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ABSTRAK: Telah dilakukan penumbuhan multi-lapis (multilayer) dengan struktur 

[Ni80Fe20/Cu]N pada substrat kawat Cu sebagai bahan dasar pembuatan sensor magneto-

impedansi.  Proses elektrodeposisi dilakukan pada suhu ruang dengan elektrode Pt. 

Karakteristik XRF menegaskan bahwa lapisan tipis magnetik permalloy telah terbentuk 

diindikasi dengan komposisi unsur nikel (Ni) dan besi (Fe) adalah 80 : 20.  Hasil ini diperkuat 

dengan hasil analisis XRD bahwa puncak spektral terbentuk pada sudut 2 = 43,367 bersesuaian 

dengan bidang Miller (hkl) = (111).  Karakteristik spektral XRD ini merupakan spektral dari 

unsur permalloy.  Aplikasi sampel multi-lapis [Ni80Fe20/Cu]N sebagai sensor magneto-impedansi 

membuka peluang potensi pemanfaatan sebagai sensor magnetik dengn sensitifitas tinggi pada 

substrat fleksibel.    

Kata Kunci: Multi-lapisan, Permalloy Ni80Fe20, spacer Cu, Magneto-impedansi. 

 
PENDAHULUAN 

Aplikasi dari sensor magnet sudah 

merambah di segala devais elektronika.  

Secara konvensional, sensor magnet 

digunakan pada pembacaan data head 

sistem recording seperti piringan hitam, 

tape recording dan saat ini hard disk.  

Salah satu material yang banyak 

digunakan sebagai material sensor adalah 

permalloy (Ni80Fe20).  Hal ini mengingat 

karakteristik unggul dari permalloy yaitu 

medan koersif dan magnetostriksi yang 

rendah.  Kedua karakteristik magnetik ini 

menjadi tuntutan guna merealisasikan 

sensor dengan sensitifitas tinggi (Gupta 

dkk, 2008).   

Pada makalah ini, studi 

penumbuhan multi-lapisan tipis permalloy 

disajikan.  Metode penumbuhan yang 

digunakan adalah elektro-deposisi, 

sedangkan substrat yang dipakai adalah 

lempeng PCB tembaga. Sedangkan kinerja 

multi-lapisan tipis permally sebagai 

sensor magnet diamati melalui 

pengamatan magneto-impedansi (MI) 

(Ripka, 2001).  Sampel multi-lapisan tipis 

yang diperoleh dikarakterisasi dengan 

menggunakan XRF, XRD dan pengukuran 

fenomena MI berbasis metode empat titik 

(four point probe).  

METODE PENELITIAN 

Prosedur deposisi lapisan tipis 

yang digunakan adalah metode 

elektrodeposisi yaitu dengan mengalirkan 

arus pada dua elektrode dalam larutan 

elektrolit sehingga ion-ion atom elektrolit 

terdisosiasi dan menempel pada substrat.  

Kawat Pt (Platina) dipakai sebagai 

elektrode dan substrat Cu dipakai sebagai 

elektrode dimana ion-ion terdeposisi 

sebagai lapisan tipis.  Mula-mula, laju 

deposisi ditentukan untuk masing-masing 

lapisan dengan menggunakan 

ketergantungan waktu dengan ketebalan. 

Dengan menggunakan laju ini, kemudian 

dibuat multi-lapisan sebagai sensor medan 

magnet.  Untuk menentukan komposisi 

unsur yang terdeposisi digunakan XRF 

sedangkan struktur kristal lapisan yang 

terbentuk digunakan XRD. Akhirnya 

sampel multi lapisan tipis diuji 

karakteristik sensor melalui pengukuran 

magneto-impedansi.  
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Gambar 1. Grafik ketebalan sebagai fungsi 
waktu dengan slope/kemiringan kurva 

menunjukkan laju deposisi yaitu 2 nm/s 

untuk NiFe dan 6 nm/s untuk Cu 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses penentuan laju deposisi ini dengan 

melakukan elektrodeposisi Ni-Fe dan Cu 

pada substrat PCB dengan luasan deposisi 

11 cm. Untuk deposisi Ni-Fe 

menggunakan tegangan dc sebesar 3,5 

volt, dengan rapat arus 15,5 mA/cm2. 

Sedangkan untuk Cu menggunakan 

tegangan dc sebesar 3 volt dengan rapat 

arus 8 mA/cm2.  Grafik ketebalan sebagai 

fungsi waktu ditampilkan pada Gambar 1.  

Laju deposisi ditunjukkan dari 

kemiringan kurva tersebut.  Dari analisis 

grafik diperoleh perkiraan laju deposisi 

Ni-Fe adalah 2 nm/s dan C adalah 6 nm/s. 

Untuk menentukan komposisi unsur yang 

terdeposisi pada substrat, karaketerisasi 

XRF telah dilakukan (grafik tidak 

ditampilkan).  Hasil yang diperoleh, 

komposisi atom Ni dan Fe pada lapisan 

tipis Ni-Fe yang terbentuk adalah 80 : 20.  

Hasil ini menegaskan bahwa sampel 

lapisan tipis yang terbentuk adalah 

permalloy.  

 Untuk memastikan bahwa 

permalloy telah terbentuk, struktur 

kristal lapisan dikarakterisasi dengan 

XRD.  Spektral XRD hasil karakterisasi 

ditunjukkan pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2 merupakan grafik analisis XRD 

dari lapisan tipis Ni80Fe20 dengan 

ketebalan 1800 nm yang dideposisikan 

dengan metode elektrodeposisi pada 

substrat Cu. Grafik (a) merupakan grafik 

XRD untuk substrat Cu, dan grafik (b) 

merupakan grafik XRD untuk lapisan 

NiFe di atas substrat PCB Cu. 

Berdasarkan JCPDS sampel Cu No. 

04.0836, puncak spektral XRD pada sudut 

2 = 43,367 bersesuaian dengan bidang 

Miller (hkl) = (111) dan sudut 2 = 50,510o 

bersesuaian dengan bidang Miller (hkl) = 

(200).  Jelas termati dari Gambar 4.3 (b) 

bahwa spektral XRD yang muncul 

merupakan kombinasi dari unsur Cu dan 

elemen/alloy lain yang terbentuk saat 

elektrodeposisi.  Alloy berstruktur fcc yang 

terbentuk diindikasikan dari puncak 

karakteristik spektral XRD pada sudut 2 

= 44,396 bersesuaian dengan bidang 

Miller hkl (111) adalah permalloy Ni80Fe20 

(Rijks, 1996).   

 Setelah sampel dibuat, maka sampel 

diuji karakteristik perubahan impedansi 

dengan medan magnet (H).  Pengukuran 

dilakukan pada suhu ruang, dengan arah 

medan magnet (H) sejajar arah panjang 

sampel.  Hasil pengukuran dapat 

ditunjukkan Gambar 3.   
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Gambar 2. (a) Spektral difraksi sinar-x dari 

substrat Cu PCB (b) Spektral difraksi 
sinar-x dari lapisan tipis Ni80Fe20 dengan 

ketebalan 1800 nm hasil elektrodeposisi 

pada substrat Cu PCB 
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 Teramati dengan jelas karakteristik 

simetri dari kurva magneto-impedansi.  

Saat medan H = 0, impedansi listrik 

menunjukkan nilai maksimum.  

Kemudian nilai impedansi berangsur-

angsur turun dengan kenaikan medan dan 

mencapai nilai jenuh sekitar 30 mT.  Rasio 

magnetoimpedansi dapat dihitung dengan 

rumus Z/Z = [Z(H)-Z(Hmax)]/ Z(Hmax) 

diperoleh nilai rasio magneto-impedansi 

sebesar 95%.  Hasil ini mengindikasikan 

bahwa sampel multi-lapisan yang dibuat 

sesuai untuk aplikasi sensor medan 

magnet.    

KESIMPULAN 

Telah dilakukan penumbuhan multi-

lapis (multilayer) dengan struktur 

[Ni80Fe20/Cu]N pada substrat kawat Cu 

sebagai bahan dasar pembuatan sensor 

magneto-impedansi.  Proses 

elektrodeposisi dilakukan pada suhu 

ruang dengan elektrode Pt. Karakteristik 

XRF menegaskan bahwa lapisan tipis 

magnetik permalloy telah terbentuk 

diindikasi dengan komposisi unsur nikel 

(Ni) dan besi (Fe) adalah 80 : 20.  Hasil ini 

diperkuat dengan hasil analisis XRD 

bahwa puncak spektral terbentuk pada 

sudut 2 = 43,367 bersesuaian dengan 

bidang Miller (hkl) = (111).  Karakteristik 

spektral XRD ini merupakan spektral dari 

unsur permalloy.  Aplikasi sampel multi-

lapis [Ni80Fe20/Cu]N sebagai sensor 

magneto-impedansi membuka peluang 

potensi pemanfaatan sebagai sensor 

magnetik dengn sensitifitas tinggi pada 

substrat fleksibel.    
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Gambar 3.  Karakteristik kurva magneto-

impedansi sampel [Ni80Fe20(800 
nm)/Cu(150 nm)]3 dievaluasi pada f 

= 20 kHz 
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