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SPEKTROSKOPIIR-REFLEKSITERATENUASIUNTUK
D ETEKSI TRANSISI F ASA TERIND UKSI PAD A LAPISAN
TUNG GAL LANGMUIR-BLODGETT

Suci Widayati
PPNY-BATAN. J/. Babarsari. P.O. Box 1008 Yogyakarla 55010

ABSTRAK

SPEKTROSKOPI IR-REFLEKSI TERATENUASI UNTUK DETEKSI TRANSISIFASA TERINDUKSI
PADA LAPISAN TUNGGAL LANGMUIR BLODGETT Laju deposisi lapisan lipis pada subslral podol
dalam proses pembualan Langmuir-Blodgell (L-B) film akan mempengaruhi slruklur akhir dari film yang
diperoleh. Fenomena ini lelah teramali dari hasil pengukuran speklra infra-merah menggunakan teknik
sampling refleksi Ictal teratenuasi (A TR) pada L-B film dari asaln lemak yang dideposisikan pada substrat
Germanium. Pengaruh induksi dari laju deposisi ini paling besar pada lapisan tunggal yang
dideposisikan pada kondisi terekspansi dari isotherm tegangan permukaan versus IUDS molekulernya.
sedang pada kondisi terkompresi dengan tegangan permukaan film tinggi .pengaruhnya pada konformasi
dari ramai hidrokarbon kecil .Pengaluran konformasi seperti ini mungkl'n disebabkan oleh adanya
kendala kinetik pada transisi fasa yang teriadi pada meniskus yang terbentuk amara substral padal dengan
subphase air. Hasil penelilian terpisah pada molekul yang lain juga menunjukkan bahwa struklur molekul
bahan pembuat lapisan tipis juga menentukan sifal don besarnya pengaruh laju deposisi ini. Dari hasil
yang diperoleh dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik L-B film untuk
mempelajari strukJur. orientasi dan konformasi serta sifat fasa dari molekul-molekul di bidang amar-muka
air-udara. transfer film perlu dilakukan pada laju deposisi yang memberikan Iransisi fasa slruklural yang
minimal.

ABSTRACT
A TR-IR SPECTROSCOPY FOR THE DETECTION OF INDUCED-PHASE TRANSITION IN
UNGMUIR-BLODGE7T ft-IONOL-j fER FILU. The rilte at \vhich a solid substrate is transferred
through the Air/JVater interface in the Langmuir-Blodgett process of preparing monolnolecular films
influences the final structure of the transferred film. This phenomenon has been observed from the
attenuated total reflectance infra-red (ATR-IR) spectra of fatty acid monola.ver transferred onto .I?ermanium
substrate. This transfer-induced effect is most evidence when the monolayer is trallSferred from an
expanded region of the surface-pressure-molecular area isotherm, but has limited illjIuence on the
hydrocarbon chain conformation of film molecules transferred in the condellSed phases at high surface
pressure. Such a conformational ordering may due to a kinetically limited phase transition taking place in
the meniscus formed between the solid substrate and aqueous subphase. In addition, these results suggest
that the structure of the amphiphilic molecules may modulate the extent and nature of the dipping-speed-
induced structural changes taking place in the monomolecular L-B film. In order to use monomolecular L-
B filnts to accurately characterize the structure, orientation and phase properties of monola.vers at the
Air/JVater interface. the L-B transfer must be performed at transfer speeds that minimize this stnlctural
phase transition.

Langmuir hampir 60 tahun yang lampau. Cara ini
dilakukan dengan melewatkan substrat padat
secara vertikal melalui bidang antar muka air-
udara yang dibatasi oleh lapisan tunggal bahan
penyusun lapisan tipis (2). Walaupun metode
pembuatan film ini telah sering digunakan,
berbagai aspek daTi proses ini masih belum

seluruhnya dimengerti. Sebagai misal, pengaruh
laju deposisi ( kecepatan substrat padat menembus
Japisan tunggal film yang ada di bidang antar

PENDAHULUAN

D alam tiga dasawarsa terakhir ini penelitian
dibidang lapisan tipis organik telah

meningkat pesat didorong oleh potensi
kegunaannya yang besar di bidang elektronik

molekuler clan optik non-linier (1). Metode
pembuatan lapisan tipis terstruktur yang paling
umum digunakan adalah teknik Langmuir-
Blodgett yang dikembangkan oleh Blodgett clan
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Vmax itu terhadap struktur film yang diperoleh
belum banyak diteliti. Hanya ada dua laporan yang
berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Studi
menggunakan diffraksi elektron. X-ray dan

(9,10)
"neutron scaterring reflectometry" menunjuk-
kan bahwa pad a L-B multilayer film yang dibuat
pada laju deposisi yang relatif tinggi diperoleh
susunan molekul yang sangat teratur, sedang bila
kecepatan deposisi yang digunakan rendah akan
terjadi pencampuran antar lapisan, Hasil penelitian
ini mempunyai implikasi yang besar dalam
fabrikasi peralatan dengan menggunakan teknik L-
B. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih
lanjut yang akan berguna untuk mengetahui
berbagai aspek mendasar dari proses pembuatan
lapisan tipis dengan teknik L-B ini. Selanjutnya
hasil tersebut juga akan berguna untuk mengetahui
kegunaan serta keterbatasan metode ini untuk
mempelajari susunan molekul lapisan tipis di
bidang antar-muka air udara.

Teknik sampling refleksi total ter-
attenuasi (attenuated Total reflectance = A TR)

dalam spek-troskopi infra-merah telah banyak
dipakai dalam studi L-B film karena

sensitivitasnya yang sangat tinggi sehingga
memungkinkan pengukuran spektra lapisan film
tunggal dengan tingkat per-bandingan derau-signal

\11,12,13,14,15,16,17,18)yang tinggi .

Dasar teoretis dari teknik A TR-IR
terpolarisasi juga sudah dikembangkan dengan
baik sehingga dimungkinkan untuk
menghitungorientasi molekul penyusun film
berdasarkan radiasi serapan infra-merah

1 ,.(13,18) DI I'. .' kn 'kterpo aflSaSl .a am pene Itlan Inl te 1

A TR-IR diterapkan untuk menganalisa perubahan
konfonnasi dan orientasi molekul penyusun film
sebagai akibat perubahan laju deposisi lapisan
tunggal asam pentadekanoat (AP) yang
dideposisikan pada pennukaan substrat padat
kristal gennanium pada rasa liquid terekspansi
(LE), solid condensed (SC) clan transisi rasa
LC/SC,

BAHAN DAN T AT A KERJA

Bahan

muka air-udara) terhadap pembentukan dan
struktur L-B film yang dihasilkan. Penelitian
sebelumnya telah membuktikan bahwa deposisi
lapisan tipis pada pennukaan substrat hanya akan
terjadi bila laju deposisi lebih kecil dari pada
kecepatan kritis maksimum (Y max) yang besarnya

sekitar beberapa cm/detik. (2). Harga V max yang

besar telah dijumpai pada keadaan a) bila muatan
gugus kepala molekul film berlawanan tanda
dengan muatan muatan di permukaan substrat
yang dipakai.; b) Bila terbentuk ikatan hidrogen
zig-zag antara substrat dengan gugus kepala
molekul film yang tak terdisosiasi; c) hila jarak
antar gugus kepala cukup kecil. Y max juga dapat

diperbesar hila muatan antara substrat dan molekul
film dibuat sarna, misalnya dengan penambahan

counterion ke dalarn subphase air yang dipakai.(3).
Buhaenko menunjukkan bahwa di atas batas kritis

viskositas film yang tertentu, ada keterkaitan
antara penurunan harga Y max yang tajam dengan

kenaikan viskositas film (4), Ymax terbukti tidak

tergantung pada umur lapisan tip is bila
dideposisikan dari subfase H2O murni, namun

adanya kat ion bervalensi tunggal atau ganda
dalam subphase tersebut dapat mengakibatkan

'penurunan Ymax yang cukup besar dengan

bertambahnya umur lapisan tip is. Pengaruh ini
mungkin ditimbulkan oleh perubahan rasa atau
terjadinya penyusunan kembali molekul-molekul
film yang terinduksi oleh "counterion" (')

Hubungan an tara laju deposisi dengan sudut
kontak yang terbentuk pada titik temu subphase,
substrat clan molekul film telah dinyatakan secara
eksplisit oleh De Gennes dalam suatu persamaan
matematis yang didasarkan pad a tegangan antar
muka dan faktor-faktor hidrodinamis, yang
selanjutnya bisa dipergunakan untuk menghitung

(6)
Y max Selanjutnya dilaporkan bahwa nilai

Y max ditentukan oleh batasan energi aktivasi

yang timbul dari usaha yang diperlukan untuk
merusak interaksi molekuler yang terjadi pada
garis temu substrat-film clan subfase. Oleh karena
itu pada laju deposisi yang melebihi Ymax , titik
temu itu akan maju lebih cepat dari pada adsorpsi

(4,7,8)
molekul-molekul film ke pennukaan substrat

Hasil hasil penelitian terse but telah
memberikan gambaran yang masih terbatas pada
faktor-faktor penentu laju deposisi maksimal
dalam pembentukan L-B film. Namun pengaruh
perubahan laju deposisi yang besarnya di bawah

Asaro pentadekanoat (AP) buatan Nu-
Check Prep (Elysian, MN) dengan kemurnian
99.98% digunakan langsung tanpa proses
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2
pem1ukaan total 9.6 cm diperoleh dari Wilmad
Glass Co (Buena, NJ). Kristal ini dibersihkan
secara rutin dengan polishing secara mekanis
menggunakan Alumina micropolish ukuran 0.3 ~l
m (Buehler, Lake Bluff,IL.) ; kemudian dibilas
dengan aquatridest; direndam dalam chloroform
clan diultrasonik selama 15 men it. Tahap
pembersihan terakhir dilakukan dengan
menggunakan plasma cleaner ( Harrick Sci. Corp.
, Ossining, NY) dalarn Argon selama 10 menit ,
lalu direndarn dalam NH OH 5mM selarna 10

4
men it. Kristal langsung dipergunakan untuk
deposisi segera setelah dikeluarkan daTi larutan
NHOH

.I

pemurnian ulang, Pelarut organik dimurnikan
, d (19) d d ' d ' I ' b ISeSUal prosedur stan ar an 1 est 1 aSl se e urn

pernakaian, AP dilarutkan dalarn n-heksana

dengan konsentrasi antara 1-2 rng/mL.

Pembuatan Lapisan
Pentadckanoat

Tunggal Asam

Lapisan tunggal AP dibuat dengan jalan
meneteskan secara hati-hati 25 mikroliter dari
larutan P A 2 mg/mL pada bidang antar muka air-
udara dari subfase yang berada dalarn bejana
aluminum berlapis teflon (PTFE) .Lapisan di
permukaan terse but didiarnkan 10 menit ,
kemudian pita pembatas yang dikontrol melalui
komputer mulai digerakkan untuk memberikan
kompressi. Isothenn tegangan muka terhadap luas
pennukaan dicatat secara otomatis oleh komputer
pengontrol L-B film balance dual area buatan
Joyce Loebl ( Gateshead , England). Film balance
ini dibuat dengan keliling konstan menggunakan
pita pembatas dari bahan fiberglass yang berlapis
teflon untuk mengukur luas pennukaan kedua

bidang pada bejana tersebut, yang masing masing
2 2

memiliki luas maksimal sekita:.' 440 cm x 90 cm .
Selama pencatatan data isothenn pita pembatas

digerakkan dengan laju kompressi ataupun
ekspansi 0.5 cm/menit. Temperatur subphase
dalam bejana dikontrol pada suhu 22:1:1 °C dengan
mengalirkan larutan etiline glikol dari waterbath
dengan thennostat melalui rongga pada bejana
aluminum terse but. Subfase yang digunakan
adalah aquatridest bebas ion dengan tahanan
nominal 18 MO /cm yang diperoleh dengan
menggunakan alat destilasi ROpure/Nanopure
buatan Bamstead (Dubuque, 10) .Derajad
keasaman subphase dikontrol pad a pH 2 dengan
menambahkan HCl. Tegangan muka lapisan
tunggal AP di pennukaan air dimonitor dengan
menggunakan pengukuran differential weight
menggunakan Wilhelmy plate dari kertas saring
Whatman No.1 dengan lebar 1 cm yang
digantungkan dari neraca mikro.

Deposisi Langmuir-Blodgett Film

Deposisi lapisan tunggal AP ke permukaan
kristal Ge dilakukan dengan cara berikut: kristal
Ge langsung dirnasukkan kedalam subfase setelah
proses pembersihan, lalu bahan lapisan tunggal
dalam pelarut n.heksana disebarkan ke permukaan
subfase. setelah penguapan salven, lapisan tunggal
di perrnukaan subfase dikompressi dengan laju

2
kompressi 0.5 cm Imnt sampai dicapai tegangan

permukaan yang diinginkan. Kompressi
dihentikan dan substrat Ge digerakkan naik
menembus permukaan subfase dan lapisan tipis
dengan laju deposisi tertentu ( 2, 1O, atau 20
mmlmnt) sementara tegangan muka dari lapisan
tip is tetap dijaga konstan. Den~an cara ini dapat
diperoleh lapisan tipis type Y (.0) dengan struktur

gugus kepala di permukaan kristal. Deposisi
lapisan tunggal dapat dibuktikan dari besarnya
rasio transfer ( luas permukaan kristal I
pengurangan luas film di permukaan subfase).

SpektroskopiInfra-Merah

Perlakuan Awal Substrat Ge Untuk Deposisi
.Film

Spektra dari L-B film asam pentadekanoat
di permukaan Ge kristal diukur dengan alat
Fourier Transform-Infrared Spectrometer Digilab
FTS-40 (Bio-Rad, Digilab Div., Cambridge, MA)
yang dilengkapi dengan detektor HgCdTe yang
didinginkan dengan N cairo Spektra dicatat pada

2
-I

tingkat resolusi 4 cm dengan apodisasi triangular.
Kristal Ge diletakkan pada accessory A TR yang
berupa 4x beam-condenser di ruang sample
spektrofotometer tersebut. Radiasi yang masuk
dipolarisasi menggunakan AI-wire grid polarizer
pad a KRS-5. Spektra absorbansi diperoleh dengan
membandingkan sera pan kristal yang ditutup

Lapisan tunggal AP dideposisikan ke
permukaan germanium kristyal untuk selanjutnya
bisa dilakukan pengukuran spektrum infra-
merahnya. Kristal A TR Ge berbcntuk
parallelogram berukuran 50x 1 0x2 mm dengan
kemiringan permukaan 45 derajad clan luas
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lapisan AP dengan kristal bersih. Sebanyak 1024
scan dikumpulkan clan direrata untuk
meningkatkan rasio signal/ noise.Frekuensi vibrasi
dari puncak-puncak serapan diperoleh dengan

(21)

menggunakan algoritma center-of-gravi-ty
-I

dengan ketepatan lebih kecil dari 0.1 cm .

FT.m Spectra of renl3df~noic Acid Monolayer on Ge

A

.U4

.Dt

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. adalah contoh isotherm yang
diperoleh dari lapisan tunggal AP di permukaan
subphase 0.01 N HCl yang karakteristik untuk
molekul tersebut pada kondisi itu, sesuai dengan

(J.22)
yang diperoleh banyak peneliti lain. Untuk

mempelajari pengaruh laju deposisi terhadap
struktur L-B film dari asam pentadekanoat, laju
deposisi film divariasi pada 2 rnm/mnt, 10
mm/mnt dan dan 20 mm/mnt. Deposisi dilakukan
pada tiga kondisi rasa film yang berbeda, yaitu

Liquid Expanded (LE),

~I

0
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Gambar.]. Contoh spektrum ATR-/R dari lapisan
tunggal asam pentadekanoat di
permukaan Ge yang ditransfer pada
tegangan muka 30 ntJV/m
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Liquid Condensed (LC) dan Solid
Condensed (SC) seperti ditunjukkan dalam

gambar, yaitu masing-masing pacta tegangan
pennukaan 4, 10, dan 30 mNm-1 atau luas

.,
molekular 35,22 dan 19 A-.

Gambar 2 adalah contoh spektrum lapisan
tunggal AP pad a pennukaan Ge yang

-\

dideposisikan pacta 30 mN m .Karakteristik
spektra yang tampak nyata adalah C-H stretch

-(

pacta 2920 dan 2850 cm serta adanya C=O
stretch dari gugus karboksil AP yang mengalami

(23)ikatan hidrogen yang muncul pacta 1708 cm-1 .

Peneliti terdahulu tidak menemukan adanya pita
serapan C=O ini pacta spektra sejenis dari lapisan
tunggal asam stearat sehingga disimpulkan bahwa
tidak munculnya pita serapan ini akibat adanya
interaksi yang tidak sephase antara dipole
molekuler dari ikatan C=O yang orientasinya

parallel terhadap pennukaan kristal, dengan dipole
(14)

medan terinduksi dari pennukaan kristal
Teramatihya vibrasi stretching dari gugus

C=O karbonil dalam spektra ini mungkin
disebabkan oleh orientasi ikatan C=O yang tidak
parallel terhadap pennukaan kristal, at au adanya
lapisan GeO2 yang cukup tebal yang menghalangi
pengaruh medan bayangan dari Ge kristal terhadap
dipole molekuler c=o. Selanjutnya penelitian

Gambar. 1. Isotherm tegangan muka versus funs
molekuler (n-A) dari Asam
Pentadekanoat. Subphase yang
diperguanakan adalah HCl pH 2 dan
temperatur dikontrol 22 .:1: 10 C. Tanda
panah menunjukkan tegangan muka
dimanafilm ditransfer dari bidan,r: an tar-
muka air-udara ke permukaan substrat

Ge.

Liquid Condensed (LC) dan Solid Condensed (SC)
seperti ditunjukkan dalam gambar, yaitu masing-
masing pada tegangan permukaan 4, 10, dan 30

2
mNm-l atau luas molekular 35 , 22 dan 19 A .
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Kimura juga menunjukkan bahwa rantai
hidrokarbon dari asam stearat yang ditransfer
sebagai lapisan tunggal ke permukaan kristal A TR
Ge berada dalam orientasi tegak lurus terhadap
permukaan kristal. Dengan demikian , ikatan C=O
berada dalam posisi parallel terhadap permukaan
substrat. Kecuali untuk film yang ditranster pad a
rase Liquid Expanded, maka lapisan tunggla AP
yang diperoleh berada dalam susunan yang tidak
teratur (dIsordered) bila dideposisikan pacta
tegangan muka 10 mN/m, yang selanjutnya
mempengaruhi susunan geometri dari gugus
kepala. Perlakuan kristal Ge dengan NH4OH

temyata meningkatkan pembentukan lapisan GeO2
pada permukaan kristal, sehingga lapisan tip is
yang dideposisikan pada kristal yang tidak
direndam NH4OH tersebut tidak menunjukkan

"I
adanya pita serapan C=O stretch pada 1708 cm ,

Puncak serapan akibat vibrasi dari C-H
stretch merupakan karakteristik yang paling
menonjol dari spektra lapisan tunggal PA,
Frekuensi dari serapan vibrasi stretching simetrik

(2850 cm"l) maupun asimetrik (2920 cm") ini
telah dibuktikan sensitif terhadap konformasi
rantai hidrokarbon clan telah banyak digunakan
dalam karakterisasi struktur film yang diperoleh,
Penurunan letak bilangan gelombang puncak
serapan pita vibrasi ini secara empiris telah
dikorelasikan dengan kenaikan jumlah C-H dalam
rantai hidrokarbon yang berada dalam konformasi
trans, sehingga frekuensi puncak serapan ini
merupakan suatu indikasi derajad keteraturan

(12.17.21.24)
molekul-molekul penyusun lapisan tipis

Parameter ini telah digunakan dalam pengamatan
pengaruh laju deposisi terhadap struktur lapisan
tunggal AP yang diperoleh berdasarkan spektra
A TR-IR nya. Sebagai contoh dapat dilihat
pengaruh laju deposisi yang berbeda terhadap
puncak serapan C-H stretch dalam gambar 3.

Dalam gambar 4 ditunjukkan perubahan
bilangan gelombang dari punclk serapan C-H
stretch asimetrik dari gugus methilene hidrokarbon
sebagai fungsi laju deposisi untuk film AP pada
Ge yang ditransfer pada rase LE, rase transisi
LFJLC serta rase SC. Data ini menegaskan
bahwakonformasi rantai hidrokarbon yang
ditransfer pada rase LE sangat sensitif terhadap
laju deposisi. Data ini juga menunjukkan bahwa
struktur film menjadi lebih teratur bila laju

deposisi diturunkan.

Berbeda dengan ordering konformasi pada

lapisan tip is yang ditransfer pada rase LE, laju
deposisi hampir tidak menunjukkan pengaruhnya
pad a konformasi rantai hidrokarbon dalam film
yang dideposisikan pada kondisi rase
terkondensasi pada tegangan muka 30 mN/m.

Perubahan konformasi molekuler sebagai
fungsi laju deposisi juga dapat dilihat pacta grafik
bilangan gelombang dari puncak seraPan C-H
asimetrik stretching sebagai fungsi tegangan muka
pada saat film dideposisikan ( gambar 5 ). Dalam
gambar ini titik data digambar untuk setiap posisi

puncak serapan pada berbagai laju deposisi.
Dengan demikian jelas terlihat pengaruh laju
deposisi terhadap konformasi rantai hidrokarbon
yang terjadi bila lapisan tunggal tersebut
dideposisikan pada tegangan muka film yang
rendah di daerah LE dari isotherm.

Riegler dan Le Grange(25) telah mengamati
adanya tiga rase di titik pertemuan an tara
meniskus dan film yang masih dipermukaan
substrat menggunakan mikroskop fluorescence.
Selanjutnya mereka menunjukkan adanya transisi
Fase LE-LC di daerah meniskus lapisan 1,2-
dimiristoil-phospatidil-etanolamine (DMPE)
dalam proses deposisi L-B film. Transisi ini
teramati pad a tegangan muka yang lebih rendah
dibanding tegangan transisi bahan ini.
Pembentukan domain film yang berada pad a rase
LC terbukti merupakan proses dinamis dan
domain barn terns terbentuk sementarafilm dalam
rase terkondensasi terdeposisi ke permukaan
substrat. Mereka mengusulkan bahwa transisi rase
LE-LC yang terjadi di meniskus terjadi karena
adanya pengaruh gradien pH yang timbul akibat
serapan CO2 clan pertukaran terbatas ion OH
antara subphase clan meniskus. Pengamatan kami
menunjukkan bahwa pengaturan konformasi
terjadi pada rantai hidrokarbon AP bila
dideposisikan dari rase LE ke Ge substrat dengan
laju deposisi yang rendah. Hal ini juga dapat
dijelaskan oleh adanya transisi LE-LC yang terjadi
di daerah tiga rase. Data yang tidak menunjukkan
adanya perubahan konformasi pada rantai

hidrokarbon bila film dideposisikan pada tegangan
muka yang tinggi mendukung pemikiran ini.
Berdasarkan hasil ini dimungkinkan bahwa
transisi rase LE-LC yang terjadi di meniskus
dibatas:i oleh faktor kinetik, karena pengaturan
rantai hidrokarbon molekul film tidak terarnati
pada laju deposisi yang lebih cepat.

Faktor lain yang bisa menyebabkan adanya
transisi konformasi adalah adanya pengaruh yang
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dimediasi substrat. Dalam hal ini, transisi rase
LE-LC yang terjadi di meniskus mungkin
diinduksi oleh permukaan substrat yang tentunya
berinteraksi dengan molekul-molekul H2O

membentuk lapisan H2O yang teratur di

permukaan kristal. Keteraturan ini lalu dilanjutkan
pacta lapisan tipis film yang acta di meniskus
dimana ketebalan subphase hanya beberapa lapis
molekul melalui interaksi an tara molekul H2O

dengan gugus kepala AP.

ditentukan dari bilangan rasio dikhroik dari
serapan vibrasi stretch CH2 antisimetrik yang

dihitung dari spektra A TR terpolarisasi. Rasio
Dikhroik didefinisikan sebagai perbandingan
intensitas serapan pada spektra parallel terhadap

serapan pada spektra perpendikular. Indika~or ini
telah ban yak digunakan pada karakterisasi
distribusi orientasi lapisan tunggal hidrokarbon.
Parameter keteraturan f dapat digunakan untuk

menunjukkan distribusi orientasi rata-rata dart
rantai hidrokarbon relatif terhadap bidang normal
permukaan ( sumbu z dari koordinat geometri x-y-
z). Nilai parameter keteraturan f bervariasi antara -
0.5 sampai 1.0, dimana nilai 1.0 menunjukkan
orientasi rantai sejajar dengan sumbu z , yang
berarti tegak lurns terhadap bidang lapisan tipis x.
y. Parameter keteraturan -0.5 rnenunjukkan
orientasi rantai hidrokarbon tegak lurns bidang
normal.

.
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VaY8n\=btr (ca-11

Gambar. 3. Serapan vibrasi C-lI stretch dari AP
yang ditransfer pada tegangan ltwka 30
mNlm dengan laju deposisi 2, 10 dan 20
ntmlmin. i.-:~.'.~::':'::.'.
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Gatnbar, 4, Posisi puncak pita serapan C-H stretch
asimetrik sebagai fungsi laju deposisi
lapisan L-B asam pentadekanoat pada
tegangan muka (e) 4mNim ,'(/\ )10
mNlm; (0) 30 mNlm

Orientasi rantai hidrokarbon AP sebagai
fungsi laju deposisi yang dihitung berdasarkan

Gambar 3 juga menunjukkan bahwa
struktur penyusun lapisan tipis juga menentukan
sejauh mana keteraturan akan terjadi pad a laju
deposisi yang rendah, Rantai hidrokarbon dari AP
mengalami ketidakteraturan ( disordering) yang
cukup parah bila laju deposisi diperbesar. Hal ini
ditunjukkan oleh besarnya perubahan frekuensi
puncak pita serapan C-H stretch asimetrik sebagai
fungsi laju deposisi untuk lapisan film yang
dideposisikan pada 4 mN/m. Lebih lanjut, tampak
terjadi perubahan konformasi dalam rantai
hidrokarbon AP pada laju deposisi lebih besar dari
2 rom/min. yang mungkin disebabkan oleh
meningkatnya keleluasaan bagi rantai hidrokarbon
tersebut untuk bergerak .

Pengaruh laju deposisi terhadap orientasi
molekul AP dalam lapisan tung gal L-B film dapat

Suci WidayatiISSN 0216-3128
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T:lbel 1. Harga bilangan gelolnbang. r:lsio dikhroik.
dan order parameter orientasi yang
dihitung untuk pita sera pan CH2
asimetrik dalam vibrasi IR lapisan
tunggal asam pentadekanoat yang

dideposisikan sebagai fyungsi laju deposisi
dan tegangan muka. Oeviasi standar
rata-rata untuk harga bilangan
gelombang puncak didasarkan pad a 3-5
data pengukuran pada setiap tegangan
muka dan laju tcrtentu.

serapan puncak antisimetrik dari CH2 stretch

ditampilkan dalam tabel 1. Dari tabel ini dapat
dilihat bahwa hasilperhitungan parameter
keteraturan untuk lapisan tipis yang dideposisikan
pad a 4 dan 30 mN/m menunjukkan derajad
keteraturan ori~ntasi yang tinggi dan tidak
bergantung pada laju deposisi. Orientasi dari
rantai hidrokarbon AP tidak bergantung pacta laju
deposisi , tetapi sensitive terhadap besar tegangan
muka lapisan tipis di permukaan subphase pacta
saat ditransfer ke permukaan substrat parlato Fakta
bahwa rantai hidrokarbon AP sejajar dengan
sumbu z untuk film yang dideposisikan pacta
tegangan muka 4mN/m, menunjukkan bahwa
lapisan tunggal AP mungkin berada dalam bentuk
domain di permukaan subphase. Lapisan tunggal
AP yang dideposisikan pacta tegangan muka 10

mN/m menunjukkan orientasi hidrokarbon
membentuk sudut sekitar 70 sampai 80 derajad
terhadap bidang normal permukaan. Hal ini
menunjukkan bahwa film AP di permukaan
subphase telah lebih tersebar merata setelah
melewati transisi rasa LE-LC. Seperti
diperkirakan, kenaikan tegangan muka akan
menghasilkan lapisan tipis yang lebih terorientasi
seperti ditunjukkan oleh lapisan tipis yang
dideposisikan pada 30 mN/m yang membentuk
sudut 0 dcrajad tcrhadap sumbu Z.

Data yang ditampilkan disini jelas
menunjukkan bahwa konfonnasi rantai
hidrokarbon dari lapisan tipis AP maupun
geometrinya dipengaruhi oleh laju deposisi selama
proses transfer lapisan tipis ke pennukaan substrat.
pengaruh laju deposisi terhadap konfonnasi rantai
hidrokarbon lapisan tipis ini paling jelas pada
lapisantipis yang deposisikan dalam keadaan rasa
terekspansi .Dilain hal, pengaruh laju deposisi
terhadap distribusi orientasi molekul-molekul film
hanya nampak pada lapisan tipis yang ditransfer
pada rase tegangan muka yang sedang.

'&

~~
c..
c
~

KESIMPULAN~10 20

Ij~ T,wl' P'lss.ol (1Ii'I ..")

Data hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa untuk L-B film yang dideposisikan ke
permukaan substrat padat .struktur molekul-
molekul dalam film yang diperoleh akan
dipengaruhi oleh laju deposisi. Transisi rase yang
diinduksi oleh laju deposisi ini paling nyata
teramati pada film yang dideposisikan dari rase LE

Gambar 5. Posisi bilangan gelombang puncak pila
serapo/l II-C-II metile/le streIch sebaglu
fungsi tegangan muka pada soot jilIn
transfer pada kecepatan : (e) 2 mmlltlnl i
(~) 10 11zrn11t1nt i (0) 20 mmlmnt.
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pada isotherm teg3ngan muka versus areanya,
namun transisi ini lebih kecil bila film

dideposisikan pada tegangan muka yang tinggi.
Hasil yang ditampilkan disini menunjukkan

batasan-batasna keguanaan teknik deposisi LB

film untuk penelitian Y3ng bertujuan untuk

mengkarakterisasi kcadaan fisis lapisan tunggal

pada permukaan air-udara. Pengaturan konformasi

dari rantai hidrokarbon yang terjadi da!am

molekul penyusun film yang teramati, mungkin

disebabkan oleh adanya transisi LE-LC yang

terjadi pada meniskus yang terbentuk an tara

substrat padat clan subphase air yang dipakai. data

yang ditampilkan disini menunjukkan bahwa

untuk keperluan mempelajari struktur, orientasi

serra sifat rase lapisan tip is di permukaan air

dengan menggunakan L-B film yang ditransfer
pada substrat padat , deposisi perlu dilakukan pada

kecepatan yang meminirnalkan adanya perubahan

rase struktur terinduksi ini.
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Suci.W.:

E=h.C/ A ~ E=l/ A , energi sebanding
dengan bilangan gelombang. Pada molekul
film yang teratur, gugus alkil berada pada
konformasi trans interaksi intermolekuler
(melalui hidrogen bonding Van dre waals)
minimal, sehingga energi yang diserap
-CH2- untuk melakukan vibrasi lebih kecil
clan puncak muncul pada bilangan
gelombang lebih rendah. Sebaliknya bila
konfonmasi gauss atau gugus alkil tidak
teratur, interaksi intermolekuler meningkat
vibrasi memerlukan tenaga yang lebih
besar, puncak muncul pada bilangan
gelombang lebih tinggi.

T ANY A JA WAS

SllSS(ma TS.

Apakah keuntungan yang diperoleh
(kelebihan) dari metoda FT -IR
dibandingkan dengan metoda lR biasa.

Suci W

1Vuryanto.

J. Mohon dijeJaskan persyaratan subtrat
yang dipakai dari segi sifat fisis, kimia
dan struktur krista/ografinya (misa/,
apakah po/ikrista/in atau krista/ tungga/)

2. Apakah cara L-B ini ber/aku juga ka/au
yang didepositkan, berapa unsur
anorganik, misa/pembuatan /apisan tipis
superkonduktor sistim, Y-Ba-1V-o atau Bi-
Ph-Sr. Ca-Cr-O

Metoda IR biasa (dispersive IR) yang
menggunakan sisitim slit dan grating,
serapan vibrasi diukur pada panjang
gelombang tertentu untuk setiap saat. Pada
sistim FT -IR yang menggunakan sistem
interferonmeter, serapan pad a seluruh
panjang gelombang diukur secara simultan
sekaligus sehingga lebih cepat dan
sensitifitas yang diperoleh juga lebih
tinggi karena Throught-put yang lebih
besar.

Agus Taftazani :

I. Bagaimana posisi kua/itas hasi/ /apisan
tipis dg metoda yang ibu kerjakan jika
dibandingkan dengan metoda lain (misa/,

.implantasi, difusi maupun penguapan).

2. Adakah keterbatasan metoda yang
dikerjakan da/am pembuatan /apisan tipis
(da/am ha/ apa soja).

SuciW,

2

Untuk teknik LB, persyaratan substrat
secara fisis meliputi kerataannya
(Flatness), untuk analisis IR-nya harus
diperhatikan index refraksinya yang
berkaitan dengan kedalarnan penetrasi
berkas radiasi IR, serta ~arus transparant (
tidak memberikan serapan IR yang
mengganggu analisis). Oari segi kimia
perlu diperhatikan hidrofilistas /

hidrophobisitasnya yang memungkinkan
terjadinya interaksi dengan gugus kepala
molekul film.Stnlktur kristalografi tidak
begitu berperan, karena permukaan kaca
slide mikroskop biasa, juga bisa

dipergunakan.

Tidak bisa, kecuali bila senyawa tersebut
bersifat amphiphilik. untuk senyawa
anorganik biasan~a dipergunakan metoda
"chlimical vapor deposition"

Suci.W.:

1. Dengan metoda LB keuntungan yang kita
peroleh adalah bahwa ketebalan film bisa
kita kontrol, susunan film bisa lebih teratur
pad a tingkat molekuler, dapat dibuat
lapisan tipis dengan struktur yang

diinginkan, dengan menghubungkan gugus
flmgsional yang dikehendaki (arsitertur

tingkat molekuler).

2. Keterbatasan yang ditemui dalam
pembuatan lapisan tipis untuk zat organik
adalah kestabilan film yang diperoleh dan
hanya molekul yang bersifat amphiphilik
Yal1g bisa dipergunakan.

Kris Tri BasukL

Bagailllalla Ilublmgal1 ke tidakallral1

P(lllj(lllg gelombang dellgal1 ellergi
vibrasinya terhad(lp pergeseran panjang
ge/o",bal'g ?
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