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ABSTRAK
PENGAMATAN EFEK GIANT MAGNETORESISTANCE PADA MULTILAYER Si(111)/Co/Cu
UNTUK APLIKASI SENSOR MEDAN MAGNET. Telah dilakukan preparasi dan karakteriasi sistem
lapisan tipis multilayer dari bahan logam peralihan yang bersifat magnetik Co dan logam konduktor Cu,
membentuk sistem lapisan tipis Si(111)/Co/Cu. Sistem lapisan tipis tersebut harus menunjukkan gejala
GMR (Giant Magnetoresistance) yang optimal, dan memiliki sifat in-plane anisotropy, yang dapat
diaplikasikan sebagai komponen utama sensor medan magnet. Preparasi lapisan multilayer dilakukan
dengan metode sputtering pada frekuensi radio 13,56 MHz, sedangkan karakterisasi meliputi kandungan
unsur menggunakan EDX, SEM, sifat magnetisasi/kurva histerisis pada arah EA dan HA, serta pengukuran
tahanan listrik yang merupakan realisasi efek GMR. Multilayer tersebut menunjukkan gejala GMR yang
cukup signifikan sekitar 20% pada medan luar sampai dengan 2500 gauss. Beberapa lapisan tipis memiliki
efek GMR bila tahanan listrik awal (Ro) berada pada orde 20 - 40 Ω., sedangkan pada R> 50 ohm pada
umumnya tidak menunjukkan efek GMR yang signifikan. Untuk aplikasi sebagai sensor medan magnet,
maka secara teori telah didapatkan daerah kurva yang linier, diperoleh pada medan rendah sekitar 1000
gauss, serta syarat in-plane anisotropy yang terpenuhi.
Kata kunci : lapisan tipis, GMR, sensor magnet,hamburan elektron, in-plane anisotropy

ABSTRACT
MEASUREMENT OF GIANT MAGNETORESISTANCE ON THE MULTILAYER Si(111)/Co/Cu FOR
THE APPLICATION AS SENSOR OF MAGNETIC FIELD. The preparation and characterization of the
system multilayer based on magnetic transition metal Co and metallic conductor Cu, in the form of thin film
system Si(111)/Co/Cu has been done. The desired multilayer should has GMR effect, and also magnetic inplane anisotropy, that can be applied as main component of magnetic field sensor. Preparation has been
carried out by means of sputtering method at 13.56 MHz, followed by characterization by using EDX, SEM,
magnetic measurement/hysteresis curve in the direction of EA and HA, as well as the the important
measurement of GMR.The best multilayer showed a significant GMR effect, i.e 20% by the applying
magnetic field up to 2500 gauss. We have also some thin films with initial electrical resistance in the order
of 20 - 40 Ω, they showed in general a GMR effect. On the other hand, the multilayer having resistance >50
Ω showed a small effect. For the application as magnetic field sensor it was found the linear area of GMR
effect in the low field of 1000 gauss, as well as the condition of in-plane anisotropy that has been fulfiled.
Keywords : thin film, GMR, magnetic sensor,electron scattering, in-plane anisotropy

PENDAHULUAN

P

reparasi bahan baru dalam bentuk lapisan tipis
(thin film) menggunakan teknik sputtering
merupakan salah satu cabang material science (ilmu
bahan) dengan keunggulan aplikasi yang beragam,
karena sifat fisika dan kimia dari lapisan tipis yang
bisa dikontrol ataupun dioptimasi melalui parameter

sputtering. Salah satunya adalah untuk aplikasi
dalam bidang sensor magnet. Dengan memanfaatkan
efek perubahan tahanan listrik dari lapisan tipis oleh
adanya medan magnet luar, maka medan magnet
tersebut bisa diukur dengan cara kalibrasi resistansi
sebagai fungsi medan pada daerah linier.
Giant Magnetoresistance (GMR) adalah efek
perubahan tahanan listrik suatu bahan penghantar
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(magnetik/non magnetik) oleh adanya medan magnet
luar. Gejala/efek yang tampaknya sangat sederhana
ini ternyata tidak mudah untuk dimengerti, karena
melibatkan interaksi exchange coupling serta teori
listrik dan magnetik yang sangat kompleks[1].
Aplikasi dari gejala ini antara lain adalah untuk
pengukuran medan magnet, sebagai head pada sistem
data storage[2], pengukuran putaran mesin dll.
Dalam hubungannya dengan logam peralihan yang
bersifat magnetik dan sekaligus sebagai penghantar,
efek dari GMR memegang peranan yang sangat
penting karena perubahan tahanan listrik yang relatif
besar, terutama pada permalloy (3 - 20%). Namun
pelaksanaan teknis untuk aplikasi magnet tidaklah
mudah, dalam hal ini diperlukan lapisan yang dibuat
(preparasi, deposisi) secara khusus karena harus
menghasilkan lapisan tipis dengan sensitivitas yang
tinggi pada medan rendah.
Pada sistem lapisan ganda atau multilayer,
elektron dengan spin up akan diteruskan oleh lapisan
dengan arah magnetisasi vertical (M↑), sehingga
mean-free-path akan bertambah, tetapi akan dihamburkan oleh lapisan dengan arah magnetisasi yang
berlawanan (M↓). Gejala demikian akan menimbulkan efek perubahan tahanan listrik karena muatan
penghantar terhamburkan “bolak-balik” di dalam
sistem lapisan tipis, dan hanya sebagian kecil saja
yang diteruskan, sehingga gejala GMR tersebut akan
maksimal bila sistem lapisan saling antiparalel
(antiferromagnetic-coupling)[1]. Realisasi dari GMR
tersebut, yang bisa diaplikasikan sebagai sensor
magnet, akan teramati nyata dalam suatu spin-valves.
Sistem ini tersusun dari lapisan ferromagnetik FM
(contohnya Fe, Ni, dan compound-nya) yang terikat
oleh lapisan antiferromagnetik AFM (FeO, NiO)
serta lapisan FM sebagai free layer yang dipisahkan
melalui spacer (Cu, Ag) Beberapa lapisan spinvalves bisa digabung untuk membentuk multilayer
agar diperoleh efek GMR yang besar. Untuk teknik
sputtering, sistem ini hanya bisa dibuat dengan
parameter tertentu saja, terutama diperlukan UHV
(ultra high vacuum) dan tegangan self-bias, tekanan
argon dan flow rate oksigen (pembentukan AFM)
untuk mendapatkan high purity thin film[2]. Oleh
adanya “perlakuan” irradiasi ataupun implantasi
dengan menggunakan ion-ion Al, He, Y, sifat
magnetik, exchange coupling antara lapisan
AFM/FM dan juga sifat GMR dapat dimanipulasi
sedemikian sesuai dengan tujuan aplikasi[3,4].
Hamburan spin yang terjadi dalam material
magnetik adalah hamburan spin flip (spin-flip
scattering) dan hamburan potensial (potential
scattering)[3]. Kedua hamburan tersebut menyebabkan perbedaan jumlah rapat keadaan (state density)
elektron konduksi di kedua “kanal” spin up dan spindown. Pengotor non magnetik yang “ditanam” melalui proses implantasi dapat memberikan sumbangan
pada resistansi, karena akan menimbulkan hamburan
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potensial pada elektron konduksi. Oleh karena
kontribusi terbesar transport arus listrik pada logam
adalah elektron-elektron pada daerah energi Fermi
EF .
Parameter yang menentukan adalah rapat
keadaan (state density) sebagai fungsi dari tenaga[4].
Pergeseran dari pita s pada umumnya diabaikan
karena pengaruhnya yang tidak begitu signifikan
terhadap occupations number. Bila orientasi dari
spin adalah parallel terhadap magnetisasi maka
terjadi pergeseran pita d kearah tenaga yang lebih
rendah,
sedangkan
orientasi
antiparallel
menyebabkan per-geseran ke tenaga yang lebih
tinggi. Dengan demi-kian terjadi perubahan yang
besar pada occupations-number pada daerah tenaga
Fermi EF, ditandai dengan perubahan bentuk/form
dari pita d, sehingga tentu saja akan mengubah sifat
konduktivitas dari logam. Perubahan state density
tersebut oleh adanya hamburan akibat ion pengotor
melalui proses implantasi juga akan memberikan
pengaruh positif pada efek GMR.
Penelitian lapisan tipis yang bersifat magnetik
dan non magnetik beserta aplikasinya telah sangat
pesat kemajuannya[2]. Salah satunya adalah untuk
aplikasi dalam bidang sensor magnet. Sebelum
ditemukannya lapisan tipis magnetik dengan sifat
GMR, pengukuran medan magnet dilakukan dengan
meggunakan batang semi konduktor kristal hall,
dengan menggunakan prinsip gaya Lorentz yang
besarnya adalah sebanding dengan kuat medan.
Sensor magnet semacam ini tidak praktis karena
harus menggunakan sumber arus, dan juga ketepatannya tidak bisa diandalkan karena adanya interaksi
antara arus dan medan. Bila magnetisasi lapisan tipis
ditentukaan oleh medan luar, maka lapisan tipis
magnetik yang memiliki sifat GMR bisa difungsikan
sebagai sensor medan magnet lewat pengukuran
tahanan listrik.
Dua mekanisme/proses untuk mengukur/menentukan medan luar adalah bahwa medan terpasang
menentukan arah dan besar magnetisasi thin film dan
kemudian magnetisasi menentukan besarnya resistivitas/resitansi. Berdasarkan teori scattering, elektron dengan spin up akan diteruskan oleh lapisan
dengan arah megnetisasi vertikal, sehingga meanfree-path akan bertambah, tetapi akan dihamburkan
oleh lapisan dengan arah magnetisasi yang berlawanan. Gejala demikian akan menimbulkan efek
terhadap tahanan listrik karena muatan penghantar
terhamburkan “bolak-balik” di dalam sistem lapisan
tipis, sebagian kecil saja yang diteruskan.Efek GMR
adalah besar bila sistem lapisan saling antiparalel
(antiferromagnetic-coupling)[3]. Kemungkinan akan
bertambah apabila digunakan Si(100) sebagai
substrat dan menggunakan Tantalum sebagai lapisan
penutup. Realisasi dari GMR tersebut akan teramati
nyata dalam suatu sistem pseudo/pseudo spin-valves
[3]
.
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Dalam suatu sistem pseudo-spin valves, dikenal
dua besaran, yaitu gaya koersitif (contohnya pada
lapisan NiFe) dan H-pinning dari NiFe yang terikat
pada lapisan antiferromagnetik (misalnyaNiO).
Sistem ini hanya bisa dibuat dengan parameter
sputtering tertentu saja dan stabil pada daerah
temperatur yang juga tertentu. Jadi oleh sebab
timbulnya perubahan tahanan akibat adanya medan
luar, maka sistem tersebut bisa diaplikasikan sebagai
sensor magnet tanpa menggunakan arus seperti pada
metoda lama Hall, terutama untuk pengukuran medan
kecil (beberapa Oe sampai puluhan Oe), tergantung
dari daerah linearitas. Kemungkinan sensitivitas dari
sensor magnet tersebut akan bisa dinaikkan dengan
cara implantasi atau irradiasi pada sistem pseudospin-valves dan juga pada sistem multilayer[3].
Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan
sistem lapisan tipis yang tersusun dari lapisan
penghantar non magnetik Cu yang berfungsi sebagai
spacer dan lapisan yang bersifat konduktor magnetik
Co di atas substrat Si(111) Kedua lapisan ini
membentuk sistem multilayer Si(111)/Cu/Co.
Kemudian pada sistem tersebut dilakukan
karakterisasi magnetik dan elektrik untuk mengetahui
sifat GMR. Dari hasil penelitian diharapkan
diperolehnya pengetahuan tentang sifat GMR dari
multilayer yang dapat diaplikasikan sebagai sensor
medan magnet.

TATA KERJA
Lapisan tipis/multilayer Si(111)/Co/Cu pada
penelitian ini dihasilkan dengan metoda sputtering
pada frekuensi radio 13,56 MHz. Frekuensi ini
dipakai karena telah disepakati secara internasional
dan juga agar tidak mengganggu komunikasi,
disamping juga merupakan frekuensi optimal agar
plasma yang terbentuk diantara elektroda dapat
menghasilkan tegangan self-bias yang maksimal pada
katoda. Secara umum semua material target ditempatkan pada katoda yang bertegangan negatif (selfbias) sehingga ion-ion argon (+) menembakinya,
sedangkan substrat, dalam hal ini silikon kristal
tunggal Si(111), pada anoda (ground) tempat
penyusun/partikel lapisan tipis dikumpulkan. Untuk
mengoptimalkan daya dari generator RF yang
digunakan pada proses pembentukan lapisan tipis,
diselaraskan dengan matching-box yang berfungsi
untuk menyesuaikan impedansi generator dengan
load/ sputter-chamber.
Preparasi Cu/Co-thin film memerlukan 2 bahan
material target Cu dan Co, masing-masing dengan
diameter 75 mm, yang ditempatkan di atas 2 buah
katoda terpisah. Oleh karena posisi substrat
(ditempatkan pada anoda) harus berganti-ganti di atas
material target Cu dan Co, maka diperlukan pemutar
yang tidak akan mengubah kondisi kevakuman
plasma-chamber. Derajat kevakuman dengan menggunakan pompa rotary dan turbo molecular pump
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mencapai orde 10–6 mbar. Sebagai sensor tekanan
digunakan gauge, pirani dan penning, sedangkan
sputter-gas adalah argon dengan kemurnian 99,9 %.
Efek GMR diamati dengan cara meletakkan
multilayer di dalam medan magnet -3000 sampai
3000 gauss, lalu diamati perubahan tahanan listrik
sebagai fungsi medan magnet. Dilakukan pula
optimasi parameter sputtering untuk memperoleh
gejala GMR yang paling baik (kualitatif dan
kuantitatif).
Pengamatan mikrostruktur dilakukan dengan
SEM, sedangkan untuk analisis unsur digunakan
EDX.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem lapisan tipis membentuk multilayer
yang dapat diaplikasikan sebagai sensor medan
magnet sangat bergantung dari sensitivitas lapisan
spacer Cu dalam hubungannya dengan sifat GMR,
ditentukan terutama oleh ketebalannya. Untuk
membentuk susunan tersebut sangat diperlukan
parameter sputtering yang sangat peka, seperti
lamanya waktu sputtering, besarnya tegangan self
bias dan tekanan argon. Seperti terlihat pada Gambar
1, efek GMR sebagai fungsi dari medan luar
menunjukkan sifat simetris terhadap sumbu Y,
mengindikasikan suatu sistem multilayer yang
terpadu, dimana sifat-sifatnya saling melengkapi
antara sifat lapisan Cu dengan lapisan Co. Dengan
parameter sputtering terpenting, yaitu tekanan awal
10-6 mbar dan tekanan gas Argon 6×10-2 mbar serta
impurity bahan material target yang kecil, maka
diperoleh efek perubahan tahanan listrik yang
signifikan dari multilayer Cu/Co.
Dari Gambar 1 diperoleh perubahan tahanan
listrik maksimal terjadi pada medan 1500 G,
mencapai hampir 20%. Secara kuantitatif, besarnya
perubahan ini sudah signifikan, karena pada sistem
pseudo maupun pseudo spin valves dari permalloy
maupun Co, diperoleh paling besar 15%[4]. Secara
kualitatif daerah linearitas pada medan magnet antara
0-1000G. Ripple dari sumber arus yang dikirim ke
cuplikan merupakan sumber noise yang potensial,
meskipun telah digunakan Lock-in-Amplifier sebagai
filternya.
Timbulnya perubahan resistansi tersebut kemungkinan disebabkan oleh scattering partikel
bermuatan (elektron-elektron penghantar) yang
bergantung dari orientasi spin, yaitu spin up (↑ ) dan
spin down ( ↓), memberikan efek yang berbeda pada
hamburan. Oleh adanya medan magnet luar yang
menyebabkan exchange-coupling, terjadi pergeseran
state tenaga yang tergantung dari arah spin. Arah dari
pergeseran tersebut adalah saling berlawanan untuk
masing-masing orientasi spin (up dan down).
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Besarnyaa pergeseran inni adalah dalam
m orde eV
pada
p
logam peralihan (Cu, Co, Ni, Fe) Banyaknya
B
state yang beerada di baw
wah Ferminiveeau untuk
elektron
e
dengan spin down
n akan lebih besar,
b
menyebabkan
n
statte tenaga bebas untuk spin ↓ akan lebih
banyak.
b
Olehh karenanya keeboleh jadian hamburan
untuk
u
spin up
p adalah lebiih kecil dibannding spin
down.
d
Perpenndicular anisootropy misalnnya, merupakan
p
sifat muutlak yang harrus tersedia [6]. Sifat ini
bisa
b
diperolehh dengan carra memberikaan kondisi
sputter tertentuu tanpa memp
pengaruhi sifat yang lain,
atau
a
dengan iradiasi
i
ion. Gaya
G
koersitiv Hc harus
bisa
b divariasi/d
dikontrol dengan mengubah komposisi/
k
kandungan
k
daari komponen logam peralih
han. Suhu
Curie
C
bisa dikkendalikan meelalui kontrol kandungan
k
Co
C [2]..
Pengamaatan histerisis, struktur mikrro, pengukuran
k
efek GMR sangat diiperlukan untuuk mengetahui
t
karakter dari masing masing lapisan
n dan dari
sistem yang terintegrasi tersebut.
t
Untu
uk aplikasi
bidang
b
sensor magnet
m
maka diperlukan
d
syarrat in-plane
anisotropy.
a
Tam
mpak dari Gam
mbar 2 bahwa laapisan yang
membentuk
m
m
multilayer
terseebut memiliki easy axis
sejajar bidang,, dengan nilai Hc yang relaatif rendah,
artinya
a
hard axis terletak sejajar norm
mal bidang.
Dengan
D
demiikian syarat untuk aplikaasi sensor
magnet
m
telah teerpenuhi.
Lapisan tipis pada um
mumnya mempu
unyai sifat
magnetik
m
aniso
otrop dimana E.A
E dari magneetisasi bisa
terletak
t
sejajaar ataupun teggak lurus biddang. Pada
lapisan
l
tipis terjadinya aniisotropi terganntung dari
medan
m
demaggnetisasi (dem
magnetizing field)
fi
yang
besarnya
b
adalaah
Hd = -N.Ms
dengan
d
N adalaah tetapan dem
magnetisasi. Nilaai N sangat
bergantung
b
darri bentuk cuplikan. Untuk laapisan tipis
N=4π
N
pada arah
h tegak lurus biidang (Hd = - 4π
π Ms).

Gambar 2. Hasil pengam
matan kurva hy
ysterisis pada
arrah EA
Dari haasil perhitungaan pada penelitian ini, untuk
multilayer Si(111)/Cu/Co
S
medan demag
gnetisasi pada
arah tegak lurus sangat besar cukup signifikan ≈
8×106 A/m
m, sehingga m
magnetisasi terrletak sejajar
bidang.
Pada Gambar
G
3 dituunjukkan hasil pengamatan
kurva hysterrisis pada arah HA.
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Gambar 3. Hasil pengam
arrah HA
Ukuran darii besarnya anisotropi adalahh kuat medan
anisotropy :
Ku/Ms
Hk = 2K
dengan Ku adalah tetapann anisotropi sum
mbu tunggal,
m3. Besarnya anisotropi
a
ini
diperoleh niilai 4×105 J/m
sangat cukuup untuk meempertahankan kondisi inplaneanisotrropy, sehinggaa memenuhi syarat untuk
aplikasi sebaagai sensor maggnet.
Pengam
matan mikrosttruktur dengan
n menggunakan SEM diitunjukkan padda Gambar 4, teeramati suatu
struktur yanng nampak hoomogen, sehinngga mengindikasikan prroses deposisi yang kontinu, serta gejala
GMR yang signifikan.
s
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Gambarr 4. Hasil pengamatan struk
ktur mikro denngan
menggunakkan SEM
Exxchange couplling antara keddua lapisan sanngat
menenttukan kurva GMR
G
(∆R/R) vs.
v B(G) atauppun
H(Oe). Hal ini terrutama berlakku untuk sisttem
multilayyer yang memaang sangat kom
mpleks. Parameeter
yang terlibat
t
dalam
m proses ini terutama adaalah
tegangaan RF dan teegangan self-bbias pada katooda.
Besarny
ya tegangan inni menentukann komposisi aatau
kandun
ngan unsur terteentu dalam lapisan tipis. Unntuk
mengan
nalisa kandunggan unsur di dalam
d
multilayyer,
telah dilakukan
d
pulaa pengamatan dengan mengggunakan EDX,
E
dan hasiilnya ditunjukkkan pada Gam
mbar
5.

Elemen
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SIK
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CuK
Matrix

Wtt%
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24..39
56..21
Co
orrection

At%
%
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24.87
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Gambarr 5. Hasil peng
gamatan dengan
n EDX
Ruudermann, Kittel,
K
Kasuyaa dan Yoshhida
(RKKY
Y)[5], telah mempublikasik
m
kan kajian teeori
tentang efek osilasi dari
d
GMR. Menurut
M
model ini
terjadi exchange-couupling antara elektron beebas
berasal dari material magnetik yan
ng diberi impuurity
non magnetik, disebbut osilasi Friied dari Suszzeptibilitass. Dalam hubbungan dengann masalah tekknis,
terutam
ma metoda prreparasi, mak
ka tegangan RF
memberikan efek yanng lebih besarr, sehingga unntuk
preparaasi lapisan tipiss yang memiliiki efek Magneetoresistan
nce lebih tepaat menggunakaan tegangan ppada
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radio
o frekuensi terssebut. Namun meskipun tegangan
terpaasang jauh berbbeda, tetapi daaya yang diguunakan
hamp
pir sama, sehinngga faktor imppedansi (optim
mal=50
Ω) yaang memberikaan kontribusi besar
b
mempenggaruhi
daya dan juga keemungkinan teerhadap kanduungan
upun sifat GM
MR di
unsurr dan sifat maagnetisasi mau
dalam
m lapisan tipiss multilayer. Im
mpedansi yangg berbeda tampaknya meeghasilkan kuaat arus yang beerbeda
pula meskipun pada daya terrpakai yang sama,
ghasilkan derajjat ionisasi yanng lebih besar untuk
meng
RF. Oleh
O
karenanyaa maka sputterr-yield akan beerbeda
untukk kedua prosees tersebut, spuutteryield untuuk Cu
adalaah lebih besarr daripada Co. Dengan dem
mikian
makaa untuk waktu sputter yang saama akan dihaasilkan
sputter yang sama akan dihasilkkan lapisan Cuu yang
lebihh tebal daripadda lapisan Co, sehingga terramati
kandu
ungan Cu yaang jauh lebiih banyak (≈
≈42%)
darip
pada unsur Co(≈20%), seperrti ditunjukkann oleh
pengamatan dengann menggunakann EDX.
Mekanisme teerjadinya efek GMR pada strruktur
multiilayer adalah hamburan sppin-dependent pada
perm
mukaan antaraa lapisan magnetik
m
dan non
magn
netik dan juga didalam lapisaan magnetik seendiri.
Demiikian pula efeek GMR padaa lapi san graanular,
sangaat erat hubunggannya dengann reorientasi momen
m
magn
netik cluster, dan pada umumnya diiinterpretaasikan sebagai bagian dasar dari
d hamburann spindepenndent [5,7], terj
rjadi baik padda magnetic cluster
c
maup
pun pada batas FM/AM.

Gamb
bar 5. Hambuuran pada batas antar lapisann tipis
secara skkematis
Berdasarkan hhasil pengukurran yang dijelaaskan/
dibah
has, serta tinjaauan tentang exchange coup
upling,
makaa lapisan tipiss multilayer ini
i telah menngindikasikkan untuk aplikkasi dibidang sensor magnett pada
daeraah -1000 samppai 1000 gauss. Namun dem
mikian
masihh diperlukan komponen eleektronik untukk melengk
kapi pembuatann prototipe sebbuah sensor magnet.
Juga diperlukan arrray dari lapisan tipis agar mengm
rja dan perform
mance yang stabil.
hasilkkan unjuk kerj
Diperrlukan juga suuatu lapisan pelindung agar tidak
bereaaksi dengan uddara luar. Gaaya koersitif Hc bisa
dinaikkan untuk memperbesar
m
sensitivitas sensor.
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Untuk memperbesar gaya koersitiv tersebut mungkin
bisa ditempuh dengan mengurangi ketebalan, tetapi
kerugiannya adalah Ms yang menjadi lebih kecil,
sehingga akan berubah menjadi perpendicular anisotropy[6]. Berdasarkan pengukuran sifat magnetik,
medan yang relatif kecil 50 Oe dalam sistem sputtering mampu membentuk easy-axis yang sejajar dengan H dan hard-axis yang tegak lurus bidang
lapisan tipis.
Pada aplikasinya dalam sistem multilayer dan
spin-valves terjadi pergeseran gaya koersitif dari
lapisan tunggalnya. Dengan demikian terjadi kopling
/interaksi antara kedua lapisan tipis. Hal tersebut bisa
dijelaskan dengan model spin yang terorientasi
parallel dan antiparallel terhadap arah magnetisasi,
yaitu spin-up dan spin down yang jelas memberikan
kontribusi pada efek medan magnit luar terhadap
pergeseran pita d, sehingga menyebabkan proses
hamburan, dan mengakibatkan perubahan konduktivitas logam, terutama logam peralihan (3d), juga
dalam kaitannya dengan teori RKKY[5]. Dengan
menggunakan Cu sebagai “spacer”, menunjukkan
munculnya efek simetris dari efek GMR tersebut,
sedangkan efek pergeseran kurva terjadi karena
hysterisis (Gambar 1).

KESIMPULAN
Dengan parameter sputtering terpenting, yaitu
tekanan awal 10-6 mbar dan tekanan gas Argon 6×102
mbar serta impurity bahan material target yang
kecil, maka diperoleh efek perubahan tahanan listrik
yang signifikan dari multilayer Co/Cu di atas substrat
Si(111), mencapai sekitar 20%. Pengamatan dengan
EDX menghasilkan kandungan masing-masing
komponen dalam lapisan tipis. Terjadinya pergeseran
kurva GMR pada medan negatif dibandingkan medan
positif mengindikasikan terjadinya koppling interaksi
(exchange coupling) antara lapisan tipis yang
membentuk multilayer. Pengamatan Magneto-resistance menunjukkan efek yang signifikan, serta ketergantungan tahanan listrik dari medan magnet terpasang. Kedua hal tersebut bisa dijelaskan dengan
model spin yang terorientasi parallel dan antiparallel
terhadap arah magnetisasi, yaitu spin-up dan spin
down yang jelas memberikan kontribusi pada efek
medan magnet luar terhadap pergeseran pita d,
sehingga menyebabkan proses hamburan yang bergantung dari spin, mengakibatkan perubahan konduktivitas multilayer. Berdasarkan hasil pengu-kuran
serta tinjauan tentang exchange coupling, maka
susunan multilayer tersebut telah mengindikasikan
untuk aplikasi dibidang sensor magnet pada daerah
medan rendah -1000 sampai 1000 gauss. Namun
demikian masih diperlukan komponen elektronik
untuk melengkapi pembuatan prototip sebuah sensor
magnet. Juga diperlukan array dari lapisan tipis agar
menghasilkan unjuk kerja dan performance yang
stabil.

Tri Mardji Atmono, dkk.
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Tjipto Sujitno
− Berapa ukuran sampel untuk mengamati kurva
Histerisis arah vertikal dan horisontal
− Target penelitian ini apa dan kapan terealisir
− Gambar struktur mikro mohon diperjelas batas
layernya
Tri Mardji Atmono
− Ukuran lapisan tipis disesuaikan dengan fasilitas
VSM-komersial yang ada di PSTBM, yaitu
4mm×4mm baik untuk arah Y (vertikal) maupun
arah horisontal sumbu X)
− Target final dari penelitian ini adalah prototip
sensor medan magnet berdasar efek GMR, citacitabya akan bisa terealisir pada akhir tahun
2016
− Okey akan ditampilkan hasil SEM-Crossection
dengan resolusi yang sesuai agar tampak batas
layer
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