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ABSTRAK 
PREPARASI DAN PENGAMATAN SIFAT KURVA HISTERISIS LAPISAN TIPIS  FeCoNi UNTUK 
APLIKASI DESAIN ELEKTROMAGNET.  Telah dilakukan pengamatan sifat magnetik lapisan tipis FeCoNi 
yang dibuat menggunakan RF sputering. Pembuatan lapisan tipis FeCoNi untuk mendapatkan paduan 
lapisan tipis FeCoNi yang mempunyai permeabilitas tinggi dan saturasi juga tinggi, sehingga bisa digunakan 
untuk desain elektromagnet Siklotron.  Paduan lapisan tipis FeCoNi ini dapat menghasilkan kuat medan 
cukup tinggi yaitu 2,4 T tetapi hanya memerlukan daya yang lebih rendah 3 kW. Untuk mendapatkan lapisan 
tipis FeCoNi target Co diberi target pin hole Ni dan Fe serta ditumbuki dengan ion argon. Dari hasil 
pengamatan menggunakan VSM diperoleh kurva histerisis dengan saturasi 0,5 T lebih tinggi dari  lapisan 
tipis Ni, hanya 0,2 T, komposisi diamati meggunakan  EDAX, diperoleh komposisi Fe 17,2 %, Co 52,78 %, Ni 
19,76 %,O 10,26 %.  

Kata kunci : Lapisan tipis FeCoNi, saturasi, permeabilitas, RF sputering, elektromagnet 

ABSTRACT 
PREPARATION AND MEASUREMENT OF HYSTERISIS CURVE FeCoNi THIN FILM FOR THE 
APLICATION OF  ELECTROMAGNET DESIGN.  The preparation and preceiving nature of hysterisis curve 
of FeCoNi thin film for aplication in electromagnet design have been done.  The aim of the research is to 
obtain FeCoNi thin film having high saturation and magnetic permeability, that can be used to design the 
electromagnet for cyclotron.  The desired alloy based on this thin film FeCoNi should produce a magnetic 
field of 2.4 T by low power supply 3 kW. To get the thin film FeCoNi, it was used the material target Co with 
Ni and Fe as chip put on the surface of Co, to form a mosaic target, bombarded by Ar-ions+. The result of 
VSM measurement showed a hysterisis curve having saturation of 0.5 T, higher than that of thin film Ni 
having 0.2 T. The composition which was analyzed by using EDAX showed 17,2 %, 52,78 %, 19,76 %, 10,26 
% content of  Fe, Co, Ni and O, respectively. 

Keywords : FeCoNi-thin film, saturation, permeability, RF-Sputterin,electromagnet 

 
 
 

PENDAHULUAN 

edan magnet pada berbagai peralatan 
memegang peranan penting misalnya pada 

NMR resolosi tinggi, NMR Tomograp, Mesin 
Implantasi Ion, spektrometer masa dan Siklotron. 
Paduan FeCoNi dapat digunakan untuk bahan 
elektromagnet juga dapat digunakan sebagai lapisan 
tipis untuk meminiaturkan bentuk dengan kepadatan 
yang tinggi pada alat perekam, lapisan tipis saturasi 
tinggi, media perekam magnetik dan mempunyai 
efek GMR yang linier untuk sensor magnet[1,2]. 

Pada Siklotron bagian yang penting diantaranya 
adalah medan magnet dari suatu elektromagnet. 
Medan magnet berfungsi membelokkan ion H yang 
dihasilkan oleh sumber ion. Ion H ini dilewatkan 
medan magnet, sehingga gerakannya  berputar seperti 

spiral. Semakin lama kecepatan ion H semakin 
tinggi, sehingga pada saat sampai target tenaga 
tumbukan paling tinggi tertentu yang dapat 
menghasilkan radio isotop[3].  

Untuk menimbulkan medan magnet diperlukan 
bahan feromagnetik misalnya Fe dan kumparan yang 
dialiri arus untuk menginduksi bahan Fe tersebut. 
Besar medan magnet yang dihasilkan sebanding 
dengan jumlah lilitan, arus lilitan, permeabilitas 
bahan feromagnetik dan berbanding terbalik dengan 
jarak pole magnet.  Besarnya medan magnet 
ditentukan juga oleh saturasi bahan yang digunakan 
sebagai inti elektromagnet.  

Untuk membuat elektromagnet yang dapat 
menghasilkan medan magnet tinggi dengan daya  
rendah, harus dipilih bahan Fe dengan kemurnian 
99,99 %. sehingga  mempunyai saturasi tinggi sampai 

M 
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2,1 T dengan permeabilitas tinggi pula mencapai 
25.000. Besi yang mempunyai kemurnian tinggi sulit 
dicari di pasaran.  Sebagai contoh bahan untuk 
elektromagnet Siklotron 13 MeV yang di konstruksi 
di Korea kemurniannya hanya 99,67 %. 

Bahan Fe, Co dan Ni merupakan bahan fero-
magnetik yang terletak pada logam transisi. Bahan 
feromagnetik memiliki momen magnetik permanen 
tanpa adanya medan magnet dari luar. Magnetisasi 
maksimum atau magnetisasi jenuh dari bahan 
feromagnetik menunjukkan besarnya magnetisasi 
yang dihasilkan oleh dipol magnet secara 
keseluruhan sejajar dengan medan magnet luar.  Hal 
ini akan berhubungan dengan besarnya kerapatan 
fluks. Magnetisasi jenuh adalah merupakan perkalian 
antara momen magnet neto tiap atom dengan jumlah 
atom yang ada.  

Di dalam bahan feromagnetik akan berkurang 
saturasinya bila terjadi kopling/interaksi anti 
feromagnetik yaitu pada atom yang berdekatan dalam 
suatu golongan bahan tertentu yang menghasilkan 
pensejajaran anti paralel. Misal bahan teroksidasi 
dengan udara, sehingga terjadinya paduan Fe2O3. Ion 
O tidak menghasilkan momen magnetik. Hal ini 
disebabkan adanya proses saling menghilangkan  
pada kedua momen spin dan orbital.  Dengan 
demikian untuk dapat menghasilkan Fe yang 
mempunyai permeabilitas dan saturasi yang tinggi, 
harus terbuat dari bahan feromagnetik dengan 
kemurnian tinggi, untuk menghindari interaksi 
(exchange coupling) anti paralel pada bahan. 

Untuk meningkatkan permeabilitas Fe dapat 
dipadu dengan Ni, sehingga permeabilitasnya dapat 
mencapai 4.000, tetapi saturasinya hanya 1,6T[2]. 
Dengan memadu Fe yang mempunyai saturasi yang 
tinggi dan Ni yang mempunyai saturasi rendah, maka 
akan menghasilkan saturasi yang nilainya berada 
diantara Fe dan Ni. Bahan Fe dengan permeabilitas  
rendah dengan Ni yang mempunyai permeabilitas 
lebih rendah akan memungkinkan menghasilkan 
bahan baru dengan permeabilitas yang tinggi. Dengan 
memadu Fe dan Ni, akan membuat orientasi spin 
semakin terarah dan lebih mudah  terarah lagi bila 
dikenai pengaruh medan luar, sehingga semakin cepat 
jenuh[4]. 

Untuk meningkatkan saturasi bahan FeNi dapat 
ditambah bahan Co yang mempunyai saturasi sedang 
dan permeabilitas rendah. Dalam pengaruh medan 
magnet luar, spin-spin pada paduan FeCoNi sebagian 
akan mudah terarah dan sebagian lagi sulit terarah 
semua, sehingga saturasi bisa meningkat menjadi 
2,4T. Paduan FeCoNi diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan desain untuk komponen elektromagnet 
Siklotron dengan energi diatas 13 MeV[5]. 

Parameter yang mempengaruhi saturasi bahan 
magnetik yaitu momen magnetik per atom suatu 
bahan, tenaga magnetik bahan dan perbandingan 
komposisi paduan bahan. Optimasi pada penelitian 

ini sementara mengacu yang dilakukan oleh peneliti 
lain[2], dengan perbandingan Fe:Co:Ni = 23:65:12. 

Untuk penelitian awal hanya dibuat lapisan tipis 
terlebih dahulu, karena pembuatannya mudah dan 
peralatanya sudah tersedia. Penumbuhan lapisan tipis 
FeCoNi dikerjakan dengan menggunakan metode RF 
sputering. Pada metode ini target Fe, Co, Ni 
ditumbuki menggunakan ion argon yang diionisasi-
kan menggunakan tegangan RF dengan frekuensi 
13,56 MHz. Atom Fe, Co, Ni yang terlepas akan 
merekat pada substrat kaca. Pada metode ini ion 
argon tidak dapat bergerak bolak balik, yang 
bergerak bolak balik hanya elektron, sehingga lebih 
sering menumbuki atom argon yang menyebabkan 
rapat ion meningkat. 

Penelitian berikutnya direncanakan membuat 
paduan  FeCoNi skala laboratorium menggunakan 
bubuk Fe, Co dan Ni yang diproses secara sinter 
yang hanya membutuhkan suhu 0,7 suhu leleh yaitu 
sekitar 1.000o C. Dengan melakukan preparasi 
lapisan tipis FeCoNi menggunakan metode RF 
sputering diharapkan akan diperoleh lapisan tipis 
magnetik yang mempunyai saturasi 2,4 T dan 
permeabilitas sekitar 4.000[6,7].  
 

TATA KERJA 
Untuk membuat lapisan tipis pada suatu 

substrat dapat dilakukan dengan beberapan metode 
yaitu evaporasi, elektro deposisi dan sputering. 
Metode sputering ada 4 macam yaitu DC sputering, 
DC magnetron, RF sputering dan RF magnetron. 
Dalam penelitian ini digunakan metode RF sputering. 
RF sputering ini sudah mencukupi karena dengan  
rapat plasma 1010/cm3 sudah cukup signifikan untuk 
berlangsungnya deposisi lapisan tipis. 

RF sputering peralatannya terdiri dari tabung 
sputering yang di dalamnya terdapat anoda untuk 
tempat substrat kaca, katoda untuk tempat target 
FeCoNi, sumber gas argon, generator RF frekuensi 
13,56 MHz dengan daya maksimum 600 watt, pompa 
vakum rotari dan turbo serta vakum meter. 

Untuk membuat lapisan tipis paduan FeCoNi 
dapat dibuat dari target paduan FeCoNi dengan 
perbandingan tertentu atau dari target utama Co, 
target pin hole Fe dan target pin hole Ni. Untuk 
menentukan perbandingan ketiga bahan target 
tersebut diperoleh dengan menghitung perbandingan 
luasan dari masing masing target. Keuntungan 
dengan metode ini yaitu dengan mudah mengubah 
perbandingan prosentase ketiga bahan. 

Untuk mendapatkan hasil deposisi lapisan tipis 
yang baik dilakukan variasi daya RF dari 200 watt 
sampai dengan 250 watt, tegangan bias dari 800 volt 
sampai dengan 1.000 volt dan waktu deposisi dari 20 
menit sampai dengan 50 menit. 

Untuk mengetahui hasil permulaan deposisi 
yang paling tebal, pengamatan dilakukan dengan cara 



Yunanto, dkk. ISSN 0216 - 3128 105 
 

 
Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah ‐ Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir 2015 

Pusat Sains dan Teknologi Akselerator  ‐  BATAN 
Yogyakarta,  9 ‐ 10  Juni  2015

 

sederhana yaitu mengukur resistansi lapisan tipis 
menggunakan Ohm meter digital. Untuk mengetahui 
struktur mikro dan komposisi unsur digunakan SEM 
EDAX, untuk mengamati kurva histerisis digunakan 
VSM. 

Seluruh sampel hasil deposisi lapisan tipis 
FeCoNi sebelum diamati komposisi dan kurva 
histerisis, diukur resistansinya terlebih dahulu 
menggunakan Ohm meter digital. Besarnya resistansi 
menunjukkan ketebalan lapisan tipis. Semakin tebal 
lapisan tipis maka volume lapisan tipis meningkat, 
maka aliran elektron juga  meningkat. Dengan 
demikian resistansinya akan mengecil. Resistansi 
yang paling kecil ini yang diamati menggunakan 
SEM/EDAX dan VSM. 

Untuk mengamati komposisi  lapisan tipis, 
sampel kaca dibuat dengan ukuran 10 mm × 10 mm 
dan dideposisi dengan lapisan tipis FeCoNi. 
Diberikan coating Au untuk preparasi, digunakan 
elektron yang dipercepat dengan tegangan 30 kV,  
menghasilkan sinar-X karakteristik (EDX) guna 
analisa unsur yang terkandung didalam lapisan tipis 
FeCoNi. 

Untuk mengamati kurva histerisis sampel kaca 
dibuat ukuran 4 mm × 4 mm. Lapisan tipis FeCoNi 
ditempatkan di ujung batang sampel holder yang 
dikelililingi kumparan deteksi dan dipasang  medan 
magnet DC. Sampel digetarkan dengan frekuensi 40 
Hz, sehingga pada pick up koil akan timbul tegangan 
induksi yang besarnya tergantung dari besarnya 
medan magnet dan bahan lapisan tipis magnetik.  

Tegangan induksi yang dihasilkan menunjuk-
kan nilai magnetisasi dari sampel yang diukur. 
Dengan demikian maka akan didapat grafik kurva 
histeresis, dimana sumbu X menunjukkan nilai 
medan megnet luar dan sumbu Y menunjukkan nilai 
magnetisasi. Selain mengamatan kurva histerisis 
sampel FeCoNi juga mengamati sampel yang 
dideposisi lapisan tipis Ni sebagai pembanding kurve 
histerisis lapisan tipis FeCoNi. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Preperasi lapisan tipis FeCoNi ini menggunakan 

metode RF sputering, metode ini lebih baik 
dibanding dengan DC sputering. RF sputering 
perbedaannya dengan DC sputering adalah pada cara 
mengionisasikan gas argon pada tabung sputering. 
Pada RF sputering menggunakan frekuensi 13,56 
MHz. Pada frekuensi ini impedansi elektroda dengan 
impedansi generator RF dapat sesuai, sehingga  
menghasilkan daya yang maksimal. Demikian juga 
pada mesin Siklotron menggunakan frekuensi 77 
MHz.  Pada frekuensi sekitar ini tidak digunakan 
pada jaringan telekomunikasi atau siaran radio 
pemerintah maupun radio swasta. 

Pada metode RF sputering dengan frekuensi 
13,56 MHz ion argon tidak mampu bergerak bolak 
balik mengikuti frekeunsi di atas 10 MHz, sehingga 
akan timbul tegangan bias.  Elektron pada frekuensi 
di atas 10 MHz masih bisa bergerak bolak balik 
sesuai frekuensi 13, 56 MHz, sehingga akan lebih 
sering bertumbukan yang akhirnya terjadi ionisasi 
gas argon yang lebih banyak. Dengan demikian rapat 
plasma akan meningkat, sehingga jumlah ion 
penumbuk juga besar dan pada akhirnya atom target 
yang terlepas (sputter yield) juga semakin besar. 
Atom yang terlepas dan tumbuh di substrat 
sebanding dengan daya RF, waktu deposisi dan 
berbanding terbalik dengan tekanan tabung vakum, 
jarak elektroda. Selain itu lepasnya atom target 
tergantung pada sputter yield bahan target. 

Komposisi unsur lapisan tipis FeCoNi yang 
teramati menggunakan Edax berdasarkan berat atom  
adalah Fe 17,2 %, Co 52,78 %, Ni 19,76 %, O 10,26 
% disajikan pada Gambar 1.  Komposisi unsur ini 
tidak sesuai dengan perhitungan luasan target utama 
Co dan kedua target pin hole Fe dan Ni. Pada 
perhitungan dibuat perbandingan Fe:Co:Ni adalah 
23:65:12, tetapi dalam kenyataan berbeda. Hal ini 
karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi 
yaitu jarak target dengan substrat.  

 
 

 
Gambar 1.  Spektrum dari Edax dan tabel komposisi lapisan tipis FeCoNi. 
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Lapisan tipis yang terbentuk dari paduan atom 
Fe, atom Co dan atom Ni akan berpadu dengan baik, 
sehingga pengukuran dengan VSM akan 
menunjukkan kurve histerisis lapisan magnetik 
FeCoNi yang lebih baik dibandingkan dengan kurve 
histerisis lapisan magnetik Ni.  

Target utama Co lebih jauh dibandingkan 
dengan kedua target pin hole Fe dan Ni, karena 
kedua target pin hole diletakkan diatas target utama 
Co. Semakin jauh jarak elektroda akan menurunkan 
besarnya medan listrik yang akhirnya menurunkan 
rapat plasma. Jumlah ion argon yang menumbuki 
target Co juga menurun, sehingga percikan atom Co 
berkurang. Selain itu sputter yield Co lebih kecil dari 
sputter yield Fe dan Ni. Co mempunyai sputter yield 
hanya 0,081, sedangkan Fe 0,18, Ni 0,22, sehingga 
dengan tenaga yang menumbuki target Co sama atom 
Co yang terlepas lebih sedikit[8,9]. 

Pengamatan kurva histeresis menggunakan 
VSM, dimana lapisan tipis FeCoNi ditempatkan pada 
tempat sampel dan digetarkan di dalam pick up koil 
dan juga dikenai medan magnet DC yang divariasi 
medan magnetnya. Dengan demikian sumbu X pada 
kurva histerisis dengan satuan induksi magnet T, 
sedangkan sumbu Y dengan satuan momen magnet 
emu (electro magnetic unit) seperti pada Gambar 3. 
Hasil yang diperoleh sampel FeCoNi dengan waktu 
deposisi yang sama 45 menit, tetapi dengan 
perbandingan FeCoNi yang berbeda menunjukkan 
besar momen magnet yang berbeda berbeda juga. 
Diperoleh momen magnet 0,0048 emu dan 0,015 
emu. 

Pengamatan sejajar dan tegak lurus dengan arah 
medan magnet juga berbeda. Hal ini menunjukkan 

lapisan tipis FeCoNi bersifat anisotropi. Pada 
pengamatan sejajar dengan medan magnet atau 
sejajar sumbu X, lebih mudah mengarahkan spin 
magnet, sehingga menghasilkan momen magnet yang 
lebih besar. Hal ini karena spin dari atom-atom yang 
terdeposisi cenderung mengarah ke bidang lapisan 
tipis, sehingga dengan dikenai medan magnet yang 
lebih kecil sudah mampu mengarahkan spin magnet 
sejajar arah medan magnet luar. Saturasi medan 
magnet yang dimiliki lapisan tipis ini pada kurva 
histeresis menunjukkan 0,5 T[10]. 

Pada pengamatan  arah medan magnet tegak 
lurus menunjukkan momen magnet lebih kecil, 
karena arah spin yang tegak lurus bidang, sehingga 
untuk mengarahkan memerlukan medan magnet yang 
lebih besar. Dengan menggunakan kuat medan 
magnet yang sama diperoleh momen magnet yang 
lebih kecil yaitu 0,0046 emu, seperti ditunjukkan 
pada Gambar 2. 

Untuk membandingkan lapisan tipis FeCoNi 
mempunyai saturasi 0,5 T yang menunjukkan 
saturasi lebih tinggi dibandingkan lapisan tipis bahan 
tanpa dipadu dengan bahan lain yaitu lapisan tipis Ni. 
Pada Gambar 4  menunjukkan saturasi lapisan tipis 
Ni hanya 0,2 T, sedangkan saturasi lapisan tipis 
FeCoNi adalah 0,5 T (Gambar 3). 

Dengan komposisi tertentu dalam lapisan tipis 
FeCoNi, maka akan terbentuk paduan atom-atom 
yang spinnya sebagian akan mudah mengarah sesuai 
medan magnet terpasang yang menghasilkan 
permeabilitas tinggi. Tetapi sebagian lagi lebih sulit 
mengarah (sesuai medan magnet luar), sehingga 
memerlukan induksi magnet yang lebih tinggi yang 
menyebabkan saturasi meningkat. 

 
 

 

Gambar 2.  Kurva histerisis lapisan tipis FeCoNi arah sejajar dan tegak lurus. 
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Gambar 3.  Kurva histerisis lapisan tipis FeCoNi. 

 
 

 
Gambar 4.  Kurva histerisis lapisan tipis Ni. 

 
 
 

KESIMPULAN 
Hasil pengamatan komposisi unsur tidak sama 

seperti yang diperhitungkan berdasarkan luasan 
masing masing target, kemungkinan disebabkan 
perbedaan jarak substrat/anoda dengan target utama 
dan kedua target pin hole, karena masing masing 
bahan target mempunyai sputter yield yang berbeda. 
Perbandingan komposisi FeCoNi tersebut mem-
pengaruhi nilai momen magnet. Pada hasil 

pengamatan kurva histerisis, sampel Ni mempunyai 
saturasi 0,2 T, sedangkan paduan FeCoNi  meng-
hasilkan 0,5 T. Paduan FeCoNi dapat meningkatkan 
saturasi, sehingga diharapkan bahwa bahan  ini bisa 
diaplikasikan untuk pembuatan elektromagnet untuk 
menghasilkan medan yang lebih tinggi. Hasil lain 
adalah bahwa lapisan tipis bersifat anisotropi, terlihat 
indikasinya pada kurve untuk arah medan sejajar 
yang berbeda dan tidak identik dengan kurva pada 
arah medan tegak lurus bidang lapisan tipis. 
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TANYA JAWAB 

Saminto 
− Ketebalan untuk lapisan tipis yang dilakukan 

dalam orde berapa? 
− Bagaimana cara mengukur homogenitas ke-

tebalan lapisan tipis tersebut? 

Yunanto 
− Ketebalan lapisan tipis biasanya didalam orde 

mikro meter. 
− Cara mengukur homogenitas lapisan tipis dapat 

menggunakan SEM pada beberapa titik.  Untuk 
mengukur ketebalan lapisan tipis juga 
menggunakan SEM pada arah melintang. 

 
 


