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ABSTRAK
Struktur hidrasi ion logam untuk sistem cairan belum tersedia karena
keterbatasan alat dalam mengakses gerakan molekul yang sangat cepat. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui struktur hidrasi ion Co2+ dalam air melalui simulasi
dinamika molekul terbaru. Simulasi dinamika molekul tersebut adalah Simulasi
Dinamika Molekul Quantum Mechanical Charge Field (QMCF). Simulasi dilakukan
terhadap kotak simulasi yang berisi 1 ion Co2+ yang ada di tengah 999 molekul air.
Simulasi Dinamika Molekul QMCF membagi dua wilayah kotak simulasi. Wilayah
pertama meliputi 1 ion Co2+ dan molekul-molekul air yang ada di lapisan hidrasi
pertama hingga kedua. Wilayah kedua adalah molekul air di luar wilayah pertama.
Wilayah pertama dihitung dengan metode mekanika kuantum ab initio yang
menggunakan himpunan basis LANL2DZ ECP untuk ion Co2+ dan DZP Dunning untuk
air. Wilayah kedua dihitung dengan metode perhitungan mekanika molekul. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ion Co2+ dikelilingi oleh 6 molekul air pada lapisan
hidrasi pertama membentuk struktur oktahedral.
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PENDAHULUAN

mempelajari sifat struktur dan dinamika

Data struktur hidrasi ion logam
untuk sistem cairan belum tersedia.
Keterbatasan alat dalam mengakses
gerakan molekul yang cepat menjadi
hambatan dalam mempelajari struktur
hidrasi ion logam. Struktur hidrasi ion
logam dalam sistem cairan atau larutan
sangat erat hubungannya dengan sifat
koordinasi ion logam tersebut dalam
larutan [1]. Alat-alat Extended X-ray
Absorption

Fine

Structure

(EXAFS),

Large-Angle X-ray diffractions (LAXS)
dan

Nuclear

(NMR),

Magnetic

telah

Resonance

digunakan

untuk

mempelajari struktur hidrasi ion logam
dalam

larutan

namun

belum

dapat

mengamati gerakan molekul yang cepat
dalam larutan [2]. Kajian teoretik melalui
simulasi

komputer

menyelesaikan

digunakan

masalah

untuk

keterbatasan

alat dalam mempelajari sistem cairan.
Simulasi komputer telah terbukti mampu
memberikan

data-data

struktur

dan

dinamika ion logam dalam larutan.

beragam ion logam dalam larutan karena
mampu menghasilkan data yang lengkap
yaitu struktur dan dinamika. Simulasi DM
juga berkembang dari waktu ke waktu.
Simulasi

DM

yang

pertama

adalah

Simulasi DM Klasik yang menggunakan
metode perhitungan mekanika klasik.
Kemudian dikembangkan lebih lanjut
menjadi

Simulasi

DM

metode

perhitungan Density Functional Theory
(DFT) dan metode perhitungan ab initio
Quantum Mechanics/Mekanika Molekul
atau dikenal dengan metode QM/MM
[3].

Metode simulasi terakhir masih

memiliki keterbatasan yaitu belum dapat
digunakan untuk sistem kimia yang di
dalamnya terjadi efek transfer muatan
seperti larutan yang mengandung ion
logam

valensi

tinggi

[4].

Simulasi

dinamika molekul dengan pendekatan
terbaru muncul untuk menyelesaikan
masalah ini. Simulasi dinamika molekul
tersebut adalah Simulasi DM Quantum
Mechanical Charge Field (QMCF) [5].
Penelitian

ini

dilakukan

untuk

dapat

mempelajari sifat struktur dan dinamika

digolongkan menjadi 2 jenis metode

hidrasi ion Co2+ dalam larutan. Tahapan

simulasi,

kerja

Simulasi

yaitu

komputer

Monte

Carlo

dan

yang

dilakukan

adalah

Dinamika Molekul. Monte Carlo (MC)

memodelkan kotak simulasi, melakukan

hanya menghasilkan data struktur saja

simulasi antara ion Co2+ dengan molekul

sedangkan Dinamika Molekul mampu

air dan analisis hasil simulasi [6].

menghasilkan data struktur dan dinamika
ion logam dalam larutan [1]. Simulasi
Dinamika Molekul (DM) dipilih untuk

METODE PENELITIAN
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Penelitian

kajian

– 3,0 Å, dan bagian solvasi pada jarak

teoretik, menggunakan model sistem

3,0 – 5,7 Å. Jarak dihitung dari posisi ion

kotak simulasi yang mengandung 1 ion

logam Co2+ yang ada di tengah kotak.

Co2+ dan 999 model molekul air BJH-

Wilayah kedua adalah wilayah fasa ruah

CF2 [2]. Simulasi diterapkan pada satu

(bulk)

kotak simulasi yang dijaga agar jumlah

(Gambar 1). Daerah inti dan solvasi

molekul dalam kotak, volume dan suhu

dihitung

kotak

melalui

Mechanics (QM) sedangkan daerah di

penerapan ensemble NVT [1]. Alat-alat

luar ini dihitung dengan perhitungan

yang digunakan untuk penelitian ini

Mekanika

adalah

dengan

Hamiltonian atau operator energi yang

spesifikasi prosesor Intel Core2QuadTM

digunakan untuk menghitung energi QM

CPU Q8200 @ 2.50 GHz, RAM 3 GB,

dimodifikasi

Harddisk 320 GB. Perangkat lunak yang

potensialnya dengan cara memasukkan

digunakan adalah sistem operasi linux

jumlah nilai muatan atom-atom bagian

opensuse 11.0 dan program-program

MM. Cara ini dikenal dengan potential

yang ada di Austrian-Indonesian Centre

embedding method.

for

adalah

ini

tetap

komputer

Kimia,

atau

personal

Computational

Jurusan

adalah

Chemistry
FMIPA,

yaitu

di

luar

dengan

bagian

konsep

Molekul

solvasi

Quantum

(MM).

pada

Operator

bagian

suku

(AIC),

Universitas

Gadjah Mada, yaitu Gaussian03 untuk
menghitung

energi

sistem,

Program

A

Simulasi QMCFC 1.3.1 untuk simulasi

B

dan MDAnalyzer untuk analisis hasil

C

simulasi.

metode perhitungan mekanika kuantum

Gambar 1. Skema pembagian wilayah kotak
simulasi ion Co2+ dalam air. Bagian A
adalah inti,
B adalah solvasi atau lapisan dan C adalah
fasa ruah (bulk). Ion Co2+ ada di
tengah kotak simulasi.

ab initio, menggunakan himpunan basis

Simulasi DM QMCF dilakukan

LANL2DZ ECP dan DZP Dunning untuk

selama 2 picosecond (ps) untuk tahap

ion Co2+ dan air secara berurutan.

ekuilibrasi, kemudian dilanjutkan 10 ps

Simulasi DM dengan konsep QMCF

sebagai tahap pengambilan data. Suhu

dilakukan

kotak simulasi dijaga tetap 298,15 K,

Simulasi DM QMCF untuk 1 ion
Co2+ dalam 999 air dihitung dengan

dengan

membagi

sistem

menjadi 2 wilayah. Wilayah pertama

demikian

pula

untuk

volume

kotak

meliputi lapisan hidrasi pertama dan

simulasi yang dijaga tetap dengan sisi

kedua. Wilayah pertama terbagi menjadi

31,18 Å. Smoothing function digunakan

dua bagian yaitu bagian ini pada jarak 0

untuk wilayah transisi antara QM dan
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MM.

Gaya

sistemnya

dilambangkan

dengan Fsistem. Persamaannya adalah:

r2


nion
( r )  4c  g ion ,  ( r ) r 2 dr

Fsistem  FMM  S ( FQM  FQM / MM )

r1


adalah
nion

Simbol FMM adalah gaya MM pada

Simbol

seluruh sistem, FQM adalah gaya pada

molekul  pada lapisan dengan jarak r1

wilayah QM, FQM/MM adalah gaya MM di

hingga r2, pada waktu tertentu. Jika

wilayah QM, dan S adalah Smoothing

analisis ini dilakukan terhadap trajektori,

function. Penggunaan fungsi pelembut

maka akan diperoleh distribusi bilangan

dilakukan pada jarak 5,5 – 5,7 Å dari ion

koordinasi selama simulasi pada lapisan

logam

Co2+

sehingga memungkinkan

ligan untuk secara bebas pindah dari

jumlah

rata-rata

hidrasi pertama dan lapisan kedua untuk
ion Co2+ dalam air.

wilayah QM ke MM atau sebaliknya [5].
Setelah

simulasi

dilakukan

selama sekitar 10 ps, analisis dilakukan
untuk hasil simulasi yang dikenal dengan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Simulasi

DM

QMCF

yang

trajektori. Trajektori kemudian dinalisis

dilakukan terhadap kotak simulasi yang

untuk memperoleh informasi struktur dan

berisi 1 ion Co2+ dalam 999 molekul air,

dinamika ion Co2+ dalam air. Distribusi

mampu menghasilkan data koordinat

radial ion-O dan ion-H. Dihitung dengan

pergerakan molekul-molekul yang ada

fungsi distribusi radial, g (r ) :

dalam kotak simulasi. Data struktur
hidrasi ion Co2+ dalam larutan dapat

g (r ) 

N (r )

diperoleh

4r c
2

dengan

analisis

terhadap

trajektori hasil simulasi DM QMCF ion
Co2+ dalam air. Struktur hidrasi ion Co2+
dalam larutan dapat diamati dengan

Simbol N  adalah jumlah molekul  pada

distribusi radial atau jarak antara ion Co2+

volume V dan c adalah (N/V). Data

dengan atom O dan jarak ion Co2+

struktur berupa distribusi jarak ion-O dan

dengan atom H dari molekul air, yang

ion-H pada lapisan hidrasi pertama dan

menggambarkan jarak antara ion Co2+

kedua akan diperoleh dari analisis ini.

dengan air. Data struktur hidrasi lainnya

Fungsi

adalah distribusi bilangan hidrasi atau

distribusi

pasangan

dapat

menghitung bilangan koordinasi pada

bilangan koordinasi ion Co2+ dalam air.

lapisan hidrasi ion Co2+.
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a. Jarak antara Ion Co2+ dengan Air

terletak pada jarak Co2+-O = 3,7 – 4,9 Å.
Puncak kedua adalah kumpulan molekul
air yang terdapat pada lapisan hidrasi
kedua. Puncak yang lebar pada lapisan
hidrasi kedua menunjukkan distribusi
jarak

yang

lebih

beragam

daripada

lapisan hidrasi pertama.
Berdasarkan kurva distribusi jarak
Co2+-H, atom H dari molekul air yang
paling dekat dengan ion Co2+ adalah
Co2+-O

Gambar 2. Kurva distribusi jarak
(garis tegas) dan Co2+-H
(garis putus) hasil simulasi DM QMCF ion
Co2+ dalam air.
Sumbu Y adalah fungsi distribusi jarak,
sedangkan sumbu X adalah
jarak Co2+-O dalam angstrom.

Analisis

distribusi

radial

akan

menghasilkan kurva distribusi jarak Co2+O

Co2+-H

dan

(Gambar

2).

Kurva

distribusi jarak menunjukkan 2 puncak

berjarak 2,45 Å (Gambar 2). Rerata jarak
Co2+-H untuk lapisan hidrasi pertama dan
lapisan hidrasi kedua adalah 2,75 Å dan
5,10

Å,

distribusi

secara

berurutan.
Co2+-H

jarak

Kurva

memberikan

informasi tentang orientasi molekul air
(ligan) terhadap ion Co2+. Nilai jarak
Co2+-H

yang

lebih

yang menggambarkan lokasi kumpulan

dengan jarak

Co2+-O

molekul air yang menghidrasi ion Co2+.

hidrasi menjelaskan bahwa hidrasi ion

dibanding

pada tiap lapisan

nol.

Co2+ oleh molekul-molekul air terjadi

puncak

melalui interaksi antara ion Co2+ dengan

pada

atom O pada molekul air. Jadi, pada

rentang jarak Co2+-O = 1,97 – 2,53 Å

sistem larutan, ion Co2+ dikelilingi oleh

adalah kumpulan molekul air yang paling

molekul-molekul air dengan posisi atom

dekat dengan ion Co2+, dikenal dengan

O

lapisan

hidrasi

menjauhi ion Co2+.

puncak

pertama

Posisi

ion

Co

Berdasarkan
pertama

distribusi

2+

besar

ada

kurva

yang

jarak

di

titik

Co2+-O,

tajam

terletak

pertama.
juga
yang

Tajamnya

mendekati

sedangkan

atom

H

menunjukkan
sempit

dan

kekakuan struktur hidrasi pada lapisan

b. Bilangan koordinasi ion Co2+ dalam

hidrasi pertama [1]. Rerata jarak antara

air

ion

Co2+

dan molekul air adalah 2,13 Å.

Nilai ini tidak jauh berbeda dengan data
eksperimen untuk fasa padatan, yaitu
2,09 Å [2]. Berbeda dengan puncak
pertama, puncak kedua berbentuk lebar,

Data struktur berikutnya adalah
bilangan koordinasi yang memberikan
informasi

tentang

banyaknya

ligan

berikatan kovalen koordinasi dengan ion

SEMINAR NASIONAL KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA VI 457
ISBN : 979363174-0

pusat membentuk senyawa kompleks.

[Co(H2O)6]2+. Struktur ini juga ditemukan

Ligan dalam konteks peristiwa hidrasi ion

pada hasil simulasi DM ab initio QM/MM

logam adalah molekul air, sedangkan ion

dan hasil eksperimen dengan metode

pusat adalah ion logam atau ion Co2+.

difraksi [2]. Bilangan koordinasi ion Co2+

Hasil analisis data koordinat pergerakan

pada

molekul

menunjukkan

pada

beragam. Ion Co2+ memiliki 8 jenis

lapisan

hidrasi

pertama,

Co2+

bilangan koordinasi pada rentang 12 –

memiliki

hanya

satu

bilangan

19, dengan kebolehjadian terbesar ada

koordinasi. Hal yang berbeda terjadi

pada bilangan koordinasi 16 (28,97%).

pada lapisan hidrasi kedua, bilangan

Informasi ini menunjukkan bahwa lapisan

koordinasi ion

Co2+

bahwa
ion

jenis

adalah beragam

(Gambar 3).

hidrasi

adalah

hidrasi pertama lebih kaku daripada

koordinasi pada lapisan hidrasi kedua
hasil
Series2,
16,
28.971

Bilangan Koordinasi

simulasi

DM

Gambar 3 menunjukkan distribusi
Co2+

ion

dapat

melalui cara eksperimen [8].

KESIMPULAN

Gambar 3. Distribusi bilangan koordinasi ion
Co2+ dalam larutan, hasil
simulasi DM QMCF terhadap 1 ion Co2+
dalam 999 molekul air. Bilangan
koordinasi pada lapisan hidrasi pertama
ditunjukkan dengan batang hitam
sedangkan bilangan koordinasi pada lapisan
hidrasi kedua ditunjukkan oleh batang putih.

koordinasi

QMCF

melengkapi data yang belum tersedia

Simulasi

bilangan

kedua

lapisan hidrasi kedua. Data bilangan
Series2,
6, 100

Kebolehjadian(%)

lapisan

Dinamika

Molekul

Quantum Mechanical Charge Field dapat
digunakan

untuk

struktur hidrasi ion

memperoleh
Co2+

data

dalam larutan.

Struktur hidrasi ion Co2+ dalam larutan
memiliki hanya satu bilangan koordinasi
pada lapisan hidrasi pertama.

pada

lapisan hidrasi pertama dan kedua, hasil
simulasi DM QMCF. Ion Co2+ memiliki
bilangan

koordinasi

6

pada

lapisan

hidrasi pertama dengan kebolehjadian

UCAPAN TERIMA KASIH

100%. Jadi, hanya ada satu jenis struktur
kompleks ion Co2+ yang terjadi pada
lapisan hidrasi pertama selama simulasi,
yaitu kompleks yang mengandung 6
molekul

air

yaitu

ion
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