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Abstrak 
Perkembangan kimia komputasi telah banyak memberikan manfaat di berbagai 

bidang. Salah satu manfaat yang dirasakan adalah mudahnya mengetahui struktur dan 

dinamika molekuler solvasi ion tertentu. Sekalipun kimia komputasi  memberikan banyak 

kemudahan, namun kualitas output sangat ditentukan oleh input dan metode yang 

digunakan. Dalam artikel ini akan diuraikan struktur dan dinamika molekuler scandium(I) 

dalam ammonia dengan metode mekanika kuantum dan mekanika klasik. Analisis 

struktur solvasi skandium(I) dalam ammonia dengan metode mekanika kuantum 

memberikan hasil distribusi bilangan koordinasi sistem Sc(NH3)
+

n pada solvasi kulit 

pertama bervariasi mulai n=1-7, yaitu 3(37%), 2(32,52%), 4(15,52%), 5(10,%), 1(7,67%), 

6(6,33), dan 7(0,62%), pada kulit kedua tidak menunjukkan adanya solvasi. Sedangkan 

analisis struktur dengan metoda mekanika klasik memberikan hasil bilangan koordinasi 

pada solvasi kulit pertama  9 (76,24%) dan 8 (23,19%), pada kulit kedua distribusi 

bilangan koordinasi berturut-turut: 28(22,81%), 27(18,209%), 29(20,2354%), 23(0.06), 

24(1,07%), 25(4,02%), 26(11,76%), 30(14,06%), 31(5,22%), 32(1,72%), 33(0,043%), 

34(0,15%), dan 35(0,06%). Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan kedua metode 

tersebut terlihat bahwa sistem Sc(NH3)
+

n bersifat fleksibel.  

 

Kata kunci: solvasi, mekanika klasik, mekanika kuantum 

 

 

Pendahuluan 

Kimia komputasi merupakan bagian dari kimia teoritik yang berdasarkan penggabungan 

metode matematika dengan hukum-hukum dasar fisika. Kimia komputasi mempelajari proses-

proses hubungan antar senyawa dan pemodelan suatu sistem dengan menggunakan komputer untuk 

menghasilkan data-data fisikokimia suatu zat, interaksi molekular dan reaksi kimia yang selama ini 

tidak dapat dilakukan dengan eksperimen.  

Keberhasilan metode kimia komputasi dipengaruhi oleh langkah pemodelan sistem dan 

metode perhitungan yang digunakan (Jensen, 1999). Langkah pemodelan sistem sangat beragam, 

tergantung asumsi yang digunakan oleh peneliti, sedangkan untuk metode perhitungan secara 

umum dibagi menjadi dua yaitu metode mekanika molekul (MM) dan metode struktur elektronik 

yang menggunakan konsep mekanika kuantum (QM). Metode MM digunakan untuk sistem yang 

melibatkan jumlah atom yang banyak. Dengan demikian metode MM memiliki karakter: kurang 

akurat, kebutuhan waktu perhitungan tidak besar, cocok untuk sistem beratom banyak (> 100 

atom). Metode QM banyak digunakan untuk sistem yang beratom sedikit, dan membutuhkan 

kualitas perhitungan yang akurat. Sehingga  metode QM bersifat: butuh waktu lama dalam 

perhitungan, hasilnya akurat, cocok untuk sistem beratom kecil (< 100 atom). 

 Berdasarkan kualitas perhitungan, secara teoritik metode QM lebih baik dibanding metode 

MM. Untuk mengatasi masalah itu dilakukan kombinasi metode simulasi quantum 

mechanical/molecular mechanical (QM/MM) molecular dynamics (MD) atau quantum 

mechanical/molecular mechanical (QM/MM).  Hal ini disebabkan karena dengan mengombinasi 

QM/MM hasil simulasi yang diperoleh sangat memuaskan serta waktu yang dibutuhkan tidak 

terlalu lama. 

Dalam artikel ini akan ditinjau  penggunaan metode mekanika klasik dan metode mekanika 

Kuantum (QM) untuk menganalis struktur Sc
+
-NH3. Dengan membandingkan kedua metode 

tersebut, diharapkan akan diperoleh informasi tentang metode apa yang sebaiknya digunakan untuk 

analisis  mempelajari solvasi dan dinamika ion dalam suatu pelarut. 
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Mekanika Molekuler 

Metode mekanika molekuler didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: (1) Inti dan elektron 

dipandang sebagai partikel bak atom (atom-like); (2) Partikel bak atom tersebut berbentuk sferis 

dan memiliki muatan neto; 3) Interaksi didasarkan pada potensial klasik dan pegas (hukum Hooke); 

(4) Interaksi harus dispesifikasikan terlebih dahulu untuk atom-atom yang dipelajari; (5) Interaksi 

menentukan distribusi ruang dari partikel dan energinya. 

Model mekanika molekuler dikembangkan untuk mendeskripsikan struktur dan sifat-sifat 

molekul sesederhana mungkin. Bidang aplikasi mekanika molekuler diterapkan pada: (1) Molekul 

yang tersusun oleh ribuan atom; (2) Molekul organik, oligonukleotida, peptida dan sakarida; (3) 

Molekul dalam lingkungan vakum atau berada dalam pelarut; (4) Senyawa dalam keadaan dasar; 

(5) Sifat-sifat termodinamika dan kinetika (melalui dinamika molekul). 

Mekanika Kuantum 

Kimia kuantum didasarkan pada postulat mekanika kuantum. Dalam kimia kuantum, 

sistem digambarkan sebagai fungsi gelombang yang dapat diperoleh dengan menyelesaikan 

persamaan Schrödinger. Persamaan ini berkait dengan sistem dalam keadaan stasioner dan energi 

mereka dinyatakan dalam operator Hamiltonian.  

 Mekanika kuantum dalam prakteknya terbagi atas dua metode, yaitu ab initio dan 

Semiempiris. Ke dua metode ini mempunyai perbedaan yang prinsip. Ab initio menyelesaikan 

semua persamaan secara eksak dan semua elektron yang ada diperhitungkan, sehingga memerlukan 

waktu perhitungan yang lama. Dibandingkan dengan ab initio, perhitungan dengan metode 

semiempirik dapat dijalankan lebih cepat karena tidak semua persamaan diselesaikan secara eksak 

dan elektron yang diperhitungkan hanyalah elektron valensi saja. Atau dapat dikatakan bahwa hasil 

perhitungan Ab initio lebih akurat bila dibandingkan hasil perhitungan semi empirik, walaupun 

dalam pengerjaannya ab initio memerlukan waktu yang lebih lama. Kenyataan keakuratan ab initio 

dibanding semi empirik terlihat jelas saat melakukan perhitungan pada atom atau molekul yang 

bermuatan.  

Persamaan Schrödinger 

 Semua perhitungan  orbital molekul adalah perkiraan penyelesaian dari persamaan 

Schrödinger. Energi dan fungsi gelombang sistem dalam keadaan stasioner dapat dihasilkan dengan 

mencari penyelesaian persamaan Schrödinger : 

  EH 


 

dalam persamaan ini H


 adalah operator Hamiltonian yang menyatakan energi kinetik dan 

potensial dari sistem yang mengandung elektron dan inti atom. Energi ini analog dengan energi 

kinetik mekanika klasik dari partikel dan interaksi elektrostatik Coulombik antara inti dan elektron. 

 adalah fungsi gelombang, satu dari penyelesaian persamaan eigen-value. Fungsi gelombang ini 

bergantung pada posisi elektron dan inti atom. Hamiltonian disusun oleh tiga bagian yaitu energi 

kinetik inti, energi kinetik elektron dan energi potensial inti dan elektron. 

Pendekatan Born-Oppenheimer 
Pendekatan Born-Oppenheimer diterapkan dengan pemisahan fungsi gelombang untuk inti 

dan elektron. Fungsi gelombang total merupakan hasil perkalian dua faktor, 

Born-Oppenheimer  : enne  ,   

Pendekatan ini didasarkan pada fakta bahwa elektron begitu ringan relatif terhadap inti sehingga 

gerakan elektron dapat mudah mengikuti gerakan inti. Dari segi eksperimental, pendekatan ini 

dapat dibuktikan kebenarannya. Dari pendekatan ini kita dapat menghitung fungsi gelombang 

elektronik, e  yang didapatkan sebagai penyelesaian persamaan Schrödinger elektronik, 

)()()()( eneene rRErRH  


 

Persamaan ini masih mengandung posisi inti walaupun bukan sebagai variabel tetapi sebagai 

parameter. 

Sifat Scandium(Sc)  dan Amonia (NH3) 

Skandium dengan nomor atom 21 termasuk unsur golongan logam transisi yang dalam tabel 

sistem periodik berada pada periode 4 dan golongan IIIB. Struktur atomik skandium memiliki 

radius 1.60 Å sedangkan dalam bentuk ion sebesar 0,74 Å, jari-jari kovalennya 1.44 Å. 
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Elektronegatifitasnya 1,36 (skala Pauling), panas pembakarannya sebesar 14,1 kJ/mol, entalpi 

atomisasi 343 kJ/mol pada 25°C, entalpi penguapannya 314,2 kJ/mol, volume molar 15,04 

cm
3
/mol. Potensial ionisasi pertama sebesar 6,54, kedua sebesar 12,8 ketiga sebesar 24,76 dan 

potensial elektron valensinya -58 eV. Massa atom rata-rata 44,95, titik didih 3104 K (2831°C) 

massa jenisnya 2,99 g/cm
3
 pada 300 K, pada suhu 20 °C dan tekanan 1 atm berwujud padat, 

berwarna putih keperakan yang memiliki bercak ketika ada di udara dan mudah terbakar jika 

tersulut api.  

Konfigurasi elektron Sc keadaan dasar adalah 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2 
 3p

6
 3d

1
 4s

2
.  Sc

+
 mempunyai 

konfigurasi elektronnya 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2 
 3p

6
 4s

1  
3d

1
. Umumnya di alam keadaan Sc bermuatan +3, 

dalam hal ini atom Sc melepaskan elektron di 2 elektron subkulit 4s dan 1 elektron di subkulit 3d-

nya.  

 

 

Analisis hasil struktur Sc
+
-(NH3)  metode mekanika klasik dan mekanika kuantum 

 Radial Distribution Functions (RDF)  

 Radial distribution function  (RDF) menyatakan fungsi distribusi jarak  NH3 terhadap Sc
+
. 

Fungsi distribusi jarak (RDF) dari Sc-N dan Sc-H beserta bilangan integrasinya, yang diperoleh 

dari hasil simulasi  dinamika molekular klasik ditunjukkan pada gambar 1 dan 2 dan nilai 

karakteristiknya dalam tabel 1 

Tabel 1 Nilai karakteristik dari fungsi distribusi jarak untuk sistem Sc
+
-NH3 

Metode      
1Mr  1mr   1mN  2Mr  

2mr   2mN  

Mekanika 

Klasik 

Sc 

Sc 

N 

H 

2,32505 

2,91527 

3,7155 

3,92553 

9,0239 

27,2739 

4,4651 

4,99547 

6,51557 

6,54554 

~27 

~81 

Mekanika 

Kuantum 

Sc 

Sc 

N 

H 

2,37 

2,90 

2,94 

5,00 

~3,00 

~45,00 

3,48 

 

4,49 

 

~9 

 

 
Gambar 1. Fungsi distribusi sudut (RDF) Sc–N dan bilangan integrasi yang diperoleh  

                           dengan  simulasi DM klasik dan DM MK/MM 
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 Gambar 2.  Fungsi distribusi jarak (RDF) Sc

+
–H beserta bilangan integrasi  

                         hasil simulasi DM klasik dan DM MK/MM 

 

Dari gambar 1 metode mekanika klasik menunjukkan daerah solvasi kulit pertama ion  Sc
+
 

oleh amoniak diwakili oleh puncak pertama dari RDF Sc
+
-N yang berpusat pada 2,32505 Å yang 

berarti jarak antara Sc
+
 dengan N dari molekul NH3  pada kulit pertama adalah 2,32505 Å. Nilai ini 

merupakan jarak Sc
+
-N yang paling banyak ditemukan dalam simulasi, sehingga menunjukkan 

jarak terdekat Sc
+
-N yang paling mungkin terdapat dalam sistem Sc

+
-NH3. Hasil ini tidak dapat 

dibandingkan dengan hasil eksperimen karena sampai saat ini data eksperimen tentang solvasi Sc
+
 

dalam amoniak belum ada, sedangkan berdasarkan perhitungan ab initio energi SCF dari sistem 

Sc
+
-NH3 mencapai minimum pada saat Sc

+
-N berjarak 2,30 Å. Jarak Sc

+
-N hasil perhitungan ab 

initio energi dibandingkan dengan hasil simulasi terdapat selisih 0,02505 Å, yakni jarak Sc
+
-N hasil 

simulasi lebih besar. 

 Pada gambar 2 terlihat bahwa pada jarak 2,91 puncak RDF Sc
+
-H mencapai nilai 

maksimum pertama dan turun sampai nilai minimum pada jarak 3,92 Å. puncak ini menunjukkan 

solvasi kulit pertama  dari atom H dari molekul NH3. Bilangan integrasi RDF Sc
+
-H pada kulit 

solvasi pertama adalah sebesar ~27,27. Puncak kedua terjadi pada jarak Sc
+
-H sebesar 4,99 Å dan 

mencapai minimum pada jarak 6,54 Å. Bilangan integrasi RDF Sc
+
-H pada kulit solvasi kedua 

adalah sebesar ~81. Bilangan  integrasi RDF Sc
+
-H baik pada kulit solvasi pertama maupun pada 

kulit solvasi kedua sesuai dengan RDF Sc-N. Kesesuaian ini ditunjukkan dengan jumlah H pada 

kulit  solvasi pertama maupun pada kulit solvasi kedua sesuai dengan jumlah N untuk molekul 

NH3. Puncak RDF Sc
+
-H kedua yang berbentuk landai (tidak tajam) menunjukkan bahwa struktur 

solvasi kulit kedua tidak dapat ditentukan secara tepat. 

 Jarak N dan H terhadap Sc
+
 berdasarkan RDF hasil simulasi pada kulit solvasi pertama 

adalah  2,32 Å dan 2,91 Å. Perbedaan jarak ini menunjukkan bahwa puncak pertama dari RDF Sc
+
-

N tidak tumpang tindih dengan puncak pertama dari RDF Sc
+
-H serta puncak pertama RDF Sc

+
-N 

terjadi pada jarak yang lebih pendek dari puncak pertama RDF Sc
+
-H. Fenomena ini menunjukkan 

bahwa solvasi pada kulit pertama mempunyai struktur yang tetap dengan atom nitrogen mengarah 

ke ion Sc
+
  sedangkan atom hidrogen menjauh dari Sc

+
. 

 Analis dengan metode kimia kuantum telah memberikan indikasi yang jelas terhadap 

perilaku “structure breaking” dari ion,  puncak asimetrik  pada kulit  pertama, dan sejumlah 

puncak subkulit adalah ciri untuk struktur yang fleksibel dan tidak beraturan dari solvasi dengan 

perubahan koordinasi ligan yang cepat. Berdasarkan grafik RDF Sc–N juga diprediksi pada rentang 

jarak 2,00-4,29 Ǻ  pada kulit pertama terjadi dua macam solvasi yang bersifat dinamis (labil), yang 

ditandai 2 puncak pada rentang jarak tersebut. Puncak pertama berpusat pada 2,37 Å dan kedua 
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pada 3,48 Å. Ini berarti bahwa solvasi ini dimungkinkan tidak tetap, ada kalanya Sc
+
 berjarak 2,37 

Å dan lain waktu berjarak 3,48 Å. Hasil ini tidak dapat dibandingkan dengan hasil eksperimen 

karena sampai saat ini data eksperimen tentang solvasi Sc
+
 dalam amonia belum ada, sedangkan 

berdasarkan perhitungan ab initio energi SCF dari sistem Sc
+
–NH3 mencapai minimum pada saat 

Sc
+
–N berjarak 2,30 Å. Jarak Sc

+
–N hasil perhitungan ab initio energi dibandingkan dengan hasil 

simulasi terdapat selisih 0,07 Å, yakni jarak Sc
+
–N hasil simulasi lebih panjang. 

 Coordinasi Number Distribution(CND) 

Berdasarkan analisis dengan mekanika bilangan koordinasi atau jumlah ligan yang 

mengelilingi atom pusat baik pada kulit solvasi pertama maupun pada kulit solvasi kedua serta 

persentase kemungkinan yang terjadi dapat dianalisis berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

CND. Distribusi bilangan koordinasi untuk sistem Sc
+
-NH3 ditunjukkan oleh gambar 3. Pada 

solvasi kulit pertama angka solvasi menunjukkan angka 9 dengan kelimpahan sebesar 76,24 % 

sedangkan pada solvasi kulit kedua menunjukkan angka 28 dengan kelimpahan sebesar 22,81%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Distribusi bilangan koordinasi pada solvasi kulit pertama dan kedua dari  

                 sistem Sc
+
-NH3 hasil simulasi dinamika molekular klasik. 

 

 Angka solvasi pada kulit solvasi pertama yang tidak mencapai 100 % menunjukkan bahwa 

ada kemungkinan bilangan koordinasi yang lain, meskipun kelimpahannya sangat kecil. 

Kemungkinan terbesar kedua bilangan koordinasi pada kulit solvasi pertama adalah 8 dengan 

persentase sebesar 23,19 %. Solvasi Sc
+
 oleh NH3 pada kulit solvasi pertama dengan 10 ligan NH3 

mengelilingi Sc
+
 mungkin terjadi meskipun persentasenya sangat kecil, hal ini di tunjukan dengan 

CND pada bilangan koordinasi 10 dengan kelimpahan sebesar 0.24 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

struktur solvasi pada kulit solvasi pertama tidak stabil dan tidak dapat ditentukan secara tepat, 

meskipun demikian hasil CND menunjukkan bahwa Sc
+
 dengan bilangan koordinasi 9 mempunyai 

kemungkinan paling besar. Bilangan koordinasi berdasarkan analisis CND Sc
+
-NH3 sesuai dengan 

bilangan koordinasi berdasarkan bilangan integrasi fungsi distribusi jarak (RDF) Sc
+
-N maupun 

Sc
+
-H.  

 Pada kulit solvasi kedua distribusi bilangan koordinasi CND Sc
+
-NH3 menunjukkan bahwa 

jumlah NH3 yang mengelilingi Sc
+
 yang paling banyak ditemukan adalah pada angka 28 dengan 

kelimpahan sebesar 22,81 %. Selain angka 28, bilangan koordinasi yang mempunyai kelimpahan 

cukup besar adalah pada angka 27 dengan kelimpahan sebesar 18,209 %, angka 29 dengan 

kelimpahan sebesar 20,2354 %. Angka solvasi pada kulit solvasi kedua yang mempunyai 

kelimpahan di bawah 15 % antara lain adalah 23 (0.06 %), 24 (1,07 %), 25 (4,02 %), 26 (11,76%), 
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30 (14,06 %), 31 (5,22 %), 32 (1,72 %), 33 (0.43 %), 34 (0,15 %) dan 35 (0,06 %). Dari data ini 

menunjukkan terjadi penyebaran jumlah molekul NH3 yang mengelilingi Sc
+
 pada kulit solvasi 

kedua, sehingga penentuan struktur solvasi pada kulit solvasi kedua tidak dapat ditentukan secara 

tepat, tetapi dalam jangkauan yang lebar.  

Struktur solvasi Sc
+
–NH3  berdasarkan metode mekanika kuantum distribusi bilangan koordinasi 

untuk sistem Sc
+
–NH3 ditunjukkan oleh Gambar 4. Pada solvasi kulit pertama angka solvasi menunjukkan 

angka 3 dengan kebolehjadian sebesar 37 %. Karena rendahnya kebolehjadian solvasi kulit pertama, maka 

solvasi kulit kedua menjadi lebih kecil. Ini dapat dikatakan bahwa solvasi hanya terjadi pada kulit pertama. 

Rendahnya kebolehjadian angka solvasi yang ditunjukkan dengan distribusi bilangan koordinasi ini 

lebih menguatkan kebolehjadian bahwa solvasi yang terjadi pada Sc
+
 dalam amonia ini sangat fleksibel. 

Bilangan koordinasi berdasarkan analisis CND Sc
+
–NH3 sesuai dengan bilangan koordinasi berdasarkan 

bilangan integrasi fungsi distribusi jarak (RDF) Sc
+
–N maupun Sc

+
–H. 

 

 

Gambar 4. Distribusi bilangan koordinasi pada solvasi kulit pertama dan kedua dari  

                 sistem Sc
+
-NH3 hasil simulasi dinamika molekular kuantum. 

 

Kesimpulan 

1. Metode simulasi dinamika molekuler klasik yang digunakan untuk mempelajari struktur 

solvasi ion Sc
+
 dalam amoniak cair menghasilkan informasi bahwa struktur solvasi ion Sc

+
 

dalam amoniak cair berbentuk fleksibel. Jarak antara Sc
+ 

dengan N dari molekul NH3  pada 

kulit solvasi pertama adalah 2,32505 Å, dengan bilangan integrasi sebesar 9. Probabilitas 

terbesar untuk menemukan N pada kulit solvasi kedua adalah pada jarak 4.4651 Å, dengan 

bilangan integrasi pada kulit solvasi kedua adalah sebesar ~27. 

2. Metode simulasi dinamika molekuler kuantum yang digunakan untuk mempelajari struktur 

solvasi ion Sc
+
 dalam amoniak cair menghasilkan informasi bahwa struktur solvasi kulit 

pertama Sc(I) terbentuk berbagai spesies kompleks Sc(NH3)n
+
 di mana n mulai dari 1–7 

dengan occurrence paling tinggi pada n=3 (37,50 %). Sedangkan solvasi pada kulit kedua 

tidak terbentuk  
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