisan yang terbentuk 

tidak rata dan berlubang-lubang. 

e. Substrat 

Substrat yang digunakan dalam elektrodeposisi berpengaruh pada sifat 

magnetik lapisan tipis yang terbentuk (Soohoo, 1965). Substrat selain sebagai 

tempat menampung deposit juga berfungsi sebagai lapisan penyangga atau 

cetakan dimana struktur morfologi dan volume lapisan yang akan ditumbuhkan 

bergantung pada morfologi substratnya (Moh. Toifur dkk, 2002).  

f. Keasaman (pH) 

Keasaman (pH) lebih mempengaruhi sifat fisik deposit daripada 

komposisinya. Semakin asam larutan konsentrasi ion hidrogennya semakin tinggi 

dan hantaran arus dari anoda ke katoda semakin besar sehingga semakin banyak 

ion-ion pelapis yang didistribusikan ke katoda. 

g. Konsentrasi larutan elektrolit 

Semakin tinggi konsentrasi larutan elektrolit berarti jumlah ion logam 

yang terkandung dalam larutan semakin banyak sehingga lapisan yang terbentuk 

semakin tebal. 

h. Potensial listrik 

Potensial rendah menyebabkan reaksi reduksi oksidasi tidak akan terjadi. 

Potensial yang digunakan harus lebih besar dari potensial elektroda standar. 

Potensial elektroda standar adalah beda potensial antara elektroda hidrogen 

standar dengan setengah sel yang terdapat pada elektroda yang tercelup dalam 

larutannya. Pada potensial standar hanya akan terbentuk gas yang menutupi 
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elektroda. Jika potensial yang diberikan terlalu tinggi menyebabkan penempatan 

ion pelapis sangat cepat sehingga lapisan tidak rata dan kasar. Beda potensial 

mengakibatkan adanya pergerakan ion-ion dalam sistem. Pemberian beda 

potensial pada elektrodeposisi NiFe mempengaruhi komposisi lapisan tipis NiFe 

yang terbentuk. 

II.1.3. Hukum Faraday 

Pelapisan dengan metode elektrodeposisi mengikuti hukum Faraday. 

Hukum Faraday menyatakan hubungan antara arus yang digunakan dengan massa 

zat yang dihasilkan. Secara matematis hukum faraday dapat dinyatakan sebagai 

berikut (Anton J Hartomo, 1992): 

  
F

tie
m

..
=       (2.5) 

Dimana  m : adalah massa lapisan tipis (gr) 

   i : arus yang mengalir melalui larutan elektrolit (A) 

   t : lama proses elektrodeposisi (detik) 

   e : massa ekuivalen kimia logam pelapis (gr) 

   F : konstanta Faraday (1 Faraday = 96.500 Coulomb/mol)  

II.2.  Substrat  

 Sifat magnetik lapisan tipis dapat dipengaruhi oleh sifat alami substrat dan 

temperatur saat deposisi (Soohoo, 1965). Substrat yang akan dipakai dalam 

elektrodeposisi berfungsi sebagai cetakan lapisan tipis dan berpengaruh pada 

struktur morfologi lapisan hasilnya. 
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 Pada penelitian ini substrat yang digunakan adalah : 

1. Tembaga (Cu) 

Tembaga tergolong logam yang kurang aktif.  Tembaga bersifat liat, lunak, 

permukaannya halus dan cerah. Dalam udara lembab terkorosi secara perlahan-

lahan. Pertama warnanya berubah menjadi coklat karena terbentuk lapisan tipis 

oksida logam (CuO) atau tembaga sulfida (CuS) kemudian akan berubah menjadi 

hijau karena terbentuk lapisan tipis tembaga karbonat basa (Cu2(OH)2CO3. 

Tembaga merupakan konduktor yang sangat baik, sehingga bisa digunakan untuk 

kawat listrik dan baik digunakan sebagai substrat pada pelapisan logam atau 

pembuatan logam paduan.  

Tembaga bersifat elektropositif (mulia), sehingga tembaga mudah 

diendapkan oleh logam yang deret daya gerak listriknya lebih tinggi seperti besi 

atau seng. Tembaga relatif inert terhadap berbagai larutan plating, sehingga baik 

digunakan sebagai substrat (Anton.J.Hartomo dan Tomijiro Kaneko, 1992). 

Pada Penelitian ini digunakan substrat Cu dengan pola tegak, karena 

mempunyai nilai rasio magnetoresistansi yang paling besar (Irma Utami, 2005). 

 

2. Indium Tin Oxide (ITO) 

Gambar 2.2 Substrat Cu pola tegak 
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Indium Tin Oxide (ITO) merupakan material konduktor transparan yang 

biasa digunakan dalam bentuk lapisan tipis. Rumus kimia ITO adalah In2O3:SnO2. 

ITO padat berwarna kekuning-kuningan sampai abu-abu tergantung pada tingkat 

oksidasinya. Indium Tin Oxide mempunyai densitas 7,14 g/cm3 dan nilai titik 

leburnya adalah sekitar 1900 oC. Indium Tin Oxide mempunyai resistansi lebih 

besar dari tembaga, sehingga diharapkan magnetoresistansinya lebih besar. 

II.3.Material Magnetik 

 Sebuah elektron dalam orbitnya serupa dengan sebuah sosok arus kecil 

(arusnya berlawanan arah dengan arah gerak elektron) dan dapat mengalami torka 

dalam medan magnetik eksternal, torka ini cenderung untuk menjajarkan medan 

magnetik yang ditimbulkan oleh elektron dengan medan magnetik eksternal. 

Dalam atom yang mempunyai banyak elektron, yang memberi kontribusi pada 

momen magnetik atom hanyalah spin elektron dalam kulit yang tidak lengkap. 

Kontribusi yang ketiga pada momen sebuah atom ditimbulkan oleh spin nuklir, 

tetapi pengaruh dari faktor ini biasanya dapat diabaikan. 

 Medan magnet digambarkan  dengan dua vektor yang berlainan: induksi 

magnet B
r

atau intensitas medan magnet H
r

. Hubungan antara B
r

 dan H
r

 adalah 

(Omar, 1993) 

  HB
rr

0m=       (2.6) 

dimana 
m
H

x 7
0 104 -= pm  merupakan permeabilitas ruang hampa. 
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 Ketika bahan material ditempatkan dalam medan magnet akan mengalami 

magnetisasi. Magnetisasi disimbolkan dengan vektor M
r

, yaitu momen dipol per 

satuan volum. Induksi magnet dalam bahan diberikan dalam persamaan  

    MHB
rrr

00 mm +=      (2.7) 

Karena magnetisasi disebabkan oleh medan, maka M
r

sebanding dengan H
r

, 

sehingga: 

M
r

 = χ H
r

      (2.8) 

χ merupakan suseptibilitas magnetik bahan. M
r

 sebanding dengan H
r

, medan 

luar. 

Berdasarkan arah dan nilai suseptibilitas magnetnya material magnetik 

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu material paramagnetik, diamagnetik dan 

feromagnetik (Omar, 1993). 

II.3.1.Material Diamagnetik 

 Bahan diamagnetik yaitu bahan yang terdiri dari atom yang memiliki 

momen magnetik permanen sama dengan nol. Medan magnetik eksternal tidak 

akan menimbulkan torka pada atom dan tidak menimbulkan penjajaran medan 

dwikutub, sehingga medan magnetik internalnya sama dengan medan magnetik 

yang kita pasang. 
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Material diamagnetik mempunyai kepekaan yang negatif dan lemah  

terhadap medan magnet. Material diamagnetik merupakan material yang 

mempunyai niali χ negatif, yaitu yang mempunyai arah M
r

 berlawanan dengan 

H
r

. Material diamagnetik apabila dikenai medan magnet luar akan mengalami 

induksi magnetik yang lemah yang arahnya berlawanan dengan arah medan luar. 

Bila medan luar dihilangkan induksi dan momen dipol lenyap. Besarnya 

suseptibilitas magnet sekitar χm = -10-6. Material yang termasuk dalam kelompok 

diamagnetik diantaranya: bismuth, gold, silver, water, carbon dioxide, hydrogen, 

copper (Griffiths, 1993)   

II.3.1.Material Paramagnetik 

 Material paramagnetik mempunyai kepekaan yang positif dan kecil 

terhadap medan magnet. Material paramagnetik merupakan material yang sedikit 

tertarik terhadap suatu medan magnet dan mempunyai nilai χ positif, yaitu untuk 

H = 0 H 

Gambar 2.3 Induksi dan momen dipole material diamagnetik 
saat a) Tanpa medan luar; b) Diberi medan luar 
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M
r

 parallel H
r

. Material paramagnetik mempunyai momen dipol magnet 

permanen, sehingga momen magnetnya acak bila tidak dipengaruhi oleh medan 

magnet luar, tapi bila dikenai medan luar, sebagian momen magnet akan menjadi 

searah dengan medan magnet luar tersebut. Material paramagnetik memiliki nilai 

suseptibilitas antara 10-6 sampai 10-2. Contoh material paramagnetik adalah 

oksigen, sodium, aluminium, tungsten, gadolinium, platinum, titanium 

(Griffiths,1989 ; Omar, 1993; dan Smith, 1993). 

  Skema momen magnet pada material paramagnetik bila tidak diberi 

medan luar seperti terlihat pada gambar 2.3. Bila material paramagnetik diberi 

pengaruh medan magnet, maka momen magnetnya akan berubah sebagian 

mengikuti arah medan. Bila medan magnet yang diberikan dihilangkan, maka arah 

momen magnet akan kembali acak. 

 

 

Gambar 2.4 Orientasi momen magnet material 
paramagnetik bila tidak dikenai medan luar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

II.3.3.  Material Ferromagnetik 

Material ferromagnetik merupakan material yang mengalami gejala 

magnetisasi secara spontan tanpa adanya medan magnet dari luar. Bahan 

feromagnetik mempunyai kepekaan yang positif dan besar terhadap medan 

magnet eksternal. Material feromagnetik mempunyai momen dipol yang sangat 

kuat yang berasal dari spin elektron.  

Dalam bahan feromagnetik, masing-masing atom memiliki momen 

dwikutub yang relatif besar, yang terutama ditimbulkan oleh momen spin elektron 

yang tak terkompensasi. Gaya antara atom menyebabkan momen ini mempunyai 

arah yang sejajar dalam suatu daerah yang terdiri dari banyak atom. Daerah ini 

disebut domain, bentuk serta ukurannya dapat bermacam-macam berkisar dari 

ukuran satu mikrometer sampai beberapa sentimeter (www.wikipedia.org). 

Tanpa adanya medan luar orientasi domain acak, sehingga jumlah 

magnetisasi secara makroskopik adalah nol. Domain merupakan daerah yang 

mempunyai momen dipol sama. Dibawah temperatur Curie, bahan feromagnetik 

Gambar 2.5 Orientasi momen magnet material 
paramagnetik bila dikenai medan luar 

B 
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terbagi dalam beberapa domain. Domain-domain tersebut termagnetisasi dalam 

arah yang berbeda seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.6. Domain-domain 

tersebut dipisahkan oleh dinding domain yang mengalami peralihan arah 

magnetisasi.  

 

Material yang termasuk dalam golongan feromagnetik adalah logam 

transisi seperti besi (Fe), cobalt (Co), nikel (Ni) dan paduan beberapa logam 

seperti NiFe (Omar,1993). Gejala magnetisasi terjadi hanya dibawah temperatur 

tertentu, yaitu temperatur transisi feromagnetik, yang biasa disebut dengan 

temperatur Curie. Temperatur tersebut tergantung pada bahan, tetapi nilainya 

berorde sekitar 1000oK. Temperatur Curie untuk Co, Fe, dan Ni masing-masing 

adalah 1388oK, 1043oK dan 627oK (Kittel, 1993). 

Gambar 2.6 Arah domain material feromagnetik 
tanpa medan luar 
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 Diatas temperatur Curie momen dipol berorientasi secara acak sehingga 

magnetisasinya nol. Pada daerah ini material berubah menjadi bersifat 

paramagnetik. 

Pemberian medan magnet membuat domain tumbuh mendesak domain 

yang lain karena migrasi batas domain, sehingga seluruh spesimen mengalami 

magnetisasi (Omar, 1993). Nilai magnetisasi bergantung pada besar medan 

magnet luar yang diberikan. Magnetisasi akan mencapai nilai maksimum jika 

momen magnetik atom sudah sejajar seluruhnya. Nilai maksimum ini disebut 

magnetisasi jenuh (Ms). 

Gambar 2.8 menunjukkan arah momen magnet pada material feromagnetik 

saat berada dalam pengaruh medan magnet dan tanpa pengaruh medan magnet. 

Tc 

T 

Ms 

Feromagnetik 

Paramagnetik 

Gambar 2.7 Pengaruh suhu terhadap sifat bahan 
feromagnetik (Omar, 1993) 
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a. Besi (Fe) 

  Besi murni adalah logam yang berwarna putih mengkilat dan relatif lunak. 

Besi merupakan logam yang reaktif dan mudah terkorosi dalam udara lembab. 

Besi mudah dicampurkan dengan zat-zat lain, sehingga menjadi bahan yang keras 

dan tidak mudah berkarat. 

  

 Besi mempunyai nomor atom 26 dan empat elektron yang tidak 

berpasangan pada sub kulit 3d, hal ini menyebabkan besi mempunyai momen 

magnet yang tidak nol. Momen magnet ini disebabkan karena adanya pergerakan 

elektron yang mengelilingi inti dan berputar pada sumbunya. setiap elektron yang 

26Fe 

Gambar 2.9 Konfigurasi elektron pada sub kulit 3d 
untuk besi (Fe) (William.F.Smith, 1993) 

B 

Gambar 2.8 Arah momen magnet material feromagnetik 
saat B = 0 dan saat diberi medan magnet luar B 
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berputar mempunyai momen dipol magnet yang biasa disebut dengan magneton 

Bohr yang nilainya µB = 9,27 x 10-24Am2 (William.F.Smith, 1993). Momen 

magnetik besi adalah 4µ. 

b. Nikel (Ni) 

  Nikel merupakan logam yang berwarna putih mengkilat, keras dan tahan 

korosi. Sifat-sifat seperti itu dapat dimanfaatkan untuk melapisi barang-barang 

yang terbuat dari besi, baja, atau tembaga, sehingga barang-barang itu terlindungi 

dari korosi. Nikel juga biasa digunakan sebagai paduan logam seperti stainless 

steel, monel (Ni, Cu, dan sedikit Fe), nikrom (Ni, Fe, dan Cr), alniko (Al, Ni, Fe, 

dan Co), dan paduan NiFe. 

  Nikel mempunyai nomor atom 28 dan dua elektron yang tidak 

berpasangan pada sub kulit atom 3d. Momen magnetik nikel adalah 2µ. 

 

II.4. Magnetoresistansi 

 Magnetoresistansi yaitu sifat yang dimiliki material apabila dikenai medan 

magnet resistansinya berubah dan akan kembali seperti semula bila medan magnet 

yang dikenakan padanya dihilangkan.  

28Ni 

Gambar 2.10 Konfigurasi elektron pada sub kulit 3d 
untuk nikel (Ni) (William.F.Smith, 1993) 
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 Pengukuran resistansi lapisan tipis alloy NiFe dilakukan dengan 

menggunakan metode dua titik (I-V).  Nilai resistansi sangat dipengaruhi oleh 

substrat. Resistansi yang terukur merupakan resistansi total antara resistansi 

lapisan tipis NiFe dan resistansi substrat.  

 Respon lapisan NiFe terhadap pengaruh medan luar menyebabkan 

terjadinya perubahan atau penurunan resistansi sampel. Ketika lapisan NiFe diberi 

pengaruh medan magnet luar maka nilai resistanya mengalami penurunan, 

sehingga akan menyebabkan resistansi total menjadi turun. Nilai resistansi 

substrat yang kecil menyebabkan penurunan resistansi lapisan tipis NiFe tidak 

begitu berpengaruh pada resistansi total. 

 Pengukuran dilakukan saat lapisan tipis tidak dikenai medan magnet dan 

saat dikenai medan magnet. Nilai rasio magnetoresistansi ditentukan dengan 

persamaan sebagai berikut (Budi Purnama, 1998): 

 %100%100
0

0

0

x
R

RR
x

R
Rg h-

=
D

     (2.9) 

Dimana ΔRg: adalah perubahan resistansi 

 R0  : resistansi lapisan tipis NiFe tanpa dikenai medan magnet luar 

 Rh : resistansi lapisan tipis NiFe pada saat dikenai medan magnet luar 

nilainya tidak mengalami penurunan lagi. 
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 Secara sederhana pengukuran resistansi dapat digambarkan seperti pada 

gambar 2.11. 

 

 Dimana A merupakan ampermeter yang digunakan untuk mengukur 

besarnya arus yang mengalir melalui lapisan tipis alloy NiFe, V merupakan 

voltmeter yang digunakan untuk mengukur besarnya tegangan pada lapisan tipis 

dan S adalah power supply sebagai sumber arus. Pengukuran resistansi dilakukan 

dengan mengabaikan tahanan dalam alat ukur.   

II.5.  Difraksi Sinar-x 

 Zat padat dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang berbentuk kristal 

dan amorf. Pada kristal, partikel-partikel tersusun dalam pola geometrik yang 

sangat teratur. Pada bentuk amorf partikel-partikel tersusun tidak teratur. Bentuk 

A 

NiFe 

V 

Gambar 2.11 Skema pengukuran resistansi lapisan 
tipis alloy NiFe 

S 
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amorf tidak memiliki bentuk geometrik yang khas seperti yang dimiliki kristal. 

Karena bentuknya berpola, maka kristal dapat dianalisa dengan menggunakan 

difraksi sinar-x.  

 Kristal terdiri dari deretan atom yang letaknya teratur, masing-masing 

atom dapat menghamburkan gelombang elektromagnetik yang datang padanya. 

Seberkas sinar-x ekawarna (monokromatik) yang jatuh pada kristal dengan sudut 

θ akan dihamburkan ke segala arah, karena keteraturan letak atom-atom, pada 

arah tertentu gelombang hambur tersebut akan berinterferensi konstruktif 

sedangkan yang lainnya berinterferensi destruktif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Syarat agar radiasi yang dihamburkan atom kristal membentuk interferensi 

konstruktif dinyatakan dalam hukum Bragg, yaitu interferensi konstruktif hanya 

d Ө Ө 

dSinθ 

Beda Jarak yang ditempuh 
sinar-x = 2dsinθ 

Bidang Kristal 

Gambar 2.12. Difraksi Sinar-X kristal kubus (Beiser, 1995) 

 

II A 

B 

θ θ 

I 
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terjadi pada sinar hambur yang sejajar. Hukum Bragg dapat dituliskan dalam 

persamaan (Beiser, 1995):  

ql  2 dSinn =      (2.10) 

 

Dengan  n : bilangan bulat : 1, 2, 3, 4, . . . 

  λ : panjang gelombang sinar-x (Ao) 

   d : jarak antar kisi dalam kristal (Ao) 

   θ : sudut antara sinar datang dengan permukaan kristal. 

 Kisi kristal merupakan titik-titik yang mempunyai sifat geomatri yang 

sama dengan susunan atom dalam kristal. Kisi kristal dapat dikelompokkan 

menjadi kisi bravais dan kisi non bravais. Pada kisi bravais, letak titik kisi sama 

karena atom penyusunnya sama  

 Pada struktur kristal yang mempunyai besar sudut α, β dan γ 90o jarak 

antar kisi (dhkl) adalah: 

  2/1

2

2

2

2

2

2

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
++

=

c
l

b
k

a
h

n
dhkl      (2.11) 

Pada kristal kubik berlaku hubungan antar bidang dan jarak antar atom sebagai 

berikut:  

 
222 lkh

a
dhkl

++
=      (2.12) 
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dimana d, a, h, k, l masing-masing adalah jarak antar bidang, jarak antar atom, dan 

indek bidang (indek Miller). Jika d dan indek bidang (h,k,l) yang mendifraksikan 

sinar-x diketahui maka konstanta kisinya dapat diketahui, yaitu: 

  222 lkhda hkl ++=     (2.13) 

II.6. Scanning Electron Microscope (SEM) 

 Scanning Electron Microscope (SEM) adalah alat yang menggunakan 

sinar elektron berenergi tinggi untuk mengamati sampel pada skala yang sangat 

kecil. SEM dapat menghasilkan gambar 3D dengan resolusi tinggi. Gambar yang 

dihasilkan berupa gambar hitam putih karena tanpa menggunakan gelombang 

cahaya. 

 Pengujian menggunakan SEM dapat menghasilkan informasi tentang 

topografi, morfologi, komposisi dan kekristalan sampel. Topografi sampel 

memberikan informasi tekstur permukaan sampel. Morfologi menunjukkan 

bentuk dan ukuran partikel-partikel yang membentuk sampel. Komposisi sampel 

menghasilkan informasi tentang elemen dan kandungan unsur pada sampel. 

(www.unl.edu/CMRAcfem/em.htm). 

 Prinsip operasi SEM adalah fokus berkas sinar elektron berenergi tingggi 

(10 keV) discan melintang pada permukaan sampel menghasilkan scondary 

electron, backscattered electron, karakteristik sinar-x dan beberapa elektron yang 

keluar dari permukaan. 

 Gambar scondary electron menunjukkan topografi permukaan tampang 

lintang. Berkas scondary electron dari sampel dideteksi dengan layar phosphor. 
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Layar akan memancarkan cahaya dan intensitas cahaya diukur dengan 

photomultiplier. Elektron mungkin menumbuk inti atom dan akan kembali ke 

tabung vakum, elektron ini yang dikenal sebagai backscattered primaries dan 

dapat dideteksi dengan backscattered electron. Backscattered electron dapat 

memberikan informasi topografi permukaan dam jumlah rata-rata atom pada area 

dibawah berkas sinar elektron. Sinyal dikumpulkan oleh detektor untuk 

membentuk gambar dari sampel dan data output ditampilkan pada tabung sinar 

katode. (www.clean.tech.central.com/Magazine/Past Issue?Nov 1998/3 asp). 

  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.1.Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisika Material jurusan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. Penelitian dimulai dari bulan April sampai September 2006. Pengujian 

struktur kristal dan pengukuran magnetoresistansi dilaksanakan di Sub Lab Fisika 

Laboratorium Pusat MIPA Universitas Sebelas Maret Surakarta, sedangkan uji 

sruktur morfologi lapisan tipis dilaksanakan di Laboratorium Geologi Quarter 

Bandung. 

III.2.Alat dan Bahan 

III.2.1.Alat Penelitian 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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1. Satu set alat elektrodeposisi. 

2. StopWatch, untuk mengukur lamanya waktu pendeposisian. 

3. Power Supply spesifikasi INSTEK model GPC-3030 DO, untuk 

memberikan tegangan pada kedua elektroda. 

4. Neraca digital spesifikasi Neraca XY-200A merk Aslep, untuk 

menimbang bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat larutan 

elektrolit. 

5. PH-meter spesifikasi Lutron pH-207, untuk mengetahui pH larutan 

elektrolit yang digunakan untuk deposisi substrat 

6. Hotplate Stirrer model 1103 untuk mengaduk larutan elektrolit 

7. Ultrasonic cleaner Branson model 1510, untuk membersihkan substrat. 

8. Gelas beker Boro 3.3 250mL untuk tempat larutan elektrolit. 

9. Gaussmeter model 5070, untuk mengukur besarnya medan magnet. 

10. Ampermeter digunakan untuk mengukur arus. 

11. Mikrovoltmeter digunakan untuk mengukur tegangan yang diberikan 

pada sampel pada saat pengukuran magnetoresistansi. 

12. Sistem Pembangkit medan 

 Sistem terdiri dari lilitan kawat solonoida yang dihubungkan dengan 

power supply untuk menimbulkan medan magnet. 

13. Sistem Pengukur Resistansi 

 Alat yang digunakan untuk mengukur resistansi. Sistem menggunakan 

metode dua titik yaitu I-V, dengan cara meletakkan sampel pada holder 

probe dua titik yang dihubungkan dengan sumber. 
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14. XRD spesifikasi tipe XRD-6000 3kW Shimadzu, untuk mengetahui 

struktur kristal lapisan tipis alloy NiFe. 

15. SEM (Scanning Electron Microscope) digunakan untuk mengetahui 

struktur morfologi lapisan tipis NiFe. 

III.2.2.Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Substrat Cu dalam bentuk PCB dan Indium Tin Oxide (ITO). 

2. Serbuk NiSO4.6H2 32,75 gr, serbuk FeSO4.7H2O 1,36 gr, serbuk H3BO3 

6,19 gr, dan sakarin 0,5 gr untuk larutan 250 ml (Gao dkk,1997). 

3. Aquades. 

4. Alkohol, larutan HCl, larutan methanol, kertas Abrasif 2000, dan tissue 

sebagai bahan pembersih. 

5. KOH dan H2SO4 pekat sebagai pengontrol pH. 

6. Platina 0,5 m sebagai anoda. 

 

III.3.Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

 

III.4.Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: persiapan substrat, 

persiapan larutan elektrolit, elektrodeposisi, karakterisasi lapisan alloy NiFe dan 

analisa. 

III.4.1.Persiapan substrat 

Substrat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cu dalam bentuk 

PCB dan Indium Tin Oxide (ITO). Sebelum dideposisi substrat Cu diamplas 

dengan kertas abrasif 2000, dicuci dengan alkohol untuk mengangkat lemak dan 

Persiapan Substrat 

Persiapan larutan elektrolit 

Elektrodeposisi 

Karakterisasi 
Struktur Kristal 

Karakterisasi 
Struktur Morfologi 

Karakterisasi 
Magnetoresistansi 

Analisis 

Kesimpulan 
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debu yang masih menempel pada substrat kemudian substrat digetarkan dengan 

ultrasonic cleaner. Substrat dikeringkan dengan tissue baru dtimbang dengan 

neraca digital. 

Substrat ITO dibersihkan dengan larutan aseton kemudian dicuci dengan 

ultrasonic cleaner selama 30 menit.  

III.4.2.Pembuatan larutan elektrolit 

Larutan elektrolit dibuat dengan mencampurkan serbuk NiSO4.6H2O 

32,75 gr, FeSO4.7H2O 1,36 gr, H3BO3 6,19 gr, dan sakarin 0,5 gr dalam 250 mL 

aquades (Gao, 1997). Serbuk H3BO3 berfungsi untuk mempercepat menempelnya 

ion Fe2+ dan Ni2+ pada substrat. Penambahan sakarin dalam larutan elektrolit ini 

bertujuan untuk mendapatkan lapisan yang padat dan halus dengan permukaan 

yang mengkilap dan mempunyai daya rekat yang baik dengan substrat (Gao, 

1997). Larutan elektrolit tersebut diaduk menggunakan pengaduk magnetic stirrer 

tipe Jenway 1103 sampai samua bahan–bahan tersebut larut dalam aquades. PH 

larutan elektrolit diukur menggunakan pH-meter, sebagai pengontrolnya 

digunakan KOH dan H2SO4 pekat. Larutan elektrolit diusahakan memiliki pH 

sama dengan 3. Fungsi larutan elektrolit adalah sebagai pelapis karena 

mengandung bahan-bahan yang akan digunakan untuk  membuat lapisan tipis 

alloy NiFe dan sebagai penghantar arus, yaitu penghantar ion-ion logam dari 

anoda ke katoda.  

III.4.3.Elektrodeposisi 
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Pada penelitian ini proses elektrodeposisi dilakukan menggunakan substrat 

Cu dan ITO pada tegangan 3 volt selama 3 menit dalam suhu kamar dan tanpa 

pengadukan.  

III.4.4.Karakterisasi Lapisan tipis alloy NiFe 

Pada penelitian ini uji karakterisasi lapisan tipis yang dilakukan adalah uji 

nilai magnetoresistansi, struktur kristal lapisan tipis alloy NiFe, dan uji morfologi 

lapisan tipis alloy NiFe. 

1. Magnetoresistansi 

  Magnetoresistansi merupakan gejala menurunnya resistansi bahan karena 

dikenai medan magnet dan jika medan magnet dihilangkan resistansinya akan 

kembali seperti semula. Uji nilai magnetoresistansi dilakukan dengan 

menggunakan metode dua titik.  

  Fenomena magnetoresistansi dapat diamati ketika lapisan tipis NiFe diberi 

medan magnet yang arahnya tegak lurus terhadap arah arus. Pada karakterisasi ini 

medan yang diberikan divariasi dari tanpa medan atau medan nol kemudian 

medan divariasi. Berdasarkan hukum ohm, nilai resistansi bergantung pada kuat 

arus yang terukur melalui Amperemeter dan tegangan yang terukur oleh 

Volmeter, yang dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut: 

   IRV =      (3.1) 

    Dimana R : merupakan resistansi dalam Ω,  

    V : adalah tegangan dalam volt dan  

     I  : adalah arus listrik yang mengalir dalam ampere (A). 
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2. XRD (X-Ray Diffraction) 

  Difraksi sinar-x digunakan untuk mengetahui struktur kristal lapisan tipis 

alloy NiFe. Sinar-x yang dikenakan pada sampel akan mengalami difraksi 

sehingga nilai panjang gelombang pada bidang d dan sudut datang θ akan 

memenuhi hukum Bragg. Puncak-puncak yang terbentuk merupakan intensitas 

yang digunakan untuk menentukan  orientasi kristal lapisan tipis alloy NiFe. 

3. SEM (Scanning Electron Microscope) 

  SEM (Scanning Electron Microscope) digunakan untuk mengetahui 

struktur morfologi dan kandungan unsur lapisan tipis alloy NiFe pada substrat Cu 

dan ITO. 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penumbuhan lapisan tipis alloy NiFe pada substrat Cu dan ITO dengan 

metode elektroplating dilakukan untuk mengetahui pengaruh substrat terhadap 

struktur morfologi permukaan, kandungan unsur, struktur kristal dan rasio 

magnetoresistansi lapisan tipis alloy NiFe. 

IV.1. Struktur Morfologi permukaan lapisan 

 Hasil karakterisasi struktur morfologi lapisan tipis alloy NiFe pada 

substrat Cu dan ITO dengan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) 

ditunjukkan pada Gambar 4.1.  
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Gambar 4.1 menunjukkan adanya perbedaan struktur morfologi 

permukaan lapisan tipis NiFe pada substrat Indium Tin Oxide (ITO) dan tembaga 

(Cu). Lapisan tipis yang terbentuk mengikuti pola morfologi permukaan substrat 

yang digunakan. Pada substrat ITO lapisan tipis NiFe terlihat tipis tapi merata, 

sedangkan pada substrat Cu tampak lebih tebal dan berpola garis atau 

bergelombang. Perbedaan resistansi kedua substrat menyebabkan NiFe yang 

terdeposisi berbeda. Substrat Cu mempunyai resistansi lebih kecil, sehingga 

endapan yang terbentuk lebih banyak dan lapisan yang terbentuk lebih tebal. 

Lapisan yang terbentuk pada substrat ITO lebih tipis karena ITO memiliki 

resistansi lebih besar dari Cu. Resistansi mempengaruhi jumlah ion-ion deposit 

yang dideposisikan ke substrat. Semakin kecil resistansi substrat semakin besar 

arus yang mengalir, sehingga semakin banyak ion-ion deposit yang dideposisikan 

ITO Cu 

Gambar 4.1 Struktur morfologi permukaan lapisan tipis 
NiFe pada substrat (a) ITO dan (b) Cu 

(a) (b) 
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ke substrat. Dalam waktu yang sama ion-ion yang terdeposisikan pada substrat Cu 

lebih banyak, sehingga lapisan yang terbentuk lebih tebal dibanding pada substrat 

ITO. 

Pada substrat Cu, lapisan yang dihasilkan bergelombang karena 

permukaan substrat Cu tergores waktu pembersihan menggunakan kertas abrasif, 

sehingga permukaan substrat Cu tidak rata. Permukaan substrat ITO rata sehingga 

lapisan tipis NiFe yang dihasilkan lebih rata bila dibandingkan dengan lapisan 

tipis pada substrat Cu. Substrat selain sebagai tempat menampung ion-ion deposit 

juga sebagai cetakan lapisan, sehingga lapisan tipis yang dihasilkan akan 

mengikuti pola substrat yang dipakai. 

Pada substrat ITO tampak lubang-lubang hitam sedangkan pada substrat 

Cu tidak ada.  Lubang-lubang hitam pada substrat ITO terlihat karena lapisan 

yang terbentuk tipis dan tampak kasar. Terjadinya lubang-lubang hitam tersebut 

karena tegangan yang diberikan pada waktu proses elektrodepisisi cukup tinggi, 

sehingga mengakibatkan molekul-molekul H2O tereduksi menjadi ion OH– dan 

gas hidrogen (H2) yang berupa gelembung-gelembung gas. Gelembung-

gelembung gas hidrogen tersebut menempel dan menutupi sampel sehingga 

mengganggu jalannya proses pelapisan pada sampel. Tertutupnya sampel oleh 

gelembung-gelembung gas hidrogen mengakibatkan ada bagian sampel yang tidak 

terlapisi sehingga lapisan yang terbentuk menjadi kasar. 

Selain pada sampel, gelembung-gelembung gas hidrogen juga menempel 

pada anoda (platina) sehingga mengakibatkan proses pelepasan ion dari anoda 

menjadi terhambat yang mengakibatkan jumlah ion-ion pelapis menjadi sedikit.     
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IV.2. Kandungan Unsur lapisan 

 Hasil uji kandungan unsur lapisan tipis alloy Nife seperti terlihat pada 

gambar 4.2 dan 4.3. Gambar 4.2 menunjukkan persentase kandungan unsur 

lapisan tipis NiFe pada substrat ITO. Pada substrat ITO lapisan tipis yang 

terbentuk dari proses elektrodeposisi terdiri dari 2,88% unsur Fe dan mengandung 

unsur Ni sebesar 97,12 %. Gambar 4.3 menunjukkan persentase kandungan unsur 

yang dikandung oleh lapisan tipis yang terbentuk pada substrat Cu yaitu 

mengandung 2,85 % Fe dan 97,15 % Ni. Pada substrat ITO dan Cu persentase 

kandungan unsur lapisan tipis tidak jauh beda sehingga dapat disimpulkan substrat 

tidak mempengaruhi besar kecilnya kandungan unsur dari lapisan tipis. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kandungan unsur lapisan tipis NiFe pada 
substrat ITO  
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Dengan komposisi bahan seperti yang tercantum dalam metode penelitian 

seharusnya diperoleh kandungan unsur Ni dan Fe 81:19, tetapi pada penelitian ini 

diperoleh perbandingan unsur Ni dan Fe 97:3. Perbedaan persentase kandungan 

unsur Ni dan Fe pada lapisan tipis cukup signifikan yaitu sekitar 3% untuk unsur 

Fe dan 97% untuk unsur Ni. Menurut referensi perbandingan kandungan unsur 

pada lapisan tipis paduan NiFe adalah 81% unsur Ni dan 19% unsur Fe. 

Perbedaan ini dikarenakan kedua unsur tersebut memiliki tegangan minimum 

yang berbeda. Tegangan minimum merupakan tegangan ambang atau batas 

minimal tegangan yang harus diberikan pada waktu proses elektrodeposisi. Jika 

tegangan yang diberikan dibawah batas tegangan minimum maka tidak akan 

terjadi endapan dari unsur Fe dan Ni akibatnya lapisan tipis tidak terbentuk. 

Tegangan minimum yang harus diberikan agar terjadi endapan unsur Ni adalah 

1,4 Volt dan Fe sebesar 1,6 Volt. Karena tegangan minimum Ni lebih rendah 

Gambar 4.3 Kandungan unsur lapisan tipis NiFe pada 
substrat Cu 
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dibanding Fe maka unsur Ni lebih mudah terdeposisi ke substrat sehingga 

kandungan unsurnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kandungan unsur 

Fe.  

IV.3. Struktur Kristal Lapisan Tipis NiFe 

 Karakterisasi lapisan tipis NiFe menggunakan difraksi sinar-x (XRD) 

dilakukan untuk mengetahui arah orientasi pertumbuhan kristal NiFe yang 

terbentuk pada substrat Indium Tin Oxide (ITO) dan pada substrat Cu. Hasil 

karakterisasi struktur kristal lapisan tipis alloy NiFe dengan difraksi sinar-x 

(XRD) ditunjukkan pada gambar 4.4 dengan sumbu x menunjukkan nilai 2θ dan 

sumbu y merupakan besarnya intensitas yang tertangkap oleh detektor sinar-x. 

Gambar 4.4 menunjukkan lapisan NiFe yang terbentuk merupakan kristal, hal ini 

ditunjukkan adanya pola difraksi lapisan pada sudut-sudut tertentu.  
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 Gambar 4.4 Hasil karakterisasi struktur kristal lapisan 
tipis alloy NiFe menggunakan XRD 
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 Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa intensitas sinar-x yang 

diserap oleh detektor pada kedua substrat nilainya berbeda. Perbandingan besar 

intensitas, sudut 2θ, hkl dan parameter kisi ditunjukkan pada tabel 4.1.  Tinggi 

rendahnya intensitas sinar-x yang tertangkap oleh detektor sinar-x dipengaruhi 

oleh tingkat keteraturan susunan atom dalam kristal yang didifraksi dengan sinar-

x. Semakin banyak atom-atom yang tersusun teratur semakin tinggi intesitas yang 

tertangkap oleh detektor. Intensitas semakin besar berarti sampel memiliki 

keteraturan kristal yang lebih besar atau semakin banyak atom-atom dalam kristal 

lapisan yang tersusun teratur. 

Puncak yang terbentuk pada substrat ITO lebih sedikit dibandingkan 

dengan puncak yang terbentuk pada substrat Cu. Pada substrat ITO terbentuk tiga 

buah puncak yaitu pada posisi 2θ masing-masing 44,3160o, 51,5937o, dan 39,8104 

dengan nilai intensitas yang tertangkap oleh detektor sinar-x masing-masing 

adalah 3681 I/s, 717 I/s dan 335 I/s. Intensitas tertinggi berada pada posisi sudut 

2θ = 44,316o yaitu sebesar 3681 I/s. Data joint on committee powder diffraction 

standart (JCPDS) menunjukkan bahwa bidang kristal NiFe adalah (111), (200), 

(220), (311), (222), (400), (311) dan (420). Dengan mencocokkan data dengan 

JCPDS dapat disimpulkan bahwa puncak yang terbentuk merupakan puncak dari 

kristal NiFe dan dengan perhitungan pada lampiran dapat diketakui bidang kristal 

atau indeks Miller hkl yaitu (111),  (200) dan (220). Pada substrat ITO kristal 

yang terbentuk adalah polikristal karena bidang yang terdifraksi adalah bidang 

(111) dan (200) seperti yang terlihat pada gambar 4.4.  
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Tabel 4.1 Perbandingan sudut 2θ, intensitas, hkl dan parameter kisi lapisan 
tipis NiFe pada substrat ITO dan Cu 

 
 

Substrat  2θ I/II Intensity (Counts) hkl a (oA) 

44,3160 100 3681 111 3,5375 

51,5937 19 717 200 3,5401 
 

ITO 
39,8104 9 335 111 3,9187 
43,3050 100 7484 111 3,6159 
74,1136 87 6806 220 3,6155 
44,3714 30 2360 111 3,5333 

 
 

Cu 
50,4295 29 2276 200 3,6156 

 
 

Pada substrat Cu terbentuk puncak yang lebih banyak jika dibandingkan 

dengan puncak yang terbentuk pada substrat ITO yaitu terbentuk 4 puncak. Sudut 

2θ yang terdifraksi oleh sinar-x berada pada posisi 43,3050o, 74,1136o, 44,3714o, 

dan 50,4295o dengan nilai intensitas sinar-x yang terdeteksi masing-masing adalah 

7864 I/s, 6806 I/s, 2360 I/s, dan 2276 I/s. Intensitas tertinggi berada pada posisi 2θ 

= 43,3050o dengan nilai intensitas 7864 I/s. Nilai intensitas tertinggi pada substrat 

Cu jauh lebih tinggi dibanding dengan intesitas tertinggi pada substrat ITO, ini 

menunjukkan struktur kristal yang terbentuk pada substrat Cu lebih teratur dari 

kristal yang terbentuk pada substrat ITO.  

Berdasarkan perhitungan pada lampiran bidang kristal atau Indeks Miller 

yang terdifraksi adalah bidang (111), (200) dan (220) jadi kristal yang terbentuk 

pada substrat Cu juga merupakan polikristal. Pada posisi 2θ = 74,1136o terjadi 

puncak dengan intensitas yang cukup tinggi yaitu sebesar 6806 I/s dan pada 

50,4295 dengan intensitas 2276 I/s. Kedua puncak tersebut terdifraksi pada bidang 

(220) dan (200). Kedua puncak yang terbentuk tersebut tidak terjadi pada substrat 
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ITO. Berdasarkan data JCPDS, puncak yang terbentuk merupakan puncak yang 

dimiliki oleh NiFe.  

Pola kristal lapisan tipis yang terbentuk pada kedua substrat berbeda 

karena pola kristal pada substrat juga berbeda. Kisi kristal pada substrat Cu 

berpola FCC (face center cubic) sedangkan pada substrat ITO berpola 

Rhombohedral. Perbedaan pola kisi kristal kedua substrat tersebut menyebabkan 

lapisan tipis yang terbentuk mempunyai pola yang berbeda. Pola kubus lapisan 

tipis NiFe pada substrat Cu sudah terbentuk oleh substratnya sehingga intensitas 

sinar-x yang didifraksikan kristal NiFe pada substrat Cu lebih tinggi daripada 

ITO. 

Substrat mempengaruhi pola struktur kristal yang terbentuk dan 

mempengaruhi kemantapan pertumbuhan kristal pada orientasi bidangnya. 

Orientasi kristal lapisan tipis alloy NiFe cenderung tumbuh ke arah (111) dan 

(200) untuk substrat Indium tin Oxide (ITO) sedangkan pada substrat Cu 

berorientasi (111), (200) dan (220). Berdasarkan data JCPDS struktur kristal 

Lapisan tipis NiFe adalah fcc (face center cubic). 

 Jarak antar bidang atau parameter kisi lapisan tipis NiFe pada substrat ITO 

adalah 3,6655oA dan pada substrat Cu adalah 3,5953oA, sedangkan berdasarkan 

data JCPDS parameter kisi NiFe adalah 3,5970 oA. Perbedaan parameter kisi 

tersebut dikarenakan substrat yang digunakan juga berbeda.  

IV.4. Magnetoresistansi Lapisan Tipis NiFe 
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 Pengukuran magnetoresistansi dilakukan dengan menggunakan metode 

dua titik yaitu titik I-V dan dilakukan pada saat dikenai medan magnet dan tanpa 

dikenai medan magnet. Pengukuran magnetoresistansi dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh medan magnet terhadap resistansi lapisan tipis NiFe. Hasil 

pengukuran magnetoresistansi  pada gambar 4.5 dan 4.6. Gambar 4.5 dan 4.6 

menunjukkan adanya penurunan resistansi bahan terhadap kenaikan medan 

magnet. 

Dari gambar 4.5 dan 4.6 dapat diketahui bahwa kepekaan masing-masing 

sampel berbeda. Kepekaan material magnetik terhadap medan magnet luar 

dipengaruhi oleh ketebalan lapisan.  
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Gambar 4.5 Grafik hasil pengukuran magnetoresistansi  
pada substrat Cu  
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Resistansi NiFe pada substrat ITO

23

23,5

24

24,5

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

0 1 2 3 4 5 6

B (mT)

R
 (

m
O

h
m

)

 

 

 

Dari perhitungan dengan menggunakan persamaan 2.9 diperoleh nilai rasio 

magnetoresistansi lapisan tipis NiFe pada substrat ITO 10,9% sedangkan pada 

substrat Cu 8,9%.  

 .  

 

Grafik Rasio Magnetoresistansi terhadap Medan Magnet 
pada Substrat Cu
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Gambar 4.6 Grafik hasil pengukuran magnetoresistansi  
pada substrat ITO 

Gambar 4.7 Grafik Rasio magnetoresistansi versus medan 
magnet pada substrat Cu 
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Substrat yang digunakan pada elektrodeposisi mempengaruhi nilai rasio 

magnetoresistansi karena ketebalan lapisan yang terbentuk dipengaruhi oleh 

substrat. Substrat Indium Tin Oxide (ITO) memiliki nilai rasio magnetoresistansi 

yang lebih besar dari pada nilai rasio magnetoresistansi lapisan tipis NiFe pada 

substrat Cu. ITO memiliki resistansi yang lebih besar daripada Cu, sehingga arus 

yang mengalir melalui elektroda pada waktu proses elektrodeposisi kecil. 

Semakin kecil arus yang mengalir semakin sedikit endapan yang terbentuk dan 

lapisan yang dihasilkan semakin tipis. Semakin tipis lapisan yang dihasilkan 

semakin mudah untuk mensejajarkan momen magnetnya, sehingga nilai 

magentoresistansinya lebih besar.  

Substrat Cu mempunyai daya hantar listrik yang lebih baik dibanding 

dengan substrat ITO sehingga ion-ion deposit lebih mudah dan lebih cepat 

menempel pada substrat Cu meskipun tegangan dan lama waktu yang diberikan 

sama untuk kedua substrat tersebut. Lapisan tipis NiFe yang terbentuk pada 

substrat Cu lebih tebal daripada lapisan tipis yang terbentuk pada substrat ITO. 

Semakin tebal lapisan yang terbentuk semakin banyak momen magnet yang harus 

disejajarkan dengan medan magnet eksternal sehingga semakin sulit mengubah 

arah spin elektron. Meskipun dengan memberikan medan luar yang besar, tidak 

semua spin-spin elektron termagnetisasi mengikuti arah medan magnet dari luar. 

Sehingga penurunan resistansi sangat kecil dan kepekaan material terhadap medan 

magnet dari luar menjadi kurang baik.  

 Semakin kuat daya hantar listrik substrat maka semakin cepat lapisan 

terbentuk dan dengan lama waktu deposisi yang sama terbentuk lapisan tipis yang 
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lebih tebal. Ketebalan lapisan menyebabkan semakin kecil nilai rasio 

magnetoresistansinya. Semakin besar nilai rasio magnetoresistansinya maka 

semakin besar kepekaan material tersebut terhadap medan magnet eksternal.  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Telah berhasil dilakukan penumbuhan lapisan tipis alloy NiFe pada substrat 

tembaga (Cu) dan Indium Tin Oxide (ITO). 

2. Hasil karakterisasi dengan XRD menunjukkan bahwa lapisan tipis alloy NiFe 

yang terbentuk berstruktur kristal fcc (face center cubic) dengan bidang hkl 

(111) dan (200) pada substrat ITO, sedangkan pada substrat Cu terbentuk 

kristal dengan bidang hkl (111), (200) dan (220). 

3. Struktur morfologi lapisan tipis alloy NiFe yang terbentuk mengikuti 

morfologi permukaan substrat yang dipakai.  

4. Nilai rasio magnetoresistansi pada substrat ITO 10,9% dan 8,9% pada 

substrat Cu. 

V.2. Saran 

 Untuk penelitian yang lebih lanjut tentang lapisan tipis NiFe dapat 

dilakukan dengan menggunakan lebih banyak variasi substrat agar diketahui 
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pengaruh substrat terhadap hasil lapisan tipis. Untuk persiapan substrat harus 

sangat hati-hati agar permukaan substrat tidak tergores. 
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LAMPIRAN 

Lampiran A 

Data pengukuran magnetoresistansi lapisan tipis NiFe  

Substrat Cu 

B=0 B=1 B=2 B=3 B=4 B=5 

I (A) 
V 

(mV) I (A) 
V 

(mV) I (A) 
V 

(mV) I (A) 
V 

(mV) I (A) 
V 

(mV) I (A) 
V 

(mV) 
0,12 2,3 0,27 4,8 0,28 5 0,33 5,9 0,34 5,9 0,25 4,3 
0,2 3,8 0,31 5,4 0,35 6,2 0,4 7 0,49 8,3 0,4 6,8 
0,42 7,8 0,4 7,1 0,45 8 0,49 8,6 0,58 10 0,48 8,2 
0,47 8,7 0,48 8,5 0,57 9,9 0,6 10,6 0,68 11,4 0,58 9,7 
0,59 11 0,58 10,1 0,67 11,7 0,7 12,2 0,76 13 0,66 11,1 
0,7 13,2 0,67 11,6 0,77 13,4 0,79 13,8 0,85 14,7 0,76 12,8 
0,74 13,8 0,75 13,3 0,87 14,9 0,87 15,2 0,92 15,7 0,85 14,4 
0,83 15,5 0,84 14,6 0,94 16,1 0,96 16,7 1 17 0,9 15,2 
0,94 17,5 0,94 16,4 1 17,2 1,04 18,1 1,11 19 0,99 16,8 
1,06 19,7 1,01 17,8 1,1 18,9 1,14 19,9 1,2 20,5 1,08 18,2 
1,11 20,5 1,02 18 1,2 20,6 1,23 21,5 1,27 21,6 1,14 19,3 
1,26 23,3 1,09 19,3 1,29 22,4 1,32 23,1 1,35 23 1,28 21,7 

 
 
substrat ITO 
 

B=0 B=1 B=2 B=3 B=4 B=5 
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I (A) 
V 

(mV) I (A) 
V 

(mV) I (A) 
V 

(mV) I (A) 
V 

(mV) I (A) 
V 

(mV) I (A) 
V 

(mV) 
1,03 28,4 1,1 27,3 1,09 26,9 1,1 27,2 1,1 26,7 1,14 27,8 
1,1 30,1 1,2 29,7 1,1 27,1 1,2 29,7 1,2 29 1,2 29,1 
1,2 33 1,3 32,1 1,2 29,5 1,3 32,2 1,3 31,4 1,3 31,6 
1,3 35,6 1,4 34,7 1,3 32 1,4 34,6 1,4 33,9 1,4 34 
1,4 38,3 1,5 37,2 1,4 34,6 1,5 37,1 1,5 36,3 1,5 36,3 
1,5 40,9 1,6 39,6 1,5 37 1,6 39,5 1,6 38,7 1,6 38,7 
1,6 43,7 1,7 42,1 1,6 39,4 1,7 41,9 1,7 41,2 1,7 41,1 
1,7 46,3 1,8 44,5 1,7 41,9 1,8 44,4 1,8 43,5 1,8 43,6 
1,8 49,1 1,9 46,8 1,8 44,5 1,9 46,8 1,9 45,9 1,9 46,2 
1,9 51,8 2 49,4 1,9 46,8 2 49,4 2 48,3 2 48,4 
2 54,6 2,1 51,9 2 49,2 2,1 51,8 2,1 50,7 2,1 50,8 

2,1 57,3 2,5 61,7 2,1 51,7 2,5 61,7 2,5 60,2 2,5 60,6 
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1 

Nilai Resistansi saat dikenai medan 

Substrat Cu 

No B (mT) R (mΩ) 
1 0 18,47 
2 1 18,009 
3 2 17,33 
4 3 17,418 
5 4 16,888 
6 5 16,829 

 

Resistansi NiFe pada Substrat Cu
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Substrat ITO 
 

No B R (mΩ) 
1 0 27,099 
2 1 24,583 
3 2 24,622 
4 3 24,59 
5 4 24,003 
6 5 24,144 

 
Resistansi NiFe pada substrat ITO
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2 

 

Contoh perhitungan nilai resistansi untuk sampel pada substrat Cu saat B = 0 mT 
 

No I (A) V (mV) 
1 0,12 2,3 
2 0,2 3,8 
3 0,42 7,8 
4 0,47 8,7 
5 0,59 11 
6 0,7 13,2 
7 0,74 13,8 
8 0,83 15,5 
9 0,94 17,5 
10 1,06 19,7 
11 1,11 20,5 
12 1,26 23,3 

 

Grafik V Vs I pada B = 0 mT

y = 18,47x + 0,116
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Dari persamaan grafik yang diperoleh y = 18,470x + 0,116, maka dapat diperoleh 

nilai gradien (m) = 18,470. 

Berdasarkan hukum Ohm (persamaan 3.1), nilai gradien tersebut merupakan nilai 

resistansi yang terukur. 

Nilai resistansi = m = 18,47 

 

 

 

 
Perhitungan rasio magnetoresistansi 
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3 

 

Substrat ITO 

R0 = 27,009 

Rh = 24,144 

%100
009,27

144,24009,27
xRasio

-
=  

= 10,904% 

Substrat Cu 

R0 = 18,47 

Rh = 16,829 

%100
47,18

829,1647,18
xRasio

-
=  

= 8,885% 

 

No Substrat MR 
1 ITO 10.905% 
2 Cu 8.885% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran B 

Data Joint on Committtee Powder Diffraction Standart (JCPDS)  
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4 

 

1. Iron Nickel (NiFe) 

 

 

2. Tembaga (Cu)  

 

 
 
 

3. Indium Tin Oxide (ITO) 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran C 

Perhitungan hkl dan parameter kisi  

Substrat Cu 
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6 

 

No 2θ (o) q2Sin  2

2qSin
 

3

2qSin
 

4

2qSin
 

5

2qSin
 

6

2qSin
 

8

2qSin
 

1 43,305 0,136 0,068 0,045 0,034 0,027 0,023 0,017 
2 74,1136 0,363 0,182 0,121 0,091 0,073 0,061 0,045 
3 44,3714 0,143 0,071 0,048 0,036 0,029 0,024 0,018 
4 50,4295 0,181 0,091 0,06 0,045 0,036 0,03 0,023 

 

A = 0.045 dan λ = 1.5406 Ao 

222 lkh

a
d

++
=  , karena  ql sin2d=   

Maka : 

222

222

lkhda

lkh

a
d

++=

++
=

 

 

No 2θ (o) q2Sin  A
Sin q2

 
 222 lkh ++  hkl a (Ao) 

1 43,305 0,136144 3,025412 3 111 3,61595 
2 74,1136 0,363135 8,069656 8 220 3,61552 
3 44,3714 0,142589 3,168646 3 111 3,53328 
4 50,4295 0,181486 4,033031 4 200 3,61632 

 

 

 

 

 

Substrat ITO 

No 2θ (o) q2Sin  2

2qSin
 

3

2qSin
 

4

2qSin
 

5

2qSin
 

6

2qSin
 

8

2qSin
 

1 44,316 0,142 0,071 0,047 0,036 0,028 0,024 0,018 
2 51,5937 0,189 0,095 0,063 0,047 0,038 0,032 0,024 
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3 39,8104 0,116 0,058 0,039 0,029 0,023 0,019 0,014 
 

A = 0.047 

222

222

lkhda

lkh

a
d

++=

++
=

 

No  2θ q2Sin  A
Sin q2

 222 lkh ++   hkl a (Ao) 
 1 44,316 0,142251 3,026621 3 111 3,5375 
 2 51,5937 0,189383 4,029426 4 200 3,5401 
 3 39,8104 0,115916 2,466305 3 111 3,9187 
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