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Abstrak 

Telah dipelajari sifat struktur dan dinamika ion Sc+ singlet dengan simulasi QM/MM MD.  Struktur dan dinamika 
solvasi ion skandium(I) dievaluasi berdasarkan metode ab initio QM/MM MD pada tingkat RHF dengan menggunakan basis 
set DZVP2 untuk ion scandium dan Dunning double-ζ plus polarization (DZP) untuk molekul air. Simulasi dilakukan terhadap 
satu ion scandium(I) dalam 499 molekul air pada suhu 298,15 K. Panjang kotak simulasi di set 24,6 Å, cut-off 12.0 Å, dan 
densitas air ditetapkan 0.9907 g cm-1. Analisis data trajectory dengan menggunakan radial distribution Function (RDF), 
coordination Number distribution (CND) dan angular distribution Function(ADF) memberikan informasi bahwa solvasi ion 
scandium(I) singlet pada kulit pertama dikelilingi oleh tiga (3) molekul air.  
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Pendahuluan 
 Sistem cairan secara alami jarang ada 
yang murni. Cairan  yang berada di alam selalu 
dalam bentuk larutan atau campuran. Dengan 
demikian terjadilah interaksi antara zat terlarut 
dan pelarutnya yang disebut dengan istilah solvasi 
atau hidrasi.  Dalam tubuh makhluk hidupun 
terjadi solvasi, karena sebagian besar tubuh 
makhluk hidup(80%) terdiri atas cairan. Oleh 
karena itu mempelajari peristiwa solvasi 
merupakan hal yang menarik.   

Telah diketahui bahwa logam transisi 
mempunyai peran penting dalam proses 
metabolisme makhluk hidup, salah satu logam 
transisi yang berperan penting dalam proses 
metabolisme adalah skandium(Sc). Telah 
dilakukan penelitian bahwa logam skandium 
dapat berungsi sebagai anti bakteri dalam 
menekan pembentukan bakteriostatik yang 
merugikan dalam Klebsiella pneumoniae yang 
terdapat dalam serum [1]. Kompleks skandium 
dari enterochelin mendorong bacteriostasis P. 
aeruginosa dalam serum dan juga memberikan 
sebuah efek terapi terhadap infeksi P. aeruginosa 

pada makhluk hidup. Skandium juga dapat 
berfungsi sebagai antibodi [2]. 
 Struktur dan dinamika antara ion yang 
terlarut dengan pelarut dapat ditentukan melalui 
dua cara, yaitu dengan eksperimen (percobaan) 
dan simulasi komputer. Penentuan struktur dan 
dinamika solvasi melalui eksperimen memerlukan 
beberapa peralatan, antara lain: difraksi sinar-X, 
difraksi sinar neutron, difraksi electron, cara 
spektroskopi, NMR dan beberapa peralatan yang 
berdasarkan metode hamburan yang lain. 
Sedangkan untuk menentuan struktur dan 
dinamika solvasi melalui simulasi komputer 
dilakukan dengan cara simulasi Monte Carlo (MC) 
dan Molecular Dynamics (MD) [3]. 
 Melalui teknik sinar difraksi (sinar X, 
neutron, electron) dapat diketahui informasi yang 
baik tentang struktur senyawa kompleks seperti 
jarak ikatan ion-ligan dan bilangan koordinasi 
kompleks ion-ligan, sedangkan melalui NMR 
memberikan diketahui informasi sifat dinamika 
seperti waktu tinggal ligan rata-rata di lapisan 
solvasi. Informasi lain dari NMR adalah bilangan 
solvasi (jika ion terikat kuat dengan ligan), tetapi 
peralatan NMR tidak dapat mengikuti proses 
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pertukaran ligan  yang sangat cepat [4]. Alat NMR 
tidak dapat mendeteksi dinamika larutan yang 
terjadi dalam satuan waktu di bawah 10-9 detik. 
Demikian pula yang terjadi pada alat femtosecond 
(10-15 sec) laser pulse spectroscopy, yang belum 
dapat menggambarkan sifat dinamika larutan 
secara akurat. Informasi ini menandakan bahwa 
cara eksperimen mempunyai kelemahan dalam 
batas deteksi pergerakan molekul-molekul dalam 
larutan. Kelemahan yang terdapat pada cara 
percobaan dapat diatasi dengan cara simulasi 
komputer [5]. 

Penelitian yang dilakukan di sini 
menggunakan metode mekanika dinamika  
mekanika kuantum/mekanika molekuler (QM/MM 
MD). Metode ini dipilih karena mempunyai 
keakuratan yang tinggi dalam memberikan 
informasi tentang struktur dan dinamika solvasi 
sistem.  

Skandium yang nomor atom 21 mempunyai 
konfigurasi elektron dasar sebagai berikut, 21Sc: 
1s2 2s2 2p6 3s2  3p6 3d1 4s2.  Konfigurasi elektron ion 
Sc+ awal ( keadaan triplet) adalah 1s2 2s2 2p6 3s2  
3p6 4s1  3d1, sedangkan konfigurasi ion Sc+ (singlet) 
adalah 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6 4s0  3d2 . 
 
 

Metode Penelitian 

Bahan penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian 

teoritis yang mengkaji interaksi ion logam Sc+ 
dalam keadaan singlet dalam air sebagai ligan 
dengan menggunakan metode perhitungan ab 
initio QM/MM MD.  Simulasi dilakukan dengan 
memasukkan satu Ion  Sc+  dan air (H2O) sebanyak 
499 molekul [6].   

 
Peralatan  

a. Perangkat keras  
Satu set komputer lengkap dengan spesifikasi 
Prosesor Intel®  Pentium Core 2 Quad 2,4 GHz, 
Random Access Memory (RAM) efektif  3,34 GB, 
Video Graphic Array Card NVIDIA® 512 MB, Hard 
disk dengan partisi sebesar 120 GB. 

b.  Perangkat lunak 

 Gaussian 2003, yang digunakan untuk 
mendapatkan basis set terbaik yang cocok 
untuk sistem yang diteliti 

 Turbomole versi 5.10, yang digunakan 
sebagai perangkat untuk pengumpulan titik-
titik energi pada berbagai berbagai sudut baik 

energi potensial pasangan, maupun energi 
koreksi pengaruh badan banyak (3 badan). 

 Paket program simulasi QM/MM MD, 
yaitu program khusus yang digunakan untuk 
melakukan simulasi QM/MM MD untuk 
memperoleh data energi sistem, koordinat 
yang bergantung waktu. 

 
Procedure  

1. Penentuan koordinat Sc+ -H2O dan Sc+-
NH3 dalam koordinat kartesian  

 Geometri awal Sc+ dalam H2O dan NH3 
dimodelkan dalam koordinat kartesian tiga 
dimensi dengan mengatur besar sudut dan jarak 
antar atom dalam sistem. Berdasarkan 
eksperimen diketahui bahwa sudut H-O-H sebesar 
104,47 dan panjang ikatan O-H sebesar 0,9601 Å 
[6] 

2. Pemilihan himpunan basis terbaik 
Dari beberapa himpunan basis yang ada diuji 

coba pasangan himpunan basis set yang tidak 
menimbulkan perubahan muatan yang signifikan 
terhadap ion skandium (Sc+) dan memiliki profil 
kurva energi ikatan terhadap jarak Sc+-O sesuai 
dengan profil kurva potensial Lennard-Jones. Dari 
hasil seleksi  diperoleh himpunan basis set dzvp2 
[7] untuk atom scandium dan DZP untuk atom 
hydrogen dan oksigen.  
Penyusunan potensial pasangan Sc+-H2O 
    Pada penyusunan persamaan  potensial 
pasangan Sc+-H2O diperlukan titik-titik energi 
pada berbagai jarak Sc+ terhadap H2O dan pada 
berbagai sudut theta (θ) dan phi (Φ.). Titik-titik 
energi ini digunakan untuk menyusun fungsi 
potensial pasangan.  

 Fungsi potensial untuk interaksi Sc+–H2O ini 
disusun melalui perhitungan metode ab initio 
pada tingkat  Restricted Hartree-Fock (RHF) untuk 
ion skandium (sc+) spin tinggi. Besarnya energi 

minimum sistem ( bE2 ) antara Sc+ dan H2O 
dihitung dari pengurangan energi kompleks Sc+-
H2O dengan  energi monomer masing-masing 

yakni Sc
E  dan OHE

2  atau dalam bentuk 

matematisnya adalah :   

 OHScOHScb EEEE
22

2  

  
   Data titik-titik energi pada berbagai sudut 

theta dan phi yang diperoleh, selanjutnya diolah 
lebih lanjut melalui  fitting 2 badan. Fitting energi 
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dilakukan untuk memperoleh suatu bentuk fungsi 
persamaan matematika yang mewakili energi 
tersebut dengan algoritma. Algoritma yang 
digunakan dalam penyusunan fungsi potensial 
secara analitis dengan metode kuadrat terkecil 
dari Lavenberg-Marguart. Bentuk persamaan 
potensial 2 badan ion Sc+–H2O adalah sebagai 
berikut. 

3
2

1

Mi

Mi

i i i ibd

fit a b c d
i Mi Mi Mi Mi

qqABCD
E

rrrrr

   

A,b,c,d, Ai, Bi, Ci dan Di adalah parameter fitting, 
rMi  jarak atom ke-i dari Sc+ dan H2O, qi dan qM 

adalah muatan atom dari Sc+ dan H2O.  

 Penyusunan potensial pasangan badan 
banyak H2O-Sc+-H2O 
Agar hasil perhitungan lebih akurat, maka 

diperlukan melakukan pencarian titik-titik energi  
akibat pengaruh badan banyak H2O-Sc+-H2O. 
setelah diperoleh titik-titik energi H2O-Sc+-H2O 
pada berbagai jarak, sudut tau, dan sudut phi, 
maka dilakukan fitting 3bd.  
Table 1 Optimasi parameter fungsi pasangan Sc+-
H2O  

3. Simulasi QM MM/MD  
 Simulasi solvasi ion Sc(I) spin tinggi dalam 
air menggunakan program QM/MM MD. Kondisi 
sistem untuk simulasi potensial diatur sebagai 
berikut. Suhu sistem awal diatur sebesar 298,15 K. 
Panjang sisi kotak simulasi ditentukan 
berdasarkan jumlah molekul air dan data densitas 
air pada suhu itu, yaitu sebesar 24,6 A. Waktu 
tahapan simulasi ditetapkan sebesar 0,2 fs. 
densitas air = 0.99072 g cm-1, cut-off ditetapkan 
12.0 A.  
 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
 Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang 
sejenis tentang solvasi ion scandium(I) dalam air 
dengan metode klasik. Sebagaimana diketahui 

bahwa metode klasik mempunyai beberapa 
kelemahan dalam hal keakuratan, karena 
perhitungan berdasarkan mekanika molekuler. 
Penelitian ini meneruskan penelitian tersebut, 
namun dengan metode yang lebih akurat, yaitu 
metode AB initio QM/MM MD.  

 Radial Distribution Functions (RDF)  
 Radial distribution function  (RDF) 
menyatakan fungsi distribusi jarak  H2O terhadap 
Sc+. Fungsi distribusi jarak (RDF) dari Sc-O dan Sc-
H beserta bilangan integrasinya, yang diperoleh 
dari hasil simulasi  QM/MM MD ditunjukkan pada 
gambar 1 dan 2 . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar 1. Grafik RDF Sc-O yang diperoleh 

dari simulasi QM/MM MD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Grafik RDF Sc-O yang 

diperoleh dari simulasi QM/MM MD 
 
Gambar 1 menunjukkan daerah solvasi 

kulit pertama ion  Sc+ oleh air diwakili oleh puncak 
pertama dari RDF Sc+-O yang berpusat pada 2,26 
Å yang berarti jarak antara Sc+ dengan O dari 
molekul H2O  pada kulit pertama adalah 2,26 Å. 
Nilai ini merupakan jarak Sc+-O yang menunjukkan 
jarak terdekat Sc+-O paling mungkin dalam sistem 

          A                          
B 
(kkal mol-1 Å5)   
kkal mol-1 Å7) 

       C                     
 (kkal 
mol-1Å9) 

    D 
(kkal mol-

1 Å12) 
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+-
O 

  -6985.218           
38979.674   

-
58694.49
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37044.95
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+-
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188.768 

-396.493 120.723 
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Sc+-H2O. sedankan pada kulit kedua puncak 
terlihat pada jarak 5,42  
 Pada gambar 2 terlihat bahwa pada jarak 
2,95 puncak RDF Sc+-H mencapai nilai maksimum 
pertama dan turun sampai nilai minimum pada 
jarak 3,33 Å. puncak ini menunjukkan solvasi kulit 
pertama  dari atom H dari molekul H2O. Bilangan 
integrasi RDF Sc+-H pada kulit solvasi pertama 
adalah sebesar 6, hal ini menunjukkan bahwa 
banyak atom H yang ada di sekitar scandium pada 
kulit pertama berjumlah 6. Puncak kedua terjadi 
pada jarak Sc+-H sebesar 5,22 Å dan mencapai 
minimum pada jarak 6,55 Å. Bilangan integrasi 
RDF Sc+-H pada kulit solvasi kedua lebih dari 60. 
Bilangan  integrasi RDF Sc+-H baik pada kulit 
solvasi pertama maupun pada kulit solvasi kedua 
sesuai dengan RDF Sc-N. Puncak RDF Sc+-H kedua 
yang berbentuk landai (tidak tajam) menunjukkan 
bahwa struktur solvasi kulit kedua tidak dapat 
ditentukan secara tepat. 
 Jarak O dan H terhadap Sc+ berdasarkan 
RDF hasil simulasi pada kulit solvasi pertama 
adalah  2,26  Å dan 2,95 Å. Perbedaan jarak ini 
menunjukkan bahwa puncak pertama dari RDF 
Sc+-O tidak tumpang tindih dengan puncak 
pertama dari RDF Sc+-H serta puncak pertama 
RDF Sc+-O 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+. 

 Coordinasi Number Distribution (CND) 
Jumlah 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+-H2O ditunjukkan oleh gambar 3. Pada 
solvasi kulit pertama angka solvasi menunjukkan 
angka 3 dengan kelimpahan sebesar 100 % 
sedangkan pada solvasi kulit kedua menunjukkan 
kisaran angka 12, 13, 14,15,16,17,18,19, dan 20 
dengan kelimpahan sebesar 5,7; 10,8; 8,7; 19,95; 
19,49; 3,44; 2,30 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik CND dari ion Sc+ yang dipeoleh 
dari simulasi QM/MM 

3. Angular Distribution Functions (ADF) 

Analisis struktur solvasi Sc+–H2O 
dilakukan dengan mengevaluasi fungsi distribusi 
sudut (ADF) hasil simulasi QM/MM MD. Fungsi 
distribusi sudut memberi informasi tentang 
distribusi sudut ikatan yang terbentuk antara O–
Sc+–O. Dari distribusi sudut O–Sc+–O Gambar 4 
terlihat puncak yang dominan pada sudut 90-100o 

sudut yang terjadi berkisar antara 70-150oC. Hal ini 
mengindikasikan bahwa pada simulasi Sc+ dalam 
air menunjukkan adanya kompleks dengan 
bentuk yang rigid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Grafik ADF O-Sc+-O yang diperoleh 
dari simulasi QM/MM MD 
KESIMPULAN 

Metode QM/MM MD yang digunakan 
untuk mempelajari struktur solvasi ion Sc+ dalam 
air menghasilkan informasi bahwa struktur solvasi 
ion Sc+ dalam air mengikat tiga mokelul air.. Jarak 
antara Sc+ dengan O dari molekul H2O  pada kulit 
solvasi pertama adalah 2,37 Å. Probabilitas 
terbesar untuk menemukan O pada kulit solvasi 
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kedua adalah pada jarak 5.5 Å, dengan bilangan 
integrasi pada kulit solvasi kedua adalah sebesar 
~26. 
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