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ABSTRAK
IMPLANTASIION Fe DOSIS TINGGI PADA SUBSTRAT AG UNTUK APLIKASI GMR. Pada pene/itian ini
te/ah di/akukan imp/antasi ion-ion Fe pada Substrat Ag dengan beberapa variasi dosis dan energi ion stria
suhu ani/. Tujuan pene/itian ada/ah untuk mempero/eh bahan /apisan tipis magnetik yang mempunyai
resistansi minimum dan nisbah GMR (Giant Magnetoresistance) yang o~timum. Pada proses imp/anta.\'i ion
te/ah di/akukan variasi dosis ion dari 1,5.t 10/7 ionlcml hingga 9,0.t 10 7 ionlcml don energi ion dari 40 keV

hingga 100 keV. Sete/ah proses imp/antasi ion, cup/ikan diani/ pada suhi( 100 DC, 300 DC don 500 DC
masing-masing se/ama waktu 30 menit. Hi/ai resistansi cup/ikan diukur menggunakan probe empat titik, don
ni/ai magnetoresistansinya dipero/eh dengan mengukur ni/ai resistansi cup/ikan di do/am medan magnet.
Struktur mikro cup/ikan diamati dengan menggunakan SEM don perubahan komposisi kimia ditentukan
menggunakan EDAXS. Berdasarkan ana/isis data dipero/eh bahwa ni/ai resistansi jenis minimum ada/ah
(167 .t 3) .t 10-9 nm don nisbah GMR optimum ada/ah 64,9 % dicapai pada kondisi dosis ion 6,O.t 10/7
ionlcml don energi ion 100 keV serlo suhu ani/ 300 .C. Ana/isis komposisi kimia pada kondisi optimum
menunjukkan kandungan Fe sebesar 1,13 % berat.

ABSTRACT
THE Fe ION IMPLANTATION OF HIGH DOSE ON THE AG SUBSTRATE FOR GMR Applications.
In this research the implantation of Fe ions on the Ag substrate with some variation of ion dose and energy
as well as annealing temperature have been done. The aim of this research was to obtain the magnetic thin
films which has a minimum specific resistance and an optimum GMR ratio. On the ion implantation process
the variation of ion dose from 1.5 x 10/7 ionslcm2 up to 9.0 X 10/7 ionslcm2 and ion energy from 40 keV to
100 ke V. After ion implantation the samples was annealed on the temperatures of 1 00 DC. 300 DC and 500 DC
during 30 minutes, respectfvely. The specific resistance of samples were measured by using a four point
probe, and the magnetoresistance was obtained by measuring the specific resistance of samples in the
magnetic field. The microstructure of samples was investigated by using SEM and the changing of the
chemical composition was determined by EDAXS. Based on the data analysis was obtained that the
minimum specific resistance was (167 :i:3) x 10"9 nm and the optimum GMR ratio was 64.9 % were occurred
on condition of the ion dose of 6. 0 x 10/7 ionslcm2, the ion energy of 1 00 ke V and the annealing temperature
of 300 DC. The analysis of chemical composition on the optimum condition was obtained that the content of
Fe element was 1.13 % weight. ..

[3). Menurut Wang [3), Zhang dan Levy
mengusulkan suatu model yang tepat untuk
menjelaskan efek GMR dalam eksperimen yang
telah dilakukan. Mereka menunjukkan bahwa
distribusi ukuran butir magnetik memegang peranan
penting dalam penjelasan basil eksperimennya.
Berbagai usaha dilakukan untuk menyelidiki
morfologi butiran baik bentuk, ukuran maupun

distribusinya.

Pada jenis metallic multi-layers lainnya yang
terdiri dari lapisan berselang-seling dari magnetic
transition metal (T = Fe, Co, Ni) dan non magnetic
transition metal (X) lainnya memperlihatkan suatu
sifat fisika barn seperti GMR, oscillating interlayer
coupling, dan perpcndicular magnctic anisotropy
[4). Sebagai akibat dari hasil penelitian ini,
penelitian dasar tentang T -based multi-layers
semakin meningkat dan lebih diarahkan kepada
perpendicular-magnetic dan magneto-optic

PENDAHULUAN
S ejak ditemukannya efek GMR (Giant

Magnetoresistance) dalam Fe/CR ML (multi-
layers), berbagai magnetic metaVnon magnetic
metal superlattices telah dikaji secara luas pada saat
ini. Akhir-akhir ini ferTomagnetic metal
semiconductor atau insulator superlattices juga telah
dilaporkan memperlihatkan suatu gandengan
magnetik istimewa, sebagai contoh dari superlattice
tersebut adalah Fe/Si/Fe trilayers dan Fe/Si/ML [I].
Selain itu, akhir-akhir ini Fe/Co ML telah diusulkan
sebagai head material dan Co'Pd serta Co/Pt sebagai
perpendicular recording media [2].

Efck GMR juga tclah ditcmukan dalam
beberapa sistem butiran-butiran kecil (granular)
yang terbentuk menggunakan proses cold deposition
dan melt spinning dari metal yang tidak dapat
tercampur (immiscible metals), seperti Co dan Cu
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recording. Dalam multilayer tersebut, watak
interface sangat kritis, terutama strukturnya sangat
mempengaruhi sifat-sifat magnetik bahan lapisan
tip is tersebut.

Efek GMR merupakan fenomena perubahan
resistivitas listrik yang sangat besar pada struktur
multi-layers bahan feromagnetik atau paramagnetik
akibat dari perubahan momen magnet relatif
terhadap lapisan sebagai fungsi dari medan magnet
luar. Dasar dari GMR tersebut adalah
ketergantungan resistivitas listrik terhadap spin
elektron, yaitu paralel dan anti paralel terhadap
mom en magnetik lapisan tip is. Efek GMR akan
terjadi jika kecepatan hamburan dari spin up dan
spin down elektron pada lapisan tipis magnetik atau
non magnetik berbeda. Hamburan elektron tampak
kuat untuk elektron yang memiliki spin anti paralel
terhadap magnetisasi lokal (spin down), daD
hamburan elektron lemah pada elektron yang
memiliki spin paralel terhadap magnetisasi lokal

(spin up).

Bahan lapisan tipis magnetik dapat dibuat
dengan beberapa teknik, antara lain adalah teknik
evaporasi hampa, sputtering atau implantasi ion [5].
Dalam makalah ini disajikan hasil penelitian tentang
pembuatan lapisan tip is magnetik Fe/Ag dengan
teknik implantasi ion. Sebagai substrat dipilih
bahan non magnetik Ag (perak) dan jenis unsur
yang diimplantasikan adalah bahan feromagnetik Fe
(besi), diharapkan dengan teknik implantasi ion
maka unsur magnetik Fe akan terdispersi ke dalam
matriks non magnetik Ag sehingga dihasilkan bahan
lapisan tip is yang bersifat feromagnetik. Selain itu
juga dibahas bagaimana pengaruh dosis daD energi
ion Fe serta suhu anil terhadap nilai resistansi jenis
cuplikan daD nisbah GMR, juga bagaimana
perubahan struktur mikro dan komposisi kimia
cuplikan basil implantasi. Tujuan utama dari
penelitian ini adalah diperolehnya data-data tentang
pengaruh dosis daD energi ion serta suhu anil
terhadap nilai resistansi jenis cuplikan, perubahan
struktur mikro daD komposisi kimia cuplikan basil
implantasi ion sehingga diperoleh nisbah GMR
optimum. Selanjutnya diharapkan bahwa basil
penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk
memperoleh bahan lapisan tipis magnetik yang
dapat dimanfaatkan sebagai sensor medan magnet.

kain wool yang diolesi pasta intan sehingga
diperoleh suatu permukaan yang halus dan
mengkilat seperti cermin. Setelah itu cuplikan
dicuci menggunakan air dan alkohol hingga bersih,
hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan adanya
kotoran dan minyak pad a permukaan cuplikan.

Sebagai bahan dopan yang diimplantasikan
pada permukaan Ag adalah serbuk Fe kemurnian
99,98 % dan untuk mendapatkan berkas ion Fe
digunakan sumber ion jenis cuplikan padat yang
tersedia pada mesin implantasi ion. Larutan
K2Cr207 2,5 % dan larutan HNOJ 20 % digunakan
sebagai larutan etsa pada saat akan dilakukan uji
struktur mikro dan komposisi unsur dari cuplikan
basil implantasi ion.

Proses Implantasi Ion

Proses penyisipan ion-ion Fe pada
permukaan substrat Ag dilakukan dengan
menggunakan mesin implantasi ion 150 keY P3TM
-BATAN. Dalam proses implantasi ion-ion Fe
pada substrat Ag dilakukan variasi nilai dosis ion
dari 1,5 x 1017 hingga 9,0 x 1017 ion/cm2 dan energi
ion divariasi masing-masing 40, 60, 80 dan 100
keY. Proses anil cuplikan dilakukan setelah proses
implantasi ion, dalam penelitian ini suhu anil
bervariasi yaitu 100 °C, 300 °C dan 500 °C yang
masing-masing selama 30 men it. Tujuan proses anil
ini adalah supaya terjadi rekristalisasi pada cuplikan,
karena selama proses implantasi ion akan terjadi
kerusakan radiasi (radia/ion damage) yang
mengakibatkan kemungkinan terjadinya cacat-cacat
kristal pada permukaan cuplikan.

Karakterisasi Cuplikan

1. Pengukuran resistivitas dun nisbah GMR

Pengukuran resistivitas jenis cuplikan
dilakukan menggunakan probe empat titik dengan
cara mengukur kuat arus (1) dan beda potensial (V)
untuk cuplikan-cuplikan sebelum clan sesudah
dilakukan proses anil. Dua probe terluar
dihubungkan dengan sumber arus, sedangkan dua
probe bagian dalam dihubungkan dengan voltmeter.
Kemudian cuplikan diletakkan dalam medan magnet
yang besarnya dapat diubah-ubah. Pada saat medan
magnet nol dilakukan variasi kuat arus daD
pengamatan perubahan tegangan pada voltmeter,
sehingga diperoleh data perubahan nilai I clan V.
Dengan cara yang sarna, medan magnet dipasang
pada beberapa nilai kuat medan magnet sehingga
diperoleh grafik hubungan antara kuat medan
magnet dengan nilai resistansi cuplikan. Sedangkan
nilai nisbah GMR ditentukan dengan menggunakan
rumusan [6],

TAT A KERJA DAN PERCOBAAN
Persia pan Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain adalah Ag (perak), Fe
(besi), kertas amplas ukuran 350 -2000 mesh, pasta
intan, alkohol, larutan K2Cr207 2,5 % dan larutan
HNO3 20 %. Lempeng perak dengan ukuran I x I
cm2 dipoles menggunakan kel1as amplas dari ukuran
kecil hingga ukuran 2000 mesh, dan terakhir dengan

R(O) -R(B)
R(O)
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minimum adalah (167 :t 3) X 10-9 Om dicapai pada
dosis ion optimum 6,0 x 1017 ion/cm2.

Pada Gambar 2 disajikan grafik hubungan
antara suhu anil dan resistivitas jenis cuplikan Fe-
Ag untuk beberapa energi ion pada nilai dosis ion
optimum 6,0 x 1017 ion/cm2. Dari grafik tersebut
nampak bahwa kenaikan suhu anil akan cenderung
menurunkan nilai resistivitas jenis cuplikan.
Kenaikan suhu anil tersebut menyebabkan energi
vibrasi atom-atom semakin besar. Pada suhu yang
relatif rendah barn terjadi aktivasi listrik clan
pemulihan kerusakan radiasi sebagian, sedangkan
pada suhu yang lebih tinggi dapat mengakibatkan
meluasnya aktivasi listrik dan pemulihan kerusakan
radiasi yang semakin besar sehingga menghasilkan
resistivitas jenis semakin kecil.

dengan R(O) adalah resistansi terbesar dari cuplikan
pad a medan magnet same dengan nol, clan R(B)
adalah resistansi terendah dari cuplikan dalam
medan magnet luar B.

2. Pengamatan struktur mikro daD komposisi
kimia

Pengamatan struktur mikro cuplikan basil
implantasi ion, masing-masing cuplikan Fe-Ag
dipoles salah satu sisinya yang terkena implantasi
ion Fe. Selanjutnya permukaan tersebut dietsa
dengan menggunakan larutan K2Cr207 2,5 % dan
larutan HNO] 20 %, kemudian dilakukan
pengamatan struktur mikronya menggunakan SEM
(Secondary Electron Microscope); sedangkan
pengujian komposisi kimia dilakukan menggunakan
EDAXS.

Gambar Grafik hubungan antara dosis ion clan
resistivitas jenis cuplikan Fe-Ag untuk
beberapa nilai energi ion sesudah proses
anil pada suhu 300 °C.
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PEMBAHASAN
Implantasi ion adalah suatu metode untuk

menyisipkan suatu atom ke dalam pennukaan
bahan. Beberapa parameter implantasi ion yang
mempengaruhi hasil implantasi adalah dosis dan
energi ion, jenis ion yang diimplantasikan clan efek
kerusakan radiasi (radiation damage). Dosis ion
akan mempengaruhi besamya konsentrasi unsur

yang terimplantasi pacta pennukaan bahan clan
jumlah atom bahan yang tergeser dari tempat semula
atau terpental. Proses ini akan menimbulkan
terjadinya kerusakan radiasi di dalam pennukaan
bahan. Kerusakan radiasi ini dapat mengakibatkan
perubahan struktur kristal, struktur mikro clan
komposisi kimianya. Sedangkan energi ion akan
berpengaruh pada jangkauan ion di dalam bahan,
semakin besar energi ion yang diimplantasikan akan
semakin besar jangkauan ionnya. Energi ion
tersebut juga akan menentukan jumlah atom bahan
yang tergeser atau terpental. Untuk memulihkan
kerusakan akibat radiasi ion ke keadaan semula atau
disebut rekristalisasi, maka perlu dilakukan proses
anil. Proses ini adalah perlakuan panas pada bahan
yang mengalami kcrusakan radiasi sehingga dapat
dihasilkan pemulihan struktur kristal clan sifat-sifat
fisikanya.

Dalam penelitian ini telah dilakukan
implantasi ion Fe pada substrat Ag untuk beberapa
variasi nilai dosis ion dari 1,5 x 1011 hingga 9,0 x
1011 ion/cm2. Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa
untuk berbagai nilai dosis ion pada beberapa nilai
energi ion tertentu clan pada suhu anil 300 °C
cenderung menurunkan nilai resistivitas jenis
cuplikan. Hal ini memperlihatkan bahwa naiknya
dosis ion akan menyebabkan perubahan pita energi
pertama atau kedua pada pita valensi, yaitu naiknya
pita valensi. Dengan adanya perubahan rata pita
valensi tersebut mengakibatkan resistivitas jenis
akan menurun juga. Berdasarkan grafik pad a
Gambar 1 terlihat bahwa nilai resistivitas jenis

m

~ 1X! m

Suhu Ani! (OC)

50)

Gambar 2. Grafik hubungan antara suhu anil dan
resistivitas jenis cuplikan Fe-Ag untuk
beberapa nilai energi ion pada dosis ion
6,0 x 1017 ion/cm2.

Pada Gambar 3 disajikan grafik hubungan
antara kuat medan magnet luar dan nilai resistansi
cuplikan Fe-Ag untuk beberapa nilai suhu anil pada
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Medan magnet ( kga~s)

Gambar 3 Grafik hubungan kuat medan magnet
luar dengan resistansi cuplikan Fe-Ag
untuk beberapa perubahan suhu anil,
pada dosis ion 6,0 x 1017 ionlcm2 dan
energi ion 100 keY.

energi ion 100 keY dan dosis ion 6,0 x 1017 ion/cm2;
sedangkan Gambar 4 menampilkan grafik hubungan
antara kuat medan magnet luar dan nilai resistansi
cuplikan Fe-Ag untuk beberapa nilai energi ion pada
dosis ion 6,0 x 1017 ion/cm2 daD suhu anil 300 °C.
Hasil pengukuran tersebut memperlihatkan bahwa
grafik terse but menunjukkan watak setangkup sel1a
nilai resistansi maksimum di sekitar B = O.

Keberadaan resistansi magnetik tidak dapat
dipisahkan dari sumbangan yang berasal dari
ketidakteraturan spin (disorder spin) dalam bahan
tersebut yang berasal dari hamburan tukar (exchange
scattering). l3i!a ada medan luar maka
ketidakteraturan mulai berkurang, sehingga
sumbangan tersebut berkurang, akibatnya resistansi
akan berkurang juga. Berdasarkan perhitungan
nisbah GMR diperoleh bahwa cuplikan Fe-Ag
dengan nisbah GMR mencapai nilai optimum 64,9
% diperoleh pada kondisi dosis daD energi ion sel1a
suhu anil optimum masing-masing adalah 6,0 x 1017
ion/cm2, 100 keY dan 300 °C.

Pengaruh dosis dan energi ion sel1a suhu ani!
terhadap nisbah GMR disajikan dalam Gambar 5,
dimana dosis ion yang digunakan adalah dosis ion
optimum dengan ni!ai 6,0 x 1017 ion/cm2. Dari
gambar tersebut nampak bahwa kenaikan suhu anil
akan menaikkan nisbah GMR dan mencapai ni!ai
optimum pada suhu ani! 300 °c. Pengaruh
implantasi ion Fe pad a bahan Ag dengan nilai dosis
ion optimum untuk berbagai nilai energi ion dan
suhu anil cenderung menaikkan nisbah GMR.
Kenyataan ini diakibatkan karena hamburan spin
yang terjadi dalam bahan magnetik adalah hamburan
spin flip dan hamburan potensial. Kedua hamburan
tersebut akan dapat menimbulkan perbedaan jumlah
keadaan elektron-elektron konduksi pad a kedua
kanal spin up dan spin down. Efek hamburan lebih
efektif untuk lapisan yang lebih tipis dan efek ini
berpengaruh teerhadap GMR. Makin kecil energi
ion akan mengakibatkan penetrasi atau jangkauan
ion da!am permukaan bahan semakin kecil, dan hal
ini akan menghasilkan ketebalan lapisan tipis Fe-Ag
yang semakin kecil. Dengan demikian pada energi
rendah efek hambl\ran yang terjadi akan efektif
kalau dosis ionnya tidak terlalu besar daD efek
hamburan ini berpengaruh terhadap besar kecilnya
nisbah GMR. Pada suhu anil optimum 300 °c
terjadi proses rekristalisasi yang lebih sempurna atau
terjadi pemulihan yang lebih baik dari efek
kerusakan radiasi yang terjadi selama proses
implantasi. Rekristalisasi optimum ini
menghasilkan sifat aktif listrik cuplikan lebih baik
sehingga nisbah GMR akan semakin besar. Nilai
nisbah GMR pad a nilai suhu anil 300 °c untuk
beberapa nilai energi ion tercantum pada Tabel 1.

Gambar 4. Grafik hubungan kuat medan magnet
)uar dengan resistansi cuplikan Fe-Ag
untuk beberapa perubahan energi ion,
pada dosis ion 6,0 x 1017 ion/cm2 dan
suhu anil 300 °C.

Nilai nisbah GMR cuplikan Fe-Ag untuk
beberapa nilai energi ion Fe pada dosis
ion 6,0 x 1017 ion/cm2 dan suhu anil 300
°C.

Tabel

No. Energi Ion (keY) Nisbah .GMR (%)

40

60
80

100

49,3
41,1

42,7
64,9

2.
3.4.
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Gambar 6. Struktur mikro cuplikan hasil implantasi
ion Fe pada dosis ion 6,0 x 1017
ion/cm2, energi ion 100 keY clan suhu
anil 300 DC.

Gambar 5. Grafik hubungan suhu anil terrhadap
nilai nisbah GMR dari cuplikan Fe-Ag
untuk beberapa nilai enerfi ion pad a
dosis ion 6,0 x 1017 ion/cm

(b)
Gambar 7. Hasil analisis komposisi kimia dengan EDAXS, (a) Substrat Ag sebelum proses implantasi, (b)

Substrat Ag setelah proses implantasi ion Fe pada dosis ion 6,0 x 1017 ion/cm2, energi ion 100 keY

dan suhu anil 300 °C.
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Tabel 2. Komposisi kimia substrat Ag sebelum dan
sesudah proses implantasi ion Fe pada dosis ion 6,0
x 1017 ion/cm2, energi ion 100 keY dan $uhu anil
300 °C.

Sesudah
implantasi
(% berat)

No Nama
Unsur

Sebelum
implantasi
(% berat)

3.

1,84Al 3,571.

substrat setelah proses implantasi ion untuk
memulihkan kerusakan struktur bahan akibat
radiasi ion. Kenaikan suhu anil dapat
menghasilkan penurunan resistivitas jenis
cuplikan Fe-Ag dan juga dapat menaikkan
nisbah GMR.

Nisbah GMR optimimum dan nilai. resistivitas
jenis minimum cuplikan Fe-Ag diperoleh pad a
dosis ion 6,0 x 10' ion/cm2, energi ion 100 keY
dan suhu anil 300 °C.

Komposisi kimia substrat Ag setelah proses
implantasi ion pada kondisi optimum, Al = 1,84
% berat, Ag = 97,03 % berat dan Fe = 1,13 %

berat.

4.
97,03Ag 96,432.

Fe 0,00 1,133.

Jumlah 100,00 100,00

Perubahan struktur mikro pada bahan Ag
yang diimplantasi dengan ion besi dapat dilihat pada
Gambar 6 yang berupa hasil foto SEM.
Berdasarkan foto tersebut terdapat pola butiran yang
berbeda, pada bagian tepi merupakan bagian yang
terimplantasi daD bagian yang tidak terimplantasi.
Pada bagian tepi dengan pola yang berbeda ini tidak
lain merupakan hasil penetrasi ion Fe yang
terimplantasi pada permukaan Ag. Pada Gambar 7a.
disajikan hasil analisis komposisi kimia dari
cuplikan sebelum proses implantasi, sedangkan
Gambar 7b. adalah basil analisis komposisi kimia
dari cuplikan setelah proses implantasi ion Fe pada
dosis 6,0 x 1017 ion/cm2, energi ion 100 keY dan
suhu anil 300 DC. Tabel 2 menyajikan komposisi
kimia cuplikan sebelum dan sesudah proses
implantasi. Dari tabel tersebut terlihat bahwa
setelah proses implantasi terdeteksi adanya
kandungan unsur besi sebesar 1,13% berat. Dengan
kehadiran atom-atom besi sebesar 1,13% berat
tersebut tentunya akan mengubah komposisi bahan,
perubahan komposisi tersebut akan mengubah nilai
resistansi cuplikan. Komposisi unsur AI dan Ag
pada kondisi sebelum dan setelah implantasi
berbeda, hat ini kemungkinan disebabkan karena
titik tempat pengukuran kompoisisi dengan
technical spot pada EDAXS berbeda, dan karena
ketelitian dari alat yang dipakai, serta kemungkinan
unsur Al tersebar tidak merata dalam matriks Ag.
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TANYAJAWAB

Pramudita Anggraita

-Apakah nisbah GMR sebesar 64% sudah
memenuhi kriteria GMR ?

-Mohon diberikan contoh-contoh bahan yang
memberikan efek GMR dengan ni~bah cukup
besar?

-Mengapa dipilih Fe untuk diimplantasikan,
bukan bahan Ni atau Co atau feromagnetik
lain?

KESIMPULAN
Berdasarkan basil dan pembahasan tersebut

di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut.

1. Implantasi ion Fe pada substrat Ag dapat
menurunkan nilai resistivitas jenis yang
besarnya bergantung pada dosis dan energi ion

yang diimplantasikan.

2. Proses anil merupakan perlakuan termal pada
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Apakah ukuran cuplikan mempengaruhi kuat
medan yang harus digunakan untuk pengamatan
efek GMR ?

Apakah pengukuran efek GMR dilakukan untuk
seluruh cuplikan atau beberapa bag ian/spot dari
cuplikan (juga untuk melihat homogenitas efek
GMR pada seluruh cuplikan).

Sudjatmoko

-Berdasarkan kriteria GMR sudah mencukupi
tetapi dari segi sensitivitasnya masih helum
memuaskan, karena masih dalam orde ratusan

gauss.

-Yang kami punyai haru heherapa data saja,
yaitu lapisan multi Fe-Cr, Co-Cu don Cu-Ag.

-Soot ini hahan yang kami punyai adalah Fe
dengan kemurnian 99,98%.

-Mungkin tidak akan mempengaruhi
pengamatan efek GMR.

-Dilakukan untuk seluruh cuplikan

Widdi Usada

-Apakah Bapak mempunyai data pembanding
antara basil basil implantasi dengan proses

sputtering.

-Apakah basil GMR juga peka terhadap induksi
radiasi elektromagnet

Sudjatmoko

-Kami mempunyai data-data tetapi utuk cup/ikon
yang berbeda, antara lain " Fe-Cr, Co-Cu don
Cu-Ag.

-Kemungkinan tidak

Sulamdari

-Apakah masih perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut untuk energi > 100 keY ; <40 keV,
Dosis> 9,Ox1017 ion/cm2, < 1,5x1017 ion/cm2
Anil > 500°C, < 100°C

Sudjatmoko

-Masih per/u di/anjutkan terutama pada energi
di alas 100 ke V don variasi dosis di sekitar
6xlOJ7 ionlcm2. Diharapkan akan dipero/eh
nisbah GMR yang /ebih besar.

-Juga direncanakan untuk penggabungan an tara
teknik imp/antasi ion dengan teknik sputtering
dengan harapan dipero/eh nisbah GMR /ebih
optimum
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