
BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kunci kemajuan ilmiah dan teknologi dalam ilmu physical sciences dan nano-

teknologi adalah memahami dan mengendalikan sifat-sifat materi pada level

atom-atom dan molekul-molekul secara individu. Level ini sudah dalam skala

mikroskopik atau ranah nanopartikel. Untuk memahami reaktivitas dari nano-

partikel sangat berguna untuk mengkarakterisasi atom-atom permukaan dari

koordinatnya, karena perbedaan dari koordinat juga dapat membuat perbeda-

an reaktivitas kimia. Permukaan dari nanopartikel mengandung atom-atom

dari berbagai tipe (berdasarkan koordinat). Sehingga, reaktivitas permukaan

merupakan fungsi yang kompleks dari segi nanopartikel dan reaktivitas dari

masing-masing atom. [SS09]

Secara teknologi permukaan penting dalam segala bidang, seperti katalis,

interface, membran-membran dari separasi gas, dan fabrikasi semikonduktor.

Contohnya, pemahaman struktur geometris dan elektronik dari permukaan

itu penting, karena sering ada korelasi antara struktur dari permukaan dan

aktivitas katalis itu sendiri. Seperti tugas akhir [Mad19] dan [Nis19], akti-

vitas katalis tersebut dapat meningkatkan laju reaksi. Tugas akhir [Mad19]

dalam konformasi cis 2-butena mempunyai energi aktivasi yang ekstra tinggi

kemungkinan karena tidak adanya katalis yang digunakan. Sedangkan, tugas

akhir [Nis19] melanjutkannya dengan menambahkan fungsi katalis dalam kon-

formasi tersebut. Hasil dari [Nis19] yaitu konformasi 2-butena membutuhkan

kehadiran katalis.

Aktivitas katalis itu penting dalam permukaan. Walaupun katalis tidak

mengubah produk reaksi, tetapi katalis tersebut ada dalam reaksi. Tetapi,
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selama proses reaksi berlangsung, terjadi interaksi antara atom atau molekul

di atas permukaan dan aktivitas permukaan itu sendiri. Sehingga, interaksi

itu mengakibatkan tiga fenomena yaitu adsorpsi, disosiasi, dan difusi. Seper-

ti tugas akhir [Can18], tugas akhir ini meninjau struktur permukaan pada

adsorpsi atom. Adsorpsi adalah proses menempelnya atom di atas atom-atom

permukaan. Sedangkan, tugas akhir [Ste19] meninjau molekul pada permuka-

an yang mangalami disosiasi. Disosiasi adalah proses terlepasnya ikatan antar

molekul yang mengubah atom-atom penyusun molekul tersebut terpisah satu

sama lain. Interaksi yang terakhir yaitu difusi yang artinya atom bergerak

pada permukaan tanpa harus terlepas dari permukaan itu atau perpindahan

atom pada atom-atom permukaan.

Secara prinsip, Mekanika Kuantum dapat mempelajari perpindahan posisi

atom atau molekul tersebut. Salah satu persamaan gerak dalam mekanika ku-

antum yang umum dipakai untuk mempelajari fenomena tersebut adalah per-

samaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger untuk sebuah permukaan yaitu

penyelesaian persamaan Schrödinger untuk sistem banyak partikel. Persama-

an Schrödinger untuk sistem banyak partikel sangat sulit diselesaikan secara

eksak.[Gri05] Oleh karena itu, butuh sejumlah pendekatan sehingga persa-

maan Schrödinger dapat digunakan pada sistem banyak partikel. Salah satu

pendekatan yang umum digunakan adalah density functional theory(DFT).

Perhitungan DFT dapat memberikan informasi tentang keadaan energi mi-

nimum dan dapat menentukan energi relatif dari berbagai jenis cacat kisi yang

berpotensi ada dalam bahan padatan. Hasil dari kalkulasi DFT ini dimodelkan

dalam ELD. Sehingga, tugas akhir ini memodelkan perpindahan posisi atom

Ag pada permukaan Cu dengan diagram level energi. Tugas akhir ini menggu-

nakan permukaan Cu(111) sebagai adsorben dan atom Ag sebagai adsorbat.

Atom Ag dan permukaan Cu dipilih karena atom Ag dan atom pada permu-

kaan Cu termasuk unsur logam mulia. Penelitian ini akan mengombinasikan

perpindahan posisi atom Ag pada permukaan Cu. Perpindahan posisi tersebut

berasal dari posisi awal (initial state) ke posisi akhir (final state). Perpindah-
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an posisi tersebut akan menghasilkan keadaan transisi. Perhitungan energi

sistem, energi permukaan dan energi adsorbat menggunakan kalkulasi DFT

yang terimplementasi di dalam program Quantum Espresso (QE).

I.2 Rumusan Masalah

Tugas akhir ini fokus pada permasalahan berikut ini sebagai bahan penelitian.

Bagaimana memodelkan jalur perpindahan atom Ag pada permu-

kaan Cu berbasis density functional theory?

I.3 Tujuan

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengonstruksi jalur perpindahan atom Ag

pada permukaan Cu dengan energi level diagram.

I.4 Batasan Masalah

Untuk menyederhanakan masalah, tugas akhir ini mengambil batasan sebagai

berikut.

1. jenis bravais lattice yang digunakan FCC berindeks Miller (111),

2. tiga posisi atom Ag yaitu bridge (B), hollow (H), top (T),

3. hanya ada satu atom Ag yang akan diteliti,

4. tidak akan meninjau efek termal (koreksi termal),

5. threshold sebesar 0.5D0 eV/Å.

I.5 Manfaat Penelitian

Tugas akhir ini dapat bermanfaat sebagai langkah awal dalam menyusun Po-

tential Energy Surface
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