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ABSTRAK
PEMBUATAN LAPlSAN TlPlS Ag, FeNi,Cu UNTUK SENSOR MAGNET: Te/ah dibuat /apisan Ag-Fe-Ni
dengan metode sputtering DC. Lapisan tipis dideposisikan pada substrat kaca yang dipanasi antara JOO -
400 0 C dengan ukuran 2,5 X / cm1. Waktu sputtering untuk Ag-FeNi don Cu. se/ama 10 menit untuk

masing-masing /apisan pada tegangan operasi 2,5 kV jarak e/ektrode 2,5 cm. FeNi dibuat paduan dengan
perbandingan Fe.. Ni ~ 70 % ..30 % sesuai hasi/ yang cukup baik dari pene/iti sebe/umnya. Pada substat
kaca, pertama ka/i dilapisi FeNi kemudian Cu selanjutnya FeNi don untuk merendahkan pengukuran
resitivitas don sebagai pelindung di/apisi Ag. Daya operasi yang digunakan pada sputtering sebesar 40
watt (2kV, 20 mA) dengan di/engkapi sistem magnetron yang dapat divariasi medan magnetnya. Lapisan
tipis FeNi.Cu.F~Ni.Ag dibuat variasi untuk berbagai waktu sputter, agar diperoleh lapisan yang terbaik,
sehingga tidak terjadi warna hitam pada lapisan. Perlu percobaan awal untuk mekondisikan masing-maslng
lapisan sehingga diperoleh parameter operasi yang paling baik. Dari hasil sputtering diperoleh lapisan
tipis dengan resistivltas awal Ro dengan range 5 -48 Ohm (untuk berbagai medan operasi sputtering ).
Lapisan tipis tersebut kemudian diletakkan dalam medan magnit luar dalam sistem probe empat titik untuk
diketahui pengaruh medan terhadap resistansinya. Hasilnya menunjukkan adanya perubahan ( Ro -R)/ Ro
% an tara J 0 sampat J 4 % dengan ralat yang cukup besar sekitar 7 -J 0 %

Kata kunci ..lapisan tipis, GMR

ABSTRACT
FABRICATION OF Ag,FeNi,Cu THIN FILM FOR MAGNETIC SENSOR. It has been fabricated a
Ag,FeNi,Cu thinfilm by sputtering methode. The thinfilm material is deposited on the glass substrat heated
from 10OOC to 400°C having dimensions of 2.5 xl cm1. The sputtering time of Ag, FeNi and Cu materials
are 10 minutes respectively operating voltage is 2.5 kVand electrode distance 2,5 cm. The FeNi material
is alloy having ratio 70% : 30%, that is the best composition formed by previous observer On the glass
substrat, there arefour layers such as: thefirst is FeNi, second Cu, third FeNi, and thefourth, Ag. During
the sputtering process the power was 40 Watts (2 kV, 20 mA). The thinfilmAg,FeNi,CuFeNi was v!7riedfor
variation of sputtering to get the optimum conditions of parameter process. From the sputtering result, it
was produced thin films having resistivity Ro in range of 5 to 48 Ohm (magnetron operating varied magnetic

field). To measure resistance influenced the external magnetic field the thin film yields was put on the
external magnetic field included four points probe system. The result showed that there was some changes
of the resistances (Ro -R)/ Ro % between 10 to 14 % with error 7 -10 %

Key Ivords: thin film, GMR

PENDAHULUAN

E fek magnetoresistansi adalah perubahan

resistivitas pacta bahan karena pengaruh

medan magnet luar, telah dtemukan
Thomson pacta tahun 1856 [I]. Pembuktiannya
dengan teknologi lapisan tipis dengan ketebalan
antara 10 -50 nm daD pemanfaatannya pacta efek
AMR (Anisotropic Magnetoresistive ). Lebih lanjut
digunakan facta efek GMR (Giant Magneto-
rl?sistance)[2, yang berdasarkan kopling lemah
(weak coupling) antara pemisahan lapisan tipis
feromagnetik. Resistiviti maksimum yang telah
dicapai mencapai 80 % dengan efek GMR,
meskipun dengan medan magnet sangat tinggi.

Keunggulan sensor GMR adalah sensitivitas
tinggi dengan medan magnet luar lemah clan
konsumsi energi rendah[3]. Perubahahan resistansi
sekitar 1- 20 % untuk medan magnit lemah. Sensor
ini dapat diproduksi dalam jurnlah yang banyak clan
biaya sangat efisien jika proses yang dibutuhkan
pada produksi ini dapat dibuat ulang kembali.
Sensor magnetoresistansi telah digunakan dewasa ini
seperti pembacaan sistem penyimpanan data magnit
seperti pada perangkat keras (hard disk). Sensor
tersebut juga dapat diaplikasikan pada pengukuran
magnet bumi, antara lain sebagai kornpas, sensor
posisi, atau pengukuran medan biomagnetik.

Sensor memerlukan lapisan tipis fero-
magnetik seperti bahan perrnaloy atau paduan
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sebagai gas sputter karena memiliki massa besar dan
digunakan substrat gelas sebagai temrat untu!
pelapisan karena gelas bersifat isolatorl4. SedaD!
tujuan percobaan ini adalah sebagai langkah aw~
pembuatan proto tip sensor magnet.

TATA KERJA

Penelitian ini dilakukan melalui beberapi
tahapan yaitu : penentuan ukuran target clan substra~
tahap pendeposisian lapisan tipis clan taha,
karakterisasi yang meliputi pen3ukuran resistarul
lapis an, clan uji unsur lapisan yang terbentuk.

Persiapan target adalah Ag (perak), Cu
(tembaga) yang ada dipasaran sehingga kemumian}1
tidak diketahui clan paduan NiFe denga
perbandingan 70%-30% masing-masing targ
berdiameter 6 CIn. Substrat yang digunakan d
kaca preparat dengan ukuran 1 cm x 2,5 c
kemudian dibersihkan dengan air detergen yang
diletakkan pada ultrasonic cleaner selama 30 menn
selanjutnya dikeringkan clan dibersihkan dengan
alkohol dalam ultrasonic cleaner juga. Setelah itu
substrat dikeringkan pad a suhu 125 DC selarna 4J
menit.

dengan magnet pararel dan anti pararel[S.6J. Terdapat
sumbu keras (hard axis) dengan kebutuhan yang

tinggi pada energi magnetisasi pada satu arab dalam
bidang lapisan tipis, dan juga orthogonalitas pada
sumbu keras pada bidang lapisan tipis, suatu sumbu
mudah (an easy axis) yang menunjukkan arab

pemilihan magnet. Sensitivitas sensor bergantung
pacta pelebaran histerisis magnet, ditandai dengan
perubahan koersivitasnya. Kunci parameter yang
kedua pada GMR adalah perubahan resistivitas
relatif RlR(O/o). lni adalah perubahan resistansi
karena adanya transport elektronik pada multilapis

feromagnetik (terdiri dari dua lapisan feromagnetik)
yang dipisahkan oleh lapisan non magnetic. lnteraksi
magnet pada multilapis harus relatif terhadap
orientasi magnetisasinya pacta tetangga lapis yaitu

bergantung medannya. Lebih Ian jut dianggap
hamburan elektron pacta lapisan feromagnetik dan
atau pada pem1ukaan (interface). Akan bergantung
pada spin elekton (up dan down) dan jarak lapisan
akan mempunyai tranparansi tinggi (yaitu keboleh-
jadian harnburan rendah) untuk elektron konduksi.
Hamburan akan kuat jika elektron spin pada keadaan
antipararel terhadap magnetisasi lokal ( down) dan
akan kuat pada keadaan pararel (UpyS.6J.

Pada percobaan ill digunakan paduan FeNi
karena bersifat feromagnetik dan mempunyai titik
leleh yang tinggi[4], dan dipilih perbandingan Fe: Ni
= 70 % : 30 % karena merupakan basil referensi

orang lain yang cukup baik[6]. Juga Cu bersifat non
magnetic dan sebagai kopling antara paduan
tersebut. Tujuan disambungkanya FeNi dengan Cu
agar terjadi kesarnaan energi Fermi dari kedua bahan
tersebut, yang mengakibat:kan konduktivitas FeNi
naik. Pada operasi Sputtering digunakan gas argon

Agar diperoleh kerapatan plasma tinggi makl
proses pendeposisian lapisan tip is dilakukan dengan
alat sputtering DC magnetron dengan gas argon
sebagai gas sputter. Ketika atom argon terionisas~
beberapa elektron akan terperangkap pada daerah
medan magnet sputter. Atom argon yang rnasuk
daerah kurnpulan elektron ini, peluangnya untuk
ionisasi akan bertambah.

Gambar 1. Skema alat sputtering.
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Lapisan tipis yang dibuat pada penelitian ini
adalah Ni7oFe30-Cu-Ni7oFe30-Ag sebagai target

dipasang pada katode, substrat kaca pada anode,
jarak eletrode bisa diatur. Memvakumkan tabung
lucutan sampai 10.5 torr, menghidupkan sistem

pemanas substrat, menghidupkan sistem pendingin
target. Pendeposisian NeFi yang telah terbentuk
sebagai substrat dilapisi Cu kemudian dilapisi lagi
d~ngan NeFi lagi clan terakhir ketiga lapisan yang
telah terbentuk dilapisi Ag untuk menjaga ketiga

lapisan.

metode penguji empat titik daD juga analisa difraksi
sinar X untuk mengetahui struktur kristal lapisan
yang tebentuk.

Dalam pengukuran resistansi lapisan tipis

menggunakan penguji empat titik dilakukan pada
suhu kamar. Metode pengukuran resistansi secara
skematis dilukiskan pada Gambar 2. Keempat garis
diletakkan segaris secara berurutan dengan jarak
masing-masing 4 mm. Dua penguji terluar yaitu
penguji 1 daD penguji 4 dihubungkan dengan sumber
arus, sedang dua penguji (probe) 2 dan 3 untuk
mengukur tegangan lapis an. Bentuk ini akan

mempunyai faktor geometri sebesar .IJ:.- [6) Untuk
In 2

arus yang sejajar permukaan daD cuplikannya

vnberbentuk persegi, rnaka resistansinya R = -,
/ln2

persarnaan ini dapat digunakan dengan baik jika d/s
~ 0,6. (d adalah tebal lapisan clan s adalah jarak
antar gang penguji).

S ifat-s if at lapisan tipi~ basil sputtering ini
sangat dipengaruhi oleb beberapa parameter,
diantaranya tekanan ruang reaktor, waktu deposisi,
jarak ant:lr elektrode, suhu substrat, daya listrik
serta medan magnet sputter. Dalam penelitian ini
dilakukan variasai medan magnet sputter dari 0
sampai dengan 40 mT.

Laspisan tipis yang telah tebentuk selanjutnya
dikarakterisasi, yang meliputi gejala GMR dengan

d

Pengukuran resistansi lapisan dengan
memasukkan sampel kedalam penguji empat titik
dengan arab arus tegak lurus terhadap medan magnet
luar. Untuk mengetahui besarnya medan magnet
luar maka dipasang sensor medan magnet yang
diletakkan pada pusat medan magnet, sehingga
perubahan medan magnet luar dapat diukur. Pada
saat medan magnet Dol, sumber arus di-set pada
nilai tertentu, sehingga terjadi perubahan tegangan
yang teramati pada voltmeter, diperoleh nilai
resistansi pada lapisan tipis pada medan magnet luar
nolo Dengan cara ini dapat diukur perubahan
tegangan voltmeter untuk berbagai variasi medan
luar. Dengan dernikian diperoleh nilai resistansi
berbagai variasi medan magnet luar. Hasil ini

merupakan resitansi lapisan tip is dengan B.L arus
pada suhu karnar.

Untuk mendapatkan nilai resistansi B II 'arus
dilakukan langkah-langkah seperti di atas. Sedang
untuk mengetahui struktur kristal lapisan tipis yang
terbentuk, dilakukan dengan difraksi sinar X.
(XRD). Alat XRD yang digunakan milik labora-
torium Fisika UNS.

BASIL DAN PEMBABASAN

Lapisan tipis Ni,oFeJoiCu/ Ni,oFeJoiAg yang
terbentuk merupakan basil deposisi pada substrat
kaca dengan metode sputtering. Substrat kaca

t'l:.MlJUA1'AN LAt'J~:AN l1t'IS Ag, FeNi,Cu UNTUK
SENSOR MAGNET
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dibuat daTi kaca yang dipotong-potong dengan
ukuran 1 cm x 2,5 cm. Sebelum digunakan sebagai
substrat, kaca terlebih dahulu dibersihkan dengan
air dan detergen yang diletakkan pada ultrasonic
cleaner Selarna 30 menit. Kemudian kaca
dikeringkan dengan haidrayer clan dirnasukkan
dalam larutan alcohol 99 % yang diletakkan dalam
ultrasonic cleaner selarna 30 menit. Selanjutnya
kaca diambil dan dioven pada suhu 125 °c selarna
45 menit. Target NiFe, perak clan tembaga yang
digunakan rnasing-rnasing berdiameter 6 cm sesuai
sistem peralatan sputtering. Facia proses deposisi
dengan sputtering ini digunakan gas argon, karena
mempunyai potensial ionisasi yang rendah clan ion-
ionnya relatif berat. Selain itu gas argon merupakan
kelompok gas mulia sehingga sukar bereaksi dengan
atom lain.

GMR lapisan tipis dapat diketahui dengan
menggunakan lapis an penguji (probe) empat ti~
dengan dua penguji terluar dihubungkan dengt
swnber arus, sedangkan dua penguji terdalam
dihubungkan dengan volt meter. Lapisan tipis
diletakkan diantara dua buah inti besi yan!
merupakan dua kutub magnet yang saling ber-
lawanan. Besamya resistivitas yang terukur sebclum
acta medan magnet luar merupakan resistansi lapisan
yang terbentuk. Pengaruh magnet sputter (saal
deposisi) terhadap resistansi lapisan tipis yang
tebentuk disajikan pacta Gambar 3.

Besamya resistansi yang terukur setelah ad;
pengaruh medan magnet luar merupakan GMR
Hubungan antara besamya medan magnet lull
terhadap lapisan resistansi lapisan tipis tersebut
disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 4.

Gambar 3. Pengaruh medan magnet sputter ( saat deposisi ) terhadap resistansi lapisan.

Gambar 4a. Grafik perubahan resistansi terhadap medan magnet luar (GMR)
pada sample 1 dengan medan magnet sputter 0 mT.
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Gambar 4b. Grafik perubahan resistansi terhadap medan luar (GMR) pad a
sample 2 dengan medan magnet sputter 10 mT.

Silt

Gambar 4c. Grafik perubahan resistansi terhadap medan magnet luar (GMR)
pada sample 3 dengan medan magnet sputter 20 mT.



Va/Ullle 5. Noma, 1. Oktobe,2003 ISSN 1411-13411

--Bllt

-Bll

Med~n M~gnet (m 1)

Gambar 4d. Grafik perubahan resistansi terhadap medan magnet luar ( GMR )
pada sampel 4 dengan medan magnet sputter 30 mT.
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Gambar 4e. Grafik perubaban resistansi terbadap medan magnet luar (GMR)
pada sample 5 dengan medan magnet sputter 40 mT.
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Pada sample 3 resistansi jenuhnya belum
dicapai untuk medan magnet luar 60 mT lni
disebabkan lapisan tipis yang terbentuk tidak sesuai
dengan yang diharapkan dengan percobaan awal
karena ketidak kesetabilan alat. Pada medan sputter
40 mT ratio magnetoresistansi antara B.l arus
dengan B II arus harnpit s.ama, grafiknya berirnpit.
Hal ini menunjukkan adanya sudut magnetisasi
dengan arus sebesar 45°, sehingga daya perputaran
magnet kearah sejajar sarna dengan ke arab tegak
lurns.

Pada proses pendeposisian lapisan tipis
dengan metode sputtering DC magnetron, pengaruh
medan magnet sputter akan memperbesar nilai
resistansi lapisan yang terbentuk. Pada proses ini
semakin besar medan magnet sputter, akan semakin
kecil sumber tegangan yang diperlukan dengan
parameter daya sama.

Pada pengujian GMR, penurunan resistansi
terjadi akibat bertambahnya medan magnet luar,
baik medan medan magnet luar (+) ataupun medan
magnet ( -) sehingga akan menghasilkan nilai
magnetoresistansi yang simetri terhadap medan luar
0 mT. Ketika medan magnet luar dihilangkan maka
arab magnetisasinya akan kembali seperti semula,
sehingga resistansi lapisan akan kembali pada nilai
awal.

Tabel 1. Pengaruh medan sputter terhadap
mal!netoresistansi.

Medan Sputter ( roT) %GMR

15:f: 10

10:f: 8

14 J: 10

11 J: 8

10:t 7

0
10
20
30
40

Dan sample (1), (2), (4), (5) resistansinya
mencapai titik jenuh pada medan magnet luar 60
fiT, artinya pada medan 60 mT vektor
magnetisasinya telah beputar 900 terhadap ar~h arus
(geometri CIPB II arus).

Pada saat medan magnet luar 0, maka spin
up clan spin down elektron dihamburkan sarna
kuatnya pada lapisan ferromagnetik. Karena efek
anisotropik magnetoresistansi dalam logam
ferromagnetik. Karena efek anisotropik
magnetiresistansi dalam logam bergantung pada
cosinus sudut yang dibentuk arab arus clan
magnetisasinya, maka ketika arus tegak lurus
magnetisasi akan mempunyai resistansi yang kecil.
Menurut Smith[6] jika arus tegak turns magnetisasi
hamburan spin down elektron s-d pada bulk lebih
kecil daTi pada ketika sejajar magnetisasi, sehingga
akan mengakibatkan p II > p.L (p : tahanan jenis

bahan).[6]

Efek GMR muncul dan hamburan spin
elektron pada lapisan magnetik (bulk) clan juga pada
daerah antarmuka magnetik dengan lapisan non
magnetik. Pada saat medan magnet luar mencapai
60 mT arab magnetisasi kedua lapisan magnet sarna,
maka spin -spin elektron konduksi bebas bergerak

menuju lapisan magnetik yang lain, sehingga
resistansinya menjadi minimum.

Nilai ratio GMR (M / R) pada geometri

CIP B II arus, lebih besar dan pada B .L arus untuk
nilai medan magnet luar yang sama, sehingga pada
arus sejajar B kerniringan grafiknya lebih besar,
maka akan mempunyai sensitivitas yang lebih besar

pula.

Pada Tabel 1. terlihat bahwa nilai ratio
magnetoresistansi terbesar pada medan magnet
sputter 0 mT, tetapi pada medan magnet sputter 10
mT turun secara drastis, kemudian naik lagi. Hal ini
disebabkan karena perbedaan ketebalan lapisan clan

juga kualitasnya.

Untuk mengetahui jenis unsur clan stnlktur
kristal yang terdeposisi pada substrat kaca dilakukan
dengan difraksi sinar X (XRD) yang keluar daTi
radiasi Cu-Ka. Panjang gelombang sinar X yang
digunakan adalah 1,54 A. Hasil dari difraksi sinar X
tampak pada Gambar 5.

Dan hasil spektrum difraksi sinar X (XRD)
diperoleh tiga puncak terbesar yaitu NiFe, Cu, clan
Ag. Puncak NiFe terletak pada sudut dua theta
44,21930 dengan struktur fcc. Puncak Ag terletak
pada dua theta 38, 21540 dengan struktur fcc clan
puncak Cu terletak pada dua theta 43,55000 dengan
struktur fcc pula. Selain tiga puncak terbesar yang
merupakan penyusun utama, juga ditemukan oksida
-oksida besi Fe304dan Fe203 dengan puncak
rendah. Karena tiga unsur penyusun utama (NiFe,
Cu,Ag) mempunyai intensitas yang lebih maka
mempunyai struktur kristal yang lebih sempuma dari

pada oksidanya.

Dari puncak NiFe muncul hanya satu kali,
pada hal dalam sample terdapat dua lapis NiFe. Ada
dua kemungkinan yaitu pertama, dua lapisan NiFe
yang ada pada sampel mempunyai struktur clan arah
bidan yang sarna clan kemungkinan kedua, sinar X
sudah tidak rnampu melakukan penetrasi pada lapsan
NiFe yang terakhir.

Pada medan magnet luar 70 mT, resistansi
pads geometri CIP B .l arus belum mencapai titik
jenuh, perlu medan magnet luar yang lebih besar
lagi. Magnetoresistansi pada geometri ini mem-
punyai lebar pita (band with) lebih besar.

PEMBUATAN LAP/SAN TIPIS Ag, FeNi,Cu UNTUK
SENSOR MAGNET
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Gambar 5. Spektrum XRD lapisan tipis dengan medan magnet sputter 20 mT.

titik di laboratoriu fisika dasar FMIP A-UG~
Diucapkan trima kasih juga pada laboratorium
Fisika UNS yang telah membantu melakukal
pengamatan struktur kristal lapisan tip is dengal
difraksi sinar X (XRD).

KESIMPULAN

Berdasar basil penelitian ini ~apat
disimpulkan :

1. Dari analissis spektrum difraksi sinar X lapisa
tipis yang terbentuk sama dengan bahan target
meskipun muncul oksida-oksida besi Fe304dan
Fe203 dengan puncak rendah.

2. Pengaruh medan magnet sputter ketika deposisi
NiFe akan memperbesar resistansi lapisan yang
terbentuk.

ACUAN

3. Pengaruh medan magnet sputter ketika deposisi
NiFe akan memberikan ratio GMR yang
bervariasi dengan ratio terbesar 14,85 % pada
medan sputter 0 mT clan terkecil10, 03% pada
medan sputter 10 mT dengan ralat cukup besar.

4. Pada medan magnet luar yang sarna, ratio GMR
geometri CIPB II arus > B 1. arus.

5. Masih diperlukan lagi penelitian lanjut tentang
pembuatan lapisan tipis Ag,FeNi, Cu ini agar
didapatkan ratio GMR yang lebih baik dengan
ralat sekecil mungkin.
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TANYAJAWAB

Subarkah
-Tidak perlu dengan magnetron, fungsi magnet

magnetron untuk mengungkung plasma, sehingga
intensitas penumbuk target lebih besar, akibatnya
waktu sputtering lebih cepat.

-Secara eksperimen ketebalan lapisan ada
pengaruh terhadap sensitivitas efek GMR, namun
secara teori belum ada perhitungannya. Jadi
ketebalan diperoleh dengan uji coba sehingga
diperoleh efek GMR yang paling sensitive.

Agus Purwadi

-Mengapa p~mbuatan lapisan tersebut tidak
dilakukan dengan metode RF sputtering? Dan 2
metode tersebut apakah ada perbedaan pengaroh
terhadap efek GMR?

-Bagaimana dapat dijelaskan pengaruh magnet
magnetron terhadap arus DC sputtering?

Sigit Purwanto

-Apakah sensor yang dibuat dapat digunakan untuk
mengukur medan magnet bumi? Jelaskan clan
tolong berikan komentar!

-Pada table terlihat adanya ralat yang cukup besar,
kira-kira disebabkan oleh apa? Dan mengapa ini

dapat terjadi?

Subarkah
-Metode RF sputtering efektif untuk bahan

isolator, sedang yang digunakan pada penelitian
ini bahannya bersifat konduktor, jadi lebih efektif
digunakan metode DC sputtering. Efek GMR
dipengaruhi oleh kualitas lapisan.

-Pengaruh medan magnet magnetron terhadap arus
DC sputtering mengikuti hukum gaya Lorentz
yaitu arus berputar melingkar berbentuk spiral.

Subarkah

-Tidak bisa, karena medan magnet bumi sekitar
0,5 Gauss, sehingga tidak mampu memutar
jumlah arah spin minimum

-Ralat cukup besar karena system peralatan yang
dirniliki kurang handal, terutama sumber arus
yang tidak stabil.
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