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ABSTRAK 

 

Putri, R. K. P. Karakteristik Struktur, Sifat Optik, dan Sifat Listrik Film Tipis 

Polianilin (PANi) Doping HCl yang Ditumbuhkan dengan Metode Spin Coating. 

Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Ngurah Made Darma Putra, M.Si. 

Kata kunci: PANi-HCl, spin coating, transmitansi, energi gap, konduktivitas 

 

PANi-HCl dengan variasi konsentrasi dopan HCl 0,5M; 1M; 1,5M; 2M telah 

berhasil disintesis menggunakan metode polimerisasi interfasial. Tujuan 

penambahan dopan HCl adalah untuk merubah karakteristik PANi yang diamati 

melalui terbentuknya ikatan cincin terprotonasi (C=N), perubahan konduktivitas 

serta energi gapnya.  Proses polimerisasi interfasial terjadi pada batas sistem dua 

fasa organik dan air, dari larutan monomer anilin-toluena dan larutan ammonium 

peroxodisulfat-HCl yang menghasilkan endapan berwarna hijau tua. Struktur 

ikatan polimer sampel dikarakterisasi menggunakan FTIR (Fourier Transform 

Infra Red). Hasil karakterisasi FTIR menunjukkan ikatan cincin kuinoid, benzoid, 

vibrasi stretching (C-N), vibrasi bending (C-H) dan vibrasi stretching (C=N) 

cincin kuinoid terprotonasi (H
+
) pada puncak-puncak yang sama atau mendekati. 

Film tipis PANi-HCl telah berhasil ditumbuhkan pada kecepatan 600 rpm selama 

10 detik menggunakan metode spin coating. Transmitansi optik dikarakterisasi 

dengan spektrometer UV-vis dan konduktivitas listrik diketahui dengan analisis 

hasil dari pengukuran I-V meter. Keempat sampel film tipis PANi-HCl 

menunjukkan nilai transmitansi pada konsentrasi 0,5M; 1M; 1,5M; 2M masing-

masing sebesar 96%, 84%, 76%, dan 99%. Nilai energi gap mengalami 

penyusutan sesuai dengan peningkatan konsentrasi dopan sebesar 3,9 Ev, 3,7 eV, 

3,2 eV, dan 5,0 eV. Nilai konduktivitas paling tinggi terdapat pada konsentrasi 

1,5M sebesar  5,90x10
-5 

(Ωcm)
-1

 dan 7.27x10
-6 

(Ωcm)
-1

 masing-masing untuk 

sampel tanpa pemanasan dan dipanaskan pada suhu 75
o
C. Perubahan sifat optik 

dan sifat listrik tersebut dikarenakan adanya penambahan ion (H
+
) oleh dopan 

HCl, sehingga mempengaruhi jumlah pembawa muatan bebas dalam PANi-HCl.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini salah satu bidang penelitian sains yang paling populer 

melibatkan polimer konduktif. Diawali oleh Shirakawa et al. (1977) yang telah 

berhasil mensintesis polimer poliasetilen konduktif. Polimer  konduktif  menjadi 

bahan yang sangat diminati untuk dikaji. Hal tersebut disebabkan oleh sifat 

polimer konduktif yang berbeda dari polimer konvensional yakni mempunyai 

konduktivitas listrik yang tinggi sehingga polimer konduktif berpotensi untuk 

diaplikasikan pada baterai, divais tampilan elektrokronik, sensor, dan lain 

sebagainya  (Aspi et al., 2013). 

Polimer konduktif merupakan polimer organik terkonjugasi yang 

menunjukkan sifat kelistrikan, kemagnetan dan sifat optis seperti logam sehingga 

polimer konduktif disebut juga logam sintetis meskipun sifat mekanis jenis 

polimer tersebut tetap sama dengan polimer konvensional. Hal yang menarik 

adalah konduktivitas polimer organik terkonjugasi dapat diatur dari wilayah 

konduktivitas isolator hingga superkonduktor melalui modifikasi kimiawi yakni 

dengan pendopingan. 

Poliasetilen merupakan jenis polimer konduktif generasi pertama dan 

mampu mencapai nilai konduktivitas hingga 1,5x10
7
 Ω cm

-1
 tetapi poliasetilen 

bersifat tidak stabil dalam lingkungan atmosfir sehingga mulai dikembangkan 
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jenis polimer konduktif yang lain (Malino, 2009). Generasi baru polimer 

konduktif tersebut bersumber dari bahan heterosiklis beranggota lima (five-

membered heterocyles) dan anilin. 

Polimerisasi anilin, Polianilin, PANi, yang disintesis dari monomer anilin 

menjadi kelompok bahan polimer konduktif sangat penting dalam industri dan 

sains karena sifat PANi yang mudah disintesis dan diproses dengan bahan mentah 

yang murah dan mempunyai konduktivitas tinggi dengan bentuk konduktif yang 

stabil. Ditinjau dari aspek kestabilan di udara, bahan polimer konduktif dari PANi 

memiliki kestabilan yang baik diantara bahan polimer yang selama ini dikenal 

seperti: Poliasetilen (PA), Polidiasetilen (PdA), Politiofen (PT) dan Poliperol 

(PPy) (Wibawanto, 2012). PANi bisa dianggap sebagai sebuah polimer konduktif 

di bawah kondisi tertentu, seperti pada saat dikenai cahaya UV, panas atau 

penambahan dopant yang cocok pada saat proses sintesis (Mihardi, 2008). 

Perlakuan dibuat untuk memperbaiki sifat mekanik yang lemah dan dapat 

digunakan sebagai campuran pada polimer yang lain. Pencampuran PANi dengan 

polimer yang lain akan menurunkan konduktivitas listrik, tetapi memperbaiki sifat 

mekanik yaitu kekuatan. 

PANi merupakan polimer yang memiliki tiga tingkat keadaan oksidasi 

tergantung pada jenis doping dan tingkat doping dalam sintesis. Tiga tingkat 

keadaan oksidasi PANi yakni leukomeraldin base, LB (tereduksi penuh), 

emeraldin base, EB (teroksidasi setengah) dan pernigranilin base, PB (teroksidasi 

penuh). Dari ketiga tingkat keadaan PANi yang banyak dipelajari karena 

konduktivitas listriknya yang dapat diatur, mempunyai aplikasi luas dan banyak 
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diteliti adalah emeraldin base karena konduktivitasnya dapat diatur dari 10
-10

 

Ω/cm hingga 100 Ω/cm melalui proses doping (Aspi et al., 2013). Polimer 

konduktif yang digunakan sebagai material aktif harus memenuhi persyaratan 

memiliki konduktivitas lebih dari 10 Ω/cm untuk kinerja PANi yang optimal. 

Salah satu kelebihan bahan polimer konduktif adalah mudah disintesis 

dengan biaya murah. Secara umum polianilin dibuat melalui oksidasi monomer 

anilin baik melalui oksidasi elektrokimia maupun oksidasi kimia biasa dengan 

oksidan ammonium peroxodisulfate ((NH4)2S2O8) di dalam suasana asam. Metode 

elektrokimia konvensional merupakan metode paling awal yang digunakan untuk 

menumbuhkan lapisan polianilin pada substrat konduktor melalui reaksi oksidasi 

menggunakan sumber listrik eksternal. Metode yang relatif sederhana adalah 

oksidasi kimia, metode ini tidak membutuhkan energi eksternal seperti pada 

elektrokimia dan hanya menggunakan bahan oksidan sebagai inisiator proses 

polimerisasi. Metode lain adalah evaporasi kimia, yaitu dengan menguapkan 

larutan monomer anilin beserta dopan ke substrat yang akan dideposisikan 

polianilin. Metode yang lebih rumit dan lebih mahal adalah dengan sistem vakum 

dimana bubuk polianilin diuapkan pada substrat di dalam chamber bertekanan 10 

Pa termasuk juga menggunakan metode polimerisasi plasma discharge. Metode-

metode tersebut biasanya menghasilkan sampel polianilin (film atau bubuk) dalam 

bentuk bulk. Selain itu terdapat metode electrospinning, metode “seeding”, 

polimerisasi interfasial, dan reaksi cepat. Metode electrospinning relatif lebih 

mahal dan lebih rumit, karena dibutuhkan sumber potensial tinggi dan peralatan 

lainnya. Polimerisasi interfasial merupakan metode kimia yang relatif sangat 
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sederhana, hanya membutuhkan peralatan sederhana seperti gelas kimia, 

erlenmeyer, kertas saring, dan sebagainya. 

Sintesis polianilin dengan metode interfasial yang didoping HCl telah 

diteliti oleh Maddu, et al. (2008) untuk aplikasi sensor. Proses polimerisasi 

terbentuk pada batas antarmuka antara fasa organik yang mengandung anilin dan 

fasa air yang mengandung oksidan dan dopan proton. Hasil pada penelitian ini 

berupa endapan polianilin berwarna hijau gelap setelah bereaksi dengan HCl. Uji 

spektroskopi inframerah bertujuan untuk melihat gugus fungsional sampel 

polianilin yang telah disintesis. Spektrum FTIR menunjukkan pita absorpsi 

karakteristik polianilin pada bilangan gelombang yang merupakan puncak-puncak 

cincin benzoid, kuinoid, vibrasi stretching, dan vibrasi bending. Hasil tersebut 

sesuai dengan kondisi sintesis sampel dimana polianilin didoping dengan HCl 

sebagai sumber proton (H
+
) sehingga menghasilkan bentuk konduktif polianilin 

(Emeraldin salt). Menurut Agustiani (2012) pendopingan menggunakan dopan 

HCl terhadap polianilin menghasilkan penyempitan celah energi optis pada 

polianilin yang menunjukkan perubahan konduktivitas. 

Potensi yang dimiliki polianilin dalam orde nano menjadikan para peneliti 

melakukan penelitian secara instensif, hal ini dapat diketahui dengan adanya 

penelitian sampai saat ini. Salah satunya adalah dengan adanya pengembangan 

dalam bentuk lapisan tipis. Pembuatan lapisan tipis dengan melarutkan polianilin 

dalam solvent. Solvent organik tersebut mampu melarutkan polianilin ES dan 

berikatan di dalamnya seperti dopan asam. Polianilin dalam bentuk basa yang 

didoping asam dapat dilarutkan dalam solvent, diantaranya adalah dekalin, meta-
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cresol, kloroform, toluena dan xylen (Aryati, 2001).  Pertumbuhan partikel pada 

larutan menyerap dengan stabil pada lapisan tipis PANi melalui ikatan hidrogen. 

Film tipis polimer organik merupakan bagian yang sangat penting dalam 

perkembangan teknologi fotonik seperti untuk laser, LED, dan sel surya. Upaya 

fabrikasi film tipis ada dua proses yang biasa digunakan yaitu proses deposisi 

(deposition) dan dalam fasa larutan (solution phase). Khusus untuk fabrikasi film 

tipis dari bahan polimer banyak digunakan proses deposisi seperti solution 

casting, doctor blading, electrophoresis, dip coating, dan spin coating (Bachtiar, 

et al., 2006). Semua teknik tersebut dapat memberikan kualitas film yang baik, 

namun film yang dihasilkan cenderung tidak isotropik dan mengandung 

ketidakmurnian akibat pengaruh pelarut. 

Salah satu metoda fabrikasi polimer yang banyak dipakai adalah spin 

coating. Pada metode tersebut terdapat beberapa parameter yang dapat dikontrol 

dengan mudah antara lain konsentrasi larutan, suhu pemrosesan dan kecepatan 

serta lama rotasi. Ketebalan film yang dihasilkan juga ditentukan oleh pemilihan 

parameter tersebut. Kemungkinan optimasi parameter tersebut menyebabkan 

metoda spin coating banyak dipakai baik untuk tujuan komersial dalam industri 

mikroelektronika maupun penelitian skala laboratorium. 

Pada penelitian Suryaningsih (1998) telah dikembangkan film tipis PANi 

dengan metode elektrokimia. Dari eksperimen sintesis yang dilakukan telah 

berhasil diperoleh kondisi optimum pembuatan polimer konduktif polianilin 

dengan metoda elektropolimerisasi galvanostatik dengan asam klorida sebagai 

elektrolitnya. Film polianilin berkonduktivitas optimal sekitar 5 S/cm pada arus 
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1,4 mA dengan konsentrasi elektrolit 1,2 M dan konsentrasi monomer 0,2 M pada 

suhu kamar selama 15 menit. 

Pada penelitian Malino, et al. (2009) telah dibuat  film tipis PANi yang 

didoping HCl dengan elektropolimerisasi galvanostatis. Polimerisasi dilakukan 

pada arus konstan 3 mA dengan variasi konsentrasi dopan 1 M, 1,5 M, 2 M, 2,5M 

dan 3M. Film tipis dibuat dengan cara mendeposisikan PANi hasil polimerisasi 

galvanostatis yang dilarutkan di dalam larutan N-metil pirolidinon, NMP, ke atas 

substrat tembaga (Cu) di atas panel circuit board (PCB) menggunakan teknik spin 

coating pada putaran 2250 rpm selama 1 menit dan dilanjutkan pada putaran 5000 

rpm selama 3 menit. 

Konduktivitas listrik dan energi aktivasi sampel ditentukan berdasarkan 

hasil pengukuran karakteristik arus-tegangan, I-V, film pada rentang temperatur 

302-382K. Konduktivitas tertinggi yakni sebesar 0,45 Ωcm
-1

 pada temperatur 

ruang dan 1,20 Ωcm
-1

 pada temperatur 373 K, diperoleh dari sampel yang 

didoping oleh 1M HCl. Energi aktivasi sampel diperoleh dari hasil penentuan 

kemiringan kurva plot Arrehenius. Energi aktivasi rerata yang diperoleh sebesar 

0,16 eV. Berdasarkan analisis terhadap kurva karakteristik I-V, disimpulkan 

bahwa terdapat bagian ohmik dan non-ohmik pada daerah kurva karakteristik I-V 

sampel. Bagian ohmik disebabkan oleh pembawa muatan yang tereksitasi secara 

termal dan bagian non-ohmik disebabkan pembawa muatan ruang terbatas yang 

menghasilkan arus muatan ruang terbatas (space charge limited current, SCLC). 

Berdasarkan kurva karakteristik I-V dan plot Arrehenius sampel disimpulkan 

bahwa sampel dapat dipandang sebagai suatu bahan semikonduktor tipe-p. 
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Agustiani (2012) meneliti PANi doping HCl dengan variasi konsentrasi 

0,5M; 1M; 1,5M; 2M; 2,5M dengan metode sintesis polimerisasi interfasial. Pada 

penelitian ini, analisis sifat optik dilakukan dengan menggunakan spektroskopi 

UV-vis pada panjang gelombang cahaya antara 250-850 nm. Sintesis PANi 

menggunakan metode polimerisasi interfasial ini menghasilkan endapan yang 

berwarna hijau tua. Hasil karakterisasi UV-vis menunjukkan pemberian 

konsentrasi dopan HCl menghasilkan pergeseran panjang gelombang yang 

menunjukkan peningkatan pembawa muatan bebas. Dari hasil spektrum serapan 

PANi hasil spektroskopi dapat diketahui bahwa pendopingan menggunakan dopan 

HCl mampu menghasilkan penyempitan celah energi pada PANi dengan celah 

energi yang terbentuk untuk masing-masing konsentrasi sebesar 4,3 eV, 4,0 eV, 

3,0 eV, 3,4 eV, 3,1 eV. 

Film PANi yang dicasting di atas kaca preparat dengan variasi doping HCl 

telah dikaji oleh Mihardi (2011). Pada penelitian ini PANi disintesis dengan 

metode polimerisasi kimia. Berdasarkan karakterisasi FTIR menunjukkan bahwa 

serbuk PANi mempunyai puncak-puncak vibrasi stretching dan vibrasi bending 

yang sesauai dengan referensi. Pada spektra transmitans FTIR terlihat bahwa 

kenaikan konsentrasi dopant HCl menurunkan intensitas transmitansi pada 

bilangan yang sama atau mendekati. Dari hasil spektrum UV-vis menunjukkan 

kenaikan konsentrasi dopant HCl tidak terlalu signifikan menggeser pita absorbsi 

polianilin. Sedangkan untuk hasil karakterisasi konduktivitas listrik diketahui 

bahwa konduktivitas listrik bergantung pada jumlah muatan pembawa (hole).  
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Dalam penelitian ini sintesis PANi menggunakan metode polimerisasi 

interfasial dengan penambahan dopant HCl. Diharapkan dengan penambahan 

dopan HCl akan menghasilkan PANi menjadi material konduktif, sedangkan 

metode yang digunakan untuk fabrikasi lapisan tipis PANi dalam penelitian ini 

adalah metode spin coating. 

1.2. Permasalahan 

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik 

struktur ikatan polimer serbuk PANi doping HCl yang disintesis dengan metode  

polimerisasi interfasial, karakteristik sifat optik dan sifat listrik film tipis PANi-

HCl yang ditumbuhkan di atas substrat kaca dengan metode spin coating, serta 

hubungan antara struktur ikatan polimer serbuk PANi-HCl, sifat optik dan sifat 

listrik film tipis PANi-HCl. 

1.3. Batasan Masalah 

Identifikasi masalah yang terpapar menghasilkan gambaran dimensi 

permasalahan yang begitu luas, sehingga perlu adanya pembatasan masalah secara 

jelas dan terfokus yaitu: 

1. Sintesis PANi doping HCl dengan metode polimerisasi interfasial dilakukan  

berdasarkan variasi konsentrasi dopan. 

2. Keberhasilan sintesis PANi-HCl diamati dengan Spektrometer FTIR  (Fourier 

Transform Infra Red) untuk mengetahui struktur ikatan polimer serbuk 

sampel. 
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3. Penumbuhan film tipis PANi-HCl yang ditambahkan pelarut DMSO 

(CH3)2SO dilakukan diatas substrat kaca dan PCB dengan metode spin 

coating. 

4. Keberhasilan film tipis PANi-HCl yang ditumbuhkan diamati dengan 

Spektrometer UV-Vis untuk mengetahui transmitansi optik dan I-V meter 

untuk mengetahui konduktivitas listriknya. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan karakteristik struktur ikatan polimer serbuk PANi doping 

HCl yang disintesis dengan metode polimerisasi interfasial berdasarkan variasi 

konsentrasi dopan. 

2. Mendeskripsikan karakteristik sifat optik film tipis PANi-HCl yang 

ditumbuhkan diatas substrat kaca dengan metode spin coating berdasarkan 

variasi konsentrasi dopan. 

3. Mendeskripsikan karakteristik sifat listrik film tipis PANi-HCl yang 

ditumbuhkan diatas substrat PCB dengan metode spin coating berdasarkan 

variasi konsentrasi dopan. 

4. Mengetahui hubungan antara struktur ikatan polimer serbuk PANi-HCl, sifat 

optik dan sifat listrik film tipis PANi-HCl yang ditumbuhkan diatas substrat 

kaca dengan metode spin coating berdasarkan variasi konsentrasi dopan. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

struktur ikatan polimer serbuk PANi doping HCl yang disintesis dengan metode 

polimerisasi interfasial dan mendeskripsikan tentang sifat optik dan sifat listrik 

film tipis PANi doping HCl yang ditumbuhkan dengan menggunakan metode spin 

coating serta memberikan informasi tentang hubungan antara struktur ikatan 

polimer serbuk PANi-HCl, sifat optik, dan sifat listrik film tipis PANi-HCl. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas 5 bab. Skripsi ini 

diawali dengan halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, halaman motto, 

halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel. 

Bab 1 berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab 2 

menguraikan kajian pustaka yang merupakan landasan teoritis dalam penelitian. 

Kajian Pustaka berisi penjelasan mengenai polimer konduktif PANi, transmitansi 

optik, konduktivitas listrik, dan spin coating. Bab 3 membahas metode penelitian 

yang dilakukan dalam pelaksanaan eksperimen meliputi sintesis PANi dengan 

metode polimerisasi interfasial, karakterisasi serbuk PANi, preparasi substrat, 

penumbuhan film tipis dengan metode spin coating, dan karakterisasi film tipis 

PANi-HCl. Bab 4 memaparkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian meliputi karakteristik struktur ikatan polimer serbuk PANi-HCl, 

transmitansi optik dan konduktivitas listrik film tipis PANi-HCl. Bab 5 berisi 

simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka bahan kajian pustaka dan 

lampiran hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PANi 

Polianilin (PANi) adalah penggabungan monomer-monomer anilin yang 

membentuk cincin-cincin benzoid (B) dan cincin-cincin kuinoid (Q) yang 

dihubungkan satu dengan yang lain oleh atom nitrogen (N) melalui ikatan amina 

dan imina. PANi dalam keadaan basa terlihat seperti pada Gambar 2.1, yang 

bersifat isolator (Aspi et al., 2013). 

 

Gambar 2.1. Struktur PANi secara umum dalam bentuk basa 

 

PANi dapat dituliskan dengan lambang [(-B-NH-B-NH-)x (-B-N=Q=N-)1-

x]n dengan B menunjukkan (C6H5NH2) dan Q adalah (C6H5N). Jadi PANi terdiri 

atas gugus tereduksi (-B-NH-B-NH-) dan gugus teroksidasi (-B-N=Q=N-) seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

Besaran y dengan 0 ≤ y ≤ 1 adalah faktor reduksi yang menunjukkan 

gugus quinoid dalam PANi. Nilai y = 0 merupakan keadaan teroksidasi penuh 

PANi yang disebut pernigraniline seperti ditunjukkan pada Gambar  2.2. (a), 

dengan rumus molekul (-B-N=Q=N-B-N=Q=N-)n, sedangkan  y = 0,5, PANi 
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berada dalam tingkat setengah teroksidasi yang disebut emeraldine base seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2.2. (b) dengan rumus [(-B-NH-B-NH-)-(-B-N=Q=N-

)]n. Jika y = 1, PANi berada dalam keadaan tereduksi penuh yang disebut 

leucomeraldine seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2. (c) dengan rumus molekul 

(-B-NHB-NH-B-NH-B-NH)n (Kusumawati, 2008). 

 

Gambar 2.2. Struktur PANi berbentuk basa (a) pernigranilin, (b) emeraldin, (c) 

leukomeraldin 

 

Basa emeraldin yang didoping akan menghasilkan PANi berbentuk garam 

emeraldin dengan struktur seperti Gambar 2.3. Garam emeraldin diperoleh 

melalui pendopingan atom nitrogen yang berikatan imina dengan cincin quinoid 

dari gugus teroksidasi dalam basa emeraldin (Kusumawati, 2008). 

 

Gambar 2.3. Struktur garam emeraldin 
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Bentuk emeraldin ini paling stabil dan paling luas diteliti karena 

konduktivitasnya dapat diatur dari 10
-10

 Ω/cm hingga 100 Ω/cm melalui doping, 

sedangkan bentuk LB dan PB  tidak dapat dibuat konduktif (Maddu, 2008). 

Bentuk EB dapat dibuat konduktif dengan doping asam protonik seperti HCl, 

dimana proton-proton ditambahkan ke situs-situs –N=, sementara jumlah elektron 

pada rantai tetap. Bentuk konduktif dari EB disebut emeraldine salt (ES). Bentuk 

dasar EB berubah menjadi ES melalui reaksi oksidasi dengan asam-asam protonik 

seperti HCl, sebaliknya bentuk ES dapat dikembalikan menjadi bentuk EB melalui 

reaksi reduksi dengan agen reduktan seperti NH4OH. Kedua proses ini disebut 

juga proses protonasi-deprotonasi atau doping-dedoping. Kedua bentuk 

emeraldine memiliki sifat listrik yang berkebalikan, EB yang isolatif dan ES yang 

konduktif atau semikonduktor. Derajat konduktivitas emeraldine ini bergantung 

pada tingkat doping yang diberikan, yaitu jumlah proton (H
+
) yang didopingkan 

ke dalam struktur emeraldine. Sifat optiknya juga berbeda untuk kedua bentuk 

emeraldine, yaitu EB berwarna biru dan ES berwarna hijau sehingga karakterisasi 

absorpsi optiknya berbeda. Sifat listrik (konduktivitas) dan sifat optik (indeks bias 

dan absorpsivitas) emeraldine dapat divariasikan melalui reaksi reduksi oleh agen-

agen oksidan dan reduktan. 

PANi dapat disintesis dengan menggunakan metode kimia dan metode 

elektrokimia. Metode elektrokimia galvanostatis adalah metode yang 

menggunakan arus listrik tetap di antara kedua elektroda selama proses sintesis 

berlangsung (Davis, 2004). Sintesis elektrokimia galvanostatis dilakukan dengan 

menggunakan monomer anilin dan asam dalam larutan elektrolit. Asam yang 
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biasa digunakan adalah asam klorida (HCl) dan asam sulfat (H2SO4) (Bard dan 

Larry, 2001). 

PANi secara kimia disintesis oleh polimerisasi oksidatif anilin dalam 

berbagai pengaruh doping (Rositawati, 2004). Anilin merupakan senyawa organik 

dengan komposisi C6H7N yang termasuk ke dalam kelompok senyawa aromatik 

yang mempunyai berat molekul 93 gr/mol, titik didih 183 – 186 
o
C, indeks bias 

1,58 dan rapat massa 1,002 kg/liter. Bentuk molekul anilin adalah heterosiklik 

enam sisi dengan amina merupakan salah satu substansi pembentuknya. Ikatan 

kimia pada molekul anilin adalah ikatan kovalen dengan tiga buah ikatan rangkap. 

Anilin larut dalam senyawa organik seperti alkohol, benzena, kloroform dan 

aseton. 

PANi murni hasil sintesis kimia berbentuk basa emeraldin yang bersifat 

isolator. Pengaruh konsentrasi asam dopan selama polimerisasi anilin 

memungkinkan untuk mengontrol struktur kristalnya, konduktivitas listrik dan 

aktivitas optiknya. Sejauh ini, bahan polianilin telah digunakan pada berbagai 

aplikasi seperti sensor gas atau uap kimia, piranti elektronik, sel fotovoltaik, LED 

polimer, baterai sekunder, dan FET. 

2.2 Polimerisasi Anilin 

Berbagai metode telah dikembangkan untuk sintesis nanoserat PANi, 

diantaranya elektrospinning, metode polimerisasi bulk dan polimerisasi interfasial 

(Chairunnisyah, 2011). Metode elektrospinning relatif lebih mahal dan lebih rumit 

karena dibutuhkan sumber potensial yang tinggi dan peralatan rumit lainnya. 

Metode polimerisasi interfasial merupakan metode kimia yang relatif sangat 
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sederhana dan lebih murah. Polimerisasi interfasial memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu: 

 Proses sintesis dan purifikasi lebih mudah dan murah. 

 Diameter PANi fiber yang dihasilkan dalam skala nano. 

 Keseragaman dari sampel yang diproduksi berupa nanofiber >95%. 

PANi disintesis melalui metode interfasial dengan mereaksikan anilin 

dengan ammonium peroksidisulfat (APS) pada media larutan asam dan diperoleh 

dalam bentuk endapan. Dasar dari sintesis PANi adalah pencampuran dalam 

larutan aqua, antara asam, anilin dan oksidator (Chairunnisyah, 2011). Hasil yang 

didapatkan adalah emeraldin terprotonasi (garam emeraldin). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi polimerisasi interfasial adalah 

konsentrasi dopan, jenis dopan, konsentrasi monomer, dan jumlah inisiator. 

Polimerisasi anilin lebih efektif dilakukan pada medium asam, dengan mengubah 

anilin menjadi bentuk kation. Oleh sebab itu, berdasarkan penelitian terdahulu, 

polimerisasi diindikasikan melalui mekanisme oksidasi kationik. 

2.3 Sifat Optik 

Sifat optik (absorpsivitas) polianilin bergantung pada kondisi doping atau 

protonasi. Pada kondisi berdoping atau terprotonasi polianilin memiliki bentuk 

emeraldine salt dan berada dalam fasa konduktor, sedangkan pada kondisi tak 

berdoping atau deprotonasi polianilin berbentuk emeraldine base dan berada 

dalam fasa isolator (Maddu, 2007). Kedua bentuk polianilin ini tidak hanya 

memiliki sifat listrik berlawanan, namun juga memiliki sifat optik yang berbeda. 
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Proses pendopingan monomer anilin menjadi PANi oleh asam klorida 

menyebabkan spektrum serapan optis dalam wilayah ultraviolet bergeser ke arah 

cahaya tampak akibat celah energi yang melebar. Pendopingan tersebut 

menghasilkan aras energi baru di dalam celah energi yang berarti celah energi bisa 

dikatakan mengalami penyempitan  sehingga serapan optis bergeser ke wilayah 

infra merah-dekat (Agustiani, 2012). Film polianilin yang berwarna hijau (proses 

doping) tidak akan menyerap spektrum hijau namun menyerap dengan kuat 

spektrum biru dan merah hingga inframerah dekat (Maddu, 2008). 

2.4 Transmitansi Optik 

Sifat optik pada film tipis menentukan karakteristik bagaimana 

interaksinya terhadap cahaya. Sifat optik dari PANi dapat diketahui dari spektrum 

refleksi, transmisi dan absorbansinya. Spektrum transmisi menunjukkan fungsi 

transmisi terhadap panjang gelombang. Spektrum absorbsi menunjukkan fungsi 

koefisien absorbsi terhadap energi foton cahaya. Nilai transmisi film tipis 

diperoleh dalam bentuk spektrum transmisi (dalam %) terhadap panjang 

gelombang cahaya (λ). 

Dari fenomena optik juga dapat diketahui informasi mengenai besarnya 

band gap material (Eg). Terdapat beberapa proses yang dapat berkontribusi dalam 

absorbsi. Pada energi foton yang tinggi yaitu lebih dari energi gap, absorbsi 

terjadi oleh transisi elektron dari pita valensi yang penuh menuju ke pita konduksi 

yang kosong. Untuk energi di bawah energi gap, radiasi diserap karena formasi 

dari transisi eksiton dan elektron antara pita dan impuritas. Transisi dari pembawa 

muatan bebas dalam pita energi menghasilkan rangkaian absorbsi yang akan naik 
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dengan menurunnya energi foton. Setiap material mampu mengabsorbsi cahaya 

karena adanya interaksi antara foton dengan elektron dan struktur ikatan dari 

atom, ion, atau molekul yang menyusun material tersebut. Cahaya yang 

ditransmisikan oleh suatu material tergantung pada seberapa besar cahaya yang 

dipantulkan (reflected), dan yang diserap (absorbed) oleh material. Untuk foton 

dengan panjang gelombang (λ), jumlah dari nilai reflektansi, absorbsi dan 

transitansi adalah satu (Sugianto, 2005). 

R+T+A=1  (2.1)
 
 

Nilai panjang gelombang tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai 

energi gelombang cahaya yang ditunjukkan pada persamaan (2.2):
 
 

c
hE                                              (2.2)

 

dengan E energi gelombang cahaya (joule), h konstanta Planck yang 

besarnya 6,626×10
-34

 Js, c kecepatan cahaya dalam ruang hampa (3x10
8
 m/s) dan 

λ merupakan panjang gelombang cahaya (dalam meter). 

Dengan menggunakan spektrometer UV-vis dapat diperoleh data 

transmitansi yang merupakan perbandingan antara intensitas cahaya setelah 

melewati material semikonduktor (dalam penelitian ini adalah film tipis PANi) 

akan ditentukan besar transmitansinya dengan intensitas cahaya mula-mula yang 

mengenainya yang dinyatakan dengan persamaan (2.3): 

0I

I
T                                              (2.3)

 

T menyatakan besarnya transmitansi material seikonduktor (dalam %), I 

merupakan intensitas cahaya setelah melewati bahan dan I0 adalah intensitas 
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cahaya mula-mula. Dengan asumsi besarnya intensitas radiasi berkurang secara 

eksponensial terhadap ketebalan film, maka persamaan (2.3) dapat dinyatakan 

dalam persamaan (2.4) dan (2.5): 

)exp(0 bII                                              (2.4)
 

)exp(
0

b
I

I
                                             (2.5) 

dengan I0 adalah intensitas cahaya mula-mula yang mengenai sampel, I 

adalah intensitas cahaya yang ditransmisikan setelah melewati bahan (sampel) dan 

b adalah ketebalan film (Lawrence et al., 1997:60). Dari data transmitansi yang 

diperoleh dengan menggunakan spektrum UV-vis selanjutnya dihitung besarnya 

koefisien absorbsi optik dengan mengsubtitusikan persamaan (2.3) dalam 

persamaan (2.5) sehingga diperoleh persamaan: 

beT                                              (2.6)
 

Tb ln                                              (2.7)
 

b

Tln
                                             (2.8) 

dengan α merupakan koefisien absorbsi optik. Dari data energi cahaya 

yang digunakan dalam pengukuran transmitansi dan besarnya koefisien absorbsi 

optik, sehingga dapat dibuat grafik hubungan antara energi foton terhadap kuadrat 

dari koefisien absorbsi (α
2
), yang selanjutnya disebut sebagai grafik absorbsi, dari 

kurva grafik absorbsi ini dapat ditentukan lebar celah pita energi (Eg). 
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2.5 Sifat Listrik 

PANi murni dalam keadaan tak berdoping merupakan semikonduktor 

lemah dengan konduktivitas berkisar antara 10
-10

 sampai 100 (Ωm)
-1

 (Mihardi, 

2008). Konduktivitas listrik pada PANi dapat ditingkatkan dengan cara pemberian 

doping yang dapat dilakukan dengan proses polimerisasi elektrokimia. Doping 

yang digunakan adalah senyawa-senyawa yang dapat bertindak sebagai electron 

acceptor atau bersifat asam. 

Penambahan konsentrasi doping tersebut menyebabkan PANi menjadi 

bahan semikonduktor dengan konduktivitas listrik yang semakin meningkat. 

Proses annealing juga dapat menurunkan konduktivitas listrik PANi, tetapi 

konduktivitas listriknya masih berada pada daerah semikonduktor (Rositawati, 

2004). 

2.6 Konduktivitas Listrik 

Sifat listrik film tipis dapat diketahui dari resistivitas, konduktivitas, dan 

jenis pembawa muatannya. Konduktivitas merupakan kemampuan suatu material 

dalam mengalirkan panas atau listrik. Ketika medan listrik diberikan diberikan 

pada suatu material, elektron dalam material tersebut akan mengalir berlawanan 

dengan arah medan dan membawa arus listrik. 

Konduktivitas ( ) merupakan kebalikan dari resistivitas: 

1
                                              (2.9) 
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Pada umumnya, resistivitas semikonduktor dapat didefinisikan pada 

persamaan (2.10) :  

 (2.10) 

dengan n dan p merupakan konsentrasi pembawa muatan sedangkan µn 

dan µp merupakan mobilitas elektron dan hole. 

Untuk menentukan resistivitas ρ maka nilai konsentrasi pembawa muatan 

dan mobilitas harus diketahui. Secara umum, konsentrasi pembawa muatan dan 

konsentrasi tidak diketahui. Oleh karena itu, maka penghitungan resistivitas dapat 

menggunakan teknik lain (Schroder, 1990). 

Teknik yang digunakan untuk menentukan resistivitas semikonduktor 

adalah two-point probe dan four-point probe. 

1) The two-point probe 

Untuk teknik the two-point probe dapat ditunjukkan pada Gambar 2.4: 

 

Gambar 2.4. Skema Pengukuran Resistansi Film Tipis dengan Metode Two-point 

Probe 

 

Pada teknik the two-point probe terdapat dua probe yang masing – masing 

probe berfungsi sebagai aliran arus dan tegangan. Hambatan totalnya adalah : 

                                           (2.11) 

)(

1

pn pnq
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dengan Rc adalah hambatan contact antara probe dengan semikonduktor, 

Rsp adalah hambatan yang menyebar di bawah probe, dan Rs adalah hambatan 

semikonduktor.  

2) The four-point probe 

Teknik the four-point probe dapat ditunjukan pada Gambar 2.5: 

 

Gambar 2.5. Skema Pengukuran Resistansi Film Tipis dengan Metode Four-point  

Probe 

 

Nilai resistivitas film dengan metode four-point probe dapat dihitung 

menggunakan persamaan (2.12) :      

 (2.12) 

 

dengan s=s1=s2=s3 maka persamaan (2.12) dapat direduksi menjadi 

persamaan berikut: 

I

rV2
 (2.13)  

dengan V merupakan tegangan (volt), r merupakan jarak antar probe (cm) 

dan I merupakan arus (ampere) dan rentang jarak probe 0,5 sampai 0,15 mm. 

 

)(

1
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111
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2.7 Spin Coating 

Spin coating merupakan prosedur yang digunakan untuk menerapkan film 

tipis seragam untuk substrat datar. Sejumlah bahan pelapis ditempatkan pada 

subtrat, yang kemudian diputar dengan kecepatan tinggi untuk menyebarkan 

cairan dengan gaya sentrifugal. 

Semakin tinggi kecepatan sudut putar, lapisan yang diperoleh akan 

semakin tipis. Ketebalan film ini juga tergantung pada konsentrasi larutan. Spin 

coating secara luas digunakan dalam microfabrication, dimana dapat digunakan 

untuk membuat film tipis dengan ketebalan dibawah 10 nm. 

Alat deposisi spin coating yang telah dibuat masih memiliki beberapa 

keterbatasan, yaitu kecepatan putar hanya dihasilkan pada nilai tertentu dan proses 

pengontrolannya masih bersifat manual. Kecepatan putaran yang dinyatakan 

dalam satuan rotation per minute (rpm) merupakan parameter yang penting pada 

metode spin coating. Semakin banyak nilai kecepatan yang dapat dihasilkan akan 

membuat proses pelapisan material menjadi semakin beragam dan sangat 

mungkin mendapatkan hasil akhir yang lebih baik. 

Secara matematis pembuatan lapisan tipis dengan metode spin coating ini 

dapat diketahui nilai ketebalannya dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

2/1

2

0

2

0

)
3

4
1(

th

h
h   (2.14) 
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dengan h0 merupakan ketebalan awal film, ω merupakan kecepatan putar, 

dan ƞ  merupakan viskositas cairan. Namun pada kenyataannya persamaan 

tersebut jarang digunakan karena menggurangi ketelitian pada keadaan 

sebenarnya, yaitu perubahan viskositas cairan dapat terjadi pada setiap waktu 

(Huang, 2003). 

Secara umum proses spin coating terdiri dari tiga tahap, yaitu : 

a. Tahap penetesan cairan (dispense) 

Pada bagian ini cairan dideposisikan dengan cara meneteskan larutan 

sampel di atas permukaan substrat, kemudian diputar dengan kecepatan dan lama 

waktu yang diinginkan. Lapisan yang telah dibuat akan dikeringkan sampai 

pelarut pada lapisan tersebut benar-benar sudah menguap. Gambar 2.6 

menunjukkan skema penetesan sampel diatas spin coating. 

b. Tahap percepatan spin coating 

Setelah tahap penetesan cairan, larutan dipercepat dengan kecepatan yang 

relatif tinggi. Kecepatan yang digunakan pada substrat ini akan mengakibatkan 

adanya gaya sentrifugal dan turbulensi cairan. Kecepatan yang digunakan antara 

600-6000 rpm dan tergantung pada sifat cairan terhadap substrat yang digunakan. 

Waktu yang digunakan kira-kira 10 -20 detik bahkan sampai 10 menit. 
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Gambar 2.6. Skema penetesan sampel diatas spin coating 

c. Tahap pengeringan 

Proses ini akan menghilangkan sisa-sisa pelarut dan bahan tambahan lain 

yang ada pada bahan pelapis. Pada tahap ini terbentuk lapisan tipis murni dengan 

suatu ketebalan tetentu. Tingkat ketebalan lapisan yang terbentuk bergantung pada 

tingkat kelembaban dasar substrat. Adanya kelembaban yang kecil menyebabkan 

ketebalan lapisan murni yang terbentuk akan menjadi semakin besar. Faktor lain 

yang mempengaruhi ketebalan lapisan yang terbentuk yaitu viskositas cairan dan 

laju putaran pada spin coating. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini secara garis besar mencakup tiga tahap yaitu berupa sintesis 

PANi-HCl, preparasi substrat, dan pembuatan film tipis PANi-HCl pada substrat 

kaca preparat dan PCB dengan metode spin coating dilanjutkan dengan 

karakterisasi sampel serbuk dan film tipis, serta analisis data hasil karakterisasi. 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimental dengan merujuk referensi yang 

terkait. Pada penelitian ini mengkaji karakteristik struktur ikatan polimer serbuk 

PANi-HCl, transmitansi dan konduktivitas listrik film tipis PANi-HCl pada 

substrat kaca preparat dan PCB menggunakan metode spin coating dengan variasi 

konsentrasi dopan. 

Karakterisasi menggunakan FTIR spektrometer dilakukan di laboratorium 

fisika UNNES untuk mengetahui struktur ikatan polimer PANi-HCl dalam bentuk 

serbuk. Karakterisasi menggunakan  UV-vis spektrometer dilakukan di 

laboratorium kimia UNS untuk mengetahui nilai transmitansi film tipis PANi-

HCl. Karakterisasi menggunakan I-V meter dilakukan di laboratorium fisika 

UNNES untuk mengetahui konduktivitas film tipis PANi-HCl. 
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3.1 Pelaksanaan Eksperimen 

3.1.1 Sintesis Polianilin 

Bahan-bahan yang digunakan untuk sintesis polianilin pada penelitian ini 

adalah monomer Anilin-toluena sebagai fasa organik, Ammonium peroxodisulfat 

(NH4)2S2O8 sebagai oksidan atau inisiator polimerisasi, HCl sebagai doping, dan 

aquades sebagai fasa air (aqueous). 

Dalam penilitian ini, polianilin disintesis dengan metode polimerisasi 

interfasial sistem dua fasa larutan larutan organik/air (aqueous) dengan 

mengadopsi metode yang telah dikembangkan oleh beberapa kelompok peneliti 

(Stejskal, 2002; Huang dan Kanner, 2005). Langkah-langkah yang dilakukan 

adalah membuat dua larutan, yaitu dijelaskan berikut ini. Pertama, membuat dua 

larutan secara terpisah yaitu larutan 1 M monomer anilin sebanyak 4,6 ml dengan 

larutan toluene 45,4 ml sebagai fasa organik. Larutan yang kedua sebagai fasa air 

(aqueous) yaitu menambahkan larutan oksidan ammonium peroxodisulfat 

(NH4)2S2O8 sebanyak 0,6 gr ke dalam HCl dengan variasi konsentrasi 0,5M; 1M; 

1,5M; 2M masing-masing sebanyak 2,1 ml; 4,1 ml; 6,2 ml; 8,3 ml dan aquades 

dengan masing-masing volume 47,8 ml; 45,86 ml; 43,8 ml; 41,7 ml dengan 

distirring pada suhu ruang untuk melarutkan butiran (NH4)2S2O8. Kedua larutan 

ini dicampur ke dalam satu gelas beaker tanpa diaduk, lalu kedua larutan tersebut 

dikocok, sehingga kedua larutan terpisah karena berbeda fasa, larutan anilin/ 

toluena berada di atas dan larutan HCl-(NH4)2S2O8 berada di bawah. Sesaat 

setelah pencampuran, dengan cepat polimerisasi mulai berlangsung pada batas 

(interface) fasa organik dan fasa air. Proses ini dibiarkan 20 jam agar terjadi 
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polimerisasi lengkap. Produk berupa endapan polianilin disaring dengan kertas 

saring, dan dimurnikan melalui filtrasi, kemudian dicuci dengan HCl 0,2 M 

dengan distirring pada suhu ruang kemudian disaring kembali. Pencucian dan 

penyaringan selanjutnya dilakukan berulang dengan menggunakan aquades, 

aseton, dan yang terakhir dibilas dengan aquades dan disaring kembali. Hasil 

endapan berupa suspensi dikeringkan selama 3 jam di atas hot plate dengan suhu 

60
0
C-80

0
C. Bubuk PANi-HCl yang dihasilkan dikarakterisasi menggunakan FTIR 

untuk mengetahui ikatan polimer yang terbentuk pada serbuk PANi-HCl yang 

telah dibuat. 

3.1.2 Preparasi Substrat 

Substrat dibutuhkan sebagai tempat untuk penumbuhan film tipis. Pada 

penumbuhan film tipis PANi-HCl substrat yang digunakan adalah substrat kaca 

preparat dan substrat PCB . Substrat kaca preparat dan PCB dipotong dengan 

ukuran kurang lebih (2 1) cm
2
. Setelah itu, pada substrat kaca dicuci dengan air 

sabun, aquades, metanol dan aseton masing-masing selama lima belas menit 

dalam ultrasonik bath. Selanjutnya substrat dikeringkan diatas hot plate sebelum 

digunakan. Substrat kaca preparat digunakan pada  pengukuran UV-Vis. Pada 

penelitian ini substrat PCB digunakan untuk pengukuran konduktivitas 

menggunakan I-V meter. Substrat PCB yang telah dipotong kemudian dihilangkan 

lapisan tembaga pada bagian tengahnya. 
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3.1.3 Penumbuhan Film Tipis PANi-HCl 

Pada penelitian ini penumbuhan Film PANi-HCl dilakukan dengan 

membuat larutan PANi-HCl:DMSO. Serbuk PANi-HCl kering (dari masing-

masing variasi konsentrasi doping) dilarutkan dalam pelarut DMSO (dimethyl 

sulfoxide) dengan perbandingan 6:10, yaitu PANi-HCl sebesar 0.031339286 gram 

dengan 15 ml pelarut DMSO dalam gelas beaker. Larutan ini kemudian diaduk 

dengan magnetic stirrer pda suhu 80
o
C selama kurang lebih 1 jam untuk 

mendapatkan larutan yang homogen.  

Penumbuhan film tipis PANi-HCl dilakukan menggunakan metode spin 

coating dengan alat pemanas hot plate di laboratorium fisika material FMIPA 

UNNES yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

Adapun langkah-langkah deposisi deposisi diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengatur kecepatan putaran pada spin coating yaitu 600 rpm. 

2. Sebelum proses penumbuhan, meletakkan substrat kaca preparat atau PCB di 

dalam spin coating. Meneteskan larutan PANi-HCl:DMSO di atas substrat. 

3. Larutan PANi-HCl yang telah diteteskan di atas substrat diputar selama 10-15 

detik. Hal ini dilakukan untuk memperoleh sebaran film tipis yang merata. 

4. Selanjutnya meletakkan film PANi-HCl yang telah dibuat diatas hot plate 

dengan suhu 65
o
C. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan sisa pelarut pada 

film. Namun untuk pengkuran konduktivitas dalam kondisi basah, pemanasan 

diatas hot plate ini tidak perlu dilakukan. Sedangkan untuk pengukuran 

konduktivitas dalam kondisi kering, pemanasan dilakukan dengan suhu 75
o
C. 
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Penumbuhan film tipis PANi-HCl dilakukan sesuai dengan parameter 

kondisi penumbuhan yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Parameter Kondisi Film Tipis PANi-HCl yang Ditumbuhkan di atas 

Substrat Kaca Preparat dan PCB 

No Sampel  Konsentrasi 

HCl (M) 

Kecepatan 

Putar (rpm) 

Waktu 

Penumbuhan (s) 

1 PANi-HCl #A 0,5 600 10 

2 

3 

4 

PANi-HCl #B 

PANi-HCl #C 

PANi-HCl #D 

1 

1,5 

2 

600 

600 

600 

10 

10 

10 

 

   

(a) (b) 

Gambar 3.1. (a) Spin Coating (b) Hot Plate 

 

3.2 Karakterisasi Serbuk dan Film Tipis PANi-HCl 

Serbuk dan film tipis PANi-HCl yang telah dibuat dianalisis dengan teknik 

karakterisasi yang berbeda. Karakterisasi yang dilakukan bertujuan memperoleh 

informasi mengenai struktur ikatan polimer serbuk PANi-HCl, transmitansi optik 

dan konduktivitas listrik film tipis PANi-HCl. 
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3.2.1 FTIR (Fourier Transform Infra Red) Spektrometer 

FT-IR (Fourier Transform Infrared) spektrometer merupakan alat yang 

digunakan untuk analisis berdasarkan pengukuran intensitas infra merah terhadap 

panjang gelombang dan untuk mendeteksi karakteristik vibrasi kelompok fungsi 

dari senyawa pada sampel. Saat cahaya infra merah berinteraksi dengan sampel, 

molekul-molekul yang saling terikat pada sampel akan mengalami regangan dan 

mengalami tekukan (Kang dkk, 1998). Skema pengukuran menggunakan FTIR 

ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Skema Penggunaan FTIR 

 

 

Hasil spektrum menunjukkan transmisi molekul yang menggambarkan 

rekaman data molekul dari sampel tersebut. Contoh dari aplikasi FT-IR 

memberikan informasi seperti menentukan struktur molekul pada polimer, 

indentifikasi senyawa berikatan kovalen, mengetahui kemurnian bahan, dan gugus 

fungsi dari molekul (Suseno, 2008). 
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3.2.2 UV-vis Spektrometer 

Karakterisasi transmitansi optik film tipis PANi dilakukan dengan 

menggunakan Spektrometer UV-vis. Spektrometer UV-vis merupakan alat yang 

digunakan untuk mengetahui transmitansi, absorbansi, dan reflektansi. Alat UV-

vis yang digunakan mempunyai rentang panjang gelombang antara 200 nm 

sampai 1000 nm. Spektrum transmisi menunjukkan karakteristik film tipis 

terhadap panjang gelombang yang melewati film tersebut. Hubungan antara 

reflektansi, absorbsi, dan transmitansi dapat dituliskan pada persamaan (3.1) 

berikut: 

R + A + T = 1 (3.1) 

Selain nilai tersebut, besarnya celah pita energi Eg dari film PANi dapat 

diperoleh dalam pengukuran ini dengan ekstrapolasi linier terhadap sumbu energi 

foton dari grafik hubungan antara kuadrat koefisien absorbsi terhadap energi 

foton. Titik perpotongan tersebut menyatakan lebar celah pita energi dari film 

tipis PANi. Data tersebut dibandingkan dengan data standar dari celah pita energi 

film tipis PANi pada referensi atau dari data-data penelitian sebelumnya. 

3.2.3 Charge Couple Digital (CCD) Mikroskop MS-804 

Charge Coupled Digital (CCD) Mikroskop MS-804 merupakan sistem  

mikroskop video yang mengintegrasikan optik, serat optik dan komponen CCD.  

MS-804 mikro-inspeksi menggabungkan kinerja tinggi dengan fleksibilitas dan  

kemudahan penggunaan dengan  teknologi kamera CCD yang dikombinasikan  

dengan multi-exposure, pencahayaan intensitas tinggi dan kuat LED untuk  

akuisisi cepat dan tajam dan gambar resolusi tinggi (1280 x 960 piksel).  Bagian 
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dari subjek yang terlalu gelap atau terang pada sistem lain akan terlihat jelas dan 

ditangkap dalam satu gambar dengan menggabungkan gambar terang dan gelap. 

MS-804 digunakan dalam analisis gambar digital  untuk memberikan hasil yang 

kuat, salah satunya yaitu untuk mengamati struktur permukaan suatu lapisan. 

3.2.4 I-V Meter 

Karakterisasi konduktivitas listrik film tipis PANi-HCl dianalisis 

berdasarkan data hasil pengukuran dengan menggunakan I-V meter. Pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan I-V Meter ELKAHFI 100. I-V meter merupakan 

metode pengukuran untuk mengetahui nilai resistivitas listrik dari lapisan tipis 

yang terbentuk.  

Nilai konduktivitas lapisan tipis PANi diperoleh dalam bentuk kurva 

antara tegangan terhadap arus. Metode yang digunakan yaitu dengan two-point 

probe. Dalam teknik two-point probe terdapat dua probe yang masing – masing 

probe berfungsi sebagai aliran arus dan tegangan dengan hambatan total. 

Resistivitas listrik dapat dihitung dengan persamaan (3.2): 

I

rV2
 (3.2) 

dan nilai konduktivitas listrik dapat diperoleh dari persamaan (3.3). 

1
 (3.3) 

3.3 Alur Penelitian 

Pelaksanaan eksperimen deposisi film tipis PANi-HCl dengan metode spin 

coating dapat ditunjukkan dengan diagram alir penelitian pada Gambar 3.4. 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Diagram Alir Penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Sintesis PANi-HCl 

Proses sintesis PANi-HCl yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode polimerisasi interfasial. Proses polimerisasi 

terbentuk pada batas antarmuka (interface) antara fasa organik yang mengandung 

anilin dan fasa air yang mengandung oksidan-dopan proton. Polimerisasi 

interfasial menghasilkan partikel dengan ukuran kecil dalam bentuk serat-serat 

(Huang dan Kaner, 2005). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses polimerisasi interfasial antara 

lain yaitu jenis dopan dan konsentrasi dopan. Dopan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah HCl dengan konsentrasi 0,5M; 1M; 1,5M; 2M. 

Proses polimerisasi interfasial terjadi antara dua permukaan larutan yang 

tidak bercampur. Anilin dilarutkan dalam toluene, sedangkan (NH4)2S2O8  sebagai 

inisiator dilarutkan dalam HCl sebagai dopan proton. Saat kedua larutan anilin-

toluena dan HCl-(NH4)2S2O8 dicampurkan ke dalam suatu wadah gelas kimia, 

kedua larutan terpisah karena berbeda fasa, larutan anilin–toluena berada di 

lapisan atas dan larutan HCl-(NH4)2S2O8 berada di lapisan bawah. Beberapa menit 

setelah pencampuran, proses polimerisasi segera berlangsung pada batas kedua 

fasa larutan dan berdifusi ke sebelah bawah (fasa air). Mula-mula terbentuk 

polianilin  berwarna biru di batas antar permukaan karena belum terprotonisasi 
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dan berubah warna menjadi hijau setelah bereaksi dengan HCl dan terbentuklah 

garam emeraldin. 

   

(a) (b) 

Gambar 4.1. (a) Pencampuran antara larutan organik (berwarna oranye) dan 

larutan air (bening). (b) Beberapa saat setelah pencampuran 

terbentuk endapan PANi-HCl berwarna hijau 

 

Pada saat yang sama, warna lapisan organik di sebelah atas berubah warna 

menjadi oranye kemerahan akibat pembentukan oligomer anilin. Proses ini 

dibiarkan 20 jam untuk memberikan waktu terjadi polimerisasi yang lebih 

sempurna. Produk berupa endapan polianilin berwarna hijau gelap terkumpul pada 

bagian bawah wadah seperti pada penelitian Maddu (2008) yang melakukan 

sintesis PANi-HCl menggunakan metode polimerisasi interfasial. Proses 

perubahan warna yang terjadi selama proses polimerisasi seperti Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2. Proses polimerisasi interfasial PANi-HCl setelah 20 jam 
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Produk yang diperoleh merupakan bentuk emeraldin terprotonasi yang 

berwarna hijau gelap. Produk dipisahkan dari sisa reaksi dengan dicuci 

menggunakan HCl 0,2 M, aseton dan aquades dengan cara diaduk dengan 

magnetic stirrer pada suhu ruang. 

   

(a) (b) 

Gambar 4.3. Proses filtrasi pada sintesis PANi-HCl: (a) Proses penyaringan 

pertama setelah didiamkan selama 20 jam menggunakan kertas 

saring. (b) Hasil pencucian dengan mencampurkan HCl 0,2M, 

aceton, dan aquades secara bergantian yang diaduk dengan 

magnetic stirrer pada suhu ruang 

 

Setiap proses filtrasi diakhiri dengan penyaringan menggunakan kertas 

saring, namun ketika proses filtrasi terakhir dengan aquades penyaringan 

dilakukan dengan menggunakan kertas saring whatman dengan ukuran serat yang 

lebih rapat untuk mendapatkan hasil saringan PANi-HCl yang lebih optimal. 

   

(a) (b) 

Gambar 4.4. (a) Hasil buangan ketika filtrasi menggunakan aceton. (b) Proses 

penyaringan menggunakan kertas saring whatman. 



37 

 

 

 

Pencucian dengan HCl 0,2M digunakan untuk menghilangkan monomer 

dan oksidan yang masih ada. Selain itu juga membuat protonasi PANi dengan ion 

klorida menjadi lebih seragam. Sedangkan pencucian dengan aseton dilakukan 

untuk menghilangkan intermediet senyawa organik dengan oligomer (Stejskal, 

2002). Hasil dari proses filtrasi tersebut yaitu endapan berupa suspensi yang 

berwarna hijau tua yang ditunjukkan pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5. Pengambilan endapan hasil proses polimerisasi interfasial 

 

Hasil endapan tersebut kemudian dikeringkan di atas hot plate sehingga 

menghasilkan serbuk PANi-HCl yang ditunjukkan pada Gambar 4.6. Serbuk 

PAni-HCl dikarakterisasi dengan FTIR untuk mengetahui ikatan yang terbentuk 

dalam PANi-HCl. 

 

Gambar 4.6. Serbuk PANi-HCl 
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4.1.1 Karakterisasi FTIR 

Uji spektroskopi inframerah bertujuan untuk melihat struktur ikatan 

polimer sampel PANi-HCl yang telah disintesis, karakterisasi ini dilakukan 

dengan alat Perkin Elmer Frontier FTIR Spectrum di laboratorium Fisika UNNES 

yang ditunjukkan pada Gambar 4.7. Karekterisasi PANi-HCl menggunakan FTIR 

dilakukan dengan menumbuk bubuk PANi-HCl tersebut dengan bubuk KBr dan 

dibuat pelet lalu dilakukan pengukuran. 

 

Gambar 4.7. Pengukuran serbuk PANi-HCl menggunakan FTIR 

 

Karakterisasi FTIR digunakan untuk analisis berdasarkan pengukuran 

intensitas infra merah terhadap panjang gelombang dan untuk mendeteksi 

karakteristik vibrasi kelompok fungsi dari senyawa pada sampel serbuk PANi-

HCl. Atom-atom di dalam suatu molekul tidak diam melainkan bervibrasi 

(bergetar). Jika sinar inframerah dilewatkan melalui sampel senyawa organik, 

maka terdapat sejumlah frekuensi yang akan diserap, ada yang diteruskan dan ada 

yang ditransmisikan tanpa diserap. Serapan cahaya oleh molekul bergantung pada 

struktur elektronik dari molekul tersebut (Day dan Underwood, 2001). 
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Gambar 4.8 - Gambar 4.11 memperlihatkan spektrum inframerah sampel 

polianilin dengan puncak-puncak transmitansi karakteristik polianilin yang 

bersesuaian dengan gugus fungsional PANi-HCl. Spektrum serapan  FTIR PANi 

dengan dopan HCl 0,5M pada gambar 4.8 menunjukkan puncak-puncak utama 

1562cm
-1

 dan  1498,17 cm
-1

 yang merupakan sinyal modus dari kuinoid dan 

benzoid. Pita vibrasi lain adalah regangan (stretching) C-N pada 1298,85 cm
-1

 dan 

1248 cm
-1

. Puncak kuat 1125,16 cm
-1

 bersesuaian dengan stretch C=N cincin 

kuinoid terprotonasi sebagai karakteristik kondisi konduktif PANi. Vibrasi 

tekukan (bending) C-H pada 800,24 cm
-1

. 

Nilai puncak-puncak tersebut menunjukkan kesamaan dengan referensi 

hasil penelitian Aspi et al. (2013), Akhiruddin Maddu (2008), Isran Mihardi 

(2008), dan penelitian Bitao Su et al. (2007). Terdapat vibrasi C-H bending, C-N 

stetching, C=C benzoid, C=C kuinoid dan C=N kuinoid terprotonasi yang 

merupakan karakter dari PANi konduktif fase garam emeraldin (Wibawanto dan 

Darminto, 2012). Penelitian Zareh (2008) menunjukkan ciri-ciri PANi murni 

tanpa doping pada puncak 797 cm
-1

 terdapat vibrasi C-H bending, antara puncak 

1481 cm
-1

 dan 1560 cm
-1 

menunjukkan adanya ikatan cincin benzoid dan kuinoid, 

serta pada puncak 1298 cm
-1 

terdapat vibrasi C-N stretching. Kehadiran dopan 

HCl pada penelitian ini muncul pada puncak sekitar 1124 cm
-1

 – 1126 cm
-1

 

ditandai dengan adanya ikatan C=N kuinoid terprotonasi sebagai puncak 

karakteristik kondisi konduktif PANi (Maddu, 2008). Hal tersebut terjadi pada 

saat proses polimerisasi terjadi protonasi atom nitrogen yang berikatan imin 

dengan cincin kuinoid dari gugus teroksidasi dalam basa emeraldin. Proses 
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protonasi ini menghasilkan cacat rantai dalam bentuk pasangan kation (H
+
) dan 

anion (dopan Cl
-
) yang berasal dari bahan elektrolit masuk ke dalam polimer dan 

terikat secara coulomb. 
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Gambar 4.8. Hasil spektroskopi FTIR untuk PANi-HCl 0,5M 

 

Spektrum serapan FTIR PANi dengan dopan HCl 1M pada Gambar 4.9 

menunjukkan puncak-puncak utama 1558,5 cm
-1

 dan 1498,16 cm
-1

 yang 

merupakan sinyal modus dari kuinoid dan benzoid. Pita vibrasi lain adalah 

regangan (stretching) C-N pada 1297,20 cm
-1 

dan 1238,9
 
cm

-1
. Puncak kuat 

1124,20 cm
-1

 yang merupakan C=N cincin kuinoid terprotonasi. Vibrasi tekukan 

(bending) C-H pada 796,84 cm
-1

.  
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Gambar 4.9. Hasil spektroskopi FTIR untuk PANi-HCl 1M 

 

Spektrum serapan  FTIR PANi dengan dopan HCl 1,5M pada Gambar 

4.10 menunjukkan puncak-puncak utama 1574,72 cm
-1

 dan  1494,41 cm
-1

 yang 

merupakan sinyal modus dari kuinoid dan benzoid. Pita vibrasi lain adalah 

regangan (stretching) C-N pada 1295,73 cm
-1 

dan 1241,05
 
cm

-1
. Puncak kuat 

1124,76 cm
-1

 yang merupakan C=N cincin kuinoid terprotonasi.Vibrasi tekukan 

(bending) C-H pada 799,73 cm
-1

.  
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Gambar 4.10. Hasil spektroskopi FTIR untuk PANi-HCl 1,5M 
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Spektrum serapan  FTIR PANi dengan dopan HCl 2M pada Gambar 4.11 

menunjukkan puncak-puncak utama 1579,99 cm
-1

 dan  1496,84 cm
-1

 yang 

merupakan sinyal modus dari kuinoid dan benzoid. Pita vibrasi lain adalah 

regangan (stretching) C-N pada 1296,22 cm
-1 

dan 1242,7
 
cm

-1
. Puncak kuat 

1124,69 cm
-1

 yang merupakan C=N cincin kuinoid terprotonasi. Vibrasi tekukan 

(bending) C-H pada 800,76 cm
-1

.  

HCl

Name
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Gambar 4.11. Hasil spektroskopi FTIR untuk PANi-HCl 2M 

 

Tabel 4.1. Data Spektrum Bubuk PANi-HCl 

Konsentrasi Dopan 
Jenis Ikatan 

0,5M (cm
-1

) 1M (cm
-1

)  1,5M (cm
-1

) 2M (cm
-1

) 

1562  

1498,17 

1298,85 

1248 

1125,16 

800,24 

1558,5 

1498,16 

1297,20 

1238,9 

1124,20 

796,84 

1574,72 

1494,41 

1295,73 

1241,05 

1124,76 

799,73 

11579,99 

11496,84 

11296,22 

11242,7 

11124,69 

8800,76 

kuinoid C=C 

benzoid C=C 

stretching C-N 

stretching C-N 

C=N terprotonasi 

bending C-H 

 

C-N 

C-H 

benzoid 

kuinoid 

C=N 

C-N 
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Tabel 4.1 menunjukkan hasil karakterisasi FTIR untuk keempat variasi 

penambahan konsentrasi dopan. Keempat variasi doping tersebut tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan  pada puncak-puncak tertentu dengan 

bertambahnya konsentrasi dopan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12. Grafik perbandingan keempat hasil FTIR dari rentang panjang 

gelombang karakteristik PANi 

 

Pada perbandingan keempat grafik FTIR diatas terlihat bahwa peningkatan 

konsentrasi dopan HCl masing-masing sampel PANi-HCl cenderung menurunkan 

intensitas transmitansi pada bilangan gelombang yang sama atau mendekati (Aspi 

et al., 2013). 

4.2 Penumbuhan Film Tipis PANi-HCl 

Pada penelitian ini penumbuhan Film PANi-HCl dilakukan dua persiapan, 

yang pertama yaitu pembuatan larutan PANi-HCl:DMSO. Serbuk PANi-HCl 

kering (dari masing-masing variasi konsentrasi doping) dilarutkan dalam pelarut 

DMSO (dimethyl sulfoxide) dengan perbandingan 6:10, yaitu PANi-HCl sebesar 
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0.031339286 gram dengan 15 ml pelarut DMSO dalam gelas beaker. Larutan ini 

kemudian diaduk dengan magnetic stirrer pda suhu 80
o
C selama kurang lebih 1 

jam untuk mendapatkan larutan yang homogen yang ditunjukkan oleh Gambar 

4.13 (a) dan (b).  

    

(a) (b) 

Gambar 4.13. (a) Proses pengadukan larutan menggunakan magnetic stirrer (b) 

Hasil larutan PANi-HCl:DMSO 6:10 

 

Persiapan selanjutnya yaitu memotong substrat kaca preparat dan PCB 

dengan ukuran (2x1) cm
2
. Pada substrat kaca dibersihkan dengan air sabun, 

aquades, metanol dan aseton untuk menghilangkan kotoran (minyak dan lemak) 

yang menempel pada permukaan substrat masing-masing selama lima belas menit 

dalam ultrasonik bath seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.14 (a). 

Selanjutnya substrat dikeringkan diatas hot plate sebelum digunakan. Substrat 

PCB dipotong sesuai ukuran dan substrat tersebut ditutup dengan lakban hitam 

pada bagian lapisan tembaganya. Pada bagian tengahnya diberi jarak (0,3x1) cm
2
 

tanpa dilakban (bagian yang akan dihilangkan lapisan tembaga), lalu substrat 

tersebut dicuci untuk menghilangkan tembaga pada bagian tengah PCB sebagai 

tempat penumbuhan film PANi-HCl seperti  yang ditunjukkan pada Gambar 4.14 
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(b). Pada penelitian ini substrat PCB digunakan untuk pengukuran konduktivitas 

menggunakan I-V meter. 

   

(a) (b) 

Gambar 4.14. (a) Membersihkan substrat kaca  preparat menggunakan ultrasonic 

bath (b) PCB utuh dan setelah dipotong serta dihilangkan lapisan 

tembaga pada bagian tengahnya 

 

Penumbuhan film PANi-HCl dilakukan menggunakan metode spin 

coating. Larutan PANi-HCl:DMSO yang telah homogen diteteskan di atas 

substrat yang ada di dalam spin coating, kemudian diputar dengan kecepatan 600 

rpm selama 10 detik seperti ditunjukkan pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15. Penumbuhan film PANi-HCl menggunakan metode spin coating 

Setelah proses spin coating tersebut, film PANi-HCl dengan substrat kaca 

preparat dipanaskan pada suhu 65
o
C derajat diatas hot plate yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.16 (a). Selanjutnya film PANi-HCl pada kaca preparat digunakan 
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pada karakterisasi UV-Vis. Film PANi-HCl pada substrat PCB dibuat dua sampel 

yaitu sampel tanpa pemanasan dan dipanaskan dengan suhu 75
o
C ditunjukkan 

pada Gambar 4.16 (b) dan (c). Film PANi-HCl pada substrat PCB ini digunakan 

pada karakterisasi I-V Meter. 

 
(a) 

  
(a) (b) 

Sumber: Hasil Dokumentasi 

Gambar 4.16. (a) Sampel Film PANi-HCl diatas substrat kaca preparat (b) Sampel 

Film PANi-HCl di atas substrat PCB tanpa pemanasan (c) Sampel 

Film PANi-HCl diatas substrat PCB dengan pemanasan pada suhu 

75
o
C 

4.2.1 Karakterisasi UV-vis 

Uji spektroskopi optik dimaksudkan untuk melihat sifat optik PANi-HCl 

pada rentang cahaya tampak (visible) hingga inframerah dekat serta menentukan 

celah pita energinya. Karakterisasi ini dilakukan menggunakan UV-vis Perkin 

Elmer di laboratorium kimia UNS. Sifat optik lapisan tipis dapat diteliti dari 

spektrum transmisinya terhadap panjang gelombang cahaya yang melewatinya. 
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Gambar 4.17. Pengukuran Film Tipis Menggunakan UV-vis 

 

Sifat optik lapisan tipis diantaranya dicirikan dengan spektrum transmisi 

dan spektrum absorbsinya. Spektrum transmisi merupakan kurva yang 

menunjukkan fungsi transmitansi terhadap panjang gelombang cahaya, sedangkan 

spektrum absorbsi menunjukkan besarnya serapan optis lapisan tipis terhadap 

energi foton gelombang cahaya yang melewatinya. 

Sifat optik film tipis PANi-HCl yang ditumbuhkan pada kecepatan 600 

rpm pada penelitian ini disajikan dalam bentuk grafik transmitansi terhadap 

panjang gelombang serta grafik kuadrat koefisien absorbsi terhadap energi. Dari 

karakterisasi UV-vis dapat diketahui pengaruh konsentrasi dopant HCl terhadap 

sifat optik film yang tidak terlalu signifikan. 

Hasil karakterisasi berupa grafik hubungan panjang gelombang (λ) 

terhadap nilai transmitansi yang ditunjukkan pada Gambar 4.18. 



48 

 

 

 

  

(a)  (b) 

 

(c)     (d) 

Gambar 4.18. Hasil Karakterisasi Spektrometer UV-vis film tipis dengan variasi 

konsentrasi dopan HCl (a) 0,5M (b) 1M (c) 1,5M (d) 2M 

 

Grafik transmitansi terhadap panjang gelombang film tipis pada penelitian 

ini menunjukkan tepi transmitansi film tipis PANi-HCl pada semua konsentrasi 

berbelok pada panjang gelombang 300 nm, yang berarti film tersebut mampu 

mengabsorbsi cahaya 300 nm ke bawah. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Agustiani (2012) yang menunjukkan film tipis PANi-HCl dengan 

kemampuan mengabsorbsi spektrum cahaya pada rentang panjang gelombang 
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sekitar 300 nm ke bawah. Keempat sampel film tipis PANi-HCl menunjukkan 

nilai transmitansi pada konsentrasi 0,5M; 1M; 1,5M; 2M masing-masing sebesar 

96%, 84%, 76%, dan 99%. Nilai transmitansi film tipis PANi-CSA (camphor 

sulfonic acid ) sebesar 70 % telah diteliti oleh Aryati (2001). Nilai transmitansi 

berbanding terbalik dengan nilai absorbansi. Nilai transmitansi bertambah besar 

menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang diteruskan semakin besar. Hal 

tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan film tipis yang telah ditumbuhkan 

dalam mengabsorbsi cahaya. Nilai transmitansi yang bertambah disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain jumlah atom doping yang masuk dalam kisi film, 

grain size, ketebalan dan juga kekasaran film. Faktor faktor tersebut hadir karena 

adanya penambahan doping.   

Gambar 4.19 merupakan citra penampang film tipis PANi-HCl dengan 

variasi konsentrasi dopan HCl. Dari Gambar 4.19 (a) dan (c) terlihat bahwa 

permukaan film PANi-HCl 2M yang tidak merata akibat dari pmbuatan larutan 

serbuk PANi-HCl:DMSO yang tidak homogen. Dari gambar tersebut terlihat jelas 

terdapat rengkahan-rengkahan ketebalan yang berbeda pada lapisan. Adanya 

rengkahan tampak menyebar dan banyak sehingga keberadaan serbuk PANi-Cl 

tidak terlarut dalam DMSO (Prameswari, 2013). Hal tersebut terjadi akibat 

pengontrol suhu pada magnetic stirrer yang tidak dapat diatur.  

 

 



50 

 

 

 

   

(a) (b) 

   

(c)                                               (d)  

Gambar 4.19. Citra morfologi mikroskop MS 804 dengan perbesaran 400 kali (a) 

0,5 M (b) 1 M (c) 1,5 M (d) 2 M 

 

Direct optical band gap (Eg) dapat diperoleh dari ekstrapolasi linier 

terhadap sumbu energi foton dari grafik hubungan antara kuadrat koefisien 

absorbsi (α
2
) terhadap energi foton E (Sugianto, 2005;98). 

 

Gambar 4.20. Hubungan α
2 

dengan Celah Pita Energi Film PANi-HCl 0,5M; 1M; 

1,5M; 2M yang Ditumbuhkan pada kecepatan 600 rpm 



51 

 

 

 

Gambar 4.20 menunjukkan hasil spektrum serapan film PANi-HCl dapat 

diketahui bahwa pendopingan menggunakan dopan HCl mampu menghasilkan 

penyempitan celah pita energi pada film PANi-HCl dengan celah energi yang 

terbentuk untuk konsentrasi 0,5M; 1M; 1,5M; 2M masing-masing sebesar 3,9 Ev, 

3,7 eV, 3,2 eV, dan 5,0 eV. 

Pendopingan menggunakan HCl mengakibatkan terjadinya penambahan 

ion (H
+
) yang menunjukkan kecenderungan pergeseran panjang gelombang 

sehingga terjadi peningkatan pembawa muatan bebas (polaron) antar pita. 

Kenaikan konsentrasi dopan menyebabkan pembawa muatan (polaron) yang 

bertambah banyak untuk mencapai pita konduksi, sehingga energi yang 

dibutuhkan untuk berpindah semakin sedikit. Namun pada film PANi-HCl 2 M 

terjadi kenaikan pada nilai celah energi. Hal tersebut diduga terjadi kejenuhan 

pada konsentrasi HCl 2M sehingga penambahan konsentrasi dopan tidak lagi 

berpengaruh pada sifat optik film tipis. Kejenuhan dopan tersebut dikarenakan 

sifat HCl yang pekat (bertambahnya konsentrasi) yang bersifat oksidator sehingga 

dapat merusak ikatan rantai pada polimer (Suryaningsih et al., 1998). 

4.2.2 Karakterisasi I-V Meter 

  Nilai konduktivitas listrik dari film tipis PANi-HCl dapat diketahui dari 

hasil pengukuran resistivitas listrik dengan menggunakan metode two-point probe 

yang dirangkai dengan PC dan I-V Meter. Persiapan sampel untuk pengukuran ini 

sama halnya seperti pembuatan sampel untuk karakterisasi UV-vis, hanya saja 

berbeda dalam penggunaan substrat yaitu pada pengukuran konduktivitas ini 

menggunakan substrat PCB. Pada pengukuran ini membuat dua jenis sampel film 
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yaitu pembuatan film PANi-HCl di atas PCB tanpa pemanasan dan dipanaskan 

dengan suhu 75
o
C. Analisis konduktivitas film tipis PANi-HCl dilakukan dengan 

menggunakan alat I-V Meter ELKAHVI 100 di laboratorium fisika UNNES. 

  

(a) (b) 

Gambar 4.21. (a) dan (b) Pengukuran Film PANi-HCl  menggunakan I-V Meter 

ELKAHVI 100 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis resistivitas 

menggunakan metode two point probe, dengan nilai konduktivitas listrik 

berbanding terbalik dengan resistivitas sesuai dengan dengan persamaan 
1

, 

sehingga sifat listrik yang baik dari suatu film tipis dapat dicirikan dengan nilai 

resistivitas yang kecil.  

Data yang diperoleh dari karakterisasi ini berupa grafik arus dan tegangan 

yang ditunjukkan pada Gambar 4.22 dan Gambar  4.24. 

 

Gambar 4.22. Grafik Hasil Pengukuran I-V Film Tipis PANi-HCl dengan 

konsentrasi HCl 0,5M, 1M, 1,5M dan 2M tanpa pemanasan 
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Gambar 4.21 menunjukkan pola grafik yang linier. Pola grafik linier dari 

pengukuran arus-tegangan pada film yang tumbuh tidak menimbulkan potensial 

penghambat atau barrier, dengan tidak adanya penghalang atau barrier berarti 

nilai hambatan atau resistansi pada kontak tidak mengalami perubahan dengan 

besar pemberian arus (Amin, 2007). 

Tabel 4.2 Hasil Karakterisasi Konduktivitas Film Tipis PANi-HCl yang 

Ditumbuhkan pada Spin Coating tanpa Pemanasan dengan 

Metode Two Point Probe 

Sampel  Konsentrasi 

HCl 

(M) 

Kecepatan 

Putar 

(rpm) 

Resistivitas 

Film 

(Ωcm) 

Konduktivitas 

Film 

(Ωcm)
-1

 

PANi #1 0,5 600 7,39x10
4 

1,35x10
-5 

PANi #2 1 600 5,14x10
4 

1,94x10
-5 

PANi #3 1,5 600 1,69x10
4 

5,90x10
-5 

PANi #4 2 600 1,82x10
4 

5,49x10
-5 

 

Gambar 4.22 memperlihatkan kurva konduktivitas dari sampel film tipis 

PANi-HCl di atas PCB tanpa dipanaskan dengan variasi konsentrasi dopan. 

 

Gambar 4.23. Grafik Hubungan Konduktivitas Film Tipis PANi-HCl yang 

Ditumbuhkan dengan Metode Spin Coating tanpa Pemanasan 
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Tabel 4.2 menunjukkan hasil analisis nilai resistivitas film tipis PANi-HCl 

yang dideposisikan pada spin coating tanpa dipanaskan dengan konsentrasi dopan 

0,5M menunjukkan konduktivitas listrik paling kecil sebesar 1,35x10
-5

 (Ωcm)
-1

 

sedangkan dengan konsentrasi dopan 1M; 1,5M; dan 2M menunjukkan nilai 

konduktivitas listrik yang tidak terlalu signifikan yaitu masing-masing sebesar 

1,94x10
-5

 (Ωcm)
-1

, 5,90x10
-5

 (Ωcm)
-1

 dan 5,49x10
-5

 (Ωcm)
-1

. Menurut teori nilai 

konduktivitas PANi murni yaitu berkisar antara 10
-10

 (Ωcm)
-1

  sampai 10
2
 (Ωcm)

-1
 

(Mihardi,2008), hal ini menunjukkan PANi yang diperoleh dalam penelitian ini 

cukup konduktif. 

Dari hasil pengukuran konduktivitas, terlihat adanya variasi yang cukup 

peka terhadap konsentrasi dopan HCl yang terdapat dalam PANi. Hasil 

pengukuran tersebut mengisyaratkan adanya suatu kondisi deposisi film tipis yang 

optimum untuk menghasilkan PANi-HCl dengan konduktivitas yang tertinggi. 

Hal ini berkaitan dengan penambahan konsentrasi dopan yang mempengaruhi sifat 

konduktivitas PANi-HCl yang dihasilkan, doping menyebabkan struktur dari 

sebuah sampel dapat berubah (Setiawan, 2008). HCl merupakan penyumbang 

proton pada PANi yang membuat atom N menjadi terprotonasi. Adanya 

penambahan ion (H
+
) oleh dopan HCl maka mempengaruhi jumlah muatan 

pembawa dalam PANi (Mihardi, 2008). Proses protonasi ini menghasilkan cacat 

rantai dalam bentuk pasangan dikation (H
+
)  dan dopan Cl

-
 sehingga menimbulkan 

perubahan jumlah elektron pada rantai polimer (Kusumawati, 2008). Proses ini 

terjadi pada saat polimerisasi yang sekaligus juga terdapat reaksi oksidasi anilin 

yang terbentuk, inilah yang menghasilkan PANi-HCl menjadi bahan yang 

konduktif bisa menghantarkan listrik karena adanya pergerakan elektron yang 

menimbulkan arus (Suryaningsih et al., 1998). 
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Dalam pengukuran menggunakan I-V Meter jika arus semakin besar maka  

elektron bebas yang berpindah juga banyak. Dalam suatu bahan semakin banyak 

elektron bebas yang berpindah ke pita konduksi, maka semakin banyak juga hole 

yang menggantikan di dalam pita valensi. Semakin banyak elektron bebas yang 

berpindah ke pita konduksi, maka semakin tinggi pula konduktivitas suatu bahan.  

 

Gambar 4.24. Grafik Hasil Pengukuran I-V Film Tipis PANi-HCl dengan 

konsentrasi HCl 0,5M, 1M, 1,5M dan 2M setelah dipanaskan 

dengan suhu 75
o
C 

 

Tabel 4.3 Hasil Karakterisasi Konduktivitas Film Tipis PANi-HCl yang 

Dideposisikan Menggunakan Spin Coating setelah Dipanaskan 

pada Suhu 75
o
C dengan Metode Two Point Probe 

Sampel  Konsentrasi 

HCl 

(M) 

Kecepatan 

Putar 

(rpm) 

Resistivitas 

Film 

(Ωcm) 

Konduktivitas 

Film 

(Ωcm)
-1

 

PANi #1 0,5 600 3,47x10
5 

2,88x10
-6 

PANi #2 1 600 2,00x10
5 

5,00x10
-6 

PANi #3 1,5 600 1,38x10
5 

7,27x10
-6 

PANi #4 2 600 7,20x10
5 

1,39x10
-6 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil analisis nilai resistivitas film tipis PANi-HCl 

yang dideposisikan pada spin couting yang dipanaskan pada suhu 75
o
C dengan 

konsentrasi dopan 0,5M; 1M; 1,5M; 2M menunjukkan nilai konduktivitas listrik 
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yang tidak terlalu signifikan yaitu masing-masing sebesar 2,88x10
-6

 (Ωcm)
-1

,
 

5,00x10
-6

 (Ωcm)
-1

, 7,69x10
-6

 (Ωcm)
-1

 dan 1,39x10
-6

 (Ωcm)
-1

. 

 

Gambar 4.25. Grafik Hubungan Konduktivitas Film Tipis PANi-HCl yang 

Ditumbuhkan pada Spin Coating setelah dipanaskan pada suhu 

75
o
C 

 

Gambar 4.25 memperlihatkan kurva konduktivitas dari sampel film tipis 

PANi-HCl di atas PCB yang dipanaskan pada suhu 75
o
C dengan variasi 

konsentrasi dopan. Konduktivitas listrik film PANi-HCl setelah dipanaskan 

dengan suhu 75
o
C mengalami penurunan dari konduktivitas listriknya yang tanpa 

pemanasan. Penurunan tersebut disebabkan karena proses pemanasan melepaskan 

kandungan air pada struktur ikatan PANi-HCl (PANi-HCl bersifat higroskopis). 

Kandungan air menyebabkan terjadinya interaksi antara muatan posistif dan 

negatif sehingga terdapat daya hantar tambahan pada ikatan PANi-HCl 

(Rositawati, 2004). Dengan demikian pengaruh air terhadap PANi-HCl  membuat 

konduktivitas listrik juga meningkat yang diakibatkan oleh kelembaban relatif. 

Akan tetapi terlihat pada Gambar 4.23 dan Gambar 4.25 terdapat batas 

jenuh bagi jumlah konsentrasi dopan, sehingga ketika batas tersebut dicapai, maka 
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konduktivitas menjadi konstan. Namun, apabila doping terus dilakukan 

konduktivitas akan menurun (Suryaningsih et al., 1998). Pada konsentrasi dopan 

HCl 2M nilai konduktivitas menjadi lebih kecil dibandingkan dengan sampel 

lainnya. Berdasarkan hasil tersebut diasumsikan bahwa sampel terjadi kejenuhan 

pada konsentrasi HCl 2M sehingga penambahan konsentrasi dopan tidak lagi 

mempengaruhi nilai konduktivitas. Pada penelitian Mihardi (2008) konduktansi 

film tipis PANi-HCl diukur dengan menggunakan alat LCR meter. Besar 

konduktivitas listrik pada PANi-HCl dengan variasi konsentrasi dopan 1M, 2M, 

3M, dan 4M masing-masing sebesar 1,4 (Ωcm)
-1

, 1,6 (Ωcm)
-1

, 2,0 (Ωcm)
-1

, dan 

4,5(Ωcm)
-1

. Data tersebut menunjukkan nilai konduktivitas yang sangat tinggi 

dibandingkan dengan penelitian ini. 

4.3 Hubungan antara Struktur Ikatan, Transmitansi Optik, 

dan Konduktivitas Listrik Film PANi-HCl 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui hubungan antara struktur gugus 

fungsi serbuk PANi-HCl, sifat optik dan sifat listrik film tipis PANi-HCl. Prinsip 

kerja polimer konduktif adalah karena adanya ikatan rangkap terkonjugasi pada 

suatu rantai polimer, sehingga atom karbon mengikat atom karbon lain dengan 

ikatan tunggal dan ganda secara bergantian (berselang-seling) yang dapat 

mempengaruhi sifat konduktif pada polimer terkonjugasi (Sitorus dkk, 2011). 

Analisis hasil FTIR menunjukkan bahwa serbuk PANi-HCl ini memiliki puncak-

puncak utama yang merupakan ikatan rangkap atom karbon C=C cincin benzoid, 

cincin kuinoid, ikatan C=N terprotonasi serta memiliki ikatan tunggal atom 

karbon yang lain yaitu C-H vibrasi bending dan C-N vibrasi stretching sehingga 
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pada penelitian ini serbuk PANi-HCl dapat menghasilkan film tipis PANi-HCl 

yang cukup konduktif sesuai dengan nilai konduktivitas I-V yang dihasilkan. 

Gambar 4.23 dan Gambar 4.25 menunjukkan grafik antara pengaruh 

konsentrasi dopan terhadap nilai konduktivitas pada film tipis PANi-HCl.  Dari 

grafik tersebut menunjukkan  bahwa kenaikan konsentrasi dopan HCl 

mempengaruhi nilai konduktivitas film tipis PANi-HCl yang semakin tiggi, 

karena adanya penambahan ion (H
+
) oleh dopan HCl yang menyebabkan 

terjadinya peningkatan pembawa muatan bebas (polaron) antar pita pada rantai 

polimer. Hal tersebut juga bepengaruh terhadap sifat optik film, yaitu dengan 

didapatkannya penyusutan energi gap pada kenaikan konsentrasi dopan HCl. 

Dari pengukuran sifat optik dan sifat listrik PANi-HCl pada penelitian ini 

terlihat kejenuhan pada konsentrasi dopan HCl 2 M. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan meningkatnya nilai celah pita energi dan menurunnya nilai konduktivitas 

pada film PANi-HCl konsentrasi 2 M. Kejenuhan tersebut diakibatkan oleh dopan 

HCl yang bersifat oksidator sehingga jika penambahannya terlalu banyak dapat 

merusak ikatan rantai pada polimer. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 
 

PANi-HCl dengan variasi konsentrasi doping HCl 0,5M; 1M; 1,5M; 2M 

telah berhasil disintesis menggunakan metode polimerisasi interfasial yang 

menghasilkan endapan berwarna hijau tua. Proses sintesis ini didiamkan selama 

20 jam, kemudian disaring dan dikeringkan sehingga menghasilkan serbuk. Hasil 

karakterisasi serbuk PANi-HCl menggunakan FTIR terdapat ikatan cincin 

kuinoid, benzoid, vibrasi stretching (C-N), vibrasi bending (C-H) dan  vibrasi 

stretching (C=N) cincin kuinoid terprotonasi yang memperlihatkan kecocokan 

antara data eksperimen dengan data referensi.  

Film tipis larutan PANi-HCl:DMSO 6:10 berhasil ditumbuhkan di atas 

substrat kaca preparat dan PCB menggunakan metode spin coating. Film tipis 

PANi-HCl dengan variasi  konsentrasi dopant ditumbuhkan dengan kecepatan 600 

rpm selama 10 detik. Pada peningkatan konsentrasi dopan, nilai energi gap 

mengalami penyusutan yaitu sebesar 3,9 eV, 3,7 eV, 3,2 eV, dan 5,0 eV.  

Pengukuran konduktivitas film tipis PANi-HCl yang dideposisi di atas 

PCB menggunakan dua jenis sampel yaitu tanpa pemanasan dan dipanaskan pada 

suhu 75
o
C. Hasil karakterisasi I-V Meter menunjukkan nilai konduktivitas paling 

tinggi pada konsentrasi 1,5M sebesar  5,90x10
-5 

(Ωcm)
-1

 dan 7,27x10
-6 

(Ωcm)
-1

 

masing-masing untuk sampel tanpa pemanasan dan dipanaskan pada suhu 75
o
C. 
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Perubahan sifat optik dan sifat listrik tersebut dikarenakan adanya 

penambahan ion (H
+
) oleh dopan HCl, sehingga mempengaruhi jumlah pembawa 

muatan bebas dalam PANi-HCl. Akan tetapi, terdapat batas jenuh bagi 

penambahan jumlah konsentrasi dopan. Kejenuhan tersebut diakibatkan oleh 

dopan HCl yang bersifat oksidator (pekat), jika batas tersebut dicapai maka sifat 

optik dan sifat listrik PANi-HCl menjadi kurang optimal. 

5.2 SARAN 

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menghasilkan karakteristik 

film tipis PANi-HCl yang ditumbuhkan dengan kualitas sifat optik dan 

konduktivitas listrik yang lebih baik antara lain dengan dengan melakukan variasi 

kecepatan putar pada spin coating, waktu penumbuhan, suhu pemanasan, dan 

konsentrasi doping lebih tinggi atau jenis doping yang lain.  
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LAMPIRAN 1 

Bagan Sintesis PANi-HCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquades+HCl+APS 

Fasa Air 

Dicuci dengan HCl 0,2M, Aceton, Aquades 

(massa basah) 

 

Dikeringkan 60
o
C-80

o
C 

(massa kering) 

 

HCl+APS+Anilin+Toluena 

(minimal 12 jam) 

 

Filtrasi 

Anilin+Toluena 

Anilin diencerkan dengan 

Toluena 

Fasa Organik 

Preparasi Alat dan Bahan 

HCl diencerkan dengan aquades. Variasi 

konsentrasi HCl 0,5M; 1M; 1,5M;2M. 

 

Polimerisasi Interfasial Anilin 

Mulai  

Serbuk PANi-HCl 

Selesei 
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LAMPIRAN 2 

Perhitungan Perbandingan Anilin dan Ammonium peroxodisulfat (APS) 

 

Anilin : APS = 1M : 5mmol (Teknik Kimia UNDIP) 

1. Ammonium peroxodisulfat (NH4S2O8) Mr = 228,20 gram/mol 

        

Seharusnya 5 mmol APS        massa APS = Mr x mol 

    = (228,20 gram/mol) x (5x10
-3

) mol 

   = 1,141 gram 

Akan tetapi pada penelitian ini hanya menggunakan 0,6 APS. APS ini berfungsi 

sebagai katalis untuk mempercepat terjadinya reaksi pada proses polimerisasi. 

 

2. Anilin 1M        dilarutkan pada pada Toluena 50 ml. 

ρ anilin = 1,0217 kg/l = 1,0217 gram/ml. 

Kadar 100% (ekstra pure-LPPT UGM) 

Mr Anilin = 93,13 gram/mol (Merck) 

 
 = (1,0217 : 93,13) x 100% 

 = 0, 0109706 

 = 10,9706 mol/ml 

 

 
 = (1x50) : 10,9706 

 = 4,557 ml 

 

3. Toluena        ρ (20
o
C) = 0,8669 gram/l 

 Mr      = 92,14 gram/mol 

 VToluena = 50 ml- 4,557 ml 

    = 45,443 ml 

 exp  = Juni 2016 (Smart Lab. Ind) 
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LAMPIRAN 3 

Perhitungan Konsentrasi Dopan HCl yang dilarutkan dalam 50 ml aquades 

HCl         kadar 37 % 

 ρ = 1,19 kg/l = 1,19x10
3
 gram/l 

 Mr = 36,4611 gram/mol 

 exp = 31 Januari 2008 (Merck) 

 

      = (1,19x10
3
 x 0,37) : 36,4611 

      =  12,076 mol/l 

M1 x V1 = M2 x V2 

         V1 = (M2 x V2) : M1 

 = (MHCl yang dibutuhkan x Vlarutan) : MHCl 

a. Perhitungan Molar HCl: 

1. 0,5M HCl 

VHCl = (0,5 x 50) : 12,076 = 2,070 ml 

Vaq = (50 ml – 2,070 ml) = 47,93 ml 

2. 1M HCl 

VHCl = (1 x 50) : 12,076 = 4,140 ml 

Vaq = (50 ml – 4,140 ml) = 45,86 ml 

3. 1,5M HCl 

VHCl = (1,5 x 50) : 12,076 = 6,211 ml 

Vaq = (50 ml – 6,211 ml) = 43,789 ml 

4. 2M HCl 

VHCl = (2 x 50) : 12,076 = 8,281 ml 

Vaq = (50 ml – 2,281 ml) = 41,719 ml 

 

b. Untuk Pencucian menggunakan 0,2M HCl + Aceton + Aquades 

0,2M HCl dalam 100 ml aquades 

VHCl = (0,2 x 100) : 12,076 = 1,656 ml 

Vaq = (100 ml – 1,656 ml) = 98,3 
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LAMPIRAN 4 

Tabel data dalam proses polimerisasi 

Hitungan Real 

APS 5mmol 

(gram) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

M HCl 0,5 1 1,5 2 0,5 1 1,5 2 

V HCl 2,070 4,140 6,211 8,281 2,1 4,1 6,2 8,3 

V aq 47,93 45,86 43,789 41,719 47,9 45,9 43,8 41,7 

V anilin (1M) 4,557 4,557 4,557 4,557 4,6 4,6 4,6 4,6 

Toluena 45,443 45,443 45,443 45,443 45,4 45,4 45,4 45,4 

Name 
  

T110214 

0,5MHCl 

T110214 

1MHCl 

T110214 

1,5MHCl 

T110214 

2MHCl 

Time 

(Jam) 

Tuang   10.57 11:29 11:48 12:05 

Saring   8:00 8:29 8:48 9:05 

HCl 0,2M   10:57 11:02 11:01 11:05 

Aquades   11:24 11:25 11:25 11:26 

Aseton   14:38 14:49 14:56 15:01 

Aquades   15:10 15:24 15:25 15:33 
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LAMPIRAN 5 

Perhitungan Pembuatan Larutan PANi-HCl:DMSO 

 

Massa aniline : massa DMSO = 1 : 5 

--- 1 gram PANi-HCl  5 gram DMSO 

Konversi dari massa ke volume 

Untuk DMSO 

 

Mol DMSO = massa DMSO/ Mr. DMSO 

n   mol DMSO dapat 

volume DMSO : ?--> V= n x 22,4 -0,01/22,4 =n 

Mr DMSO = 78 

 

Diketahui Vol DMSO 10 ml 

Massa DMSO = 0,03482 gr 

Massa Pani = 0,00696 gr 

  

a.  

 

 

 

b.  

 

 

 

c.  

 

 

 

 

Pada penelitian menggunakan perbandingan anilin: DMSO = 6:10 

3:10   ~ 30%     

vol (ml) Liter N Mr dmso (gr) pani (gr) 

15 0.015 0.00067 78 0.052232143 0.015669643 

6:10   ~ 60%     

vol (ml) Liter n Mr dmso(gr) pani (gr) 

15 0.015 0.00067 78 0.052232143 0.031339286 

15 ; 100   ~ 15%     

vol (ml) liter n Mr dmso(gr) pani (gr) 

10 0.01 0.000446 78 0.034821429 0.005223214 
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LAMPIRAN 6 

Dokumentasi 

1.1. Proses Sintesis PANi-HCl dengan metode Polimerisasi Interfasial 

 

 
a. Pencampuran antara larutan organik (berwarna oranye) dan larutan air (bening) 

 

 
b. Beberapa saat setelah pencampuran terbentuk endapan PANi-HCl berwarna 

hijau 

 

 
c. Proses sintesis didiamkan selama 20 jam 

 

 
d. Proses penyaringan setelah terbentuk PANi-HCl 
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e. Proses filrasi (menggunakan larutan HCl 0,2M, aquades, aceton, dan aquades 

secara bergantian dan setiap dicampurkan dengan larutan disaring kembali 

untuk menghasilkan PANi-HCl yang diinginkan. 

 

 
f. Proses penyaringan terakhir menggunakan kertas saring whatman 

 

 
g. Pengambilan endapan PANi-HCl dari kertas saring 

 

 
h. Serbuk PANi-HCl 

 

 



73 

 

 

 

 

1.2. Karakterisasi FTIR 

 

 
Memasang holder ke dalam FTIR 

 

2.1. Proses pembuatan Film PANi-HCl 

 

 
a. Pencucian substrat dengaan air sabun, aquades, methanol, aquades, aceton, 

aquades masing-masing dilakukan selama 15 menit 

 

 
 

b. Proses pencampuran serbuk PANi-HCl dengan larutan DMSO 60% dengan 

magnetic stirrer pada suhu 80
o
C 
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c. Larutan PANi-HCl dengan DMSO siap digunakan 

 

 
d. Proses pembuatan Film PANi-HCl menggunakan spincoating dengan 

kecepatan 600rpm 

 

 
e. Sampel Film PANi-HCl diatas substrat kaca preparat 

 

 
f. Sampel Film PANi-HCl diatas substrat PCB tanpa pemanasan 

 

 
g. Sampel Film PANi-HCl diatas substrat PCB dengan pemanasan pada suhu 75

o
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2.2. Karakterisasi UV-Vis 

 
a. Menggunakan spektometer UV-Vis 

 

2.3. Karakterisasi I-V Meter 

 

 
a. Merangkai I-V Meter ELKAHVI 100 

 

  
b. Pengambilan data Film PANi-HCl menggunakan I-V Meter 

 


