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PEMBUATAN DAN PENENTUAN KOEFISIEN SERAPAN
SILIKON AMORF TERHIDROGENASI DENGAN
METODE EVAPORASI LANGSUNG

Agus Santoso, Darsono, Tjipto Sujitno, Suprapto
PP,V)'.BATAN,JI. Babarsari Kotak Pas 1008, )'ogyakarta55010

ABSTRAK

PE/lIBVATA."r DAN PENE."'TUAN KOEFlS1E.\' SERAPAN SILiKON AMORF TERHlDROGENAS1

DENGAN .\IETODA EVAPORAS1 LANGSVNG. Telah dilakukan pembuatan silikon amorf terhidro-
genasi dengan melode e~'aporasi langsung, padatekanan vakum 2 X 1rr$torr, frekwensi RF 13,56 MHz,
la)1/ aliran gas H~0,8 I/menit. )arak sl/btral 2,48 cm, tegangan eleklroda penarik ion H2 700 volt don
lama el'aporasi 1,45 menit. Dengan menggunakan VI/.V1S speklrophotomeler diperoleh hasil bahwa
pan)ang gelolllbang 359 nm tingkat serapan malerial yang dihidrogenasi secQ/'a langsung adalah 0,886.
Sedang bila percobaan dilakukan dengan melode tidak langsung lingkal serapan pada panjang
gelombang yang soma adalah 0,1OJ Hal ini berarli bahwa atom hidrogen yang terserap lebih banyak
bila digl/llakan metode langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan silikon amorf
lerhidrogenasi dengan menggunakan melode evaporasi secara langsung lebih baik bila dibandingkan
dengan melode lidak langsung.

ABSTRACT

FABRiCATiON A,VD DETERMINATiON OF COEFFlC1ENT ABSORPT10N OF HYDROGENATED
A.\fORPHOUS SlLiCON BY DIRECT E"APORAT/O.\' METHOD. Fabricalion and characteri=alion of
hydrogenated amO/phous silicon produced b)' direci evaporation melhod have been done. The expe-
riment1l'as carried aI/Ial pressl/re condilions of 2 x j(J.5lorr, RFfrecl/ency of 13.56 MH=,hydrogen gas
J701l'of 0,8 Iminule, electrode distance of 2.48 cm. voltage electrode of 70011011and evaporalion time
1../5 minI/Ie. Using UV./'IS J'/Jeclrnp!zotometer.il is found Ihat ot wG\'elengl!z of 359 nm, Ihe
absorbance degree of maleriallhal was by direct hidrogenated method was 0,886. This means that
/IIorehidrogen are absorbed by direct melod While. if the hydrogenitation is carried out by means of
indirect melhod. the degree of absorbance althe wavelength of 359 nm is 0,103. From this resull, it can
be concluded thallhe direct methods is belter Ihan indireci method.

PENDAlIULUAN

Bahan semikunduktor banyak dimanfaatkan
dalam perkembangan ilmu clan teknologi

dewasa ini. Peralatan-peralatan yang terbuat daTi
bahan semikonduktor antara lain: transistor, dio-
da, photovoltaic, detektor nuklir clan lain - lain.
Bahan semikonduktor yang biasa digunakan adalah
silikon (Si) clan gennanillm (Ge) yang berbentuk
krisial. Pemanfaatan silikon berstruktur kristal

sebagai bahan semikonduktor yang selama ini telah
digunakan masih perlu ditinjau kembali mengingat
masih adanya kelemahan dari segi biaya
pembuatannya. Oengan menggunakan silikon jenis
amorf maka biaya produksi dapat ditekan clan
sifat-sifat elektomik maupun optik masih sarna.

Pcnclitian metodc pcl11buatansilikon amorf
telah dilakllkan dengan berbagai metode mulai
dari sputtering, CVD, LCVD evaporasi clan lain-
lain. Pemakaian metode-metode tersebut mem-
punyai tujuan yang sarna yaitu untuk meng-
hasilkan silikon amorf yang mempunyai kualitas
baik dengan biaya produksi rendah. Metode-
metode pembuatan silikon amorf (a-Si) saar ini
yang banyak dilakukan dengan metode evaporasi
clan dilanjutkan dengan deposisi atom-atom
pengotor, Metode evaporasi dapat menutupi
kelemahan yang acta pacta metode sputtering yang
dapat menimbulkan kerusakan pacta struktur atom.

Oi samping mempunyai keunggulan juga acta
kelemahannyaantara lain homogenitas clan korosi.
Penambahan pengotor merupakan upaya untuk
menlltupi kelemahan bawaan yang dipunyai silikon
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amorf yaitu yang disebut tangan-tangan kosong
(dangling bond).

Berbagai metode dalam pembuatan silikon
amorf sangat berpengaruh pada sifat fisis dari
silikon amorf yang dihasilkan. Untuk itu dilaku-
kan penelitian perbaikan sistim pembuat silikon
amorf pada metode evaporasi. Pada penelitian
sebelumnya telah berhasil dibuat sistim pembuat
silikon amorf terhidrogenasi dengan metode
evaporasi secara tidak langsung yaitu sistim pela-
pisan clan sistim pendeposisian atom hidrogen
tidak dalam satu kesatuan peralatan(IO). Hal ini
sangat berpengaruh pada sifat fisis dari a-Si:H
yang dihasilkan. Selain hal-hat tersebut di alas
ada beberapa faktor lain yang mendorong perlunya
dilakukan pembuatan sistem evaporasi secara
langsung yaitu suhu pembuatan, ketebalan lapisan.
tleksibilitas substrat clan energi pembuatannya.
Untuk mengetahui bahwa has'iI a-Si:H yang
dihasilkan secara langsung lebih baik dengan tak
langsung. yaitu dengan membandingkan kedua
metode tersebut. Pada penelitian ini yang diban-
dingkan adalah tingkat serapannya dari masing-
masing metode, karena tingkat serapan ber-
pengaruh terhadap kandungan atom hidrogen pada
a-Si:H.

TEOR!

Suatu kristal ideal tersusun dari pengulang-
an tak terhingga dari satuan-satuan struktur yang
identik didalam suatu ruang tiga dimensi. Dalam
kristal sederhana satuan struktural adalah atom
tunggal. Walaupun kristal ideal dibentuk oleh
pengulangan yang periodik dari satuan-satuan
identik dalam satu ruang. tetapi secara umum
tidak membuktikan bahwa kristal ideal
merupakan tingkatan energi minimum antar atom
yang identik pada suhu nol absolut. Silikon amorf
mempunyai tingkat kerusakan bawaan yang di-
indikasikan dengan tangan-tangan kosong. Tangan-
tangan ini menimbulkan tingkat kerusakan pada
pita terlarang. Silikon amorf terhidrogenasi bisa
dihasilkan dengan mendeposisikan gas silane (SiH4)
maupun dengan menguapkan silikon bentuk padat.
Ikatan Si:H akan mengurangi tingkat kerusakan
yang disebabkan oleh tangan-tangan kosong
(dangling bond), dengan demikianmaka deposisi
atom hidrogen akan mengurangi tangan-tangan
kosong. Silikon amorf mempunyai sifat
semikonduktor yang sangat baik antara lain
efektifitas pengotor. photokonduktifitas clan lain-
lain(7). Pada suhu kamar silikon amorf mempunyai

phocokondllklifirasyang tinggi sedangkan pada suhu
rendah mempunyai pholoillminesensi yang tinggi
pula, clankoefisien serapan tinggi pada daerah sinar
tampak.

Dengan model kimia yang sangat sederhana
dapat untuk menghitung kekuatan ikatan Si:H,
sehingga dapat memberi perhitungan kualitatip dari
pengurangan tingkat pita terlarang yang disebabkan
oleh tangan-tangan kosong.

Tingkat serapan merupakan indikator ada-
nya perubahan yang disebabkan oleh hidrogen
pada pita valensi clan pita konduksi dengan efek
terbesar pada pita valensi. Pita energi terlarang
akan berkurang selama terjadi penambahan hidro-
gen. Didalamnya tingkat kerapatan muatan pada
pita valensi disebabkan oleh adanya ikatan Si-H.
Pada Gambar I diperlihatakan suatu model ke-
rusakkan yang dibentuk dengan mengubah atom
tunggal dari kristal Si sempuma clan meng-
gantikannya dengan 4 atom H yang diletakkan
pada jarak 1,48 A° dari masing-masing tetangga
terdekat dari atom Si.

Gambar 1. Slrllkwr ikalan anlara Si-Si, H-H,
dan Si-H

Ikatan kovalen untuk atom-atom tetangga
terdekat merusak kedudukkan ikatan antar atom Si.

Atom-atom H dipisahkan 1,4 A0, namun jarak H-
H dalam konfigurasi'tersebut lebih kecil dari jarak
Si-H, atom-atom H dipisahkan oleh kedua panjang
ikatan molokuler mereka yakni 0.7 Ao. Dengan
demikian interaksi H-H pada konfigurasi tersebut
lebih kecil pengaruhnya dibandingkan interaksi
antara Si-H.

Agus Santoso. dkk. ISSN 0216 - 3128



Prasiding Pertemtlan don Prtsenlasi IInrioll

PPNY-BATAN, Yogyakarta 23-25 April/996 St/kul 45

TATA KERJA

Pada sistim yang dibuat ini, digunakan
untuk membuat a-Si:H secara langsung yaitu
proses penguapan silikon pada substrat maupun
deposisi atom hidrogen dilakukan dalam satu sistim
clan dengan waktu yang bersamaan. Bagan sistim
yang dibuat seperti pada Gambar 2.

Gamabar 2. Bagan sistim evaporasi langsung

Dengan rangkaian tersebut diharapkan proses
pembuatan a-Si:H bisa dalam satu sistim, yakni
pencampuran antara ion dengan atom hidrogen
terjadi dalam satu keadaan (dalam rasa uap). Pro-
ses pembuatan sistim evaporasi langsung dilaku-
kan denganmembuat bagian perbagian yaitu terdiri
dari sistim evaporasi, sistim pemanas substrat,
radio frekuensi, sumber ion clan sistim vakum.
Pembuatan sistem berupa pembuatan Blat seperti
pada Gambar 2 ini, dengan urutan sebagaiberikut :
I. Membuat tempat dudukan untuk tabling plasma,

elektroda ion hidrogen, clan sistim pemanas
substrat pada gelas penyungkup evaporator.
denganjalan melubangi penyungkup evaporator.

2. Membuat tabling plasma yang terbuat dari kaca,
elektroda atom hidrogen clan pemanas substrat
dilanjutkan dengan uji CObBdari bagian-bagian
tersebut.

3. Merangkai tabling plasma, elektroda ion
hidrogen, clan pemanas substrat pada sistim
evaporasi.

4. Melakukan pengujiarf sistim yang telah di-
rangkai dengan memberikan RF tabling plasma
clanmenghidupkan pemanaspadasubstrat.

Sedangkan uji CObBselanjutnya digunakan
untuk pembuatan a-Si:H. Urutan pengoperasian
sistem evaporasi langsung pada proses pembuatan
a-Si:H adalah sebagai berikut :

1. Uji sistim vacum yang digunakan untuk mem-
vakum ruang evaporasi sampai mencapai ting-
kat kevakumanorde 10-5 torr. Sistim vakum
terdiri dari pompa rotari clandifusi.

2. Proses pelapisan silikon kedalam substrat gelas
dilakukan setelah tingkat kevakuman pada ruang
evaporasi mencapai 10.5 torr. Sebelum
dilakukan pelapisan terlebih dahulu mengalir-
kan gas hidrogen ke dalam tabling plasma dengan
kecepatan0,8 limen it clanmenghidupkan sumber
RF dengan frekuensi 13,6 Mhz untuk
menghasilkan plasma gas hidrogen. Ion
hidrogen yang terbentuk dari tabling plasma
ditarik ke dalam sistim evaporasi dengan
memberikan tegangan + 700 volt pada elektroda
yang terpasang antara tabling plasma dengan
ruang evaporan. Menghidupkan pemanas subs-
trat sehingga suhu substrat mencapai 200 °c.
Kemudian kowi dialiri arus sekitar 120 A selama
1-2 meDiI. Dalam kondisi ini silikon akan

mencair clan berubah menjadi uap clan
menempel pada substrat gelas. .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data-data yang diperoleh dalam pembuatan

silikon amorfterhidrogenasi (a-Si:H) adalah berupaI .
parameter yang diukur saat pembuatan. Pada pem-
buatan a-Si:H tersebut menggunakan kowi dari

ballaD molibdenum, maka pengukuran ketebalan
mempergunakan rumuS(9) :

d=~
4rcph2

dengan:
Wo = massasilikon yang terevaporasi

p = massajenis silikon = 2,33 gr/cm3

h = jarak subtrat
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Dengan mempergunakan rumus di alas
maka ketebalan naSi : 1-1yang dibuat dengan kon-
disi seperti diuraikan pacta tata kerja akan dihasil-
kan ketebalan 36,7 mikron. Sedangkan untuk
metode tak langsung masing-masing sample di-
deposisi hidrogren selama 2 jam dengan suhu subs-
trate 200 °C dengan tekanan 1 torr dan frekuensi RF
13,6 MHz.

Dari karakteristik optik yang diperoleh pacta
pengujian sample dengan menggunakan UV-UlS
spektrometer yang dibuat dengan metode tak lang-
sung seperti pada Gambar 3 dapat dilihat adanya
perbedaan bentuk grafik baik serapannya maupun
retlektititasnya.
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Gambar 3a. Serapan sample a-Si
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Gambar 3b. Serapan sample a-Si:H

Pactabahanyang masih a-Si dapat dilihat
bentukkurva penyerapanmaximumpactapanjang
gelombang 353 nm dengan besar serapan 3.025
yang terletak pacta panjang gelombang sinar
tampak. Bahan a-Si:H yang baik menyerap pacta
sinar tampak dan sedikit pacta daerah infra
merah.(1)
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Gambar 4b. RejlekfivifQS sample a-Si:H

Pactadaerahpanjanggelombangsinar tampaka-Si
mempunyai serapan besar dan refleksinya keci!.
Hal ini disebabkan karena masih adanya gaya
potensial dan ketidakpastian sudut ikatan.

Pacta gambar 4 terlihat retlektivitas nampak
adanya perbedaan pacta awal mulainya tingkat
retlektivitas rendah. Pacta naSi dimulai panjang
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gelombang 300 nm sedangkan pada a-Si:H di-
mulai pada panjang gelombang 313 nm yang
mendekati daerah panjang gelombang sinar infra
merah. Kemudian reflektivitas pada panjang
gelombang 800 nm untuk sebesar 70 % sedangkan
a-Si:H sebesar 77 %.

Penyerapan energi pada a-Si terletak di
tengah energi gap yang merupakan tingkat ke-
rusakan sehingga mengakibatkan penyerapan energi
yang tinggi hanya pada panjang gelombang tertentu.

Setelah dilakukan hidrogenasi nampak
perubahan kurva jika dibandingkan dengan sebe-
lumnya (a-Si). Tingkat penyerapan maksimum
pacta bahan a-Si:H terletak pacta pacta panjang
gelombang 346 nm dengan nilai absorbansi 2,92.
Hal ini disebabkanoleh adanya atom H pactaa-Si
mengakibatkanhilangnya tangan-tangan kosong clan
hilangnya atom, sehingga berdampak pacta
berkurangnya kebolehjadian ditemukan tangan
kosong. Keberadaan atom hidrogen dalam a-Si
dapat ditunjukkan adanya lembah pada panjang
gelombang 359 nm yang ditunjukkan oleh basil
analisa dari semua sample yang telah dihidro-
genasi.

Kemudian untuk kurva basil pengukuran
dari sample yang dibuat dengan metoda kedua se-
perIj pacta Gambar 5 nampak jelas sekarang ke-
beradaan atom H pada panjang gelombang 359 nm
lebih banyak. Ini ditunjukkan dengan dalamnya
lembah pada panjang gelombang tersebut sebesar
0,886 sedangkan pada sample dengan metode tak
langsung sebesar 0,103.
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Gambar Sa. Serapan a-Si:H dengan metode tak
langsling
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Gambar 5b. Serapan a-Si:H dengan metode
langsung

Dengan penyerapan sinar pacta panjang gelom-
bang yang mendekati infra merah lebih rendah
pacta panjang gelombang 800 nm yakni 0,3 yang
jika dibandingkan sample yang dibuat dengan
pertama sebesar 0,7.Hal ini disebabkan lebih
banyak atom hidrogen yang terkandung dalam a-Si
clan kuatnya ikatan atom Si.H. Kuatnya ikatan
atom Si dengan H karena proses penyatuan terjadi
pacta fase gas, sehingga pacta rasa tersebut antara
atom Si clanH saling terikat.

Dengan keberadaan atom H dalam silikon
amorf tersebut akan manambah tingkat kerapatan
dalam bahan tersebut, karena terisinya ikatan-
ikatan kosong. Dengan terisinya ikatan kosong ini
maka akan menambah kekuatan ikatan, baik itu
terhadap ikatan antar Si-Si maupun antara Si
dengan H. Dengan demikian penyerapan energi
tidak lagi pacta tengah pita terlarang, karena
berkurangnya tingkat kerusakan pada pita ter-
larang tersebut. Dari kondisi tersebut maka pacta
puncak pita valensi dekat pita terlarang, tingkat
kerapatan (DOS) terikat atom Si clanH agak sedikit
kosong. Ini berarti membentuk suatu lokasi pusat
jebakan (Traping Center). Kemudian dekat
bagian terbawah dari pita konduksi, tingkat
kerapatan untuk atom Si semakin tinggi. Hal ini
juga bisa membentuk pusat jebakan, sehingga atom
H dapat bergerak pacta tingkat kerusakan pita
terlarang yang disebabkan oleh ikatan-ikatan a-Si.
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Hal ini juga menimbulkan beberapa kerusakan pacta
daerah lokalisasi di pita valensi maupun pita
konduksi. Hadimya atom H juga mengakibatkan
melebarnya energi gap pactaa-Si dengan menggeser
ke bawah tepi pita valensi daD menggeser ke alas
tepi pita konduksi.

Dengan kerapatan yang bertambah karena
hadirnya atom H tingkatnya absorbsi sangat
dipengaruhi oleh transisi elektronik dari tingkat

lokalisasi pacta pita valensi (E ~ Ev) menuju ting-

kat di lokalisasi dari pita konduksi (E ~ Ec) dengan
. energi yang. tergantung pacta tingkat kerapatan daD

frekuensi yang pada. akhirnya akan berpengaruh
pactanilai koefisien absorsi.

Kondisi penyerapan daD pemantulan pada
kedua bahan selain dipengaruhi oleh kehadiran
atom H tersebut juga dipengaruhi oleh masuknya
unsur lain dari sekitarnya ke dalam bahan seperti
oksigen daD nitrogen daD jelas akan mempeng-
aruhi sifat fisisnya. Khusus pacta a-Si:H yang
dibuat dengan metode langsung pengaruh unsur
lain yang masuk kedalam bahan dapat dieliminasi,
karena proses pembuatan yang serentak dilakukan
dalam sistim. Sedangkan pacta a-Si:H yang dibuat
dengan metoda tak langsung pengaruh unsur dari
lingkungan lebih banyak karena proses hidro-
genasi yang tidak dalam satu sistim.

KESIMPULAN

Dari data daD hasil pembahasan yang diper-
oleh pacta pengukuran tingkat absorsbsi daD
refleksifitas dengan menggunakan UV.VIS spek-
trometer dapat disimpulkan bahwa kandungan atom
H dalam a-Si ditunjukan adanya penurunan
absorbansi pacta panjang gelombang 359 om.
Tingkat serapan pacta metode langsung 0,866
sedangkan metode tak langsung 0,103. Hal ini
berarti bahwa kandungan atom hidrogen yang
terserap lebih banyak bila digunakan metode eva-
porasi langsung. Dengan demikian bahwa pem-
buatan A-Si:H dengan sistim langsung akan
menghasilkan karakateristik optik lebih baik dari
pactametode tak langsung.
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TANYAJAWAB

Widdi Usada
I. Berapakah luasan substrate daDpenguap.
2. Dengan waktu evaporasi 1.45 meDiI. berapa

ketebalan (kira-kira) yang diperoleh.

Agus Santoso
I. Lllasan subs/rat yang ter/apisi berbenlllk

lingkaran diameter 10 mm adalah

2.

= 211'.(10)2 = 785mm2
4 '

Dengan wak/II 1.45 menit ketebalan yang
diperoleh :t 30 pm (hasil ek.speriment).
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Prosiding Perlenlllan don Presentasl J/mlah
PPNY-BAT.4N.!"ogyakarla23-25 April /996 Bu/cu/ 49

Tri Mardji A.
I.'. Berapa deposition rate pacta proses evaporasi,

bagaimana cars mengukumya?
2. Oi sini digunakan frekuensi RF 13,56. Me-

ngapa. spa alasannya frekuensi ini digunakan?
3. Apa aplikasi dari sample/cuplikan yang

dibuat? Lebih menguntungkan amorf stall
kristal, mengapa?

Agus Santoso
I. Deposition rate pada proses evaporasi adalah

0.8 liter/menit. cora mengukurnya dengan
flail' meter.

2. Penggunaan RF /3.56 Mhz adalah sllpaya
lidakmengganggufrekuensikomunikasi. .

3. Aplikasi a-Si .. H untuk komponen elektronik
dan solar set. Secara ekonomi lebih me-

nglll1tl/l1gkan.

Pudji Untoro
I. Berapa ukuran maksimal sampel yang hiss

dievaporasi?
2. Bagaimana hasil homogenitas lapisan yang

dihasilkan.

Agus Santoso
/. Ukuranmaksimum rP2.5 CIllo
2. Behal/ diukllr homogenitasnya.

Djoko Surono
1. Apakah hidrogenisasi juga dapat dilakukan

tanpa menggunakan plasma, yakni hanya
dengan memasukkan gas hidrogen dalam
tabung vakum.

2. Mungkinkah slat ini digunakan untuk
membuat lapisan tipis suatu senyawa misalnya
: CaF2,TiS2,dll.

Agus Santoso
/. Tidak dapat karena yang dideposisikan Ice

do/am a-Si ada/ah ion hidrogen bukan
molekul hidrogen.

2. Jika ikatan itu tidak terurai sampai terjadi
fasa maka alai bisa digunakan untuk
penguapan senyawa. tetapi jika terjadi
penguraian senyawa maka yang mempunyai

titik /ebur rendah Glean menguap /ebih
dahulu.

Giri Slamet
Jarak substrat 2,48 em, apakah sudah meng-
hasilkan silikon amorf paling optimum. Mohon
dijelaskan?

Agus Santoso
Jarak 2.48 cm untuk siSlem evaporasi yang dibuat
dengan substrat gelas dengan bahan pelapis Si
adalah paling maksimum untuk arus ~ 100 A.

Suryadi
I. Oari ketiga proses pembuatan lapisan tipis a-

Si : H (evaporasi, glow discharge, sputtering)
mana yang paling menguntungkan, baik dilihat
dari kualitas hasil yang diperoleh maupun
kompleksitas peralatan.

2. Oari metode evaporasi langsung maupun tidak
langsung mana yang lebih menguntungkan,
terutama kualitas hasil daD biaya yang
diperlukan.

Agus Santoso
I. Masing-masing metode punya kelemahan don

kelebihan tergantung aplikasinya. Ditinjau
dari segi komp/eksitasnya maka metode
evaporasi yang paling sederhana don murah.
tapi kelemahannya penelrasinya tidak begilll
dalam.

2. Metode evaporasi /angslmg yang lebih meng-
untungkan karena dari hasi/ pengamatan
dengan UV yang telah didapat membuktikan
bahwa hasi/nya memang Iebih baik di
samping itu prosesnyajauh lebih cepat.

Adianto
Perangkat deposisi substrat yang Pak Agus bust
menurut pendapat kami sudah sangat baik,
mengingat sebagian besar stall semuanya buatan
sendiri. Says hanya mohon penjelasan tentang
ketelitian deposisi yang Pak Agus bust bagai-
mana.

Agus Santoso
- Terima kasih alas komentarnya.

- Ketelitian deposisi belum komi hilling.

ISSN0216-3128 Agus Santoso, dkk.
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