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PEMBUA T AN LAPISAN TIP IS GERMANIUM
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ABSTRAK
PEMBUATAN LAPISAN TIPIS GERMANIUM AMORF TERHIDROGENASI DAN KARAK-
TERISASINYA. Telah dilakukan pembuatan lapisan tipis a-Ge:H dengan menggunakan evaporasi dan
dilanjutkan hidrogenasi dengan plasma lucutan pilar radio Irekuensi. Proses deposisi atom hidrogen pada
lapisan tipis germanium omori dilakukan dengan metode plasma lucutan pilar rj Oleh karena Germanium
amorl (a-Ge) yang dihasilkan masih mempunyai ikatan-ikatan kosong yang menyebabkan ketidakteraturan
struktur atom don berkurangnya kanduktivitas listriknya. maw untuk memperbaiki sifat ini dilakukan
proses plasma anil berhidrogen yang bertujuan untuk memasukkan atom hiarogen ke dalam lapisan a-Ge
sehingga terbentuk lapisan a-Ge:H. Karakterisasi dilakukan dengan menggunakan spektrometer infra
merah hat ini dimaksudkan untuk mengetahui ikatan yang ado pada cuplikan dan pengukuran konduktivitas
listriknya. Hasil karakterisasi dengan spektrometer infra merah menunjukkan keberadaan atom H diperoleh
pada puncak serapan dengan angka gelombang 1637.5 cm-J .sedangkan sifat kelistrikan yaitu

konduktivitas optimum diperoleh pada suhu 343 oK sebesar 1634.86 n-l cm-l .

ABSTRACT
FABRIC4TION OF HYDROGENATED AMORPHOUS GERMANIUM THIN UYER FILM AND ITS
CHARACTER/Z4TION. Fabrication of hydrogenated amorphous Germanium thin film by vacuum
evaporation method and than deposition with hydrogen atom by glow discharge plasma radio frequency has
been done. This germanium amorphous (a-Ge) thin film involves a lot of dangling bonds in the network due
to the irregularity of the atomic structures and it will decrease its conductivity. To improve the band
properties of (a-Ge) thin film layer a hydrogenated plasma is introduced. Process of introducing of the
hydrogen into the a-Ge film is mean to reduce the dangling bonds so that the best electric conductivity of a-
Ge:H thin film will be obtained. To identify the hydrogen atom in the sample a characterization using infra
red spectrometer has been done. as well as the measurement of conductivity of the samples. From the
characterization using infrared spectroscopy the existence of hydrogen atom was found at absorption peak
with wave number 1637.5 cm-l. while the optimum conductivity of the sample 1634.86 n-Icm-1 was

achieved at 343 OK.

hampa. Sudah barang tentu teknik terse but
mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam
penelitian ini dilakukan proses deposisi lapisan tipis
a-Ge pada substrat gelas dengan teknik evaporasi
hampa. Pertimbangan pemilihan teknik ini karena
lebih mudah dikerjakan, dan peralatan sudah ter-
sedia. Lapisan tipis a-Ge yang dihasilkan dari tek-
nik ini menghasilkan banyak ikatan-ikatan kosong
(dangling bonds) yang mengakibatkan ketidak-
teraturan stuktur atom-atomnya dan sifat konduk-
tivitas listriknya berkurang. Ikatan-ikatan kosong
tersebut dapat dikurangi dengan cara memasukkan
atom-atom hidrogen ke dalam susunan a-Ge dengan
menggunakan proses plasma anil berhidrogen
(hydrogenated plasma annealing) yang lebih
dikenal dengan istilah proses HP A. Dengan proses
HPA ini, ikatan-ikatan kosong pada a-Ge akan terisi
atom:'atom H dengan cara persekutuan, dan
membentuk lapisan tipis gennanium amorf
terhidrogenasi a-Ge:H (1.2).

PENDAHULUAN

B ahan semikonduktor adalah suatu bahan yang
sangat penting dalam menunjang perkembang-

an teknologi dewasa ini khususnya teknologi

elektronik. Piranti elektronik sebagai bahan dasar-
nya menggunakan gennanium (Ge) clan silikon (Si)
berstruktur kristal. Bahan semikonduktor berstruktur
kristal memerlukan biaya yang cukup tinggi dalam
proses pembuatannya. Untuk itu para ilmuwan
dewasa ini mengembangkan bahan semikonduktor
yang berstruktur amorf Semikonduktor berstuktur
amorf biasanya berupa lapisan tipis. Proses pem-
buatan semikonduktor bentuk amorf tersebut lebih
pendek sehingga dapat menekan biaya produksinya

dan diharapkan mempunyai harga yang kompetitif.

Ada beberapa teknik pembuatan lapisan tipis
gennanium amorf (a-Ge), diantaranya teknik plasma
lucutan pijar, teknik sputtering, clan teknik evaporasi
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
lapisan tipis a-Ge:H yang ,dideposisikan pacta
substrat gelas dengan menggunakan teknik HPA.
Dengan teknik ini diharapkan dapat dihasilkan
lapisan tipis a-Ge:H yang mempunyai konduktivitas
listrik baik. Untuk itu karakterisasi dilakukan
invetigasi atom hidrogen dengan spektrometer infra
merah dan pengukuran kondiktivitas listriknya.
Konsentrasi atom H dalam jaringan a-Ge akan
mempengaruhi sifat konduktivitas listrik dan energi
aktivasi dalam jaringan a-Ge:H.

TEORI

Secara umum amorf mempunyai sifat yang
harnpir sarna dengan kristal dan dibuat dari unsur-
un sur atau senyawa yang berstruktur kristal dengan
proses pendinginan cepat dari keadaan cair, Pada
rase cair atom atom mempunyai kebebasan bergerak
dan hila didinginkan dengan cepat terjadi penyusut-
an tennal karena atom-atom mengadakan pengatur-
an struktur. Jika sarnpai pada titik lelehnya T m
maka akan dihasilkan kristal sedangkan jika
penyusutan berlangsung terns menurus sarnpai
mencapai suhu dibawah transisi gelas, maka atom-
atom belum tersusun kembali dan sifat-sifat cairan
telah hilang sehingga terbentuk padatan non kris-
talin atau arnorf. Susunan atom-atom meterial ber-
bentuk kristal dan arnorf disajikan pada Gambar 1(3),

Gennanium amorf a-Ge membentuk ikatan kovalen
apabila dimasuki sejumlah atom hidrogen sehingga
terbentuk gennanium amorf terhidrogenasi. Antara
atom Ge dan H membentuk ikatan kovalen dengan
setiap atom Ge dilingkungi oleh empat atom Ge
lainnya sehingga membentuk ikatan tetrahedral(4).

Analisa struktur a-Ge:H dapat dimulai
dengan pengetahuan ten tang komposisi bahan.
Komposisi suatu bahan atau meterial dapat di-
katagorikan kedalam unsur-unsur utama dan unsur-
unsur pengotor. Un sur pengotor dapat dibedakan
menjadi dua yaitu unsur pengotor yang digunakan
untuk doping, dan unsur pengotor yang tidak
dikehendaki. Unsur pengotor tersebut membentuk
persekutuan sewaktu proses berlangsung, untuk
unsur pengotor yang digunakan sebagai bahan
dopan pada semikonduktor dim ana unsur terse but
dengan sengaja dimasukan dan dikontrol secara
seksama. Komposisi a-Ge:H terdiri unsur pem-
bentuk utama Ge dan atom hidrogen. Disamping itu
ada unsur pengotor yang tidak dikehendaki an tara
lain 0, C dan N(2).

Struktur persekutuan atom-atom Ge mem-
punyai jaringan acak kontinyu dim ana setiap atom
Ge adalah koordinat tetrahedral yaitu empat atom
Ge, tiga atom Ge dan satu atom H, dua atom Ge dua
atom H , dan satu atom Ge tiga atom H. Ger-
manium amorf mempunyai keteraturan berjangkau
pendek, sedangkan pada jangkau panjang jarak antar
atom tidak lagi teratur karena adanya deviasi sudut
ikatan. Jarak pusat atom ke atom-atom yang
melingkupinya tidak teratur dikarenakan atom-atom
yang melingkupinya menempati posisi secara acak.
Dalam Gennanium amorf sebagian besar jarak Ge-
Ge mempunyai variasi sekitar 1 % dari jarak
optimal 2,45 A (4).

Germanium Amort Terhidrogenasi (a-Ge:H)

Pada umumnya ada tiga ciri penting dari
stuktur semikonduktor amorf yaitu keteraturan
berjangkau pendek (short range order), dan cacat
koordinat (co-ordinate defect). Adanya cacat ter-
sebut maka stuktur atom pada amorf akan berbeda
dengan struktur kristal.

-
b. Struktur amorfa. Struktur kristal.

Gambar 1. Struktur padatan kristal dan struktur padatan amort
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Struktur Pita

Sebagian besar dari atom-atom a-Ge:H
menunjukkan ikatan struktur normal, dan ciri-ciri
utama struktur pita bahan campuran dapat
diperkirakan atau dianalogikan dari keadaan Ge
kristal (c-Ge). Atom Ge mengikat empat atom lain-
nya dalam konfigurasi tertahedral (SP J )2. Delapan
orbital Hibrid SP terpecah menjadi empat ikatan
kovalen Ge-Ge yaitu empat orbital berikatan dan
empat orbital anti ikatan (antibonding). Empat
elektron terluar pada setiap atom Ge cukup untuk
menempati orbital orbital ikatan. Pada padatan
antara atom tetangga terluar dengan dan atom kedua
terbentang orbital-orbital berikatan (pita valensi)
dan orbital-orbital anti ikatan (pita konduksi).
Ketika atom Ge dilingkungi tiga atom Ge dan satu
atom H dalam konfigurasi tetrahidral, energi ikat
Ge-H lebih besar dari energi ikat Ge-Ge(S). Atom H
dalam jaringan Ge-H ini mempunyai sifat lebih
elektronegatif dibandingkan dengan atom Ge, dan
juga dengan adanya atom H menurunkan secara ta-
jam energi keadaan dekat pita valensi. Struktur la-
pisan tipis pita a-Ge:H disajikan pada Gambar 2(1.2).

Konduktivitas Semikonduktor Amorf Sehagai
Fungsi Suhu

Konduktivitas semikonduktor intrinsik akan
meningkat dengan naiknya suhu. Hal ini dapat
dijelaskan bahwa jumlah pembawa muatan n,
bertambah sebanding dengan jumlah elektron yang
dapat melompat inelewati energi celah (gap energy).
Pada suhu 0 oK tidak ada elektron yang mempunyai
cukup energy untuk melompat, akan tetapi dengan
naiknya suhu maka energi elektron akan bertambah.
Jika dituliskan dalam bentuk matematis seperti pada
rumus 1.

-(~) (1)n, = no x e

dengan: ni = jumlah elektron/m3

no = jumlah elektron/m3 pada suhu no.)
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Gambar 2. Pendekatan ikatan kuat untuk srtuktur pita /apisan tipis a-Ge:H.

a. Koordinator tetrahedral atom Ge pusat oleh empat atom Ge tetangga terdekat.

b. Koordinat tetrahedral atom Ge pusat oleh tiga atom Ge tetangga terdekat clan satu atom H.

c. Atom Ge pusat yang dikelilingi hanya oleh tiga atom Ge tetangga terdekat
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Kerapatan pembawa muatan dalam semi-
konduktor amorf kecil, hal ini dikarenakan semua
elektron terjebak dalam daerah lokalisasi (localized
state) sehingga tidak terjadi hantaran muatan. Pada
keadaan ini elektron-elektron yang terdapat pada
daerah terlokalisasi membutuhkan energi berupa
energi termal sehingga dapat menembus energi
pontensial penghalang (barrier potentia/). Konduk-
tivitas semikonduktor amorf akan meningkat apabila
celah energi antara pita valensi daD pita konduksi
semakin sempit daD suhu meningkat (8).

Pada proses plasma anil berhidrogen gas
hidrogen dialirkan ke dalam bejana harnpa melalui
flowmeter dan percobaan ini dilakukan pad a suhu
substrat 200 °c. Generator frekuensi radio yang
digunakan dalarn hidrogenasi dipasang pada
frekuensi 13,6 MHz, daya 50 watt, dan lama
hidrogenasi dalakukan selama 1 jam. Pengukuran
konduktivitas dilakukan dengan varisai suhu
cuplikan daTi 318 oK sarnpai dengan suhu 343 oK.

Metode Karakterisasi a-Ge:H

Karakterisasi lapisan tip is a-Ge:H dilakukan
dengan menggunakan spektrometer infra merah.
Spektrometer infra inerah bertujuan untuk menge-
tahui keberadaan atom hidrogen pada cuplikan a-
Ge-H Disamping itu karaktrisasi juga dilakukan
dengan mengukur tahanan dari cuplikan sehingga
dengan data tersebut dapat dihitung konduktivitas

cuplikan.

CARA KERJA DAN PERCOBAAN

Teknik Evaporasi Hampa

Lapisan tipis gennanium amorf (a-Ge) dalam
penelitian ini dibuat dengan menggunakan teknik
evaporasi hampa. Dalam teknik evaporasi hampa
ini lapisan tipis gemanium amorf dihasilkan dalam
satu bejana hampa, dimana Ge dilelehkan dalam
satu kowi yang terbuat dari molibdenum. Uap
Gennanium basil penguapan di kondensasikan pada
pennukaan substrat gelas membentuk lapisan tipis
gennanium amorf. Besarnya tekanan di dalam
bejana hampa pada saat evaporasi adalah 2 x 10.2
torr.

PEMBAHASAN

Evaporan

Seperti yang telah dibahas pad a bagian depan
metode atau teknik yang digunakan untuk pem-
buatan lapisan tipis a Ge adalah teknik. evaporasi
hampa. Lapisan tipis a-Ge dideposisikan pacta
subtract gelas.

Deposisi atom hidrogen ke dalam cuplikan a-
Ge dilakukan dengan metode plasma lucutan pijar
radio frekuensi. Untuk mengetahui ikatan cuplikan
atar atom yang ada pada cuplikan digunakan
spektrometer infra merah. Spektrum cuplikan a-
Ge:H dengan spektrometer infra merah disajikan
pada Gambar 3.

Evaporan terbuat dari plat molibdenum
dim ana pada bagian tengahnya terdapat cekungan

sebagai tempat cuplikan germanium. Dengan
mengalirkan arus DC pada evaporan akan memanas-
kan germanium. Energi panas ini digunakan untuk
mencairkan dan menguapkan germanium.

Substrat

Sebagai bahan substrat digunakan substrat
gelas yaitu tempat untuk mendeposisikan lapisan

tipis germanium amorf. Substrat gelas diletakkan
pada salah satu elektrode di dalam bejana hampa
dan dipanaskan pada suhu 200 °C.

f
~..

Proses Plasma Anil Berltidrogen

Lapiasan tipis a-Ge yang terbentuk dari

teknik tersebut melibatkan banyak sekali ikatan-

ikatan kosong dalam struktur jaringannya. Ikatan-

ikatan kosong tersebut menghasilkan ban yak

keadaan-keadaan terlokalisasi pacta celah antara pita

valensi dengan pita konduksi. Untuk mengurangi

adanya celah kosong ini dilakukan proses plasma

anil berhidrogen.

Gambar 3. Spektrum cup/ikon a-Ge:H dengan
spektrometer infra merah.

Agus Santoso, dkk. ISSN 0216 -3128
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OK, tidak ada elektron yang mempunyai cukup
tenaga untuk melompat, akan tetapi dengan naiknya
suhu maka energi elektron akan bertambah. Nilai
konduktivitas listrik dari lapisan tipis a-Ge:H selain
sebagai fungsi suhu juga ditentukan oleh besarnya
energi aktivasi EA Energi aktivasi ini adalah jarak
antara tingkat energi Fermi ke tepi mobilitas dan
besarnya EA dapat ditentukan dari persamaan (6):

0" = 0"0 exp(-EA I kT)

Hasil spektrum infra merah dati cuplikan a-
Ge:H yang ditunjukan pada Gambar 3 muncul

puncak-puncak serapan pada angka gelomban~
3442,7 cmol, 2923,9 cm-l, 1701.0 cmol ,1637,5 cm-
1541,0 cmo., 1384,8 cmol. Untuk cuplikan a-Ge-H
ikatan Ge-H ditunjukan pada pucak serapan dengan
angka gelombang 1637,5 cm-1,. Sedangkan puncak
lainnya adalah puncak dati unsur unsur yang tidak
dikehendaki antara lain 0 clan C (7).

Besar konduktivitas cuplikan untuk berbagai
suhu perlakuan clan setelah dilakukan perhitungan
diperoleh basil seperti ditunjukan pada Tabel 1.

Pada Tabel 1 menunjukakan basil perhitung-
an konduktivitas cuplikan germanium amorf ter-
hidrogenasi untuk berbagai suhu perlakuan. Menu-
rut Vlack konduktifitas intrinsik akan meningkat
dengan naiknya suhu. Hal ini dapat dijelaskan
bahwa jumlah pembawa muatan n bertambah
sebanding dengan jumalah elektron yang dapat
melewati energi celah (energy gap). Pada suhu 0

(2)

Dari hasil pengukuran konduktivitas lapisan
tipis a-Ge secara rata-rata diperoleh 4,4 sid 6,7 x 10.
5 n cm , sedangkan pada a-Ge:H diperoleh 1 sid 1,7

X 10.3 a1cm-l. .Hal ini menunjukan bahwa atom
hidrogen yang dideposisikan akan membentuk
ikatan gemanium hidrogen. Grafik hubungan suhu
anil dengan konduktivitas disajikan pada Gambar 4.

Tabell. Pengaruh Suhu terhadap konduktivitas / resistivitas cup/ikon.

No, Suhu lntrinsik
oK

Resistansi
(xl0~

Konduktivitas
a(o-l cm-l)

Resistivitas
p (.0. cm)

3,13 x 10.3

2,71 x 10-3

2,20 X 10.3

1,90x 10.3

1,36 X 10.3

6,12x 10.3

129,87

112,45

90,70

79,12

26,58

25,36

319,21

368,67

457,09

524,01

732,67

1634,86

318

3232

3283

3334

3385

6 343

2000

1500

~
E"
Q.
B
~

~
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328 333 338 343318 323

Suhu (K)

Gambar 4. Pengaruh suhu terhadap konduktivitas cup/ikon.
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Dari hasil percobaan tersebut di atas terlihat
bahwa semakin besar suhu yang dibei'ikan akan
memperkecil nilai energi aktivasi atau memper-
sempit jarak antara tingkat energi fermi dan pita
konduksi (EF -E). Pad a Gambar 5 ditunjukan bah-
wa setelah persamaan 2 diregresi linierkan maka
grafik yang diperoleh berupa garis lurus. Hal ini
sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada
pendahuluan bahwa dengan adanya kenaikan suhu
maka energi potensial antara pita konduksi dan pita
valensi akan menyempit, sehingga atom-atom yang
berada pita valensi akan lebih banyak yang dapat
pindah ke pita konduksi. Dengan demikian maka
konduktivitas daTi a-Ge:H akan bertambah. Dari
hasil diatas dapat disimpulkan bahwa pembuatan
lapisan tipis a-Gc:H tclah bcrhasil dibuat.

Dari grafik diatas ditujukan bahwa hubungan
antara konduktivitas dengan suhu adalah exponen-
sial hal ini sesuai dengan persarnaan 2. Apabila dari
persarnaan 2 hila dibentuk kedalarn persarnaan re-
gresi linier akan diperoleh seperti pada persarnaan 3.

3y = A+ B.x

dengany = In 0", A = In 0"0' x = liT, daD kern iring an
kurva B = EAlk. Dengan rnenyelasaikan persamaan

regresi linier ini dapat ditentukan besarnya energi
aktivasi EA = -Bk dirnana B adalah konstante regresi

daD k adalah konstante Boltzman.

Dari Tabel 2 ini bila dibuat grafik antara suhu
dcngan In 0/00 akan dipcrolch Garnbar 5.

Tabel 2. Linieritas antara suhu dengan konduktivitas.

Suhu Intrinsik ("K) In 0-/0-0IffNo.

0.3145 x 106 18.8882

19.0323

318

0,3145 X 106323

328

2.

3. 0,3145 X 106 19.2472

0,314Sx 106 19.3839333

338

4.

0,3145 X 106 19.71415.

0,3145 x 106 19.52176. 343

I
.&

Suhu m

Gambar 5. Grafik hubungan antara suhu T dengan In konduktivitas (0/0'0).

ISSN 0216 -3128Agus Santoso, dkk.
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KESIMPULAN

TANYAJAWABBerdasarkan basil percobaan dan analisa data
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lapisan tip is a-Ge:H telah berhasil dibuat dengan
menggunakan evaporasi dan dilanjutkan hidro-
genasi dengan plasma lucutan pijar radio
frekuensi.

2. Hasil karakterisasi menggunakan spektrometer
infra merah keberadaan atom H ditunjukkan

pacta puncak serapan dengan angka gelombang
1637,5 cm-l.

3. Sifat kelistrikan konduktivitas optimum pacta
suhu cuplikan 343 oK sebesar 1634,86 a1cm-',
dan ini dicapai pacta kondisi suhu substrat 200
°c dan lama deposisi I jam.

Yunanto
-Apakah ada metode lain untuk membuat GeH?

-Apa kelebihan metode lain?

-Mengapa dilakukan penelitian menggunakan
bahan Ge, sedangkan Ge jarang dipakai karena
sifatnya kurang baik dibandingkan dengan
silikon?

-Hasil yang diperoleh apakah sudah seperti yang

diharapkan?
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