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ABSTRAK 
PENENTUAN DENSITAS DARI LAPISAN MONOLAYER LANGMUIR-BLODGETT DENGAN TEKNIK 
REFLEKTIVITAS SINAR-X.  Teknik pelapisan monolayer dengan metode Langmuir-Blodgett mampu memhasilkan 
lapisan monolayer yang seragam dengan kontrol ketebalan hingga ke skala nano. Untuk mengevaluasi kualitas 
dari lapisan monolayer Langmuir-Blodgett ini digunakan karakterisasi reflektivitas sinar-X untuk penentuan 
densitas lapisan monolayer. Lapisan Langmuir-Blodgett dengan keseragaman tinggi memiliki densitas yang 
hampir sama dengan densitas film dalam skala makroskopik. Sedangkan semakin banyak rongga udara di dalam 
lapisan monolayer akan semakin kecil densitasnya. 

Kata kunci : reflektivitas, sinar-X, monolayer, Langmuir-Blodgett 

ABSTRACT 
DENSITY DETERMINATION OF LANGMUIR-BLODGETT MONOLAYER FILMS USING X-RAY 
REFLECTIVITY TECHNIQUE. Monolayer deposition by Langmuir-Blodgett technique produces monolayer films 
that are uniform with controlable thickness down to nanometer scale. To evaluate the quality of the monolayer 
deposition, X-ray reflectivity technique are employed to monitor the monolayers density. Langmuir-Blodgett 
monolayer with good coverage and uniformity results in film density close to its macroscopic film counterpart 
whereas films with presence of air gaps shows lower density compared to its macroscopic film counterpart. 
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PENDAHULUAN 
etode pembuatan lapisan tipis yang paling 
umum digunakan adalah dengan teknik 
Langmuir-Blodgett (LB) monolayer. Dalam 

metode ini, sebuah substrat padat dilewatkan secara 
vertikal melalui bidang antar muka antara cairan 
(umumnya air) dan udara yang telah dilapisi dengan 
monolayer dari bahan yang akan dilapiskan. Hasilnya 
adalah sebuah lapisan monolayer yang seragam dengan 
ketebalan yang bisa dikontrol dalam skala nanometer. 

Lapisan tipis monolayer telah banyak digunakan 
dalam bidang elektronika, seperti piranti transistor 
lapisan tipis (thin film transistors) [1], dibidang optik 
sebagai lapisan anti-pantul [2] dan dibidang medis 
sebagai media tumbuh-kembang kultur sel [3]. Untuk 
berbagai aplikasi tersebut diperlukan lapisan 
monolayer yang rapat tanpa rongga udara, disifatkan 
sebagai besaran densitas atau massa jenis lapisan. 
Lapisan monolayer LB yang baik mempunyai densitas 
yang sama dengan densitas bahan tersebut dalam 
bentuk makroskopis. Demikian juga berlaku sebalik-
nya, semakin jauh perbedaan densitas monolayer 

terhadap densitas bahan pembentuknya pada skala 
makroskopis, semakin banyak rongga udara terdapat 
dalam lapisan monolayer tersebut.  

Densitas dari lapisan monolayer LB ditentukan 
oleh banyak faktor, diantaranya adalah konsentrasi 
larutan, tekanan permukaan lapisan LB, kecepatan 
gerak pembatas serta kecepatan gerak vertikal dari 
substrat [4].  Untuk deposisi lapisan LB pada sebuah 
substrat, hal-hal tersebut perlu dioptimalkan sehingga 
terbentuk lapisan LB yang berkualitas tinggi. 
Sedangkan untuk proses pelapisan monolayer dengan 
material lain, perlu dilakukan lagi optimasi kondisi 
percobaan. Hal ini tentu saja menambah kerumitan dan 
memerlukan waktu yang tidak sebentar. 

Untuk mengoptimalkan proses evaluasi densitas 
lapisan monolayer LB, perlu dikembangkan terobosan 
metode yang sederhana tetapi mampu mengkarak-
terisasi kualitas deposisi lapisan LB dengan baik. 
Manuskrip ini mencoba menawarkan solusi untuk 
menjawab tantangan tersebut. 
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TATA KERJA 

Bahan 

PVDF-TrFE, Poly (vinylidene difluoride-
trifluoro ethylene) dengan komposisi 70-30% 
diperoleh dari Solvay dan digunakan langsung tanpa 
proses pemurnian. PVDF-TrFE dilarutkan dalam 
pelarut sikloheksanon dengan konsentrasi 1 mg/ml. 

Pembuatan Monolayer PVDF-TrFE 

Monolayer PVDF-TrFE disiapkan dengan cara 
meneteskan secara perlahan-lahan larutan PVDF-TrFE 
pada bidang antar-muka antara air dan udara di dalam 
wadah yang terbuat dari teflon. lapisan didiamkan 
selama 15 menit agar pelarut menguap secara 
sempurna dan lapisan monolayer terbentuk dengan 
stabil. Lapisan monolayer dikompresikan sampai 
tegangan permukaan 10 nN/m yang diukur dengan 
pelat Wilhelmy yang terbuat dari bahan Platina. 

Substrat silikon tipe-p ukuran 2,5 × 2,5 cm2 
dibersihkan dengan menggunakan aseton, etanol dan 
aquades kemudian dikeringkan dengan tiupan Nitrogen 
hingga kering. Substrat dicelupkan ke dalam lapisan 
monolayer sehingga terbentuk lapisan monolayer tipe 
X di mana gugus hidrofobik dari PVDF-TrFE 
menempel pada permukaan substrat. Proses pelapisan 
monolayer diulangi hingga mendapatkan sampel 
dengan ketebalan 5, 10, 15, 20 dan 25 monolayer. 

Karakterisasi Reflektivitas Sinar-X dan Neutron 

Sinyal reflektivitas sinar-X dipermukaan 
substrat Silikon diperoleh dari fasilitas Singapore 
Synchrotron Light Source (SSLS). Pemodelan data 
reflektivitas dilakukan dengan menggunakan program 
Motofit dalam lingkungan IGOR Pro. Detail tentang 
program Motofit dan pemodelan reflektivitas bisa 
dilihat pada referensi [5]. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 1 menunjukkan diagram skematik 
proses pembentukan lapisan monolayer dengan 
menggunakan metode Langmuir-Blodgett. Metode ini 
meghasilkan lapisan dengan ketebalan yang bisa 
dikontrol dalam skala nanometer. 

Satu kali gerakan substrat ke dalam aquades 
atau keluar dari aquades akan menghasilkan deposisi 
satu lapisan monolayer. Proses deposisi bisa diulang 
dengan cara mencelupkan dan menarik substrat ke 
dalam aquades secara berulang. Untuk mem-
pertahankan kerapatan molekul polimer di bidang 
antar-muka air dan aquades, tegangan permukaan 
harus dipertahankan nilainya. 

Gambar 2 menunjukkan hasil percobaan reflek-
tivitas sinar-X terhadap lapisan PVDF-TrFE untuk 5, 

10, 15, 20 dan 25 monolayer. Bullet point menunjuk-
kan data reflektivitas dari sampel monolayer 
sedangkan garis lurus menunjukkan hasil fitting 
dengan program motofit. 

 

 
Gambar 1.  Diagram  skematik  dari  proses 

deposisi lapisan monolayer 
dengan metode LB. 
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Gambar 2.  (a)  Hasil  reflektivitas  sinar-X  ter-
hadap lapisan monolayer PVDF-
TrFE di atas substrat Silikon (b) 
Perbesaran hasil reflektivitas sinar-
X pada nilai q rendah menunjukkan 
perbedaan densitas dari lapisan 
monolayer tersebut. 
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Terdapat kecocokan yang sangat dekat antara 
data hasil percobaan reflektivitas dengan data hasil 
perhitungan dengan program motofit. Hal ini 
mengimplikasikan bahwa pemodelan dengan motofit 
cukup akurat untuk menentukan karakteristik dari 
lapisan monolayer LB, khususnya densitas lapisan LB. 
Variabel-variabel yang digunakan untuk memodelkan 
hasil reflektivitas sinar-X dari sampel lapisan 
monolayer LB adalah seperti diberikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Daftar variabel yang digunakan untuk 

memodelkan data reflektivitas sinar-X 
dari sampel lapisan monolayer LB. 

Sampel Ketebalan 
nm 

Kekasaran 
nm 

Densitas 
g/cm2 

5 monolayer 5.0 1.1 0.7 
10 monolayer 9.9 1.2 0.7 
15 monolayer 15.0 1.1 0.8 
20 monolayer 24.0 1.4 0.8 
25 monolayer 26.0 1.2 0.8 

 
 
KESIMPULAN 

Metode evaluasi densitas lapisan monolayer LB 
dengan reflektivitas sinar-X dapat digunakan untuk 
membedakan lapisan monolayer LB berkualitas bagus 
dari yang tidak. Metode ini bisa menjadi alternatif 
metode sederhana untuk mengkarakterisasi lapisan 
monolayer LB dengan cepat dan akurat. 
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