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ABSTRAK 

 

Setianingsih, Enni. 2014. Karakteristik Struktur Dan Sifat Optik Film Tipis 

PANi doping H2SO4Yang Ditumbuhkan DenganMetode Spin Coating, Jurusan 

Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. 
Pembimbing Dr. Ngurah Made Dharma Putra.,M.Si. 

 

Kata kunci:Polimer Pani, Polimerisasi Interfasial, Struktur Ikatan Polimer, 

Transmitansi, Band Gap, Konduktivitas 

 

PANi doping H2SO4telah berhasil disintesis dengan metode polimerisasi 

interfasial yang menghasilkan serbuk berwarna hijau tua. Penambahan dopan 

H2SO4 berguna untuk menaikkan nilai konduktivitas dan juga nilai band gap serta 

untuk mereaksi ikatan C=N.Penumbuhan film tipis PANi doping H2SO4 di atas 

substrat kaca dan PCBtelah berhasil ditumbuhkan dengan menggunakan spin 

coating yang terdiri dari 2 tahapan yaitupembuatan larutan PANi doping 

H2SO4dan penumbuhan film tipis PANi doping H2SO4 dengan spin coating. 

Parameter deposisi penumbuhan film seperti variasi konsentrasi doping H2SO4, 

kecepatan putaran spin, lama penumbuhan, suhu dan waktu pemanasan setelah 

penumbuhan. Sampel yang dihasilkan adalah serbuk dan film tipis PANi doping 

H2SO4 dengan variasi konsentrasi molar 0.5M, 1M, 1.5M dan 2M.Hasil analisis 

Fournier Transform-Infra Red (FTIR) dari serbuk PANi doping H2SO4 

menunjukkan puncak puncak spektrum perwakilan cincin benzoid dan quinoid 

melewati panjang gelombang 1400-1600 cm
-1

, dan antara rentang gelombang itu, 

ada yang menunjukkan perwakilan cincin aromatik sulfur pada 

panjanggelombang1300-1400 cm
-1

.Analisis sifat optik menggunakan 

spektrometerUV-vis diperoleh transmitansi optik secara berurutan mencapai 57%, 

97%, 96%, dan 93%. Band gap yang dihasilkan oleh film tipis PANi doping 

H2SO4 dengan variasi konsentrasi molar 0.5M, 1M, 1.5M dan 2Mmasing masing 

sebesar 4.50 eV, 4.30 eV, 4.20 eV dan 4.10 eV. Nilai konduktivitas dari film 

tipisPANi doping H2SO4diperoleh dari hasil karakterisasi menggunakan I-V meter 

yang meliputi meliputi dua perlakuan film yaitu kondisi basah (tanpa pemanasan 

setelah penumbuhan) dan kondisi kering (disertai pemanasan setelah 

penumbuhan). Konduktivitas listrik film tipis PANi doping H2SO4 untuk kondisi 

basah maupun kondisi kering nilai konduktivitas paling besar terdapat pada film 

tipis PANi doping H2SO4 variasi konsentrasi 2M yaitu masing masing 8.91x10
-

6
(Ωcm)

-1
 dann 6.48x10

-7
(Ωcm)

-1
.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perhatiaan para peneliti tentang aplikasi polimer konduktif 

semakin berkembang pesat. Kecenderungan pengembangannya diawali dengan 

penemuan bahan polimer konduktif poliasitilen oleh Shirakawa pada akhir tahun 

1977.Penemuan polimer konduktif membuka banyak kemungkinan baru untuk 

piranti- piranti yang menggabungkan sifat- sifat optik, listrik dan 

elektrokimia.Diantara sekian banyak bahan polimer konduktif yang telah 

diketahui, polianilin dan polipirol yang paling intensif diteliti karena stabilitas 

lingkungan yang sangat baik. Disamping itu, polianilin dan polipirol memiliki 

sifat kimia dan fisika  yang mudah dikontrol, serta sifat listrik dari isolator yang 

dapat diubah menjadi konduktor atau sebaliknya. Polimer konduktif polianilin dan  

polipirol juga sudah pernah dikaji dalam aplikasi film tipis tentang Optical and 

Electrical Properties of thin Films of Polyaniline and Polypyrole yang 

menjelaskan tentang hasil karakterisasi XRD  dari film tipis Polianilin 

menunjukkan sifat amorf dan untuk studi optik nya menunjukkan puncak absorpsi 

antara transisi π →π*, sedangkan untuk struktur topografinya berbentuk grabular 

pada setiap pembentukan serat mikro polianilin (Salah et al., 2012). 

Polimer konduktif telah memasuki jajaran kelas material unggul yang 

mampu memberikan jawaban atas tantangan dari perkembangan teknologi. Ikatan 

1 
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terkonjugasi yang dimiliki oleh polimer konduktif ini, memungkinkan adanya 

proses transfer muatan. Kekhasan lain yang dimiliki polimer konduktif seperti 

dapat dikontrol dengan doping, efisiensi biaya dan dapat menghasilkan material 

dalam skala besar. Polianilin atau lebih sering dikenal dengan PANi adalah salah 

satu jenis polimer konduktif yang sangat prospektif yang semakin luas 

penggunaannya  dan sudah banyak diteliti. Penelitian-penelitian terus menerus 

dilakukan terlebih setelah pada tahun 2000 Shirakawa, Heegen, dan MacDiarmid 

memperoleh penghargaan Nobel atas penemuan dan perkembangan polimer 

konduktif polianilin (Rositawati, 2004). Sebenarnya PANi berasal dari sintesis 

monomer anilin sehingga menjadi polimer polianilinin yang merupakan polimer 

konduktif. PANi hasil sintesa kimia berada dalam bentuk EB (Emeraldin Basa) 

yang bersifat osilator, bentuk tersebut diubah menjadi ES (Garam Emeraldin) 

yang konduktif melalui perlakuan asam atau protonasi. Berdasarkan derajat 

oksidasinya, PANi dapat ditemukan dalam tiga bentuk, yaitu Leuokoemeraldin 

(LEB/ bentuk tereduksi penuh), Emeraldin (EB/ bentuk setengah teroksidasi), dan 

Pernigranilin (PGN/bentuk teroksidasi penuh) (Aspiet al., 2013). 

Perkembangan sintesis nanoserat PANi telah dilakukan dengan berbagai 

metode, seperti polimerisasi interfasial (kimia), polimerisasi bulk dan 

elektrospinning. Metode elektrospinning lebih jarang dilakukan karena relatif 

lebih mahal dan rumit karena dibutuhkan sumber potensial yang tinggi dan 

peralatan rumit lainnya. Disisi lain metode polimerisasi interfasial justru memiliki 

keunggulan yang relatif sederhana dan lebih murah. Keunggulan lain yang 

dimiliki metode polimerisasi interfasial seperti, diameter yang dihasilkan dalam 
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skala nano, proses sintesis dan purifikasi lebih murah dan mudah, keseragamn dari 

sampel yang diproduksi berupa nanofiber > 95%, dan dapat menghasilkan PANi 

dengan jumlah yang besar. Dalam metode polimerisasi interfasial banyak faktor 

yang mempengaruhi seperti jenis dopan, konsentrasi dopan, konsentrasi monomer 

dan jumlah inisiator. Metode polimerisasi interfasial yang telah digunakan oleh 

Aryati et al.,(2001) telah menghasilkan bubuk PANi EB dari sintesis monomer 

anilin, asam klorida, dan inisiator ammonium persulfat. Proses sintesisnya, 

melalui lima tahap  yaitu penyiapan larutan, polimerisasi, pemisahan, deprotonasi 

dan pengeringan. Hasil dari polimerisasi ini, mendapatkan bubuk PANi EB 

berwarna coklat tua (Aryati et al., 2001) 

Aplikasi PANi merambah pada bidang teknologi fungsional, seperti sensor 

kimia khususnya sensor gas, piranti elektrokromik, sel fotovoltonik, LED polimer, 

dan baterai sekunder. Selain itu bahan polimer konduktif juga dapat beroperasi 

pada suhu kamar. PANi juga merupakan bahan yang sangat unik yaitu dapat 

mengalami perubahan sifat listrik dan optik yang dapat dibalik (reversible) 

melalui reaksi redoks dan doping-dedoping atau protonasi-deprotonasi sehingga 

sangat potensial dimanfaatkan pada berbagai aplikasi (Handayani, 2012). Untuk 

mendapatkan kinerja PANi yang optimal, maka polimer konduktif yang 

digunakan sebagai material aktif harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu 

mobilitas hole yang cukup tinggi dan memiliki celah pita kurang dari 2,0 eV.  

Parameter film tipis jika ditinjau dari sifat optiknya dapat diketahui dari 

nilai band gap, nilai transmitansi maupun absorbansinya. Penumbuhan film tipis 

PANi yang ditumbuhkan dengan menggunakan spin coating telah dikaji oleh 
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Aryatiet al.,(2001) dapat diketahui nilai transmitansi dan absorpsi melalui 

pengukuran spektrum UV-vis. Spektrum Absorpsi PANi-EB diambil pada 

panjang gelombang 400-1000 nm. Film tipis PANi memperlihatkan karakteristik 

optik basa emeraldin dengan puncak absorpsi yang tinggi disekitar panjang 

gelombang 440 nm. Pengukuran % transmitansi  dan pengaruh resistensi (dalam 

hal pengaruh temperatur) dilakukan dengan cara komparatif dengan mengambil 

perbedaan kurva transmitansi terhadap perubahan resistansi karena perbedaan 

ketebalan film. Diperkirakan pada temperatur kamar resistensi film tipis PANi 

lebih kecil dari 66 Ohm/sat.luas permukaan sehingga kurva trasmitansinya 

menunjukkan nilai 70%. Pada temperatur 50-100
o
C kurva transmitansi 

menunjukkan diatas 80%. Terakhir pada temperatur 150
o
C film tipis PANi 

memiliki transmitansi 90 %. 

Sifat listrik bahan PANi dapat diketahui dari pengaruh variasi konsentrasi 

dopan asam sulfat (H2SO4) terhadap nilai konduktivitas yang diproses 

menggunakan polimerisasi kimia interfasial. Nilai konduktivitas diperoleh dari 

hasil karakterisasi pengukuran dengan I-V meter terhadap variasi konsentrasi 

dopan 1M, 1.5M, 2M, 2.5M dan 3M menunjukkan adanya nilai konduktivitas 

yang tinggi denggan penambahann doping. Selain itu, tingginya nilai konsentrasi 

doping juga mempengaruhi turunnya nilai tegangan dari PANi itu sendiri 

(Fachry,2005).Perkembangan ilmu dan teknologi tidak terlepas dari rekayasa 

penggunaan bahan- bahan dalam bentuk lapisan padat tipis (thin solid film). Hal 

ini menjadi sandaran untuk mengoptimasikan PANi dalam bentuk film tipis. 

Sejauh ini, realita yang ada menunjukan bahwa film tipis PANi nano struktur 
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memiliki kelebihan dibandingkan dalam bentuk bulk.  Potensi yang dimiliki PANi 

dalam orde nano menjadikan para peneliti melakukan penelitian secara instensif, 

hal ini dapat diketahui dengan adanya perkembangan  berbagai  aplikasi dengan 

bahan PANi sampai saat ini. Salah satunya adalah dengan adanya pengembangan 

dalam bentuk lapisan tipis. Penggunaan fabrikasi dalam bentuk lapisan tipis 

sangat luas, karena sifat bahan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan serta mudah 

diintegrasikan dalam bentuk divais. 

Secara umum penumbuhan film tipis PANi dilakukan dengan  metode 

konvensional seperti spin coating, dip coating, electrophoresis, thermoporesis, 

dan settling (sedimentation) merupakan bagian dari metode sol-gel. Umumnya 

masing masing metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Metode 

Spin Coating mempunyai karakterisasi diantaranya: (1) film tipis yang dihasilkan 

memiliki kualitas yang homogen, (2)  memiliki efisiensi waktu dan biaya yang 

tinggi, (3) kontrol yang baik bergantung pada stokiometri (Yoventina,2007). 

Metode yang digunakan untuk mendeposisi lapisan tipis PANi doping H2SO4 

dalam penelitian ini adalah Spin Coating. Deposisi film PANi doping H2SO4 

dengan spin coating menarik untuk diteliti dan dikaji karena selain memiliki 

banyak kelebihan, reaktor tersebut juga tersedia di laboratorium material 

universitas negeri semarang. Film tipis PANi doping H2SO4 yang telah 

ditumbuhkan perlu dikarakterisasi untuk mengetahui beberapa sifat fisisnya. Sifat 

fisis yang dimaksud adalah strukur ikatan polimer, sifat optik, celah pita energi 

dan sifat listrik. FTIR (Fourier Transform Infrared) dilakukan untuk karakterisasi 

struktur ikatan polimer. UV-Vis digunakan untuk mengetahui sifat optik berupa 



6 

 

6 

 

nilai transmitasni. Karakterisasi sifat listrik dapat berupa nilai konduktivitas 

dilakukan dengan menggunkan I-V meter.   

1.2  Permasalahan 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

struktur ikatan polimerPANi doping H2SO4 yang disintesis dengan metode 

polimerisasi interfasial, sifat optik, sifat listrik film tipis PANi doping H2SO4 yang 

ditumbuhkan di atas substrat kaca dan substrat PCBmenggunakan metodespin 

coating serta hubungan antara struktur ikatan polimer serbuk PANi doping 

H2SO4, sifat optik, dan sifat listrik film tipis PANi doping H2SO4. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

1) Mengetahui struktur ikatan polimer serbuk PANi doping H2SO4 yang 

dihasilkan dari sintesis dengan metode polimerisasi interfasial berdasarkan 

variasi konsentrasi dopan 

2) Mengetahui sifat optik film tipis PANi doping H2SO4 yang ditumbuhkan 

di atas substrat kaca dengan metode spin coatingberdasarkan variasi 

konsentrasi dopan 

3) Mengetahui sifat listrik film tipis PANi doping H2SO4 yang ditumbuhkan 

di atas substrat PCB dengan metode spin coatingberdasarkan variasi 

konsentrasi dopan 

4) Mengetahui hubungan struktur ikatan polimer serbuk PANi doping H2SO4, 

sifat optik, dan sifat listrik film tipis PANi doping H2SO4 yang 
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ditumbuhkan diatas substrat kaca dan substrat PCB dengan metode spin 

coatingberdasarkan variasi konsentrasi dopan 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan Masalah dikaji dalam penelitian ini, mencakup hasil serbuk PANi 

melalui metode polimerisasi interfasial dengan penggunaan doping H2SO4. 

Parameter dari hasil penelitian ini yang dapat dilihat meliputi struktur ikatan 

polimer, nilai transmitansi, konduktivitas, dan hubungan struktur ikatan 

polimerserbuk PANi doping H2SO4dengan sifat optik serta sifat listrik film tipis 

PANi doping H2SO4 yang telah ditumbuhkan di atas substrat kaca dan PCB 

dengan metode spin coating berdasarkan variasi konsentrasi dopan. Struktur 

ikatan polimer serbuk PANi doping H2SO4 akan dikarakterisasi dengan FT-IR 

(Fourier Transform Infrared)dan sifat optik serta listrik film tipis PANi doping 

H2SO4 akan dikarakterisasi dengan UV-vis dan I-V meter. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

1) memberikan informasi tentang bagaimana bentuk struktur ikatan polimer 

serbuk PANi doping H2SO4 yang dihasilkan dari sintesis dengan metode 

polimerisasi interfasial berdasarkan variasi konsentrasi doping 

2) memberikan informasi tentang sifat optik  film tipis PANi doping H2SO4 

yang ditumbuhkan di atas substrat kaca dengan metode spin 

coatingberdasarkan variasi konsentrasi doping 
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3) memberikan informasi tentang sifat listrik film tipis PANi doping H2SO4 

yang ditumbuhkan di atas substratPCB dengan metode spin 

coatingberdasarkan variasi konsentrasi doping 

4) memberikan informasi tentang hubungan struktur ikatan polimer serbuk 

PANi doping H2SO4, sifat optik dan sifat listrik film tipis PANi doping 

H2SO4 yang ditumbuhkan di atas substrat kaca dan substrat PCB dengan 

metode spin coatingberdasarkan variasi konsentrasi doping 

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, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab 2 

menguraikan kajian pustaka yang merupakan landasan teoritis dalam penelitian. 

Kajian pustaka berisi penjelasan mengenai polimer PANi, senyawa asam sulfat 

(H2SO4) sifat optik, sifat listrik dan spin coating. Bab 3 membahas metode 

penelitian yang dilakukan dalam palaksanaan eksperimen meliputi pembuatan 

polimer PANi (sintesis polimer), karakterisasi polimer PANi doping H2SO4, 

preparasi substrat, deposisi film tipis, karakterisasi film tipis PANi doping H2SO4 

dan metode analisis data. Bab 4 memaparkan hasil penelitian, analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian. Analisis dan pembahasan hasil penelitian meliputi 

analisis dan pembahasan struktur ikatan polimer serbuk PANi doping H2SO4,nilai 

transmitansi, dan konduktivitas film tipis PANi doping H2SO4. Bab 5 berisi 
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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 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Polimer PANi 

Polianilin (PANi) diperoleh dari melalui proses polimerisasimonomer 

anilin.Anilin merupakan senyawa organik dengan komposisi C6H5NH4 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 aceton. Struktur 

geometri yang dimiliki anilin sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1. Struktur geometri anilin 

PANi merupakan polimer konduktif yang mempunyai ikatan rantai 

terkonjugasi. Struktur molekul polimer PANi secara umum ditunjukkan oleh 

Gambar 2.2 : 

 

Gambar 2.2. Struktur molekul PANi secara umum 

10 
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Gambar 2.2 tampak bahwa polimer PANI mempunyai dua gugus berulang, 

yaitu gugus tereduksi dan gugus teroksidasi. Gugus-gugus tersebut mengandung 

molekul-molekul berbentuk cincin benzoid dan cincin kuinoid  yang dihubungkan 

satu sama lain oleh atom nitrogen melalui ikatan amina (-NH-) dan imina (-N=) 

yang ditunjukkan Gambar 2.3. 

 

(a) (b) 

Gambar 2.3. Gugus Tereduksi (a) dan Gugus Teroksidasi (b) 

Nilai y pada Gambar 2.2 yang menunjukkan struktur molekul PANi 

berkisar antara 0 dan 1, untuk menentukan tingkat oksidasi PANI. PANi terdapat 

dalam berbagai derajat oksidasi dan protonasi. Kedua hal ini menentukan bentuk 

dan sifat kimia PANi. Berdasarkan derajat oksidasinya, PANi dapat ditemukan 

dalam tiga bentuk, seperti yang terlihat pada Gambar 2.4 yakni Leuokoemeraldin 

(LEB/ bentuk tereduksi penuh), Emeraldin (EB/ bentuk setengah teroksidasi), dam 

Pernigranilin (PGN/bentuk teroksidasi penuh). Bila y= 0, PANI berada dalam 

tingkat teroksidasi penuh maka menghasilkan polimer dalam bentuk basa 

pernigranilin sedangkan harga y = 0,5 berkaitan dengan tingkat setengah 

teroksidasi yang menghasilkan polimer dalam bentuk basa emeraldin dan untuk  y 

= 1 berkaitan dengan tingkat tereduksi penuh yang menghasilkan polimer dalam 

bentuk basa leukoemeraldine (Aspiet al., 2013).  
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Gambar 2.4. Bentuk PANi pada tingkat oksidasi yang berbeda 

 

Berdasarkan Gambar 2.4 PANi yang teroksidasi, akan kehilangan atom H 

yang berikatan kovalen dengan atom N di sebelah cincin benzoid.Penarikan atom 

H tersebut menyebabkan atom N tidak stabil karena memiliki satu elektron yang 

tidak berpasangan (polaron). Elektron pada atom N tersebut akan berikatan 

dengan elektron dari atom C pada cincin benzoid, sehingga mangubah cincin 

benzoid menjadi kuinoid dan mengubah ikatan amina menjadi imina. Sebaliknya 

pada PANi yang tereduksi atom N yang mengapit cincin kuinoid akan menangkap 

atom H, sehingga akan mengubah cincin kuinoid menjadi cincin benzoid dan 

mengubah ikatan imin menjadi amin.  
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Proses perubahan bentuk ikatan ditunjukkan pada Gambar 2.5 PANi hasil 

sintesa kimia berada dalam bentuk EB (Basa Emeraldin) bersifat isolator, bentuk 

tersebut dapat diubah menjadi ES (Salt emeraldin) yang konduktif melalui 

perlakuan asam atau protonasi. 

 

Gambar 2.5. Proses doping/dedoping PANi  melalui protonasi /deprotonasi 

 

Kehadiran polaron dan bipolaron pada rantai PANi menimbulkan 

perubahan struktur elektroniknya. Perubahan tersebut secara kualitatif dapat 

digambarkan sebagai munculnya celah dalam struktur elektronik. Susunan tingkat 

energi dalam celah energi tersebut berkaitan dengan kehadiran polaron dan 

bipolaron seperti yang diperlihatkan pada Garnbar 2.6. 

 

(a)  (b) 

Gambar 2.6. Struktur pita energi polaron dan bipolaron 
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Munculnya tingkat-tingkat energi di dalam celah energi dapat dideteksi 

dengan spektroskopi yang berkaitan dengan proses transisi antar berbagai tingkat 

energi. Pada gambar di atas juga ditunjukkan kemungkinan eksitasi elektron yang 

terjadi pada polimer konduktif yang mengandung polaron atau bipolaron. 

Kehadiran polaron dalam polimer konduktif menghasilkan empat transisi yaitu 

transisi E1 dari pita valensi (PV ke pita konduksi (PK), transisi E2 dan E4 dari 

pita valensi (PV) ke pita polaron, dan transisi E3 dari antar pita polaron. 

Selanjutnya, kehadiran bipolaron dalam polimer konduktif hanya  menghasilkan 

tiga transisi yaitu tanpa kehadiran transisi E3 (transisi antar pita bipolaron) 

(Farina, 2011). 

PANi bisa disintesis dengan cara reaksi kimia dan elektrokimia. Sifat 

konduktivitas listriknya dapat diatur dengan mengontrol parameter sintesis, 

seperti konsentrasi monomer, konsentrasi doping elektrolit, tegangan listrik, arus 

listrik, waktu polimerisasi dan temperatur polimerisasi (Wibawanto, 2012). 

Sebagai salah satu polimer yang memiliki konduktifitas yang baik, PANi juga 

memiliki kelebihan lainnya seperti bahannya ringan, biayanya murah, stabilitas 

lingkungannya baik dan memiliki sifat reversible pada reaksi asam basanya. 

Bahan ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti anti korosi, elektroda untuk 

baterai, sensor, dan sel foltovotaik (Peikertova, 2011).  Selain itu, PANi juga 

merupakan polimer konduktif yang unik karena sifat optoelektriknya dapat 

dikontrol, yakni dengan mengubah derajat oksidasi pada rantai utama dengan 

melakukan protonasi pada rantai amina. Hal inilah yang menyebabkan polianilin 

dapat diaplikasikan sebagai sensor (Acevedo et al.,2005). 
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2.2 Asam Sulfat(H2SO4) 

Asam sulfat mempunyai rumus kimia H2SO4, merupakan asam mineral 

(anorganik) yang kuat. Zat ini larut dalam air pada semua perbandingan. Asam 

sulfat mempunyai banyak kegunaan, termasuk dalam kebanyakan reaksi kimia. 

Kegunaan utama termasuk pemrosesan bijih mineral, sintesis kimia, pemrosesan 

air limbah dan pengilangan minyak. Reaksi hidrasi (pelarutan dalam air) dari 

asam sulfat adalah reaksi eksoterm yang kuat. Jika air ditambah kepada asam 

sulfat pekat, terjadi pendidihan. Senantiasa tambah asam kepada air dan bukan 

sebaliknya. Sebagian dari masalah ini disebabkan perbedaan isipadu kedua cairan. 

Disebabkan asam sulfat bersifat mengeringkan, asam sulfat merupakan agen 

pengering yang baik, dan digunakan dalam pengolahan kebanyakan buah-buahan 

kering. Asam Sulfat memiliki struktur seperti yang terlihat pada Gambar 2.7 dan 

juga memiliki sifat sifat fisik  dan kimia. 

 

Gambar. 2.7 Struktur H2SO4 

Sifat sifat fisik asam sulfat diantaranya : 

1) Ditinjau dari bentuk bentuk asam sulfat  

Asam sulfat dapat dibuat denggan hasil konsentrasinya mendekati 100 %, 

ia akan melepaskan SO3 pada titik didihnya dan menghasilkan asam 98,3 %. 

Asam Sulfat yang paling umum. Asam sulfat 98 % umumnya disebut sebagai 
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asam sulfat pekat. Terdapat berbagai jenis konsentrasi asam sulfat yang digunakan 

untuk berbagai keperluan seperti 10%asam sulfat encer untuk kegunaan 

laboratorium, 33,53%asam baterai, 62,18% asam bilik atau asam pupuk, 

73,61%asam menara atau asam glover dan 97%asam pekat. 

Terdapat juga asam sulfat dalam berbagai kemurnian. Kualitas H2SO4 

teknis, tidaklah murni dan seringkali berwarna, namun cocok untuk digunakan 

untuk membuat pupuk. Kualitas asam murni digunakan untuk membuat obat 

obatan dan zat warna. Asam sulfat murni berupa cairan bening seperti minyak, 

dan oleh karenanya pada zaman dahulu ia dinamakan “minyak vitriol”. 

 

2) Ditinjau dari polaritas dan konduktivitas 

H2SO4 anhidrat adalah cairan yang sangat polar. Ia memiliki tetapan 

dielektrik sekitar 100. Konduktivitas listriknya juga tinggi. Hal ini diakibatkan 

oleh disosiasi yang disebabkan oleh swa-protonasi sebut autopirolisis. Walaupun 

asam ini memiliki viskositas yang cukup tinggi, konduktivitas efektif ion H3SO4
+
 

dan HSO4
−
 tinggi dikarenakan mekanisme ulang alik proton intra molekul, 

menjadikan asam sulfat sebagai konduktor yang baik dan juga merupakan pelarut 

yang baik untuk berbagai reaksi.Sifat sifat kimia yang dimiliki oleh asam sulfat 

diantaranya, bereaksi dengan air, bereaksi dengan basa, bereaksi dengan logam, 

asam sulfat sebagai agen sulfonasi, asam sulfat sebagai dehydrator dan asam 

sulfat sebagai oksidator. 
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2.3 Polimerisasi Interfasial 

Polimerisasi interfasial dilakukan untuk menghasilkan polimer 

denganmorfologi nanoserat. Polimer yang dihasilkan melalui polimerisasi 

oksidatif yang selama ini dilakukan adalah berbentuk granular(Farina,2011). 

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Jiaxing Huang dan Kaner (2003), pada 

polimerisasi oksidatif dengan sistem standar, ditemukan sebagian kecil partikel 

berbentuk nanoserat selain bentuk aglomerasi. Butiran partikel tersebut ukuran 

dan bentuknya sangat mirip dengan nanoserat yang dihasilkan melalui 

polimerisasi interfasial. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan 

nanoserat polimer mungkin tidak terkait dengan antarmuka atau fasa organik-air, 

tetapi lebih kepada hubungan antara proses kimia polimerisasi oksidatif itu sendiri 

dan sifat linearitas rantai polimer.  

Dalam polimerisasi interfasial, polimer yang terbentuk di lapisan 

antarmuka lalu bermigrasi ke lapisan air. Saat polimer mulai bermigrasi ke lapisan 

air, polimerisasi mengalami terminasi. Oleh karena itu, polimer yang terbentuk 

lebih berupa nanoserat. Hal ini, berlawanan dengan sintesis polimer dengan 

metode percampuran langsung, dimana polimer yang terbentuk masih dikelilingi 

oleh jenis monomer dan oksidan. Bila dengan polimerisasi metode standar, 

nanoserat yang awal terbentuk bisa menjadi pusat nukleasi, yang akan mengalami 

pertumbuhan menjadi partikel granular yang tidak teratur, sehingga sulit untuk 

mengamati partikel nanoserat jika ada yang terbentuk. Oleh karena polimerisasi 

interfasial merupakan metode yang efektif untuk menekan pertumbuhan sekunder 

polimer (Jiaxing dan Kaner, 2003). 
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2.4  Sifat Optik 

Sifat optik dapat diketahui dari spektrum reflektansi, absorpsi dan 

transmitansi. Koefisien absorpsi optik dan lebar celah pita energi Eg (Optical 

Band Gap) pada suatu material biasanya dapat ditentukan dengan menggunakan  

pengukuran transmisi atau absorpsi (Sulastri, 2006). Setiap material mengabsorpsi 

cahaya karena adanya interaksi foton dengan elektron dan struktur ikatan dari 

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

ditransmisikan oleh suatu material bergantung pada seberapa besar cahaya yang 

dipantulkan (reflected) dan yang diserap (absorbed) oleh material. Foton dengan 

panjang gelombang (λ), jumlah dari besarnya reflektansi, absorpsi dan 

transmitansi adalah satu (Sugianto, 2005). Dalam persamaan matematis 

dinyatakan sebagai berikut:  

Reflected Fraction+Absorbed fraction+Transmitted fraction=1 

Absorpsivitas polianilin bergantung pada kondisi doping. PANi memiliki 

dua pita absorpsi spesifik yang mengalami pergeseran ketika kondisi berdoping 

maupun tak berdoping. Konsentrasi dopan dapat divariasikan melalui reaksi 

oksidasi reduksi oleh agen-agen oksidan dan reduktan. Perubahan nilai absorbansi 

dikontrol oleh proses difusi dopan, dimana semakin besar konsentrasi dopan maka 

nilai absorbansi PANi akan semakin besar juga. Dopan yang diserap lapisan PANi 

akan mempengaruhi nilai absorbansi yang dihasilkan terhadap variasi konsentrasi. 

Secara umum lapisan PANi dapat merespon konsentrasi dopan  dengan skala 

tinggi (Maddu, 2007).  
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Sifat optik pada film tipis menentukan karakteristik yang ditentukan oleh 

bagaimana interaksinya dengan cahaya. Spektrum transmitansi menunjukkan 

fungsi transmisi terhadap panjang gelombang. Nilai transmitansi film tipis 

diperoleh dalam bentuk spektrum transmitansi (dalam %) terhadap panjang 

gelombang. Nilai panjang gelombang tersebut dapat digunakan untuk menghitung 

nilai energi gelombang cahaya yang ditunjukkan pada persamaan (2.1): 



c
hE 

      (2.1) 

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

besarnya 6,626×10-34 Js, c kecepatan cahaya dalam ruang hampa (3x108 m/s) 

dan λ merupakan panjang gelombang cahaya (dalam meter).Hubungan antara 

transmitasni dengan absopbansi dapat diturunkan dari persamaan 2.2 

0I

I
T 

   (2.2) 

T merupakan nilai transmitansi (%), I intensitas cahaya mula mula, dan I0 adalah 

intensitas cahaya setelah melewati film tipis. 

axeT     (2.3) 

Tax ln   (2.4) 

x

T
a

ln


   (2.5) 

dengan α koefisien absorpsi linier (cm
-1

) dan xmerupakan tebal film tipis (m). 

Data hasil pengukuran transmitansi dapat digunakan untuk menentukkan 

nilai energi gap dengan mengektrapolasi linear spektrum transmitansi. Salah satu 
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hasil penelitian  dari  spektra transmitansi FT-IR yang memperlihatkan bahwa 

konsentrasi dopan dapat mempengaruhi intensitas transmitansi pada film tipis 

PANi (Aspiet al., 2013). 

2.5  Sifat Listrik 

Sifat listrik film tipis dapat diketahui dari nilai konduktivitas maupun 

resistivitas. Film tipis PANi dapat diatur konduktivitasnya dari 10
-10

 S/cm hingga 

100 S/cm melalui proses doping. Untuk mendapatkan kinerja PANi yang optimal, 

maka polimer konduktif yang digunakan sebagai material aktif harus memenuhi 

beberapa persyaratan yaitu mobilitas hole yang cukup tinggi, memiliki celah pita 

kurang dari 2,0 eV dan memiliki konduktivitas lebih dari 10 Scm
-1 (

Wibowo, 

2007). Konduktivitas dari polianilin ditentukan oleh dua parameter yaitu 

berdasarkan tingkat oksidasi dan berdasarkan konsentrasi doping (Abia, 

2006).Pengukuran konduktivitas dilakukan dengan mengukur tegangan (V) dan 

arus (I) yang mana akna diperoleh nilai hambatan jenisnya (ρ). Nilai Hambatan 

jenis dapat dihitung dengan mengggunakan persamaan : 

I

V
R 

    (2.6) 

Dimana R nilai hambatan (Ohm), V merupakan tegangan (volt) dan I 

adalah arus (Ampere). 

A

l
R 

   (2.7) 

ρ merupakan nilai hambat jenisnya (Ωm), l adalah panjang lapisan film tipis (m) 

dan A merupakan luas penampang film tipis (m
2
). Selanjutnya mengukur 
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konduktivitas yang merupakan kebalikan dari hambat jenis. Nilai konduktivitas 

dapat diperoleh dari persamaan: 




l
     (2.8) 

dimana σadalah konduktivitas listrik (Ω/cm), l adalah panjang lapisan film tipis 

(m), dan ρ merupakan nilai hambat jenisnya (Ωm). 

2.6 Spin Coating 

Berbagai macam metode pelapisanmaterial telah dikembangkan 

untukmendukung perkembangan teknologimaterial. Secara garis besar ada dua 

macam metode pembuatan lapisan yaitu metodekonvensional dan sol-gel. Spin 

coating, dip coating, electrophoresis, thermoporesis, dan settling (sedimentation) 

merupakan bagiandari metode sol-gel. Metode pelapisan spin coating merupakan 

metode sol-gel yangpaling mudah, murah, dan sederhana. Faktor penting lain 

dalamproses spin coating adalah kestabilan putaran yang dikeluarkan dan 

kemampuan untukmenghasilkan nilai kecepatan putaran yangsama dengan nilai 

yang diperintahkan. 

Coating (pelapisan) adalah proses untuk melapisi suatu bahan dasar 

(substrat) dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan pelapisan (coating) adalah 

memberi perlindungan pada material. Tingkat proteksi dari pelapisan tergantung 

pada sistem keseluruhan dari pelapisan yang terdiri dari jenis pelapisan, substrat 

logam dan preparasi permukaan. Walaupun demikian terdapat juga beberapa 

fungsi yang lebih khusus dari coating (pelapisan) ini misalkan untuk memberikan 
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gaya apung negatif (negative buoyancy force), memberikan fungsi anti slip pada 

permukaan substrat dan beberapa fungsi lainnya. 

Spin coating berasal dari dua kata yaitu ‘spin’ dan ‘coating’. Bila 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ‘spin’ berarti putaran, dan ‘coating’ 

berarti pelapisan. Secara singkat spin coating diartikan sebagai suatu metode 

pelapisan dengan menggunakan putaran. Sejumlah mesin yang digunakan untuk 

coating spin disebut coater spin atau spinner. Metode spin coating adalah suatu 

proses yang mudah dan umum dilakukan untuk pelapisan polimer pada wafer 

silicon. Setelah penetesan pelapisan pada wafer, tingkat pelapisan dikendalikan 

oleh gaya sentrifugal dari putaran yang tegak lurus dengan wafer. Pada kecepatan 

putaran yang rendah, bahan pelapis menyebar pada wafer, pada kecepatan putaran 

yang tinggi (2000-4000 rpm) akan membentuk film tipis. 

Metode spin coating adalah suatu cara yang sederhana dan efektif untuk 

membuat film tipis dengan variasi ketebalan dikendalikan parameter waktu dan 

kecepatan putaran juga kekentalan dan kerapatan dari bahan pelapis yang 

digunakan. Semakin tinggi kecepatan sudut putar, lapisan yang diperoleh akan 

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

dasarnya, Proses spin coating dibagi menjadi empatyaitu tahap deposisi, spin-up, 

spin-off, danevaporasi.  

Tahap pertama, deposisi yaitu dimulai darimeteteskan cairan pelapisberupa 

gel di atas substrat. Tahapdeposisi substrat dalam keadaan  belum diputar. 

Kemudianpada tahap berikutnya substrat mulai diputar.Akibat gaya sentrifugal 
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cairan menjaditersebar secara radial keluar dari pusatputaran menuju tepi 

piringan. Pada tahap inisubstrat mengalami percepatan.  

Tahap kedua, spin-up yaitu laju putaranmulai konstan, artinya tidak ada 

percepatansudut pada substrat.  

Tahap ketiga,spin-off yaitu sebagian cairan yang berlebih akan menujuke 

tepi substrat dan akhirnya terlepas darisubstrat membentuk tetesan-

tetesan.Semakin menipis lapisan yang terbentuksemakin berkurang tetesan-tetesan 

yangterbuang. Hal ini dipengaruhi oleh adanyapenambahan hambatan alir dan 

viskositaspada saat lapisan semakin tipis.  

Tahap keempat, evaporasimerupakan mekanismeutama dari proses 

penipisan lapisan. Ketebalan lapisan yang terbentukditentukan oleh dua parameter 

utama yaituviskositas dan laju putaran (angular speed)disamping parameter -

parameter lainnyaseperti waktu dan kerapatan cairan. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Secara garis besar penelitian ini mencakup tiga tahap berupa sintesis 

polimer PANi, preparasi substrat, dan deposisi film tipis PANi doping 

H2SO4dengan spincoating di atas substrat kaca dan substrat PCB dilanjutkan 

dengan karakterisasi sampel film tipis dan analisis data hasil karakterisasi. 

Penelitian ini merupakan kajian dan penelaahan yang bersifat eksperimental.Film 

tipis yang telah ditumbuhkan kemudian dikarakterisasi. Data hasil karakterisasi 

selanjutnya digrafiskan, dianalisis, dideskripsikan dan diinterpretasikan dengan 

merujuk referensi terkait. Dalam penelitian ini dikaji struktur ikatan polimer, sifat 

optik dan sifat listrik film tipis PANi doping H2SO4 yang dideposisikan dengan 

metode spin coating. 

Karakterisasi menggunakan FT-IR(Fourier Transform Infrared) 

karakterisasi struktur dilakukan di laboratorium UGM Yogyakarta dan untuk 

karakterisasi sifat optik menggunakan spektrometer UV-vis dilakukan di 

laboratorium UNS Surakarta sedangkan untuk karakterisasi sifat listrik 

menggunakan I-V meter dilakukan di laboratorium fisika film tipis UNNES 

Semarang. 

3.1 Pelaksanaan Eksperimen 

3.1.1 Sintesis Polimer PANi 

Dalam penilitian ini, polianilin disintesis dengan metode polimerisasi 

interfasial sistem dua fasa larutan yaitu fasa organik dan fasa air (aqueous). Fasa 
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organik adalah campuran dari anilin (C6H5NH4) dan toluena, sedangkan fasa air 

merupakan campuran dari aquades, larutan asam dan Amonium peroxodisulfate 

(APS/(NH4)S2O8). Penelitian ini, menggunakan larutan asam sulfat (H2SO4) 

sebagai dopan pada fasa air. PANi dengan dopan H2SO4 dibuat dengan sintesis 

pertama adalah membuat dua fasa larutan, yaitu pertama fasa organik dengan 

mencampurkan 1 M monomer Anilin dengan larutan Toluene dan yang kedua 

adalah fasa air dengan mencampurkan  larutan oksidan (NH4)S2O8 atau APS, 

H2SO4dan aquades.  

Sesuai perhitungan, dalam penelitian ini  fasa organik menggunakan anilin 

sebanyak 4.557 ml dan toluena sebanyak 45.443 ml. Fasa air menggunakan APS 

sebanyak 0.6 gr. Perbandingan volume yang digunakan H2SO4 juga berbeda 

sesuai variasi molar dopannya, yaitu 0.5 M; 1 M; 1.5 M; dan 2 M berturut turut 

adalah 1.4 ml; 2.8 ml; 4.2 ml; dan 5.6 ml sedangkan masing masing volume 

aquades sebanyak 48.6 ml; 47.2 ml; 45.8 ml; dan 44.4 ml. Produk berupa endapan 

polianilin dikumpulkan dan dicuci melalui filtrasi dengan larutan H2SO4 0.2 M 

dibuat dari campuran volume H2SO4  sebanyak 1.11 ml sedangkan aquades 98.89 

ml. Hasil saringan pertama, dicuci dengan H2SO4 0.2 M untuk distrirer lalu 

disaring kembali. 

Endapan PANi yang dihasilkanselanjutnya, dibilas berulang dengan 

menggunakan  aquades, aseton dan terakhir aquades. Setelah diperolah hasil 

pencucian yang terakhir, PANi dalam bentuk suspensi dikeringkan selama 4-5 jam 

diatas hotplate dengan suhu 60
o
C-70

o
C. Setelah PANi mengering menjadi serbuk, 

kemudian dapat dikarakterisasi dengan FT-IR (Fourier Transform Infrared).Hasil 
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sintesis berupa serbuk polimer PANi doping H2SO4 yang ditambahkan larutan 

Dimethyl Sulfoxide (DMSO) untuk penumbuhan film tipis PANi doping H2SO4. 

Larutan PANi doping H2SO4 dibuat dengan mencampurkan serbuk PANi dan 

DMSO kemudian distirer dan dipanaskan. 

3.1.2 Preparasi Substrat 

Substrat dibutuhkan sebagai tempat untuk penumbuhan film tipis. Pada 

penumbuhan film tipis PANi doping H2SO4 substrat yang digunakan adalah kaca 

dan PCB.Substratkaca dipotong dengan ukuran kurang lebih (2x1) cm
2
 untuk 

karakterisasi UV-vis dan substrat PCB untuk karakterisasi I-V meter. Setelah itu, 

substrat dicuci dengan air sabun, aquadest, metanol, aquadest, aseton dan aquadest 

untuk menghilangkan kotoran (minyak dan lemak) yang menempel pada 

permukaan substrat masing-masing 15 menit dibersihkan denganultrasonik bath. 

Terakhir substrat dikeringkan diatas hotplate dalam gelas ukur pada suhu 80-90
o
C. 

3.1.3 Deposisi Film Tipis PANi 

Penumbuhan film PANi dengan metode spin coating dilakukan di atas 

substrat kaca. Sebelum ditumbuhkan dengan spin coating PANi doping H2SO4 

dalam bentuk bubuk dilarutkan dengan larutan Dimethyl Sulfoxide (DMSO). 

Sesuai perhitungan DMSO yang digunakan sebanyak 15 ml dengan campuran 

serbuk PANi doping H2SO4 0.013 gr. Campuran PANi doping H2SO4 dan DMSO 

distrirer sampai mengental kira kira selama 45-60 menit dengan suhu pemanasan 

80-90
o
C. Setelah mengental, larutan PANi ditumbuhkan dengan metode spin 

coating untuk dijadikan film tipis dengan langkah langkah sebagai berikut : 
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1. Mengatur kecepatan putaran spin coating 

2. Memasang  substrat kaca preparat di atas spin coating 

3. Meneteskan gel PANi di atas subtrat kacakemudian diputar selama 15 

detik. 

 

Gambar 3.1Spin Coating Gambar 3.2 Tempat deposisi film 

4. Memanaskanfilm tipis PANi yang sudah ditumbuhkan pada hot plate. Hal 

ini bertujuan untuk menghilangkan sisa pelarut pada film. Namun untuk 

karakterisasi I-V meter untuk mengetahui nilai konduktivitas, dilakukan 

dua perlakuan. Perlakuan pertama, setelah ditumbuhkan di atas substrat 

PCB, tidak disertai pemanasan sedangkan perlakuan kedua setelah film 

tipis ditumbuhkan di atas substrat PCB disertai pemanasan dengan 

temperature 60
0
C. Hal ini, dilakukan untuk mengetahui nilai 

konduktivitas dalam kondisi basah dan kering. Penumbuhan film tipis 

PANi doping H2SO4 dilakukan pada temperatur ruang. 

Parameter Penumbuhan Film tipis PANi doping H2SO4 dengan metode 

spin coatingdi atas substrat kaca preparat dan PCB pada kondisi temperatur ruang 

seperti pada Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Parameter Penumbuhan Film tipis PANi doping H2SO4 di atas 

substrat kaca preparat dan PCB pada kondisi temperatur ruang. 

N Sampel Konsentrasi  

H2SO4(M) 

Kecepatan 

Putar(rpm) 

Lama 

Penumbuhan(detik) 

1 PANi-0.5M 0,5 600 15 

2 PANi-1M 1 600 15 

3 

4 

PANi-1.5M 

PANi-2M 

1,5 

2 

600 

600 

15 

15 

 

3.2 Karakterisasi Film Tipis  

Film tipis PANi yang telah dideposisikan dianalisis dengan teknik 

karakterisasi yang berbeda. Karakterisasi dilakukan bertujuan memperoleh 

informasi mengenai struktur ikatan polimer, sifat optik serta sifat listrik film tipis 

yang dideposisi. 

3.2.1 FT-IR (Fournier Transform-Infra Red) Spektrometer 

FT-IR (Fourier Transform Infrared) spektrofotometer 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. Hasil spektrum menunjukkan absorbansi dan 

transmisi molekul yang menggambarkan rekaman data molekul dari sampel 

tersebut.  

Aplikasi FT-IR memberikan informasi untuk menentukan struktur molekul 

pada polimer, indentifikasi senyawa berikata kovalen, mengetahu kemurnian 

bahan, dan gugus fungsi dari molekul. Struktur ikatan polimer PANi doping 



29 

 

29 

 

H2SO4dapat diketahui dari karakterisasi dengan FT-IR. Atom-atom di dalam suatu 

molekul tidakdiam melainkan bervibrasi (bergetar). Jika sinar inframerah 

dilewatkan melalui sampel senyawaorganik, maka terdapat sejumlah frekuensi 

yang akan diserap, ada yang diteruskan dan ada yangditransmisikan tanpa diserap. 

Karakterisasi FT-IR dilakukan dengan pengamatan hasil data rekaman data pada 

bilangan gelombang 500-4000 cm
-1

. Proses karakterisasi dan sistem FTIR terlihat 

seperti Gambar 3.3 dan 3.4. 

 

Gambar 3.3 Skema Proses Karakterisasi FTIR 

 

Gambar 3.4 Skema Sistem FTIR 

 

3.2.2 Spektrometer UV-vis 

Nilai transmitansi dan absorpsi dari film tipis PANi dapat diketahui 

dengan menggunakan spektrometer UV-vis. Dari karakterisasi ini dapat diketahui 

pada rentang panjang gelombang berapakah proses penyerapan terbaik pada film 
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yang sudah ditumbuhkan. Data yang diperoleh dari spektrum UV-vis dapat berupa 

transmitansi, reflektansi dan absorpsi.Transmitansi merupakan perbandingan 

antara intensitas cahaya mula mula (I0) dengan intensitas cahaya setelah melewati 

suatu material (I) yang dinyatakan dalam persamaan: 

I

I
T 0

   (3.2) 

dengan T menyatakan besarnya transmitansi material yang dinyatakn dalam 

presentase (%). 

Dengan asumsi bahwa besarnya intensitas radiasi berkurang secara eksponensial 

terhadap ketebalan film sehingga dapat dinyatakan dalam persamaan berikut: 

abeII  0    (3.3) 

Selanjutnya persamaan 3.2 disubtitusikan ke dalam persamaan 3.3 maka 

diperoleh persamaan : 

abeT   abT ln  

b

T
a

ln
   (3.4) 

dengan a menyatakan koefisien absorpsi dari suatu bahan dan b adalah ketebalan 

bahan.Selain nilai transmitasni dan absorpsi, besarnya celah pitaenergi Eg dari 

film dapat diperoleh dengan ektrapolasi linier terhadap sumbu energi foton dari 

grafik hubungan antara kuadrat koefisien absorpsi a
2
 terhadap energi foton E 

menggunakan persamaan 3.4. Karakterisasi UV-vis dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat seperti pada Gambar 3.6 dan skema pengukuran terlihat seperti 

pada Gambar 3.5.   
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Gambar 3.5 Skema Pengukuran UV-vis 

 

Gambar 3.6 Alat karakteristik UV-vis 

 

3.2.3 Charge Couple Digital (CCD) Mikroskop MS-804 

Charge Coupled Digital (CCD) Mikroskop MS-804 merupakan 

sistemmikroskop video yang mengintegrasikan optik, serat optik dan komponen 

CCD.MS-804 mikro-inspeksi menggabungkan kinerja tinggi dengan fleksibilitas 

dankemudahan penggunaan dengan teknologi kamera CCD yang 

dikombinasikandengan multi-exposure, pencahayaan intensitas tinggi dan kuat 

LED untukakuisisi cepat dan tajam, gambar resolusi tinggi (1280 x 960 

piksel).Memungkinkan bagian dari subjek yang terlalu gelap atau terang pada 

sistem lainyang akan terlihat jelas dan ditangkap dalam satu gambar dengan 

Posisi sampel 

yang dibuat 
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mengubahkamera kecepatan rana dan menggabungkan gambar terang dan gelap. 

Sebuahfitur pembesaran digital baru memungkinkan perbesaran cepat dari 

fiturkepentingan meningkatkan efisiensi kerja.MS-804 memanfaatkan kemajuan 

terbaru dalam analisis gambar digitaluntuk memberikan hasil akurat, namun 

menggunakan sistem inspeksi untukmemeriksa dimensi termasuk linier dan sudut 

pengukuran, pengukuran daerah dan srtuktur permukaan suatu sampel.  

3.2.4 I-V Meter 

I-V meter merupakan alat yang digunakan untuk pengukuran nilai 

konduktivitas maupun nilai resistivitas listrik. Pengukuran konduktivitasfilm tipis 

PANi doping H2SO4 dilakukan dengan menggunakan I-V Meter ELKAHFI 100. 

Karakteristik I-V merupakan suatu hubungan fisis antara arus dan tegangan. 

Pengukuran ini dilakukan untuk memperoleh nilai arus listrik (I) untuk tegangan 

panjar dc (V) yang diubah-ubah dengan menggunakan sumber tegangan variabel 

yang dapat diubah-ubah pada tegangan tertentu. Sistem pengukuran I-V dilakukan 

berbasis computer seperti pada Gambar 3.9 dan 3.10. 

 

(a)  (b) 

Gambar. 3.7 (a) Elkahfi 100 I-V Meter (b) Konektor 
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Gambar. 3.8Skema Pengukuran dengan I-V Meter 

 

Pengukuran I-V meter ini menggunakan metode two point probe. Metode 

ini memiliki dua probe yang masing masing berfungsi sebagai aliran tegangan dan 

arus seperti yang terlihat pada Gambar 3.9. Nilai arus dan tegangan dapat 

digunakna untuk mengetahui nilai hambatan totalnya dengan persamaan: 

RsRspR
I

V
R cT  22  (3.5) 

dengan Rcmerupakan hambatan kontak antara probe dengan semikonduktor, Rsp 

merupakan hambatan yang menyebar di bawah probe, dan Rs merupakan 

hambatan semikonduktor. 

 

Gambar 3.9. Skema Pengukuran Resistansi Film Tipis dengan Metode 

Two-point Probe (Schroder, 1990). 
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Nilai konduktivitas listrik dapat diukur dengan persamaan: 

 



1

   (3.6) 

dimana σadalah konduktivitas listrik (Ω/cm), l adalah panjang lapisan film 

tipis (m), dan ρ merupakan nilai hambat jenisnya (Ωm) sedangkan nilai resistivitas 

listrik dapat diketahui dengan persamaan: 

I

rV


2
   (3.7) 

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

dan I merupakan arus (ampere) 

3.3 Alur Penelitian  

Pelaksanaan eksperimen deposisi film tipis PANi dengan metode spin 

coating dapat ditunjukkan dengan diagram alir penelitian pada Gambar dibawah 

3.10 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Pembuatan Larutan 

PANi doping H2SO4 

Sintesis PANi doping H2SO4 

Mulai  

Preparasi 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Film tipis PANi doping H2SO4 yang akan ditumbuhkan dengan metode 

spin coating, merupakan hasil sintesis polimer PANi. Sintesis polimer PANi 

menggunakan metode polimerisasi interfasial. Metode ini dilakukan untuk 

menghasilkan PANi dengan morfologi nanoserat. Dalam polimerisasi interfasial 

ada beberapa faktor yang memepengaruhi ukuran partikel PANi yang dihasilkan, 

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

(Bitao Su et al., 2007). Berdasarkan faktor faktor yang mempengaruhi, penelitian 

ini, mengambil salah satu faktor yaitu variasi konsentrasi dopan. Dopan yang 

digunakan adalah H2SO4, dengan variasi konsentrasinya 0.5 M, 1 M, 1.5 M, 2M.  

4.1 Sintesis PANi doping H2SO4  

Dalam penelitian ini, proses polimerisasi interfasial berasal 

daripencampuran 2 fasa larutan, yaitu fasa organik dan fasa air. Fasa larutan 

pertama dengan mencampurkan 1 M monomer Anilin dengan larutan Toluene 

yang merupakan fasa organik dan yang kedua adalah fasa air dengan 

mencampurkan larutan oksidan (NH4)S2O8 atau APS, H2SO4 dan aquades. Kedua 

fasa larutan dicampur ke dalam satu gelas kimia tanpa diaduk, sehingga larutan 

menjadi terpisah karena perbedaan fasa. Campuran larutan anilin dan toluena 

berada di atas sedangkan campuran larutan (NH)4S2O8, H2SO4 dan aquades berada 

di bawah.  

36 
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Sesaat setelah pencampuran, dengan cepat mulai terbentuk polianilin pada 

batas dua fasa larutan dan dengan lambat berdifusi ke dalam lapisan air di bagian 

bawah. Pada saat yang sama, warna lapisan organik di bagian atas berubah warna 

menjadi oranye kemerahan akibat pembentukan oligomer Aniline. Proses ini 

dibiarkan sepanjang malam selama minimal 12 jam agar terjadi polimerisasi 

lengkap, namun dalam penelitian ini, proses dibiarkan selama 22 jam.Hasil 

sintesis berupa endapan berwarna hijau pada bagian bawah dari proses 

pencampuran kedua fasa. Proses polimerisasi terjadi sepanjang 22 jam yang 

mengakibatkan perubahan warna sepeti pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1. Perubahan warna pada proses polimerisasi interfasial PANi 

doping  H2SO4 

 

Produk berupa endapan polianilin dikumpulkan dan dicuci melalui filtrasi 

dengan larutan H2SO4 0.2 M dibuat dari campuran volume H2SO4  sebanyak 1.11 

ml sedangkan aquades 98.89 ml. Hasil saringan pertama, dicuci dengan H2SO4 0.2 

M untuk distrirer lalu disaring kembali. Selanjutnya hasil saringan pertama, 

dibilas lagi dengan aquades kemudian distirer lagi lalu disaring kembali. Begitu 
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pula hasil saringan kedua, hasilnya dibilas kembali dengan aseton dan yang 

terakhir hasil saringan ketiga dibilas dengan aquades untuk menghilangkan sifat 

asamnya (Fachry, 2005) Hasil pencucian endapan PANi doping  H2SO4 dapat 

dilihat pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.2. Proses pencucian melalui filtrasi PANi doping H2SO4 

Setelah diperolah hasil pencucian yang terakhir, PANidoping H2SO4dalam 

bentuk suspensi dikeringkan selama 6-7 jam diatas hotplate dengan suhu 60
o
C-

70
o
C. Serbuk PANi doping H2SO4 sperti yang terlihat pada Gambar 4.3kemudian 

dapat dikarakterisasi dengan FT-IR (Fourier Transform Infrared). 

 

Gambar 4.3 Hasil serbuk PANi doping H2SO4 

4.1.1 Karakterisasi FTIR 

FTIR merupakan metode yang paling umum dari spektroskopi inframerah. 

Spektrum inframerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelembaban, 

suhu, tekanan dalam persiapan sampel, penyimpanan dan berlangsungnya 
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pengolahan sampel. Karakterisasi FTIR dapat membedakan antara cincin benzoit 

dan cincin quinoid dalam daerah spketrum dengan rentang 1400-1600 cm. Uji 

spektroskopi FT-IR juga dapat digunakan untuk melihat gugus fungsional sampel 

PANi yang telah disintesis. Serbuk PANi doping H2SO4hasil polimerisasi 

interfasial dikarakterisasi dengan menggunakan FT-IR dengan mencampurkan 

serbuk PANi doping H2SO4 dan serbuk KBr yang dihaluskan kemudian dijadikan 

pelet.  

Data yang diperoleh berupa grafik yang menunjukkan puncak puncak dari 

polimer PANi doping H2SO4 yang menunjukkan hubungan antara wave number 

(cm
-1

) dan % transmitansi.Nilai puncak-puncak dari grafik dapat digunakan untuk 

mengetahui struktur ikatan atau molekul PANi dopingH2SO4. Bilangan 

gelombang yang muncul pada pengujian mengacu pada referensi hasil penelitian 

Mhammed (2014) dan Vivekenandan (2011) serta yang lainnya. 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. Jika molekul menyerap energi akan terjadi perubahan energi 

vibrasi dan energi rotasi (Day dan Underwood, 2001). Penyerapan energi pada 

berbagai frekuensi dapat direkam oleh spektrofotometer inframerah dan diplot 

sebagai fungsi frekuensi atau panjang gelombang radiasi (1/cm) serta transmitansi 

(%T) (Kanget al., 1998). Pada suhu kamar, setiap ikatan molekul senyawa 
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mempunyai frekuensi yang karakteristik akan terjadi vibrasi regangan (stretching 

vibrations) dan vibrasi tekukan (bending vibrations) dimana, sinar inframerah 

dapat diserap pada frekuensi tersebut (Suseno dan Sofjan, 2008). Hasil 

karakterisasi FTIR PANi doping H2SO4  berdasarkan variasi konsentrasi molar 

dapat dilihat pada Gambar 4.4 sampai Gambar 4.7. Gambar 4.4 menunjukkan 

Spektrum serapan PANi doping H2SO4 0.5 M, memiliki puncak utama 617.22 cm
-

1
 dan pita vibrasi merupakan tekukan (bending) C-H pada 1118.71 cm

-1
. Pita 

vibrasi regangan (stretching) C-N pada 1249.87 cm
-1

 dan 1303.88 cm
-1

, namun 

pada 1303.88cm
-1

juga merupakan pita vibrasi kepekatan sulfur  (strong sulfur) 

(S=O). Perwakilan cincin benzoid dan qunoid terdapat pada 1489.05 cm
-1

, yang 

merupakan ikatan rangkap pita vibrasi  (stretching)C=N, dan pada 1573.91 cm
-1

 

merupakan ikatan rangkap C=C. 

 

Gambar4.4. Grafik hasil spektrum FTIR untuk PANi yang didoping oleh 0.5M 

H2SO4 
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Spektrum serapan FT-IR PANi dengan dopan H2SO4 1 M pada Gambar 

4.5 menunjukkan puncak utama pada 586.36 cm
-1

dan pita vibrasi tekukan 

(bending) C-H pada 1072.42 cm
-1

. Pita vibrasi lainnya yaitu pita vibrasi regangan 

(stretching)C-N pada 1257.59 cm
-1

 dan 1381.03cm
-1

, namun pada pita vibrasi 

1381.03cm
-1

juga menunjukkan pita vibrasi kepekatan (sulfur 

(sulfuric,stretching,strong). Perwakilan cincin benzoid dan qunoid terdapat pada 

1427.32 cm
-1

 yang merupakan ikatan rangkap pita vibrasi  (stretching)C=N, dan 

pada1635.64 cm
-1

 merupakan ikatan rangkap C=C. 

 

Gambar4.5. Grafik hasil spektrum FTIR untuk PANi yang didoping oleh 1M 

H2SO4 

 

Spektrum serapan FT-IR PANi dengan dopan H2SO4 1.5 M pada Gambar 

4.6 menunjukkan puncak utama pada 578.64 cm
-1

dan pita vibrasi tekukan 

(bending) C-H pada 1118.71 cm
-1

. Pita vibrasi lainnya, yaitu pita vibrasi regangan 

(strectching) C-N pada 1234.44 cm
-1

dan 1296.16 cm
-1

. Perwakilan cincin benzoid 
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dan qunoid terdapat pada 1442.75 cm
-1

 dan 1481.33 cm
-1

 yang merupakan ikatan 

rangkap pita vibrasi (stretching)C=Ndan pada1581.63cm
-1

 merupakan ikatan 

rangkap C=C. 

 

Gambar4.6. Grafik hasil spektrum spektroskopi FTIR untuk PANi yang didoping 

oleh 1.5 M H2SO4 

 

Spektrum serapan FT-IR PANi dengan dopan H2SO4 2 M pada Gambar 

4.7 menunjukkan puncak utama pada 594.08 cm
-1

dan pita vibrasi tekukan 

(bending) C-H pada 1118.71 cm
-1

. Pita vibrasi lainnya yitu pita vibrasi regangan 

(streching) pada 1234.44 cm
-1

, 1296.16 cm
-1

 dan 1396.46 cm
-1

. Pita vibrasi pada 

1396.46 cm
-1

 juga menunjukkan kepekatan (sulfur (sulfuric,stretching,strong) 

S=O. Perwakilan cincin benzoid dan qunoid terdapat pada 1473.62cm
-1

 yang 

merupakan ikatan rangkap pita vibrasi (stretching)C=Ndan pada1566.20 cm
-1

 

merupakan ikatan rangkap C=C. 



42 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Grafik hasil spektrum FTIR untuk PANi yang didoping oleh 2 M 

H2SO4 

 

Spektra transmitansi FT-IR terlihat bahwa struktur molekul yang tebentuk 

dari variasi konsentrasi dopan H2SO4 menunjukkan puncak puncak utama pada 

rentang panjang gelombang 570-670 cm
-1

 dan  hasilyang  penting pula untuk 

diamati pada panjang gelombang 1050-1120 cm
-1

menunjukkan pita vibrasi 

tekukkan (bending) C-H. Panjang gelombang 1200-1300 cm
-1

yang menunjukkan 

pita vibrasi regangan (stretching) C-N, dan juga pada panjang gelombang 1300-

1400 cm
-1

 merupakan perwakilan  cincin aromatik sulfur. Perwakilancincin 

benzoid dan qunoid terdapat pada rentang panjang gelombang  1400-1600 yang 

merupakan ikatan rangkap pita vibrasi (stretching)C=Ndan ikatan rangkap C=C. 

Berdasarkan grafik yang diperoleh dari hasil karakterisasi FTIR, 

perbandingan masing masing variasi konsentrasi molar doping menunjukkan 

perubahan nilai transmitansi seperti pada Gambar4.8 
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Gambar 4.8. Grafik hasil spektrum  serbuk PANi doping H2SO4FTIR 

variasi konsentrasi molardoping terhadap % transmitansi 

 

Gambar 4.8 menunjukkan pergeseran puncak puncak utama, pita vibrasi 

regangan (streching)C-N, pitavibrasi tekukkan (bending)C-H dan pita vibrasi 

kepekatan sulfur(sulfuric,stretching,strong) S=O. Pendopingan dengan H2SO4 

yang sesuai variasi konsentrasi yaitu 0.5M, 1M, 1.5M, dan 2M mengalami 

pergeseran pada puncak yang menunjukkan pergeseran pada rentang bilangan 

gelombangnya. Hasil karakterisasi FTIR serbuk PANi doping H2SO4variasi 

konsentrasi molar sesuai dengan rujukan Mhammed (2014) yang menunjukkan 

terjadinya reaksi protonasi atau penambahan H
+
 pada rantai ikatan PANi yang 

disebabkan penambahan doping H2SO4 seperti pada Gambar 4.9.  

 

Gambar 4.9 Struktur ikatan PANi karena penambahan doping H2SO4  
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PANi yang mempunyai dua bagian ikatan yaitu ikatan amina dan imina 

mengalami perubahan yang disebabkan karena penambahan doping H2SO4. 

Penambahan doping ini, menjadikan atom Nterprotonasi karena penambahan 

H
+
pada bagian ikatan imina (-N=)namun pada bagian ikatan amina (-NH=) tidak 

terjadi reaksi dikarenakan sudah terdapat proton H
+
. Atom H

+
tidak membuat 

ikatan baru namun hanya menempel saja pada atom N. Penambahan doping 

H2SO4 ini juga mengakibatkan terjadi ikatan rangkap C=N sebagai perwakilan 

cincin benzoid dan qunoid seperti yang ditunjukkan dari hasil karakterisasi FTIR. 

Berikut merupakan rujukanMhammed(2014)yang menunjukkan nilai bilangan 

gelombang terhadap puncak puncak  PANi doping H2SO4 yang berdasarkan jenis 

ikatan polimernya seperti Tabel 4.1.  

Tabel 4.1Rujukan Pengelompokan Puncak FTIR pada sampel PANi doping 

H2SO4 

 

Variasi konsentrasi mulai dari 0.5M sampai 2M mengalami kenaikan 

pergeseran yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhi, salah satunya adalah intensitas PANi doping H2SO4yang 

bergantung pula pada faktor tertentu seperti ukuran polimer, sifat pelarut polimer 

dan juga doping. PANi doping H2SO4 jika dibandingkan puncak puncak yang 
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dimiliki berdasarkan variasi konsentrasi molar terlihat terjadi perubahan serta 

mengalami pergeseran. Perubahan yang terjadi dikarenakan perbedaan konsentrasi 

PH dalam larutan saat berlangsungnya reaksi.Hasil pengelompokan puncak 

puncak FTIR berdasarkan rentang bilangan gelombang PANi doping H2SO4 

seperti pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 Pengelompokan puncak puncak FTIR berdasarkan rentang bilangan 

gelombang PANi doping H2SO4 

 

Puncak puncak pada grafik hasil karakterisasi FTIRberdasarkan variasi 

konsentrasi molar juga mempelihatkan adanya ikatan kepekatan sulfur, sehingga 

sulfur terlihat sebagai doping yang terjaadi pada rantai polimer. Dopan H2SO4 

terbukti berinteraksi dengan polianilin dengan menyumbang hidrogen sulfat (H
+
) 

yang menjadikan perubahan struktur ikatan PANi seperti pada rujukan 

olehmaupun Vivekanandan et al.,(2011). 
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4.2Preparasi Deposisi Film Tipis PANi doping H2SO4 

Film tipis PANi doping H2SO4 telah berhasil ditumbuhkan dengan metode 

spin coatingyang terdiri dari 4 variasi konsentrasi molar yaitu 0.5M, 1M, 1.5M, 

dan 2M. Penumbuhan film tipis ini dilakukan dengan pembuatan larutan PANi 

doping H2SO4. Larutan PANi doping H2SO4 dibuat dari hasilsintesis berupa 

serbuk PANi doping H2SO4 yang ditambahkan larutan Dimethyl Sulfoxide 

(DMSO). Penambahan larutan DMSOpada serbuk polimerPANi doping H2SO4 

menggunakan perbandingan 60% yaitu 6:10 dimana volume DMSO 15 ml dan 

serbuk polimer PANi doping H2SO4 sebanyak 0.031 gr. Campuran PANi doping 

H2SO4dan DMSO distrirer sampai mengental kira kira selama 45-60 menit dengan 

suhu pemanasan 80-90
o
C seperti pada Gambar 4.10 (a) dan menghasilkan larutan 

PANi doping H2SO4 seperti pada Gambar 4.10 (b) 

 

(a) (b) 

 

Gambar 4.10 (a) Proses pembuatan larutan PANi doping H2SO4 (b) Hasil 

larutan PANi doping H2SO4 

 

Studi awal penumbuhan film tipis PANi doping H2SO4 dilakukan di atas 

substrat kaca dan substrat PCB dengan variasi konsentrasi molar dopan H2SO4 

saat sintesis polimer PANi.Penumbuhan fim tipis PANi doping H2SO4di atas 
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substrat kaca dengan menggunakan metode spin coating pada kecepatan 

putaran600 rpm dengan waktu pemutaran selama 15 detik. Film tipis yang telah 

ditumbuhkan di atas substrat PCB juga ditumbuhkan dengan kecepatan dan waktu 

putaran yang sama, namun mempunyai dua perlakuan yang berbeda, yaitu 

perlakuan pertama adalah tanpa pemanasan setelah penumbuhan sedangkan 

perlakuan kedua, disertai pemanasan dengan temperature 60
0
C karena untuk 

mengetahui nilai konduktivitas pada kondisi basah dan kering. Proses 

penumbuhan dengan metode spin coating dan hasil film tipis PANi H2SO4 yang 

ditumbuhkan diatas PCB terlihat seperti Gambar 4.11 (a), (b) 

 

(a)  (b) 

Gambar 4.11 (a) Penumbuhgan film tipis PANi H2SO4 (b) Hasil film tipis 

yang ditumbuhkan di atas PCB 

 

 4.2.1 Karakterisasi UV-vis 

 Karakterisasi sifat optik film tipis PANi doping H2SO4melalui 

pengukuran spektrometer UV-vis dengan panjang gelombang 250 nm sampai 

dengan 800 nm. Spektrum yangdiperoleh adalah grafik hubungan antara 

transmitansi (%) terhadap panjang gelombang (λ). Transmitansi optik dipengaruhi 

oleh jumlah konsentrasi doping yang sesuai, sehingga membuat struktrut ikatan 

polimer yang terbentuk memiliki kualitas yang baik yang berarti film tipis yang 
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ditumbuhkan secara merata dan homogen. Film tipis yang berkualitas baik 

merupakan film yang dapat mengabsorpsi seluruh spektrum cahaya tampak. Hasil 

karakterisasi menggunakan UV-vis berupa grafik perbandingan nilai transmitansi 

terhadap panjang gelombang dari film tipis PANi doping H2SO4 berdasarkan 

variasi molar ditunjukkan pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Grafik transmitansi film tipis PANi doping H2SO4 

berdasarkan variasi konsentrasi molar di atas substrat kaca. 

 

Gambar 4.12menunjukkan perbandingan nilai transmitansi untuk film tipis 

PANi doping H2SO4 untuk variasi konsentrasi 0.5M, 1M, 1.5M, dan 2M yang 

ditumbukan di atas substrat kaca. Informasi yang didapatkan dari gambar 4.11 

adalah film yang ditumbuhkan memiliki nilai transmitansi yang bervariasi tiap 

tiap sampel. Panjang gelombang pendek, menandakan tidak ada foton yang 

ditrasmitasikan. Jika dilihat pada panjang gelombang yang lebih panjang, nilai 

transmitansi yang dihasilkan secara berurutan yaitu mencapai 57%, 97%, 96%, 
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dan 93% untuk masing masing film tipis PANi doping H2SO4 untuk variasi 

konsentrasi 0.5M, 1M, 1.5M, dan 2M. Tiap tiap sampel menunjukkan perubahan 

nilai transmitansi pada rentang panjang gelombang (λ) 300 nm sampai 800 nm 

yang merupakan daerah panjang gelombang tampak. Jika dilihat disekitar 

transmisi fundamental yaitu pada saat foton diserap oleh elektron untuk pindah 

dari pita valensi ke pita konduksi (direct gap) yaitu pada daerah panjang 

gelombang ~300 nm hingga ~311 tampak perubahan kurva transmitansi yang 

cukup besar untuk keempat film tipis. 

Hasil analisis spektrometer UV-vis teramati bahwa film tipis PANi doping 

H2SO4 untuk variasi konsentrasi 0.5M memiliki nilai transmitansi mencapai 80%. 

Rentang spektrum cahaya yang ditransmisikan oleh film tipis H2SO4 untuk variasi 

konsentrasi 0.5M adalah pada panjang gelombang ~311 nm sampai 800 nm. Film 

tipis PANi doping H2SO4 dengan penambahan konsentrasi molar mengakibatkan 

penambahan pula untuk nilai transmitansi. Hal ini terlihat untuk film tipis PANi 

doping H2SO4 untuk variasi konsentrasi 1M dan 1.5M menunjukkan nilai 

transmitansi 97% dan 96% dengan spektrum cahaya yangditransmisikan pada 

rentang ~305 nm sampai ~800 nm dan ~301 nm sampai ~800 nm. Film tipis PANi 

doping H2SO4untuk variasi konsentrasi 2M mengalami penurunan nilai 

transmitansi yaitu 93%, hal ini bisa saja dikarenakan kejenuhan larutan PANi 

doping H2SO4 yang digunakan untuk film tipis. Penurunan film tipis pada 

konsentrasi 2M ini, menunjukkan spektrum transmisi pada rentang ~300 nm 

sampai ~800 nm. Hasil penelitian ini juga bersesuaian dengan Nazarzadeh, et al. 
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(2011) bahwa spektrum transmitansiPANi doping H2SO4berada pada rentang 

panjang gelombang 300 nm sampai 800 nm. 

Penurunan nilai transmitansi pada variasi konsentrasi 1.5M dan 2M 

dikarenakan penambahan doping  H2SO4yang bersifat oksidator sehingga mudah 

menjenuhkan larutan yang digunakan untuk film tipis PANi doping H2SO4. Hasil 

ini juga bersesuaian dengan penelitian Al-Tememee (2012) yang melaporkan 

bahwa menurunnya nilai transmitansi seiring dengan konsentrasi doping yang 

bertambah. Transmitansi optik dapat juga dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi 

doping yang sesuai, apabila penambahan doping yang sesuai maka dapat membuat 

atom atom pada film tipis PANi doping H2SO4 dapat terdeposisi secara merata 

dan homogen (Siswanto, 2006). Plot grafik pada Gambar 4.12.secara keseluruhan 

memperlihatkan bahwa film tipis PANi doping H2SO4memiliki nilai trasmitansi 

yang tinggi kecuali film tipis PANi doping H2SO4 dengan konsentrasi 0.5 M, hal 

ini dapatdikarenakan ketidakhomogenan larutan PANi doping H2SO4 yang 

digunakan untuk penumbuhan lapisan film tipis PANi doping H2SO4. 

Ketidakhomogen larutan PANi doping H2SO4 menyebabkan lapisan film tipis 

PANi doping H2SO4 memiliki permukaan yang berongga seperti pada Gambar 

4.13.  
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Gambar 4.13 Hasil Mikroskop MS-804 (CCD) Film tipis PANi doping H2SO4 

variasi konsentrasi dopan  

 

Selain nilai transmitansi, besarnya nilai celah energi (Eg/band gap) dari 

suatu film tipis dapat diketahui dengan ekstrapolasi linier terhadap nilai sumbu 

energydari grafik hubungan kuadrat koefisien absorbsi terhadap energi 

(Sugianto,2005).Penentuan nilai band gap dari film tipis PANi doping H2SO4yang 

ditumbuhkan dengan perbedaan konsentrasi doping adalah dengan cara menaris 

garis ektrapolasi pada grafik hubungan antara energi foton (eV) terhadap koefisien 

absorbsi (a
2
). Nilai band gap dari masing masing film tipis PANi doping H2SO4 

berdasarkan variasi konsentrasi 0.5M, 1M, 1.5M, dan 2M secara berurutan yaitu 

sebesar 4.50 eV, 4.30 eV, 4.20 eV dan 4.10 eV.  

Penambahan doping H2SO4 telah berhasil menyempitkan nilai band gap 

dari film tipis PANi doping H2SO4. Pendopingan menggunakan H2SO4 

menunjukkan kecenderungan pergeseran panjang gelombang yang berarti 

peningkatan pembawa muatan bebas (polaron) antar pita. Seiring bertambahnya 
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konsentrasi molar doping H2SO4akan menyebabkan semakin banyak jumlah 

pembawa muatan bebas (polaron) lebih banyak untuk mencapai pita konduksi. 

Perbandingan kuadrat koefisien absorbsi terhadap energi foton terhadap variasi 

konsentrasi molar doping ditunjukkan seperti pada Gambar 4.14 

Gambar 4.14 Grafik kuadrat koefisien absorbsi terhadap energi foton film tipis 

PANi doping H2SO4 

 

Energi gap dari film tipis PANi doping H2SO4 terhadap variasi molar doping 

dapat ditunjukkan pada pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Energi gap dan varisi konsentrasi molar doping H2SO4 
Sampel Konsentrasi (M) Energi Gap (eV) 

PANi-0.5 M 0.5 4.50 

PANi-1 M 1 4.30 

PANi-1.5 M 1.5 4.20 

PANi-2 M 2 4.10 
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Berdasarkan Gambar 4.13dan Tabel 4.3 sesuai varisi konsentrasi molar 

dari penambahan doping H2SO4 sebesar 0.5M, 1M, 1.5M, dan 2M mengalami 

penyempitan nilai band gap yaitu jumlah energi yang diperlukan elektron bebas 

untuk berpindah semakin kecil. Hal ini bersesuain dengan hasil penelitian dari 

agustiani (2012) untuk PANi doping HCl mengasilkan penyempitan celah energi 

pada konsentrasi paling rendahyaitu 0.5M namun memilliki konduktivitas paling 

tinggi. 

Hasil karakterisasi UV-vis baik berupa grafik transmitansi maupun grafik 

koefisien absorbsi terhadap energi gap dari film tipis PANi doping H2SO4 yang 

ditumbuhkan di atas substrat kaca terlihat masih terdapat noice pada plot grafik 

yang dihasilkan. Hal ini, mengindikasikan bahwa terdapat cacat pada film PANi 

doping H2SO4 yang mempengaruhi kualitas film. Banyak kemungkinan yang 

menyebabkan timbulnya cacat pada film tipis PANi doping H2SO4 yang telah 

ditumbuhkan. Faktor faktor seperti kebersihan substrat, tempat pendeposisian film 

pada spin coating, dan homogenitas larutan PANi doping H2SO4 untuk film 

tipisnya maupun dari lapisan film tipisPANi doping H2SO4 itu sendiri juga sangat 

berpengaruh terhadap performance film yang dihasilkan (Nugraha, 2006). 

4.2.2 Karakteriasi I-V meter 

Sifat listrik film tipis PANi doping H2SO4 dapat dikarakterisasi dengan I-V 

meter ELKAHFI 100. Data yang diperoleh adalah berupa grafik hubungan arus 

terhadap tegangan dari pengukuran film tipis yang ditumbuhkan di atras substrat 

PCB ukuran 2x1cm. Karakterisasi I-V ini juga dapat memeperoleh nilai 

resistivitas maupunkonduktivitas film tipis PANi doping H2SO4. Pengukuran 
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resistivitas dilakukan dengan mengetahui nilai tegangan (V) dan arus (I) yang 

melewati film tipis tersebut. Pengukuran dilakukan dengan metode two point 

probe, seperti Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15. Pengkuran IV meter dengan metode two point probe film 

tipis PANi doping H2SO4 

 

Pengukuran ini, dilakukan dengan dua jenis perlakuan yang berbeda. 

Perlakuan pertama, film tipis yang ditumbuhkan tidak dipanaskan sementara 

perlakuan yang kedua film tipis yang ditumbuhkan dipanaskan sejenak pada 

temperatur  60
0
C. Hasil pengukuran perlakuan pertama adalah penumbuhan film 

tipis PANi doping H2SO4 tanpa pemanasan seperti Gambar 4.16 

 Gambar 4.16. Grafik Hasil Karakterisasi Film Tipis Dengan I-V Meter 

Variasi Konsentrasi Molar Doping Kondisi Basah 
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Tabel 4.4. Hasil karkaterisasi film tipis PANi doping H2SO4 dengan metode two 

point probe berdasarkan variasi konsentrasi molar doping tanpa pemansan 

Konsentrasi 

(M) 

Kecepatan 

Putaran (rpm) Resistivitas (Ωcm) Konduktivitas (Ωcm)
-1

 

0.5 600 3.21x10
5
 3.12x10

-6
 

1 600 9.22x10
4
 1.09x10

-6
 

1.5 600 2.52x10
5
 4.10x10

-6
 

2 600 1.13x10
5
 8.91x10

-6
 

 

Berdasarkan Tabel 4.4data yang diperoleh dari karakterisasi I-V meter 

mengunakan metode two point probe adalah berupa tegangan dan arus sehingga 

dapat diperoleh nilai resistivitas yang berasal dari 
I

V
R  . Nilai konduktivitaspun 

dapat diketahui karena berbanding terbalik dengan nilai resistivitas. Film tipis 

PANi doping H2SO4dengan konsentrasi 0.5M tanpa pemanasan setelah 

penumbuhan diperoleh nilai konduktivitas 3.12x10
-6

 (Ωcm)
-1

, kemudian untuk  

konsentrasi 1M nilai konduktivitasnya turun menjadi 1.09x10
-6

 (Ωcm)
-1

. 

Selanjutnya untuk konsentrasi 1.5M dan 2M mengalami kenaikan berturut turut 

adalah 4.10x10
-6

 (Ωcm)
-1

dan 8.91x10
-6

(Ωcm)
-1

. Nilai konduktivitas tertinggi 

didapat pada film tipis dengan penambahan konsentrasi asam 2M tanpa perlakuan 

pemanasan. Semakin besar konsentrasi dopan yang digunakan pada film tipis 

PANi doping H2SO4, terjadi penurunan nilai konduktivitasnya. Penurunan ini, 

dipengaruhi oleh penurunan konsentrasi asam yang digunakan, dimana asam 

bersifat sebagaielektron acceptor. Penambahanasam menyebabkan timbulnya 

kation radikal bebas akibat reaksi oksidasi polimerisasi. Kation radikalini 

menyebabkan polianilin yang berikatan rangkap akan membentuk tingkat energi 

diantara pita valensidan pita konduksi. Hal ini menyebabkan adanya elektron 
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bebas yang merupakan pembawa muatan pada polianilin. Penambahan konsentrasi 

asam dengan sendirinya akan menyebabkan makin banyaknya elektron bebas 

yang terikat pada polianilin sehingga menyebabkan konduktivitasnya akan 

meningkat. Berdarkan analisa data di atas, dapat digambarkan grafik 

perbandingan nilai konduktivitas terhadap variasi konsentrasi molar doping, 

seperti Gambar 4.17 

 

Gambar 4.17Grafik Hubungan Nilai Konduktivitas Kondisi Basah Terhadap 

Variasi Konsentrasi Molar Doping  

 

Perlakuan selanjutnya film tipis setelah ditumbuhkan dengan metode spin 

coating dipanaskan di atas hot plate pada temperatur 60
0
C. Berdasarkan Gambar 

4.18, hasilnya nilai konduktivitasnya mengalami penurunan terhadap varisi molar 

dopan yang digunakan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.19.  
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Gambar 4.18. Grafik Hasil Karakterisasi Film Tipis Dengan I-V Meter Variasi 

Konsentrasi Molar Doping  Kondisi Kering 

 

Tabel 4.5. Hasil karkaterisasi film tipis PANi doping H2SO4 dengan 

metode two point probe berdasarkan variasi konsentrasi molar doping disertai 

pemanasan dengan suhu 60
0
C 

Konsentrasi 

(M) 

Kecepatan Putaran 

(rpm) Resistivitas (Ωcm) Konduktivitas (Ωcm) 
-1

 

0.5 600 5.12x10
6
 1.95x10

-7
 

1 600 2.17x10
6
 4.66x10

-7
 

1.5 600 1.53x10
6
 6.50x10

-7
 

2 600 1.54x10
6
 6.48x10

-7
 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh juga nilai resistivitas dan konduktivitas 

film tipis PANi doping H2SO4 yang disertai pemanasan dengan temperatur  60
0
C, 

dimulai dengan film tipis konsentrasi dopingan 0.5M memiliki nilai konduktivitas 

1.95x10
-7

(Ωcm)
-1

kemudian untuk konsentrasi dopingan 1M memiliki nilai 

konduktivitas 4.66x10
-7

 (Ωcm)
-1

. Selanjutnya nilai konduktivitas dari konsentrasi 

dopingan 1.5M dan 2M berturut turut adalah 6.50x10
-7 

(Ωcm)
-1

 dan 6.48x10
-7

 

(Ωcm)
-1

. Perlakuan film tipis PANi doping H2SO4 disertai pemanasan mengalami 
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penuruanan nilai konduktivitas yang signifikan seperti yang terlihat pada gambar 

4.19. 

 
Gambar 4.19 Grafik Hubungan Nilai Konduktivitas Kondisi Kering Terhadap 

Variasi Konsentrasi Molar Doping 

 

Perlakuan ini, yaitu dengan memanaskan lapisan film tipis PANi 

dopingH2SO4dengan temperatur 60
0
C menyebabkan perubahannilai 

konduktivitas. Perubahan ini terjadi karenaterjadinya penataan kembali atom-atom 

penyusunpada lapisan film tipis PANi dopingH2SO4tersebut. Pemanasan ini dapat 

menyebabkan ada sebagian dari lapisan film PANi dopingH2SO4 ini yangrusak. 

Polianilin sendiri mempunyai sifat yang kurangstabil terhadap perubahan 

temperatur.Selain itu dengan adanya pemanasanakan menyebabkan pembebasan 

uap air yangterdapat pada rantai Polianilin.Uapair yang terperangkap akan 

menghasilkan interaksielektrostatis yang memberikantambahan daya hantar 

listrik. Hasil penelitian ini, menunjukkan nilai konduktivitas yang berbeda 

berdasarkan perlakuan yang berbeda pula. Variasi konsentrasi doping dan 
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perlakuan pemanasan dapat memberikan hasil yang berbeda bersesuaian dengan 

penelitian yang telah dilakukan Fachry(2005). 

4.3 Hubungan Struktur Ikatan Polimer, Nilai Transmitansi Dan 

Konduktivitas Listrik PANi Doping H2SO4 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan struktur ikatan 

polimer dari serbuk PANi doping H2SO4, sifat listrik dan juga sifat potik film tipis 

PANidoping H2SO4yang ditumbuhkan dengan metode spin coating. Karakterisasi 

FTIR menunjukkan film tipis PANi doping H2SO4 variasi konsentrasi 0.5M, 1M, 

1.5M, dan 2M mengalami pergeseran pada puncak yang menunjukkan pergeseran 

pada rentang bilangan gelombangnya. Hasil analisis FTIR menunjukkan bahwa 

serbuk PANidoping H2SO4 memiliki puncak-puncak yang merupakan perwakilan 

ikatan atom karbon cincin benzoid (C=N) dan cincin quinoid (C=C) serta 

memiliki ikatan tunggal atom karbon yang lain yaitu C-N vibrasi 

regangan(stretching) dan C-H vibrasi tekukan (bending).  

Struktur ikatan polimer PANidoping H2SO4 terjadi perubahan setelah 

penambahan doping H2SO4. Hal ini terjadi, dikarenakan penambahan H
+
 yang 

menempel pada atom N pada bagian ikatan imina (-N=). Atom H
+
 ini tidak 

membentuk ikatan baru, akan tetapi hanya menempel pada atom N. Meskipun 

demikian, penambahan doping H2SO4 juga menjadikan adanya ikatan C=N 

sebagai perwakilan ikatan atom karbon cincin benzoid (C=N) dan cincin quinoid 

(C=C). 

Polimer terkonjugasi merupakan suatu rantai polimer, dimana terdapat 

atom karbon yang mengikat atom karbon lain dengan ikatan tunggal dan ganda 
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secara bergantian (berselang-seling) yang dapat mempengaruhi sifat konduktif 

pada polimer terkonjugasi tersebut (Sitoru,2011). Karakterisasi UV-vis 

menghasilkan nilai transmitansi dari variasi konsentrasi 0.5M, 1M, 1.5M, dan 2M, 

nilai transmitansi yang dihasilkan secara berurutan yaitu mencapai 57%, 97%, 

96%, dan 93%. Energi gap yang dihasilkan berturut turut adalah 4.50 eV, 4.30 eV, 

4.20 eV dan 4.10 eV. Analisis hasil UV-vis ini menunjukkan menurunnya nilai 

transmitansi maupun energi gap dengan penambahan konsentrasi molar dopan. 

Hal ini disebabkan, semakin banyak penambahan molar dopan yang digunakan 

maka muatan bebas (polaron) yang menuju pita konduksi akan semakin banyak.   

Karakterisasi I-V meter menunjukkan nilai konduktivitas yang berdeda 

untuk dua perlakuan. Kondsi basah atau tanpa pemansan setelah penumbuhan dan 

kondisi kering atau disertai pemanasan setelah penumbuhan. Analisis hasil I-V 

menunjukkan kenaikan nilai konduktivitas untuk dua perlakuan yang berbeda. 

Nilai konduktivitas paling tinggi terdapat pada sampel film tipis PANi doping 

H2SO4dengan variasi konsentrasi 2M untuk kondisi basah maupun kering 

berurutan ialah 8.91x10
-6

(Ωcm)
-1

 dan 6.48x10
-7

(Ωcm)
-1

. Sesuai hasil pengamatan 

dari karakterisasi FTIR, UV-vis maupun I-V meter, menunjukkan hasil yang kuat 

antara hubungan struktur ikatan polimer dengan nilai konduktivitas maupun nilai 

transmitansi dan juga energi gap dari PANi doping H2SO4.Berdasarkan hasil 

analisa, dapatmenunjukkan bahwa penambahan dopan H2SO4dapat mempengaruhi 

struktur ikatan polimer, nilai trasmitansi, energi gap maupun nilai 

konduktivitasnya. Struktur ikatan polimer PANi doping H2SO4yang menunjukkan 

penambahan atom H
+
 berdasarkan varisi konsentrasi molar yang semakin besar, 
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menjadikan nilai transmitansi dan nilai konduktivitas yang semakin besar. Sesuai 

nilai konduktivitas yang semakin besar maka nilai energi gapnya pun akan 

semkain menyempit. Suatu film tipis, dapat dikatakan mempunyai kualitas baik, 

apabila mampu mengabsorbsi cahaya dalam jumlah yang tinggi sehingga perlu 

adanya penelitian lebih lanjut tentang film tipis PANi doping H2SO4 dengan 

variasi konsentrasi molar  yang dimungkinkan pada rentang doping tersebut 

terdapat hasil yang optimum untuk diaplikasikan untuk berbagai aplikasi misalnya 

seperti sel surya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 
5.1 SIMPULAN 

PANi doping H2SO4 berhasil dibuat dengan sintesis menggunakan metode 

polimerisasi interfasial yang menghasilkan serbuk berwarna hijau tua. Serbuk 

PANi doping H2SO4 variasi konsentrasi 0.5M, 1M, 1.5M, 2M kemudian telah 

dikarakterisasi. Karakterisasi FTIR menunjukkan struktur ikatan polimer pada 

puncak puncak spektrum pada panjang gelombang 570-670 cm
-1 

. Film tipis 

ini,pada panjang gelombang 1050-1120 cm
-1

menunjukkan pita vibrasi tekukkan 

(bending) C-H. Panjang gelombang 1200-1300 cm
-1

yang menunjukkan pita 

vibrasi regangan (stretching) C-N, dan juga pada panjang gelombang 1300-1400 

cm
-1

 merupakan perwakilan  cincin aromatik sulfur. 

Puncak puncak pada rentang panjang gelombang tersebut memperlihatkan 

ikatan kepekatan sulfur sebagai doping dan terbukti berikteraksi dengan 

polianilin,dimana sulfur sebagai penyumbang hidrogen sulfat. Penambahan H
+
 

yang menempel pada atom N bagian ikatan imina dan tidak membentuk ikatan 

baru. Penambahan doping H2SO4juga menyebabkan perubahan ikatan menjadi 

C=N yang merupakan perwakilan cincin benzoid dan qunoid C=C terdapat pada 

rentang panjang gelombang 1400-1600 cm
-1

. 

Karakterisasi UV-vis dari Film tipis PANi doping H2SO4telah 

ditumbuhkan di atas  substrat kaca dengan metode spin coating menunjukkan nilai 

transmitansi berdasarkan variasi konsentrasi 0.5M, 1M, 1.5M, 2M berurutan ialah 

63 
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57%, 97%, 96%, dan 93%.Energi gap sesuai urutan variasi konsentrasi molar juga 

diperoleh nilai sebagai berikut 4.50 eV, 4.30 eV, 4.20 eV dan 4.10 eV. Hal ini 

karena semakin banyak penambahan molar dopan yang digunakan maka muatan 

bebas (polaron) yang menuju pita konduksi akan semakin banyak. 

Film tipis PANi doping H2SO4  telah ditumbuhkan di atas  substrat PCB 

dengan metode spin coating.Karakterisasi menggunakan I-V meter menunjukkan 

nilai konduktivitas film tipis dengan dua perlakuan yaitu tanpa pemanasan dan 

disertai pemansan pada temperature 60
0
C setelah proses penumbuhan film. Hasil 

nilai konduktivitas film tipis PANi doping H2SO4 tanpa pemanasan sesuai 

besarnya variasi konsentrasi dopan 0.5M, 1M, 1.5M, 2M berturut turut yaitu 

3.12x10
-6

(Ωcm)
-1

;1.09x10
-6

(Ωcm)
-1

;4.10x10
-6

(Ωcm)
-1

;8.91x10
-6

(Ωcm)
-1

sedangkan 

untuk nilai konduktivitas film tipis yang disertai pemanasan adalah 1.95x10
-

7
(Ωcm)

-1
;4.66x10

-7
(Ωcm)

-1
;6.50x10

-7
(Ωcm)

-1
;6.48x10

-7
(Ωcm)

-1
.Nilai 

konduktivitas untuk dua perlakuan yang berbeda mengalami penurunan, yang 

dapat disebabkan  film tipis PANidoping H2SO4mempunyai sifat kurang stabil 

terhadap perubahan suhu. Namun, Film tipis PANi doping H2SO4pada rentang 

konduktivitas tersebut masih termasuk film tipis yang cukup konduktif. 

5.2 Saran 

Penumbuhan film tipis PANi doping H2SO4  dapat  menghasilkan struktur 

ikatan polimer, sifat optik dan sifat listrik yang lebih baik dengan cara setelah 

diperoleh hasil serbuk PANi doping H2SO4 untuk langsung diproses ditumbuhkan 

menjadi film tipis. Apabila lama dibiarkan dan tidak segera ditumbuhkan menjadi 

film tipis, akan mempengaruhi hasil ketebalan film yang akan ditumbuhkan.Film 
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tipis yang tidak mempunyai ketebalan yang tidak homogen pada substrat maka 

akan mempengaruhi setiap hasil karakterisasi. Film tipis PANi juga dapat 

ditumbuhkan dengan dopan asam yang lain seperti HCl maupun HClO4. Film tipis 

PANi doping H2SO4  untuk menghasilkan film tipis yang variatif untuk dilihat 

sifat sifat fisika dapat divariasikan selain konsentrasi molar dopan, temperatur 

pemanasan, lama penumbuhan dan juga putaran kecepatan spin pada saat 

penumbuhan dengan metode spin coating. 
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LAMPIRAN 1 

Sintesis PANi 

1.a. Bahan bahan Sintesis :  

1. Anilin (C6H5NH4) 

2. Asam Sulfat (H2SO4) 

3. APS (NH4)S2O8 

4. Toluena (C6H5CH3) 

5.  Aquades (H2O) 

1.b. Perbandingan 2 fasa 

Fasa Air : H2SO4 + APS + Aquades             A 

Fasa Organik : Anilin +Toluena            B 

Polimerisasai = A+B 

 Perhitungan ratio 

Perbandingan Anilin  : APS 
  1M  : 5mmol 
APS               (NH4)S2O8 =Ammonium Peroxodisulfat(LPPT 

UNDIP) 
  Mr         = 228.20gr/mol 
5mmol APS               mol  = massa zat (gr)/Mr zat (gr/mol) 
APS yang digunakan 0.6 gr 
Aniline 1 M dilarutkan pada toluena 50 ml 
ρ aniline = 1.0217 kg/l = 1.0217 gr/ml (kadar 100%) (extra pure-

LPPT UGM) 
Mr aniline = 93.13 gr/mol  (Merck) 
 
Massa aniline  = (ρ/Mr)xkadar 
   

 = 1.0217/93.13  
 = 0.0109706  

  = 10. 9706 mol/ml 
 
Volume anilin = Massa aniline terlarut x Volume aniline/Massa 
aniline 
  = (1x50)/10.9706=4.557 ml 
 
Toluena               ρ (20

0
C) = 0.8669 gr/l 

  Mr = 92.14 ml 
Volume toluene = 50 - 4.557 = 45.443 ml 
 
 

 Polimerisasi Interfasial, dopan H2SO4, dilarutkan dalam 50 ml 

Aquades 

H2SO4, kadar =95-97 % 
 ρ = 1.84 kg/l = 1840 gr/l 

  Mr    = 98.08 gr/mol 

  Exp    = 31 januari 2006 (Merk) 
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M= 009.18
08.98

96.01084.1 3







Mr

K
 

0.5 M H2SO4              VH2SO4 = 388.1
0098.18

505.0



 ml 

         Vaquades= 50 - 1.388 = 48.612 

1 M H2SO4              VH2SO4 = 776.2
0098.18

501



ml 

         Vaquades  = 50 – 2.776 = 47.224 

1.5 M H2SO4              VH2SO4 = 164.4
0098.18

505.1



ml 

         Vaquades = 50 – 4.164 = 45.836 

2 M H2SO4               VH2SO4 = 555.5
0098.18

502



 ml 

       Vaquades = 50 – 5.555 = 44.445 

 

2. Tabel  Volume Larutan yang digunakan sintesis 

APS (gr) 0.6 0.6 0.6 0.6 

Massa 

H2SO4 

0.5 1 1.5 2 

Volume 

H2SO4 

1.4 2.8 4.2 5.6 

Volume 

aquades 

48.6 47.2 45.8 44.4 

Volume 

aniline 

4.6 4.6 4.6 4.6 

Volume 

toluena 

45.4 45.4 45.4 45.4 

Nama P.H2SO4  

0.5M 

15-2-14 

P. H2SO4  

1M 

15-2-14 

P. H2SO4  

1.5M 

15-2-14 

P. H2SO4  

2M 

15-2-14 

Time 12.25 12.53 13.03 13.12 

 

3. Larutan yang digunakan setelah filtrasi (Pencucian) 

0.2 M H2SO4 dalam 10 ml Aquades           VH2SO4 = (0.2x100)/18.0098 
         = 1.1105 ml 

 
     Vaquades=100–1.1105=98.8895 
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LAMPIRAN  2 

 

 Perhitungan Perbandingan DMSO untuk Film Tipis 

 
 Massa aniline : massa DMSO = 1 : 5 

--- 1 gram Pani  5 gram DMSO 

Konversi dari massa ke volume 

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 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perhitungan konsentrasi DMSO - Pani 

0.8% Pani dalam pelarut 

0.8 Pani dan 100 pelarut 

0,8 Pani  100 DMSO 

 

 Tabel Perbandingan Massa PANi dan Volume DMS 

 1:5 

 

 

 

 

 

Vol (ml) N Mr DMSO PANi (gr) 

10 0.446429 78 34.82143 6.964286 
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 3:10 (30%) 

Vol (ml) liter N Mr DMSO (gr) PANi (gr) 

15 0.015 0.00067 78 0.052232 0.01567 

 

 6:10 (60%) 

Vol (ml) liter N Mr DMSO (gr) PANi (gr) 

15 0.015 0.00067 78 0.052232 0.031339 

 

 15:100 (15 %) 

Vol (ml) liter N Mr DMSO (gr) PANi (gr) 

10 0.01 0.000446 78 0.034821 0.005223 

 

Nb. Dalam Penelitian ini, menggunakan perbandingan 60% (6:10) 
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LAMPIRAN 3 

 

Diagram Alir Sintesis PANi-H2SO4 

 

 

Aquades+ H2SO4+APS 

Fasa Air 

Dicuci dengan H2SO40.2M, Aceton, Aquades 

(massa basah) 

 

Dikeringkan 60
o
C-70

o
C 

(massa kering) 

 

H2SO4+APS+Anilin+Toluena 

(minimal 12 jam) 

 

Filtrasi 

Anilin+Toluena 

Anilin diencerkan dengan 

Toluena 

Fasa Organik 

Preparasi Alat dan Bahan 

H2SO4diencerkan dengan aquades. Variasi 

konsentrasi H2SO40,5M; 1M;1,5M;2M. 

 

Polimerisasi Interfasial Anilin 

Mulai  

Serbuk PANi-H2SO4 

Selesei 
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LAMPIRAN 4 

 

 

 
Gambar 1. Sintesis PANi doping H2SO4 

(beberapa saat kemudian mengalami perubahan warna) 

 
Gambar 2. Hasil Perubahan warna PANi doping H2SO4 setelah didiamkan selama 

22 jam 

 
Gambar 3. Proses Filtrasi PANi doping H2SO4 
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Gambar 4. Hasil filtrasi PANi doping H2SO4 

 

Gambar 5. Sebuk PANi doping H2SO4 

 
Gambar 5. Proses Pencampuran bubuk PANi dengan larutan DMSO 

 
Gambar 6. Larutan PANi doping H2SO4 untuk film tipis 
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Gambar 7. Pencucian substrat denggan ultrasonikbath 

 
Gambar 8. Penumbuhan Film tipis PANi doping H2SO4 dengan metode spin 

coating 

 
Gambar 9. Pengeringan film tipis PANi doping H2SO4 setelah penumbuhan 

 

Gambar 10. Film tipis PANi doping H2SO4yang ditumbuhkan di atas substrat kaca 

dan PCB  
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Gambar 11. Karakterisasi I-V meter film tipis PANi doping H2SO4 dengan metode 

two point probe 

 
Gambar 12. Karakterisasi UV-vis film tipis PANi doping H2SO4 di laboratorium 

IPA Terpadu Universitas Negeri Surakarta 

 

 

 

 

 

 


