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Abstrak 

Pengaruh divacancy pada struktur grafena dan struktur oksida grafena tereduksi (reduced graphene 

oxide;rGO) secara perhitungan komputasi telah dilakukan. Perhitungan dilakukan dengan metode Density 

Functional Theory (DFT) menggunakan Vienna Ab-initio Simulation Packe (VASP) untuk menentukan 

struktur kristal optimum serta perhitungan Density of State (DOS) dan juga struktur pita (Band Structure). 

Dari hasil kalkulasi didapatkan bahwa grafena memiliki band gap sebesar 0 (nol) yang sesuai dengan teori. 

Perubahan band gap ini terjadi ketika terdapat defect yang diakibatkan oleh adanya divacancy dan 

penambahan oksigen yaitu masing masing  sebsar ~0,3 eV dan ~0,8 eV. Selain itu, perubahan struktur kristal 

grafena berubah secara signifikan setelah penambahan oksigen. Terdapat buckling pada struktur kristal 

grafena sebesar 0,04 Å. 

Kata-kata kunci: Band gap, Density Functional Theory, reduced Graphene Oxide, struktur kristal, divacancy  

PENDAHULUAN 

Pada tahun 2004 Geim dan Novolselov menemukan grafena, material 2 Dimensi yang merupakan alotrof 

karbon berbentuk heksagonal menyerupai sarang lebah [1]. Grafena memiliki sifat yang menarik yaitu 

memiliki besar band gap nol (0) dan konduktifitas listrik yang tinggi ~2000 S/cm [2]. Oleh karena itu 

material ini banyak diaplikasikan dalam berbagai device antara lain dalam bentuk nanoribbons diaplikasikan 

menjadi transistor [3], grafena dalam bentuk serbuk (powder) diaplikasikan sebagai material komposit [4], 

dan lapisan tipis transparan grafena dapat digunakan sebagai elektroda transparan [5]. 

Secara umum proses sintesis grafena terdiri dari dua metode yakni top down dan bottom up [6]. Metode 

top down dilakukan dengan melakukan penglupasan grafit menjadi satu lembar grafena atau beberapa lembar 

grafena seperti metode scotch tape yang dilakukan Geim dan Novolselov [1]. Selain itu, metode top down 

lain yang telah dikembangkan adalah reduksi grafena oksida dari grafena oksida [7]. Sedangkan metode 

sintesis grafena secara bottom up dapat menggunakan metode chemical vapour deposition (CVD) [8] dan 

penumbuhan epitaksial [9]. Namun demikian, sintesis grafena dengan metode reduksi grafena oksida dapat 

menghasilkan grafena dengan jumlah banyak dan biaya produksi yang murah, akan tetapi sifat listrik yang 

dihasilkan memiliki kualitas yang relatif kurang baik. Besar band gap dari reduksi grafena oksida mengalami 
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 perubahan dikarenakan adanya vacancy dan gugus fungsi. Contoh gugus fungsi yang ada pada reduksi 

grafena oksida berupa gugus epoksi, karbonil, karboksil, dan hidroksil.  

Perubahan sifat listrik dari grafena akibat adanya perubahan strukur kristal berupa defect atau adanya 

penambahan gugus fungsi adanya hal itu menjadi menarik untuk lebih lanjut diteliti. Pendekatan secara 

komputasi untuk mempelajari sifat dari grafena telah banyak dilakukan. Huang dkk melakuakan investigasi 

pengaruh adanya gugus fungsi berupa epoksi pada density of state (DOS) grafena, semakin banyak gugus 

epoksi pada grafena besar celah energi grafena semkin besar [10]. Adanya pengaruh vacancy pada grafena 

telah dilaporkan oleh Miguel Ugeda dkk [11]. Namun sejauh ini, sedikit informasi mengenai pengaruh gugus 

fungsi dan vacancy secara bersamaan yang dilakukan pada grafena dan reduksi grafena oksida. Oleh karena 

itu pada penelitian ini akan dipelajari pengaruh divacancy pada struktur grafena dan oksida grafena tereduksi 

yang ditinjau dari perubahan struktur kristal, DOS, dan struktur pita. 

METODE PENELITIAN 

Proses kalkulasi menggunakan Vienna Ab-initio Simulation Packe (VASP) yang berbasis DFT untuk 

mengoptimasi struktur, menentukan DOS, dan struktur pita grafena. Pemodelan ini menggunakan struktur 

grafena dengan 50 atom karbon sebagai struktur dasar dan jarak antar lapisan grafena diatur sebesar 18 Å. 

Penempatan divacancy dan gugus fungsi dilakukan secara acak, gugus fungsi yang digunakan berupa epoksi 

dan karbonil. Perhitungan dilakukan secara berurutan seperti diperlihatkan Gambar 1. Pseudopotensial  yang 

digunakan berupa Projector Augmented Wave (PAW) dan fungsional exchange correlation berupa 

Generalized Gradient Approximation of Pardew-Burke-Ernzerhof (GGA-PBE). Nilai sampling k-point 

adalah 7x7x1 dengan tipe gamma.  

 

 
 

Gambar 1. Model grafena yang digunakan berupa grafena murni, grafena divacancy, grafena divacancy ganda, rGO dan 

rGO divacancy, sedangkan metode kalkulasi berupa relaksasi, SCF, DOS dan struktur pita. 

HASIL PERHITUNGAN DAN DISKUSI  

Dari hasil perhitungan struktur dasar grafena didapatkan jarak antar atom karbon pada grafena tersebut 

sebesar 1.42 Å. Gambar 2 menunjukan hasil  perhitungan DOS dan band gap grafena yang memiliki celah 

energi sebesar  nol, bersesuian dengan yang dilaporkan oleh Miguel dkk [11]. Hal itu membuktikan bahwa 

metode perhitungan yang digunakan benar. 
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Gambar 2. (a) DOS dan (b) Struktur pita monolayer grafena setelah melalui proses relaksasi. 

 

Struktur grafena tersebut kemudian diberi divacancy, posisi divacancy dibuat acak. Adanya divacancy 

menyebabkan perubahan DOS dan struktur kristalnya. Jarak antar atom grafena berubah menjadi 1.83Å, 

seperti yang terlihat pada gambar 3(b). Perubahan tersebut mendekati hasil perhitungan yang dilaporkan oleh 

Pooja Rani sebesar 1,81 Å [12]. Hasil DOS seperti yang terlihat pada gambar 3(c) menunjukan adanya band 

gap sebesar ~0,3 eV. Miguel dkk telah melaporkan pula bahwa divacancy pada grafena menyebabkan band 

gap pada grafena menjadi 0.3 eV. Bertambahnya divacancy yang ada pada grafena menyebabkan struktur 

dari grafena berubah, jarak antar atom karbon grafena kini berubah menjadi 1,286 Å yang semula berjarak 

1,42 Å seperti yang ditunjukan gambar 4. 

 

  

Gambar 3. Struktur grafena divacancy (a) sebelum relaksasi  (b) setalah relaksasi (c) DOS grafena dengan divacancy. 
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Gambar 4. Struktur grafena divacancy ganda setelah proses relaksasi.   

 

Selain divacancy pada grafena, adanya gugus fungsi berupa epoksi dan karbonil menyebakan adanya 

perubahan struktur dan DOS grafena. gambar 5(a) menunjukan grafena dengan 10% oksigen mengalami 

perubahan struktur setelah dilakukan proses relaksasi. Grafena tersebut tidak datar namun terdapat buckling 

sebesar 0,04 Å. Band gap grafena dengan 10% oksigen ini sebesar 0,8 eV seperti yang ditunjukan pada 

gambar 5(b). Huang dkk melaporakan bahwa grafena dengan 10% oksigen memiliki band gap sebesar 1,084 

eV [10]. Adanya perbedaan ini dapat dimungkinkan terjadi karena adanya gugus karbonil yang ada pada 

grafena tersebut, sedangkan Huang dkk hanya menggunakan  gugus epoksi pada perhitungannya [10]. Lebih 

lanjut, perubahan gugus karbonil menjadi divacancy menyebakan adanya perubahan struktur pada grafena. 

Jarak antar atom karbon grafena menjadi 1,555 Å dan 1,676 Å seperti yang ditujukan oleh gambar 5(c).   

 

 
 

Gambar 5. (a) Struktur reduksi grafena oksida sebelum dan setelah relaksasi (b) Struktur pita reduksi grafena 

oksida 
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 KESIMPULAN 

Dari berbagai perhitungan yang dilakukan, diperoleh bahwa besar band gap dari grafena sebesar 0, 

dengan kata lain  grafena memiliki zero band gap. Adanya divacancy pada grafena menyebakan band gap 

grafena berubah menjadi ~0,3 eV.  Band gap grafena dengan 10% oksigen yang berupa gugus fungsi karbonil 

dan epoksi memberikan perubahan band gap menjadi sebesar ~0.8 eV.  
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