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PENGUKURAN ARUS DAN TEGANGAN TANPA CAHAYA
(DARK CURRENT AND VOLTAGE MEASURE-MENTS)
DIODA LOGAM-ORGANIC-SEMI-KONDUKTOR (L-Or-S)

Adianto
PPTkN-BATAN, JI. Abdul Rochim, Jakarta

ABSTRAK

PENGUKURAN ARUS DAN TEGANGAA' TANPA CAHAYA (DARK CURRENT AND VOLTAGE
MEASUREMENTS) DIODA LOGAM-ORGANIC-SEMIKONDUKTOR (L-Or-S). Dioda lapisan tipis
Logam-Organik-Semikonduktor (L-Or-S) yang dibuat dengan bahan polimer organik (toluene) sebagai
komponen aktiftelah berhasil dibuat dellgall baik. Dioda Logam-Organik-Semikonduktor (L-Or-M) dibuat
raJa silikoll tire n-< 100> dengan resistivitas 250-500 ilcm dan pada silikon tire p </I J> dengan
resisitivitas 10-20 ilcm, dimana toluene yallg terpolimerisasi digunakan sebagai bahan isolator. Jika
toluelle dideposisikan pada keping silikoll dellgall mellggullakan elektroda dari uap Nikel pada silikon tipe
11-dan uap logam Au dipergunakan sebagai elektroda pada lapisan tipis toluene, maka dioda L-Or-M
dapal dihasilkan dellgall salah saW karakteristikllyayang menonjol yaitu kepekaannya terhadap cahaya.
Sistem depososi ioll plasma telah dibuat dall dig/makan untuk mendeposisikan bahan monomer organik
(Ioluene) di anlO/'asemikonduktor dan elektroda lIar logam yang berfungsi sebagai isolator, Pengukuran
arus-IegallgO/I/lI1lukberbagai konfigurasi perangkat L-Or-M dilakukan untuk menentukan karakteristik
arus-tegallgan dengan bahan dan ketebalan isolator yang berbeda, Pengukuran arus-tegangan juga
dilakukall dengan menggunakan "curve tracer oscilloscope" sehingga parameter efektif dari setiap dioda
dapat diambil gambarllya dengall mellgg/lI1akallkamera polaroid. Sehubungan dengan sifatnya yang
sallgat peka terhadap cahaya, maka pengukurall dilakukan dengan memasukkan sampel pada kotak hitam
yallg dilUfUPoleh kain hitam. Dari hasil percobaall ditulljukkan bahwa perangkat L-Or-M dengan si/ikon
tire 11-akall memberikan tegangan jebol yallg lebih besar dari pada perangkat dengan si/ikon tipe p.
Bahkan, leganganjebol akan bertambah sesllai dengaTibertambah tebalnya lapisan tipis isolator (toluene)
raJa si/ikoll dengalljangkau anlara 50 -2500 V/f.1m

ABSTRACT

DARK CURRENT AND VOLTAGE MEASUREMENTS OF METAL. ORGANIC -
SEMICONDUCTOR (M-Or-S) DIODE. Some Metal-Organic-Semiconductor (M-Or-S) thin film diodes,
constructed with an organic polymer (polymeri:ed loluene) as an active component has been successfully
fabricated. The thin film M-Or-S diodes were fabricated on an II-type silicon < /00> with resistivity of
250-500 ilcm and p type silicon <II/> with resistivity of 10-20 ilcm as a substrate with polymerized
toluene used as insulator. When deposited 0/1silicon wafers with electrode of evaporated Ni on the n-type
silicon and evaporated Au as the electrode on the polymerized toluenefilm, the electronic devices of Metal-
Organic-Semiconductor (M-Or-S) type can be produced with one of its characteristics is that their light
sensitivity, A plasma ion deposition system was constructed and used to deposit organic monomeric
substance (toluene) that functioned as an isolator between semiconductor and the evaporated metal
electrodes. The current-voltage measurementsfor diffirent configurations of M-Or-S devices were carried
out to determine the current-voltage (I-I') characteristics for M-Or-S devices with different materials and
thicknesses. In addition to the I-V measurement mentioned before, I-V measurements of the devices were
also carried out by using a curve tracer oscilloscope, and the picture of the effective parameters of each of
the device could be taken by using a polaroid camera. Since the devices are very sensitive to light, the
devices were aU tested in a black-box which was covered by a black cloth to make sure that there was no
light coming through. The experimental resultsfor p- and n-type silicon substrates showed that an M-Or-S
diode with II-type gave a higher breakdown voltage than that p- type silicon. In addition, the reverse bias
breakdown voltage increased as the thickness of the thinfilm increased in the range of 50 -2500 V/I'm
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PENDAHULUAN

Sejak beberapa tahun yang lalu telah dilakukan
beberapa usaha untuk pembuatan perangkat

elektronik dengan susunan Logam-Isolator-
Semikonduktor (L-I-S), clan kemudian melakukan
analisis hasil pengukuran karakteristik arus -
tegangan, tetapi hanya sedikit yang melibatkan
penggunaan polimer organik plasma sebagai
isolator yang di deposisikan pacta substrat atau
semikonduktor dengan jangkau ketebalan yang
berbeda [1]. Untuk perangkat elektronik dioda
dengan susunan Logam-Organik-Semikonduktor (L-
Or-S), karakteristik arus - tegangan tergantung
pacta ketebalan lapisan tipis polimer organik
plasmanya [2]. Jika ketebalan lapisan tipisnya
cukup, maka "carrier transport" yang melewati
lapisan tipis adalah dapat diabaikan clan dioda L-
Or-S menjadi bersifat kapasitor konvensional L-I-S.
Sebaliknya, jika lapisan polimer organiknya adalah
sangat tipis, sedikit halangan akan diberikan kepada
"carrier transport" diantara logam clan
semikonduktor sehingga susunan perangkat
tersebut menyerupaidioda "Scholtky-barrier" [3].

Beberapa pengukuran telah dilakukan untuk
mempelajari karakteristik arus-tegangan dari bahan
monomer toluene clanp-xylene yang terpolimerisasi
dengan plasma clandideposisikan pacta silikon ripe
n <100> dengan resistivitas 250-500 Ocm clan
silikon ripe p <111> dengan resistivitas 10-20 Ocm.
Sehubungan dengan sifatnya yang sangat peka
terhadap cahaya, pacta pengukuran ini semua
perangkat dioda yang dikarakterisasi diletakkan di
dalam kalak biramyang ditutupi dengan kain hitam
untuk meyakinkan bahwa tidak acta cahaya masuk
ke dalam kalak tersebut.

PROSEDUR PERCOBAAN

Gambaran skema dari dioda L-Or-S clan
diagram skema dari sistem deposisi berkas ion
plasma untuk mendeposisikan polimer organik
ditunjukkan pactaGambar 1 clan Gambar 2. Teknik
dari deposisi plasma polimer yang digunakan
adalah berdasarkan kombinasi dari sistem reaktor
lecutan plasma clansistem pemercepat partikel [4-
6]. Sistem kerja dari alar ini adalah sebagai berikut:
bahan monomer organik (/olllene) yang akan
dideposisikan ke silikon di bawa oleh gas argon
(sebagai zat pembawa). Gas argon yang
mengandung bahan organik tersebut kemudian
diionisasi oleh medan radio frekuensi yang
dikopelkan secara induktif melalui kumparan pipa

tembaga diameter 0,5 cm yang berpendingin air
yang ditempatkan melingkari tabung reaktor
plasma. Elektroda pemercepat dengan tegangan
negatip digunakan dalam sistem ini untuk menarik
berkas ion positip clan juga sebagai penambah
tenaga berkas ion positip. Lensa Einzel pactasistem
ini digunakan untuk memfokuskan berkas ion
positip yang ditarik oleh elektroda pemercepat
untuk dideposisikan pacta silikon. Untuk
memperbaiki kerataan pennukaan lapisan, sebuah
pemanas yang dihubungkan dengan sebuah sistem
kontroJ dipasang dibawah tempat dudukan substrat,
sehingga pacta waktu proses deposisi sedang
berlangsung, suhu substrat dapat diatur pacta
berbagai temperatur sesuai dengan kebutuhan.
Dengan mengatur laju alir monomer, waktu
deposisi, clanbesar tegangan pemercepat elektroda,
maka ketebalan lapisan organik polimer dapat
ditentukan sesuai dengan yang diinginkan.

Pengukuran karakteristik arus-tegangan
dioda L-Or-S dilakukan dengan menggunakan
sumber arus clan voltmeter digital Keithley model
163. Beberapa jenis dioda dengan berbagai
ketebalan lapisan telah dikarakterisasi, yaitu:
Aultoluene/Si-nfNi, AIISi-p/Au, Al/toluene/Si-
piAu, clanAulSi-nlNi. Disamping pengukuran arus-
tegangan tersebut, pengukuran arus-tegangan juga
dilakukan dengan menggunakan osiloskop pelacak
kurva (curve tracer oscilloscope) Textronix,model
575. Osiloskop ini memungkinkan penggunaan
tegangan bias positip clan tegangan bias negatip
dengan jangkau yang lebar, clan gambar dari
parameter efektif setiap dioda dapat diambil dengan
menggunakan kamera polaroid.

HASIL PERCOBAAN DAN DISKUSI

Pengukuran arus-tegangan untuk berbagai
konfigurasi dioda L-Or-S dengan berbagai kete-
balan lapisan tipis bahan organik yang terpolime-
risasi telah dilakukan. Hasil pengamatan untuk sub-
strat silikon ripe p- clan n- menunjukkan, bahwa di-
oda dengan substrat silikon ripe n- memberikan
tegangan jebol (breakdown vol/age) yang lebih
tinggi dari pacta dioda L-Or-S dengan substrat
silikon ripe no. Bahkan, tegangan jebol bertambahl
naik sebanding dengan bertambahnya ketebalan
lapisan tipis organik polimer. Gambar 3 clan
Gambar 4 menggambarkan pengukuran untuk arus-
tegangan untuk dioda Al/toluene/Si p-/Au clandioda
Aultoluene/Si n-lNi untuk berbagai ketebalan
lapisan tipis. pengukuran arus-tegangan untuk dioda
Aultoluene/Si n-lNi kemudian dibandingkan dengan
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dioda Schottky Al1/Si n-lNi clan ditl1njl1kkanpada
Gambar 5.

Pengukuran karakteristik arus-tegangan
untuk dioda Au/toluene/Si p-lNi pada suhu kamar
dengan ketebalan lapisan tipis antara 90 nm sampai
dengan 120 nm dengan resistivity silikon 10-20
Ocm ditunjukkan pada Gambar 3.a. Logam
alumunium digunakan sebagai elektroda bagian alas
karena stabil clan mempunyai tahanan kontak yang
rendahjika dideposisikan pacta lapisan tipis toluene.
Hasil analisis menunjukkan dioda ini mempunyai
karakteristik arus-tegangan yang sangat baik,
dimana tegangan jebol bias maju ("forward bias
breakdow/1voltage") nya semua hampir sarna yaitu
pada tegangan 1,2 V. Kemudian tegangan jebol bias
balik ("reverse bias breakdown voltage") nya adalah
pada jangkau antara 130 - 160 V sesuai dengan
ketebalan lapisan tipisnya. Pacta dioda ini, kontak
Au berfungsi sebagai kontak ohm, sedangkan
kontak AI berfungsi untuk membentuk tegangan
barier ("barrier height") q<1>Bdengan lapisan tipis
toluene yang terpolimerisasi. Pacta tegangan maju
yang rendah, arus bergantung dengan tegangan
secara eksponen untuk I< 100 IlA, clantahanan seri
efektifnya adalah rendah. Pada tegangan bias maju
yang rendah, log arus bertambah secara linear
dengan tegangan sehubungan dengan adanya proses
emisi thermionik. Sedangkan pacta tegangan maju
yang lebih tingggi V> I Volt, arus berbelok dari
ketergantungan tegangan eksponensialnya adalah
sehubungan dengan adanya efek muatan ruang
(space-charge eJJecl).

Pengamatan selanjutnya adalah untuk
mengamatimekanisme konduksi pactategangan bias
balik dengan mengukur tegangan yang lewat dioda
sebagai fungsi injeksi arus seperti ditunjukkan pacta
Gambar 3.b. Pada kondisi tegangan balik ("reverse
bias") yang rendah (kontak Alumunium negatip),
nilai arus adalah sebanding dengan tegangan.
Seperti pacta kasus tegangan maju ("fom'ard
bias"), arus terbatas muatan ruang ("space charge
limited current") menjadi dominan pada arus I > 0,1
mA. aila injeksiarusditambah,makapada angka I
mA arus akan menjadi jenuh, sehingga tegangan
balik menjadi tidak sebanding terhadap injeksi aruS.
Hal ini telah diamati bahwa sampai dengan
tegangan jebol dicapai. tegangan balik yang
ditimbulkan oleh injeksi arus adalah tetap terhadap
waktu. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa
kebocoran arus adalah sangat kedl clan tetap
konstan sampai tegangan jebol tercapai. Kebocoran
arus ini mungkin disebabkan oleh adanya medan
listrik yang sangat tinggi pada kontak.

Kemungkinan yang lain untuk menjelaskan
kebocoran arus ini adalah sehubungan dengan
adanya proses pengisian clan pengosongan celah
pada interface semikonduktor silikon clan lapisan
tipis organik polimer [7]

Penggunaan substrat silikon dengan
konduktivitas yang berbeda juga telah diamati. Pacta
Gambar 4.a. ditunjukkan karakteristik dioda dengan
konfigurasi Au/toluene/Si n-lNi pacta berbagai
ketebalan lapisan lapis dengan resistivitas substrat
adalah 250-500 Ocm. Logam emas digunakan
sebagai ekktroda bagian alas karena sifatnya yang
stabii, mudah dikerjakan, clan mempunyai tahanan
kontak yang rendah hila dideposisikan pactalapisan
tipis toluene. Seperti pactadioda yang menggunakan
substrat silikon tire p-, dioda-dioda ini
menunjukkan karakteristik arus - tegangan yang
sangat baik dengan tegangan jebol bias maju kira-
kira sebesar I volt. Tegangan jebol balik dioda ini
sedemikian tinggi sehingga pelacak kurva Textronix
575 dengan jangkau tegangan bias maksimum 500
volt tidak dapat digunakan untuk mengukur
besamya tegangan jebol bias balik dioda-dioda ini.
Sehingga sebuah penyedia daya dc yang mampu
memberikan tegangan sampai 2,5 kV yang dibuat
oleh Brandenburg telah digunakan untuk mengukur
tegangan bias baliknya. Hasilnya tegangan jebol
bias baJik sebesar antara 600 volt sampai 700 volt
diperoleh untuk ketebalan lapisan tipis 80 om, 100
om, 110 nm, clan 120 om. Pacta dioda ini kontak
logam Ni dikatakan sebagai kontak ohm, sedangkan
kontak logam Au akan membentuk ketinggian
barier ("barrier height") q<1>Bdengan lapisan tipis
toluene yang terpolimerisasi. Untuk pembanding
dioda silikon tire n- yang menggunakan lapisan
tipis toluene maka telah dibuat sebuah dioda
Schottky dengan menggunakan semikonduktor
silikon tire n- 250-500 Ocm. Kontak emas
digunakan sebagai elektroda alas yang berfungsi
untuk membuat ketinggian barier dengan substrat
silikon, sedangkan koDIak Nikel digunakan
elektroda bawah clanberfungsi sebagai kontak ohm.
Karasteristik arus-tegangan dioda Scottky tersebut
ditunjukkan pactaGambar 5. Dari hasil pengukuran,
tegangan jebol deraIl dioda Schottky adalah 0,7
volt dengan teganganjebol batik 60 volt. Tegangan
jebol batik ini temyata besamya lebih kedl dari
sepersepuluh dari nilai tegangan jebol balik dioda
yang menggunakan toluene sebagai bahan kontak,
sehingga dengan menggunakan lapisan tipis toluene
yang terpolimer akan menghasilkan barier tegangan
yang sangat besar. Sarna halnya dengan meng-
gunakan substrat silikon tire p-, sifat-sifat thermi-
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onik daDarus terbatas muatan ruang ("space-charge
limited current) juga nampak pacta dioda Schottky
yang dibuat.

Karakteristik arus-tegangan untuk dioda
dengan berbagai ketebalan lapisan tipis juga telah
diamati dengan karakteristik seperti ditunjukkan
pactaGambar 4.b. Tidak banyak terdapat perbedaan
untuk proses emisi thermionik pada ketebalan
lapisan tipis antara 80 nm - 120 nm pacta kondisi
tegangan balik yang rendah, dimana arus terbatas
muatan ruang menjadi dominan pacta I > 0,6 mA.

KESIMPULAN

Lapisan tipis bahan organik organik yang
terpolimer telah dideposisikan dengan sistem
deposisi berkas ion yang terpolimerisasi dengan
plasma dengan berbagai kondisi. Dari hasil
pengamatan pengukuran karakteristik arus -
tegangan pacta kondisi gelap, dapat disimpulkan
bahwa perangkat Logam-Organik-Semikonduktor
dari hasil karakterisasi mempunyai kontak
ketinggian barier daD tegangan jebol balik yang
lebih besar dari pacta perangkat Logam-
Sermikonduktor. Dari hasil percobaan dengan
menggunakan substrat silikon tipe p- daD tipe n-,
dapat ditunjukkan bahwa dioda L-Or-S dengan
substrat tipe n- akan memberikan tegangan jebol
lebih tinggi dari pacta substrat tipe po. Bahkan,
tegangan jebol bias balik akan bertambah sesuai
dengan ketebalan dari lapisan tipis organik polimer
dengan jangkau 50 -2500 V fIlm.
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TANYAJAWAB

Tjipto Sujitno
- Berapa ketebalan optimumnya sehingga

diperoleh kualitas yang baik. Karena terlalu
tebal malah bisa jebol

Adianto
- Dari penelitian komi teba/ optimum /apisan tipis

ada/ah 90 nm (nanometer)

Sutadji S.
- Bagaimana relasi emplisit (rumus) tertulis antara

tebalpolimerdaDV breakdown ?
- Edaran dari P2JP Pengukuran daD pembuatan

adalah bukan penelitian. Mohon agar diubah,
agardinilaiP2JPtinggi

Adianto
- Re/asi emplisit/rumus antara teba/ polimer

dengan tegangan break down be/um dibuat
karena memang be/urn sampai kesana. Tetapi
ini ada/ah masuka~ yang sangat baik bagi komi
untuk membuat re/asi emplisit antara teba/
/apisan tipis dengan tegangan break down.
terima kasih

- Menllrut komi yang namanya penelitian tidak
ditentukan o/eh judu/nya. tetapi harus
di/ihat/dipe/ajari secara kese/uruhan isi dari
suatu paper/maka/ah. terima kasih

. Widdi Usada

- Apakah acta kemungkinan terjadinya desosiasi
atau kerusaan toluene saat diplas-makan.

- Berapa besar presentasi komposisi toluene
dengan argon

Adianto

- Ada. karena seperti kila ketahui titik didih dari
bahan polimer toluene ada/ah JJ5 uc. Karena
itu untuk mengurangi kerusaan toluene. daya
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generator RF yang digunakan adalah sekecil
lIIungkil1.

- Secara nya/alpasti komposisi toluene dengan
argon tidak bisa dibandingkan. karena gas
argon pada peneli/ian ini hanya digunakan
sebagai zat pembawa (carrier) dari bahan
organik loluene ul1lukdiionisasi oleh medan RF.
SedGllgkan gas argon karena sifatnya sebagai
gas mulia tidak akan berpengaruh apa-apa

Susilo W.
- Kami ingin menal11bahkansatu parameter lagi

untuk mengontrol jumlah toluene yang di
"bubbling" dengan gas argon yaitu tekanan uap
jenuhnya yang dapat dikontrol dengan
pengontrolan temperatur.

Adianto

- Terima kasih. Hal ini bewl sekali, parameter
temperatur toluene memang sudah masuk da/am
parameter kGllli 1m/uk mendapatkan deposisi
/apisan tipis yang baik, hanya pada presen/asi
paper komi ini belz/ll1komi sebu/kan
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GambaI' 2. Diagram Sistem Deposisi Berkas Ion
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Gambar 3a. Karakterisasi Arus Tegangan AI/tolu-
ene Si po/AuBias maju : 1 V/div, 0,1
mA/div, Bias balik : 50 V/div, 0,2
mAldiv
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Gambar 3b. Pengukuran Arus Tegangan AI/tolu-
ene Si po/Au
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Gambar 5. Karakteristik Arus Tegangan Oioda
Schottky AuiSi n-/Ni Bias majulbatik
20 V/div,0,5 mNdiv

3. tebal organik 110 nm

4. tebalorganik 120 nm

Gambar 4a. Karakterisasi Arus Tegangan AI/tolu-
ene Si no/AuBias maju : 1V/div, 0,1
mA/div, Bias batik: 100 V/div, 0,2
mA/div
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