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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisika Material Institut Teknologi 

Sumatera. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2021. 

3.2 Alat dan Perangkat Lunak Penelitian 

Adapun alat dan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Laptop 

Prosesor  : Intel® CoreTM i5-5200U (Cache 3M, hingga 2,7  

GHz)  

RAM  : 8 GB 

Tipe Sistem : 64-bit Operating System, x64 based processor 

Sistem Operasi : Windows 10 

2. Perangkat lunak yang digunakan pada simulasi antara lain: 

a. Object Oriented MicroMagnetic (OOMMF) untuk menjalankan 

simulasi mikromagnetik berbasis spintronik. 

b. Notepad++ untuk membuat visualisasi struktur domain dalam 3 

dimensi dengan kode pemrograman. 

c. Tclsh untuk menjalankan perangkat lunak OOMMF yang 

menggunakan format .tcl. 

3.3 Parameter Penelitian 

Pada perangkat lunak OOMMF ini digunakan program OOMMF eXtensible Solver 

(OXS) untuk mensimulasikan energi yang digunakan dari sistem simulasi. 

Tampilan dari program OXS yaitu berupa pergerakan dari tiap spin pada material 

ferromagnet. Tampilan yang dihasilkan berupa struktur 3 dimensi dalam arah 

sumbu 𝑥, 𝑦, dan 𝑧.  
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Pada penelitian ini, efek dari medan listrik yang dihasilkan ketika tegangan 

diberikan dapat diasumsikan sebagai perubahan dari perpendikular magnetik 

anisotropi (PMA) pada lapisan tipis [8]. Parameter yang divariasikan adalah medan 

listrik yang diterapkan. Penerapan medan listrik pada sistem dapat dilihat seperti 

pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1. Ilustrasi sistem dari MgO/Co/Ni ketika diberikan tegangan. 

Parameter material yang dijadikan sebagai masukan untuk simulasi mikromagnetik 

ditunjukkan pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1. Parameter lapisan tipis kobalt/nikel yang digunakan untuk simulasi 

mikromagnetik [8, 31]. 

Parameter  Nilai 

Magnetisasi saturasi (kA/m)  400 

Konstanta exchange (pJ/m)  10 

Konstanta DMI (mJ/m2)  0,5 

Konstanta anisotropi (MJ/m3)  0,214 

Konstanta damping  0,2 

Koefisien VCMA (𝛽) (fJ/Vm)  171,226 

𝐸 (V/nm)  +3; +2; +1; 0; −1; −2; −3  

Ukuran geometri (nm3)  600×300×(𝑡𝑓𝑟𝑒𝑒 = 0,5; 1; 1,5; 2) 

Ukuran sel (nm2)  5×5 
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3.4 Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan dengan metode simulasi mikromagnetik. Simulasi ini 

menggunakan perangkat lunak open-source OOMMF. Perangkat lunak ini 

dijalankan berdasarkan persamaan LLG [31]. 

3.5 Diagram Alir Penelitian 

Berikut merupakan diagram alir yang dilakukan dengan metode simulasi 

mikromagnetik seperti pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Diagram alir simulasi pengontrolan PMA menggunakan medan 

listrik. 
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3.6 Langkah Penelitian 

Adapun langkah penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan parameter yang akan digunakan. 

2. Masukkan parameter dari Co/Ni yang sudah disiapkan ke dalam skrip pada 

perangkat lunak Notepad++ untuk dijadikan file MIF tipe 2. 

3. Buka perangkat lunak OOMMF. 

4. Buka menu Oxsii, kemudian masukkan file .mif yang sudah dibuat ke dalam 

menu Oxsii. 

5. Kemudian buka menu mmDisplay, mmGraph, untuk memunculkan 

tampilan dan grafik yang dihasilkan. 

6. Pada menu Oxsii, masukkan luaran Oxs:TimeDriverMagnetization ke 

dalam mmDisplay untuk menampilkan tampilan dari bahan ferromagnet 

yang digunakan sesuai dengan geometri dan ukuran sel yang sudah dibuat. 

7. Pada menu Oxsii, masukkan luaran DataTable ke dalam mmGraph untuk 

menampilkan grafik yang dihasilkan. 

8. Selanjutnya pada menu Oxsii, klik opsi Run, maka proses magnetisasi akan 

berjalan sesuai parameter dan energi yang diterapkan. 

9. Pada menu mmGraph, atur sumbu 𝑥 sebagai waktu dan sumbu 𝑦 sebagai 

besar energi PMA. 

10. Setelah itu, analisis grafik dan tampilan magnetisasi yang terbentuk. 

11. Ulangi proses diatas dengan variasi medan listrik dan ketebalan yang 

divariasikan. 
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