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Abstrak — Tinta konduktif telah berhasil dibuat dari garam logam perak dan agen pereduksi. Penelitian ini
menggunakan perak nitrat (AgNO3) sebagai prekursor perak dan etilen glikol sebagai agen pereduksi. Tinta
konduktif digoreskan secara direct writing pada permukaan printed circuit board (PCB). Pola konduktif dihasilkan
dari proses pemanasan PCB yang telah digoreskan dengan tinta. Nilai resistensi pola konduktif diukur dengan
multimeter. Semakin rendah nilai resistensi yang dihasilkan maka semakin konduktif pola tersebut. Variasi
konsentrasi etilen glikol, suhu dan waktu pemanasan dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai
resistensi dari pola konduktif yang dihasilkan. Hasil terbaik diperoleh pada penambahan etilen glikol 20% dengan
suhu pemanasan 230°C selama 45 menit. Nilai resistensi rata-rata yang dihasilkan pada komposisi tersebut adalah
sebesar 1,5898 Ω.
Kata Kunci — Pola konduktif, tinta konduktif, perak nitrat, etilen glikol, PCB.

I. PENDAHULUAN
Pola konduktif menarik perhatian pada bidang
penelitian karena aplikasinya yang sangat luas seperti
pembuatan sirkuit elektronik [1], transistor [2],
perangkat solar [3], layar sentuh [4], elektroda [5]–
[7], dll. Pengembangan pola konduktif dalam bidang
elektronik adalah berupa fleksibel baterai, fleksibel
elektroda [8], sirkuit konduktif [9], dll. Pola
konduktif dapat diterapkan pada berbagai jenis
substrat seperti plastik, kaca, polimer, dan printed
circuit board (PCB) [10]. PCB memiliki sifat kuat,
ringan, tahan air, mudah diperoleh dan murah bila
dibandingkan dengan material lain, sehingga sangat
sesuai digunakan sebagai substrat.
Metode untuk menerapkan pola konduktif pada
substrat padat adalah litografi, spin coating [11],
stamping [12], sputtering [13] dan penguapan pelarut
kimia [14]. Metode tersebut dapat menghasilkan
lapisan yang halus pada substrat padat. Metode ini
masih memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan
lingkungan yang steril (bebas debu) dan kontrol suhu
yang membutuhkan banyak biaya. Inkjet printing
adalah alat yang telah populer digunakan untuk
aplikasi larutan tinta konduktif karena mudah
dikontrol melalui komputer [1], [15]–[17]. Namun,
pembuatan formula tinta konduktif untuk inkjet
printing tidak mudah. Jika formula tinta konduktif
tidak tepat maka dapat merusak dan menyumbat
nozel cartridge printer [18]. Oleh karena itu,
diperlukan metode yang sederhana dan mudah untuk
penerapan tinta konduktif pada substrat. Metode
penulisan langsung (direct writing) menggunakan
pena dapat digunakan untuk aplikasi penerapan
larutan. Metode ini memiliki beberapa keunggulan
yaitu sederhana, cepat, biaya rendah dan lebih mudah
digunakan [10], [14]. Sehingga, metode direct

writing dapat digunakan untuk menggambar pola
konduktif pada substrat PCB.
Ada 3 jenis tinta yang sering digunakan untuk
membuat pola konduktif. Pertama, menggunakan
larutan logam nano partikel yang memiliki suhu
sintering cukup rendah karena berukuran nano.
Kedua, menggunakan larutan prekursor logamorganik yang dapat berubah menjadi logam pada
suhu rendah [19]. Ketiga, menggunakan larutan
senyawa logam seperti perak nitrat yang dapat
berubah menjadi perak pada suhu tinggi ( > 400 °C).
Tinta yang berbasis perak sering digunakan dan
diaplikasikan karena memiliki resistivitas yang
rendah. Penerapan perak nanopartikel membutuhkan
agen pelindung atau penstabil, sehingga dekomposisi
agen pelindung saat dipanaskan dapat mempengaruhi
konduktivitasnya [10]. Metode dekomposisi logam
organik tidak sesuai jika digunakan pada substrat
PCB. Hal ini disebabkan logam organik tidak
menempel dengan sempurna dan membutuhkan
preparasi yang rumit. [20].
Jung-Tang Wu dkk telah mengembangkan tinta
konduktif dengan prekursor perak nitrat dan etilen
glikol untuk pembuatan pola konduktif. Larutan
perak nitrat dicetak menggunakan metode inkjet
printing pada substrat polimer. Kemudian, etilen
glikol dipanaskan secara terpisah pada satu sistem
tertutup, sehingga uapnya dapat mereduksi perak
nitrat menjadi logam perak [20]. Akan tetapi,
penelitian tersebut menggunakan inkjet printing yang
memiliki kelemahan penyumbatan pada nozel. Selain
itu, studi tersebut juga memakai sistem tertutup yang
sedikit rumit.
Penelitian ini dilakukan pembuatan tinta konduktif
dalam bentuk larutan dengan perak nitrat sebagai
prekursor dan etilen glikol sebagai agen pereduksi.
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Tinta yang telah dibuat, dicetak menggunakan pena
pada substrat PCB secara direct writing. Pengukuran
nilai resistensi pola yang dihasilkan, dilakukan
menggunakan multimeter. Pengaruh penambahan
etilen glikol, suhu dan waktu pemanasan terhadap
nilai resistensi juga diteliti. Penelitian terdahulu
belum ada yang menggabungkan etilen glikol dengan
perak nitrat secara langsung dan penerapannya pada
substrat PCB menggunakan metode direct writing.
II. MATERIAL DAN METODE
A. Material
Material yang digunakan pada penelitian ini
adalah perak nitrat dan etilen glikol 99,5%. Perak
nitrat yang digunakan adalah hasil sintesis dari reaksi
perak dengan asam nitrat. Sedangkan, etilen glikol
99,5% diperoleh dari Laboratorium Fundamental,
Jurusan Kimia, FMIPA, ITS
B. Pembuatan Larutan Etilen Glikol
Pembuatan larutan etilen glikol dalam berbagai
konsentrasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh
konsentrasi etilen glikol terhadap nilai resistensi.
Larutan etilen glikol 40% sebagai larutan stok dibuat
dari etilen glikol 99,5%. Variasi konsentrasi larutan
etilen glikol dibuat dengan cara pengenceran larutan
stok. Variasi larutan glikol yang digunakan pada
penelitian ini adalah 10%, 20%, 30% dan 40%.
C. Pembuatan Pola dengan Variasi Konsentrasi
Etilen Glikol
Sebanyak 0,5 gram perak nitrat dilarutkan dalam 2
mL aqua DM. Selanjutnya, diaduk menggunakan
magnetic stirer dalam penangas es pada suhu 10 °C
selama 15 menit. Etilen glikol ditambahkan sebanyak
1 mL ke dalam campuran. Campuran diaduk
menggunakan magnetic stirer dalam penangas es
pada suhu 10 °C selama 15 menit. Larutan tinta telah
siap untuk diterapkan pada substrat PCB. Pembuatan
larutan tinta tersebut diulangi dengan variasi
konsentrasi etilen glikol (0-40%).
Larutan tinta yang telah dibuat kemudian dimasukkan dalam pena yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, dibuat pola garis lurus sepanjang 5 cm sebanyak
5 garis pada substart PCB. Pola konduktif dipanaskan pada suhu 200°C selama 30 menit. Setelah
selesai, resistensi pola konduktif diukur menggunakan multimeter dengan jarak pengukuran 2 cm.
D. Pembuatan Pola Konduktif dengan Variasi
Suhu Pemanasan
Larutan tinta dibuat dengan cara yang sama
dengan subbab II.C. Namun, pada pembuatan pola
konduktif dengan variasi suhu pemanasan, digunakan
penambahan etilen glikol dengan konsentrasi 20%.
Larutan tinta yang telah dibuat, dimasukan ke dalam
pena yang telah dimodifikasi dan dibuat pola garis
lurus sepanjang 5 cm sebanyak 5 garis pada substart

PCB. Pola yang telah cetak dipanaskan dengan
variasi suhu 170 °C, 185 °C, 200 °C, 215 °C, 230 °C
selama 30 menit. Pola konduktif yang dihasilkan,
diukur resistensinya menggunakan multimeter
dengan jarak pengukuran 2 cm.
E. Pembuatan pola konduktif dengan variasi
waktu pemanasan
Larutan tinta dipersiapkan sesuai dengan metode
yang telah dijelaskan pada subbab II.D. Hasil cetak
tinta pada substrat PCB dipanaskan pada suhu
230 °C dengan variasi waktu 15, 30, 45, 60 dan 75
menit. Setelah selesai, resistensi pola konduktif
diukur menggunakan multimeter dengan jarak
pengukuran 2 cm.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaruh Konsentrasi Etilen Glikol terhadap
Nilai Resistensi Pola Konduktif
Perak nitrat dipilih sebagai prekursor karena
merupakan garam logam yang memiliki presentase
perak cukup besar yaitu 63,5% dan pengolahannya
untuk menjadi tinta konduktif tergolong mudah.
Sedangkan, penggunaan etilen glikol sebagai agen
pereduksi disebabkan bahan ini mampu mereduksi
berbagai ion logam pada suhu tertentu. Etilen glikol
dapat berubah menjadi glikol aldehid pada suhu >
140 °C. Glikol aldehid yang terbentuk dapat
mereduksi perak nitrat menjadi logam perak sesuai
dengan reaksi (1) dan (2) [21]. Tinta konduktif yang
dihasilkan berwarna bening seperti pada Gambar 1.
,

(1)
, (2)

Gambar 1. Tinta konduktif setelah penambahan etilen glikol (a)
penambahan etilen glikol 0%, (b) penambahan etilen glikol 10%,
(c) penambahan etilen glikol 20%, (d) penambahan etilen glikol
30% dan (e) penambahan etilen glikol 40%.

Pemanasan tinta konduktif dengan variasi
konsentrasi etilen glikol dilakukan pada suhu 200 °C.
Hal ini dikarenakan jika dipanaskan pada suhu
< 200 °C, maka laju reduksi jauh lebih rendah
daripada laju penguapan etilen glikol. Sehingga,
perak nitrat tidak tereduksi secara menyeluruh.
Sedangkan, pada suhu 200°C, laju reduksi meningkat
dengan meningkatnya suhu. Proses reduksi selesai
sebelum seluruh etilen glikol menguap [22]. Hasil
pengukuran resistensi pada pola konduktif disajikan
pada Tabel I. Berdasarkan Tabel I, pengukuran
resistensi pada pola cetak konduktif menunjukan
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resistensi terkecil diperoleh pada penambahan etilen
glikol 20% dengan resistensi rata-rata sebesar 6,901
Ω. Pola konduktif dengan penambahan etilen glikol
10% memiliki resistensi yang cukup tinggi (Tabel I).
Nilai yang tinggi tersebut terjadi karena jumlah etilen
glikol tidak cukup banyak untuk mereduksi perak
nitrat secara keseluruhan. Pengaruh konsentrasi
etilen glikol pada nilai resistensi pola konduktif dapat
dilihat pada Gambar 2.
TABEL I
HASIL PENGUKURAN RESISTENSI VARIASI VOLUME ETILEN GLIKOL
DALAM TINTA KONDUKTIF

Konsentrasi
etilen
glikol (%)

R1

R2

R3

R4

R5

Ratarata

0
10
20
30
40

6,513
9,082
5,500
8,777
13,636

15,367
6,437
7,112
12,791
13,364

38,177
9,737
5,802
11,145
11,075

47,504
6,351
6,219
8,443
17,858

74,410
7,984
9,871
9,110
18,323

36,394
7,918
6,901
10,053
14,851

R (Ω)

Gambar 2. Grafik Pengaruh Konsentrasi Etilen Glikol pada Suhu
Pemanasan 200 °C Selama 30 Menit terhadap Nilai R.

B. Pengaruh Suhu Pemanasan terhadap Nilai
Resistensi Pola Konduktif
Variasi suhu pemanasan dilakukan untuk
mengetahui suhu efektif dalam proses reduksi perak
nitrat oleh etilen glikol. Hasil pola cetak terlihat
seperti pada Gambar 3. Hasil pengukuran resistensi
pada pola konduktif disajikan pada Tabel II. Nilai
resistensi rata-rata terkecil (3,5202 Ω) diperoleh pada
pola konduktif yang dipanaskan pada suhu 230 °C
(Tabel II). Gambar 4 menunjukkan pengaruh suhu
pemanasan terhadap nilai resistensi pola konduktif.

Gambar 4. Grafik Pengaruh suhu pemanasan selama 30 menit
terhadap Nilai R.

Proses pemanasan pada suhu 170 °C dan 185 °C
memiliki resistensi yang sangat tinggi (Gambar 4).
Sedangkan, pemanasan pada suhu 200 °C, 215 °C
dan 230 °C memiliki resistensi yang rendah dan
semakin menurun dengan meningkatnya suhu.
Rendahnya nilai resistensi tersebut dikarenakan titik
leleh perak nitrat adalah pada suhu 212 °C, sehingga
proses reduksi dapat berjalan efektif dengan
meningkatnya suhu pemanasan [20]. Hal ini
didukung hasil foto pola cetak pada Gambar 3,
dimana pola konduktif semakin terlihat mengkilap
dengan meningkatnya suhu (rentang suhu 170230
°C).
Mengkilapnya
pola
konduktif
mengindikasikan bahwa perak nitrat yang tereduksi
semakin banyak atau proses reduksi perak nitrat oleh
etilen glikol lebih sempurna. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu pemanasan
maka nilai resistensi yang diperoleh semakin rendah.
Resistensi rata-rata pada suhu 215 °C dan 230 °C
memiliki selisih yang kecil sehingga suhu pemanasan
dapat dilakukan pada suhu 215 °C atau 230 °C. Suhu
pemanasan > 230 °C tidak disarankan, karena dapat
merusak substrat PCB.
C. Pengaruh Waktu Pemanasan terhadap Nilai
Resistensi Pola Konduktif
Studi variasi waktu pemanasan dilakukan untuk
mengetahui waktu terbaik yang dibutuhkan pada
proses reduksi perak nitrat. Hasil pengukuran
resistensi pada pola konduktif disajikan pada Tabel
III. Nilai resistensi rata-rata terkecil diperoleh pada
waktu pemanasan selama 45 menit (Tabel III).
TABEL III
HASIL PENGUKURAN RESISTENSI PADA VARIASI WAKTU
PEMANASAN
Waktu
(menit)
15
30
45
60
75

R1
20,110
2,501
1,220
3,598
1,597

R2
25,441
2,853
2,201
2,616
1,173

R (Ω)
R3
18,405
3,623
1,614
1,765
1,671

R4
17,401
4,298
1,473
1,998
2,121

R5
12,731
4,326
1,441
2,117
1,820

Rata-rata
18,818
3,520
1,590
2,419
1,676

Gambar 3. Pola konduktif setelah pemanasan pada (a) suhu 170°C,
(b) 185°C, (c) 200°C, (d) 215°C dan (e) 230°C.
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Suhu
(°C)
170
185
200
215
230

TABEL II
HASIL PENGUKURAN RESISTENSI PADA VARIASI SUHU PEMANASAN
R (Ω)
Rata-rata
R1
R2
R3
R4
R5
543289,274 364789,283 273549,345 367194,867 152637,897 340292,133
1250,301
1371,896
2134,632
1673,923
1463,478
1579,246
5,500
7,112
5,802
6,219
9,871
6,901
3,343
4,443
3,559
4,465
4,703
4,103
2,501
2,853
3,623
4,298
4,326
3,520
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