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ABSTRAK
SlFAT ELEKTRlK LAPlSAN TlPlS AI. Ag, Cu, Ti DAN SS UNTUK ELEKTRODE SEL SURrA. Telah
dilakukan deposisi bahan AI. Ag, Cu. Ti dan SS pada permukaan substrat kaca dengan teknik plasma
sputtering DC. Proses deposisi dilakukan untuk beberapa parameter plasma yang meliputi: waktu deposisi.
tekanan gas dan suhu substrat dengan tuJuan dapat diperoleh beberapa lapisan tipis logam yang
mempunyai konduktiYitas yang baik. Variasi waktu deposisi 1-15 men it. tekanan gas 5xl0-2 -7x10-.? torr,
dan suhu ,I'ubstrat 100 -300 °c. Pengukuran resistansi dilakukan dengan probe empat filii. sedangkan
konduktiYitas dihitung dengan pendekatan matematik. Hasil penelitian menunJukkan bahwa resistansi
terkecil didapat dart bahan logam Ag dengan nilai R = 0,07 n. ini diperoleh pada kondisi percobaan.
waktu deposisi I j menit. tekanan gas 6xl0-2 torr dan suhu substrat 300 oCt sedangkan niiai resistansi
untuk Cu. AI, Ti, SS masing-masing 0.13 n. 450 n. 633 n. 911.a Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa lapisan tipis Ag mempunyai resistansi lebih kecil dibanding dengan AI. Cu. Ti. SS sehingga
kondukti "itasnya yang paling baik.

ABSTRACT
ELECTRICAL PROPERTIES OF AI, Ag, Cu, Ti AND SS THIN FILM FOR ELECTRODE OF SOLAR CELL.
The AI, Ag, Cu, Ti and SS materials were deposited on the surface of glass substrate using plasma DC
sputtering technique. 11Ie deposition process was done with the following plasma parameters: deposition
time, gas presJ:ure and substrate temperl'ture with the aim to obtain a good conductance of thin films.
Variation of substrate deposition time was 1 -15 minutes, gas pressure was 5x1u1 -7x1U1 torr and of
temperature was 100 -300 °C. 11Ie resistance measurement has been done by four points probes and the
conductivity was calculated using mathematic formulation. It was obtained that the minimum resistance in
the order of ,~ = 0.07 D, was found at Ag materials and this was obtained at the following plasma

parameters: deposition time 15 minutes, gas pressure 6x1u1 torr and temperature 300 °C, while, the
resistance of: Cu, AI. Ti and SS materials were R = 0.13 D, R = 450 D, R = 633 n. R = 9/1 D
respectively, It could be concluded that the Ag thin film has a minimum resistance, high conductivity
compared to the other materials AI, Cu, Ti and SS. Ag is therefore the suitable material for applying as
electrode of solar cell.

PENDAHULUAN

D alarn persaingan bisnis akhir-akhir ini,

banyak dikernbangkan pernbuatan piranti

elektronik rnaupun rekayasa perrnukaan
(surface treatment) seperti peningkatan unjuk kerja
peralatan rnekanik, pengerasan perrnukaan, pern-
buatan piranti/kornponen elektonik dan lain-lain
dengan lapisan tipis. Dengan lapisan tipis, material
dapat ditekan serendah rnungkin dengan demikian
harganyapun rnenjadi rnurah.

Sebelurn diternukan silikon arnorf, set surya
dibuat dari bahan semi konduktor terutama silikon
kristal, sedangkan elektrode belakang sel surya
dibuat dengan tidak rnenggunakan sistern lapisan
tipis, sehingga elektroda belakang tersebut tidak
sepenuhnya berfungsi sebagai reflektor cahaya,
dengan demikian efisiensi yang dihasilkan masih

---

relatip rendah[IJ. Pada saat ini banyak dilakukan
penelitian pembuatan sel surya menggunakan
elektrode belakang dan bahan unggul lapisan tipis,
hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan
efisiensi dari sel surya.

Selain itu dalam pembuatan gel surya, silikon
amorf dibuat dalam format lapisan tipis, sehingga
hanya dibutuhkan bahan silikon dengan jumlah
yang jauh lebih sedikit. Dengan dernikian biaya
pembuatan sel surya akan dapat ditekan lagi. Selain
kelebihan tersebut silikon amorf juga mempunyai
kekurangan bila digunakan untuk sel surya yaitu
mempunyai efisiensi yang lebih rendah[2].

Reflektor untuk sel surya biasanya dibuat dari
Cu clan Ag dimana logam tersebut mempunyai
reflektivitas pada panjang gelombang 600 nm
sampai 800 nm sekitar 86 % sampai dengan 99 %.
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Selain mempunyai reflektivitas yang baik logam-
logam tersebut juga mempunyai resistivitas yang
cukup kecil, sehingga akan mengurangi kerugian
untuk menyalurkan arus daTi sel surra ke beban[J],
Keuntungan lain daTi piranti elektronik dengan
lapisan tipis adalah daTi segi ekonomis adalah sangat
murah.

gas, waktu deposisi, suhu substrat, ja:ak elektrode,
daya dan faktor geometri sistem elektrodenya[4].
lnteraksi ion-ion target energi tinggi deng!'.n atom-
atom sasaran akan menyebabkan tersputtemya atom-
atom target dan juga bergesemya atom-atom sasaran
dari posisi awalnya sehingga terbentuk kekosongan
(vacancies). Atom-atom target yang tersputter
bertumbukan dengan molekul-molekul gas dan
akhirnya tersebar pada permukaan karena tekanan
gas sangat tinggi dan jalan bebas rata-rata dari
partikel-partikel yang tersputter kurang dari jarak
elektroda. Dengan berjalannya waktu deposisi rnaka
ion-ion target yang terhambur akan menempati ruang
kosong di sekitarnya secara sisipan (interstition) dan
rnasuk ke dalam permukaan subst:at secara difusi.

Metode pembuatan lapisan tipis dengan cara
modem yang tergolong unggul dalam produk-produk
dengan presisi tinggi, satu diantaranya adalah teknik
plasma sputterin~ diode DC dengan sepasang
elektoda sejajarI4.S. Dimana perrnukaan katoda yang
menghadap ke daerah plasma di-letakkan bahan
target clan pada bagian belakangnya didinginkan
dengan air pendingin sedangkan pada anoda
diletakkan substrat yang dideposisi.

Apabila tabung reaktor plasma diisi gas argon
dengan tekanan 0,1 -0,01 torr, clan diberi tegangan
DC beberapa kilovolt maka akan terjadi plasma
lucutan pijar. Ion-ion argon yang terbentuk dalam
plasma lucutan pijar dipercepat rnenuju ke katoda
clan menumbuk perrnukaan target sehingga
menimbulkan peristiwa sputtering. Jumlah bahan
target yang tersputter clan kemudian terdeposit pada
satuan luas perrnukaan substrat adalah,

TATA KERJA DAN PERCOBAAN

Dalatr. penelitian ini dilakukan beberapa
tahapan yang meliputi, preparasi cuplikan dan target,
proses deposisi, daD karakterisasi basil deposisi.

Persiapan Target Dan Preparasi Cuplikan

Bahan utama yang disiapkan dalam
percobaan ini adalah bahan target dengan diameter
60 mm tebal 3 mm dari bahan logam AI, Ag, Cu, Ti
dan SS. Sedangkan substrat terbuat dari bahan kaca
preparat yang dipotong dengan ukuran lOx 20 mm,
dihaluskan bekas potongannya menggunakan kertas
abrasif. Kemudian dilakukan pencucian substrat
secara berturut-turut; pertarna dengan air dcterjen
untuk menghilangkan adanya kontaminasi senyawa
organik maupun non organik pacta permukaan
substrat yang mungkin timbul pada pengerjaan
sebelumnya, lalu dengan ~ir bersih daD alkohol
dalam ultrasonic cleanner, kemudian dikeringkan
dalam oven daD selanjutnya dibungkus dengan
kertas tissue daD dimasukkan ke dalam kantong
plastik.

~
pd

w= (1)

dan laju deposisi R (A/min.cm1 dapat dituliskan
dalam persarnaan :

R=~ (2)

dengan k, adalah suatu konstanta yang tergantung
pada bentuk/geometri elektroda, W 0 adalah jumlah
partikel yang tersputter per sawall luasan target, p
adalah tekanan gas lucutan (torr), d adalah jarak
elektroda (cm), W adalah rapat lapisan yang
tersputter (A/cm2), dan t adalah waktu sputter.
lurnlah partikel yang tersputter per saWall luasan
target dituliskan dalam bentuk persamaan :

Proses Deposisi Lltpisan Tipis AI, Ag, Cu, Ti dan
SS

(3)

denganj+ adalah rap at arus ion pada target (katoda),
e adalah muatan elektron, S adalah sputter yield, A
adalah berat atom daTi bahan target yang tersputter,
dan N adalah bilangan Avogadro.

Berdasarkan rumusan-rumusan diatas terlihat
bahwa kualitas dan sifat-sifat lapisan tipis yang
terdeposit pada permukaan substrat berganiung pada
beberapa parameter sputtering antara lain: tekanan

Peralatan sistem deposisi yang digunakan
adalah plasma sputtering DC dengan komponen
utama: tabung reaktor plasma, sistem elektrode
(terdiri dari sepasang elektrode yang dipasang
sejajar, satu sebagai temp at substrat clan yang satu
sebagai tempat target), sistem catu daya tegangan
tinggi dc, sistem vakum difusi, rotari clan meter
Vakum, sistem pendingin target clan pemanas
substrat, sumber gas argon clan sistem aliran gas ke
tabung plasma.

Dalam proses deposisi, substrat clan target
diletakan pada elektrode di dalam tabung reaktor

~
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waktu deposisi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 menit, target
At, Ti clan SS dengan waktu deposisi 2, 5, 10, 15
menit, sedangkan parameter proses yang lain
tekanan gas 5 x 10.2, 6 x 10.2, 7 x 10.2 torr clan suhu
substrat 100, 150,200,250, 300 °c.

Skema peralatan tersebut di atas disusun
menjadi suatu sistem deposisi sebagai sistem Plasma
Sputtering DC dengan sistem elektrode, seperti
ditunjukkan pada Gambar 1

seperti terlihat pada Gambar 1, lalu dihampakan
dengan sistem vakum rotari daD turbo, selanjutnya
sistem pernanas daD sistem pengontrol aliran gas
diatur sesuai parameter yang dikehendaki, kemudian
catu daya tegangan tinggi DC dihidupkan sampai gas
argon dalam tabung reaktor terionisasi.

Pada penelitian ini eksperimen dilakukan
menggunakan target Ag daD Cu dengan beberapa
variasi parameter proses sputtering, antara lain:

Gambar 1. Skema Peralatan Plasma Sputtering DC.

Tetapi hila tebal lapisannya lebih kecil daTi
jarak antar probe rnaka perSCirnaan menjadi seperti
persarnaan[6f :

p = 7r VII/In 2 (5)

dimana t = teballapisan tipis

Konduktivitas merupakan kebalikan dari
resistivitas,

(6)Ip0-=

Pengukuran Resistivitas Lapisan Tipis AI,
Ag, Cu, 'Ti daD 88

Untuk membuat piranti elektronika satu
diantara beberapa sifat yang penting dalam suatu
semikonduktor adalah resistivitas. Untuk mengukur
resistivitas pada lapisan tip is dapat digunakan
metode probe empat titik. Suatu jajaran empat
probe diletakkan diatas lapisan tipis yang akan
diukur resistivitasnya. Kemudian sumber tegangan
dipasang pada dua probe terluar untuk menghasilkan
arus diantara probe dalarn. Dengan demikian pada
probe bagian dalam akan timbul tegangan.

Hasil yang telah didapat dianalisa
berdasarkan hukum ohm, dalam hal ini bila lapisan
tipis yang diukur mempunyai ukuran yang tidak
terbatas atau bila tebalnya cukup besar dibandingkan
dengan jarak antar probe resistivitasnya dapat
didekati dengan persamaad6] :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter proses deposisi sangat ber-
pengaruh terhadap basil pelapisan, antara lain waktu
deposisi, suhu substrat, daya clan tekanan gas.
Waktu deposisi akan mempengaruhi ketebalan
lapisan yang terdeposisi, jadi bila waktu deposisi
dinaikkan maka jurnlah partikel rnaupun rapat

---
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menyebabkan merenggangnya jarak antar atom
sehingga akan mempermudah terjadinya penyisipan
atom-atom tersputter dan tekanan gas akan

mempengaruhi rapat plasma.

lapis an yang tersputter juga makin bertambah,
dengan demikian kemungkinan bahan partikel target
terdeposit diatas permukaan substrat semakin
banyak sehingga pelapisan juga bertambah tebal,
sedangkan suhu pemanasan substrat akan
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Gambar 2. Grafik basil pengukuran resistansi vs waktu deposisi, pada tekanan
gas 5 x 10.2,6 X 10.2, 7 X 10.2 torr daD suhu substrat 300 °c, untuk
target Perak (Ag).
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Gambar 3. Grafik basil pengukuran resistansi vs waktu deposisi, pada tekanan
gas 5XIo.1, 6xlO.2, 7xlO.2 torr daD subu substrat 300 DC, untuk
target Tembaga (Cu).
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Gambar 4. Grafik basil pengukuran resistansi vs waktu deposisi, pada
tekanan gas 6xlO.Z torr daD suhu substrat 300 °c.

0,106.0.,0,243.0.,500.0.,711.0. clan 1100.0.. Jika
tekanan gas dinaikkan menjadi 6 x 102 torr maka
diperoleh basil pengukuran resistansi untuk lapisan
tersebut rnasing-rnasing 0,07.0., 0,13 .0., 450 .0., 633
.0. clan 911.0.. Namun dernikian bila tekanan gas
dinaikkan lagi menjadi 7 x 10.2 torr rnaka diperoleh
nilai resistansi 0,236 .0., 0,463 .0., 550 .0., 700 .0. clan
970 .0., hal itu terjadi karena parameter tekanan gas
dapat mempengaruhi rapat plasma yang terbentuk
pada proses deposisi. Dengan rap at plasma yang
berbeda tentunya diperoleh basil pelapisan yang
berbeda pula, ini sesuai dengan persamaan (1)
clan (2).

Dan grafik di atas juga terlihat bahwa kondisi
optimum untuk variasi tekanan gas adalah pada
tekanan p = 6 X 10-2 torr dengan nilai pengukuran

resistansi yang minimum. Pada tekanan di bawah
tekanan optimum maka basil pengukuran resistansi
masih lebih tinggi dibandingkan pada kondisi
optimum, bal ini disebabkan babwa pada kondisi
tersebut rapat plasma yang terbentuk belum opti-
mum sehingga ion-ion basil sputemya belum se-
penuhnya terdeposisi pada substrat. Dan jika tekan-
an gas dinaikkan lagi melebibi tekanan optimum
maka basil pengukuran resistansinya juga mening-
kat, ba1 ini disebabkan karena rapat plasma yang

meningkat mengakibatkan energi sputtemya juga
meningkat sebingga ion-ion target basil bombardir

juga mempunyai energi yang cukup tinggi. Dengan
dernikian yang terjadi adalab ion-ion target tidak
sepenuhnya terdeposisi pada substrat atau bahkan
terjadi kerusakan pada permukaan substrat.

Gambar 2 dan 3 adalah grafik basil
pengukuran resistansi dengan waktu deposisi, pada
tekanan gas p = 5 x 10.2, 6 x 10.2, 7 x 10.2 torr dan

suhu substrat 300 °C untuk target Perak (Ag), clan
Tembaga (Cu). Dari kedua grafik tersebut terlihat
bahwa nilai resistansi terkecil untuk lapisan tipis Ag
dan Cu masing-masing 0,07 0 clan 0,13 0,
Sedangkan Gambar 4 adalah graftk basil
pengukuran resistansi dengan variasi waktu deposisi
pada tekanan gas p = 6xl0.2 torr clan suhu substrat

300 °c untuk target AI, Ti dan SS, dari grafik
tersebut nilai basil pengukuran diperoleh resistansi
terkecil untuk lapisan tipis AI, Ti dan SS masing-
masing 4500,6330 clan 9110,

Dari basil-basil diatas dapat diketahui bahan
resistansi lapisan tip is menurun dengan
bertambahnya waktu deposisi, hal ini terjadi karena
dengan bertambahnya waktu deposisi meng-
akibatkan jumlah partikel yang tersputter per satuan
luas akan meningkat clan kebolehjadian ion-ion
target terdeposit pada permukaan substrat akan
sem2kin besar. Dengan demikian akibatnya lapisan
tipis yang terbentuk akan bertambah tebal dengan
berjalannya waktu deposisi, sehingga menyebabkan
nilai resistansinya menurun.

Mengacu pada Gambar 2, 3 dan 5 yang
merupakan grafik antara basil pengukuran resistansi
dengan tekanan gas pada suhu substrat 300 °c clan
waktu deposisi 15 menit dari target Ag, Cu, AI, Ti
daD SS tersebut terlihat bahwa pada tekanan gas
5 x 10-2 torr nilai pengukuran resistansi dari basil
deposisi Ag, ~u, AI, Ti daD SS masing-masing
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Gambar 5. Grafik basil pengukuran resistansi vs tekanan gas, pada waktu
deposisi 15 menit, dan subu substrat 300 °c, untuk target AI, Ti
dan SS.
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Gambar 6. Grafik basil pengukuran resistansi vs subu substrat, pada tekanan gas
6 x 10.2 torr dan waktu deposisi 15 menit untuk target Ag, Cu.

Gambar 6 adalah grafIk basil pengukuran
resistansi dengan suhu substrat basil deposisi Ag, Cu
pada tekanan gas p = 6 x 10-2 torr clan waktu
deposisi 15 menit. Pacta suhu substrat 100 °C
diperoleh lapisan tipis Ag clan Cu dengan resistansi
0,154 .0. dan 0,341 .0., narnun demikian setelah suhu
substrat dinaikkan maka nilai resitansinya terns

menurun hingga pada suhu substrat 300 °C didapat
nilai basil pengukuran lapisan tipis Ag daD Cu
masing-masing 0,07 n dan 0,13 n.

Gambar 7 adalah grafik basil pengukuran
resistansi dengan suhu substrat basil deposisi AI, Ti
dan SS, pada tekanan gas p = 6xlo.2 torr daD waktu

Prosiding Pertemuan dan Presentasillmiah Tekn%gi
Akselerator dan Aplikasinya
Vol. 5. No. J. Oktober 2003.. 261 -268

266



ACUAN
TANYAJAWAB[1] MARTIN AG, Solar Cells, Prentice Hall, Inc

Englewood liffs, 1982.

[2] K. TAKA HASHI, M. KONAGAI, Amorphous
Silicon Solar Cells, North Oxford Academic,
1986.

[3] GEORG HASS, MAURICE HF, JOHN IV,
Physics of Thin Film, Academic Press, New
York,1982.

[4] KONUMA M, Film Deposition by Plasma
Techniques, Springer Verlag, Berlin, 1992.

[5] W ASA, K., HAY AKA W A, S., Handbook of
Sputter Deposition Technology.. Principles.
Technology and Aplication, Noyes Publication,
New Jersey, 1992.

[6] HALLIDAY, RESNICK, PANTUN SILABAN,
ERWIN SUCIPTO, Fisika, Erlangga, Jakarta,
1984.

Agus Purwadi .,
,.'c -Secara umum di pasaran metal yang lebih ;:,.' ~

konduktif adalah Cu, mengapa dalam hal ini Ag
tahanaIUlya lebih kecil? ~?. :t

""C- .
\ oK I

-Selain parameter-parameter yang digunakan '-if' r
tersebut, bisa menyebabkan basil optimum. ~~~, j
A ak h ki . d b h ,4"

P a mung n parameter geometrl an a an I'(~:;".
elektroda juga bisa membantu lebih optimum? :~~~..:

, ;~;;t." ..,
.,.; '!;~'

Bambang Siswanto -.~t;.~.~ "" ..
-Menurut referensi logam Ag mempunyai ;;J~;?i

resistivitas lebih kecil dibanding Cu, namun ~-..'.
dipasaran banyak digunakan Cu karena harganya :,~-'
lebih murah. ~:~ ~.-

!';; ..
..,

-Bisa juga, memang banyak parameter yang .!.~;. :"
mempengaruhi basil yang optimum, tetapi dalam ~)/. ,:,
hal ini parameter suhu dan tekanan gas yang ~;:-!::,,;
paling dorninan. ~\;"+;:..

f:~:~~~:;

~~
,,-'c;:'.." ;~" -
'"

~.('~
~"" I

~~~
~,;.,~",

.;~,,:~., '

:~.'fj~': .

t':'",.~
,k.. ;

~;~,.
~' f;:")';~~ 3'- '" .

-" --,,'

~"":ij.~'.;~' :.

!t"~".i ~
"~'i-)"
~" "".
~~:{,~~'.! ~-

~~'-';'"

~,(:-!~,'.,

~,j;~~~:i ~
;'~" \';:

;11~,)"';;'

1;J~[',~;",~~",..~I:- '~i

? ;_:\ ~ .~

I!':,~..',.,
\,,\t.t:t!i

/..j".,-~-,

'~~j~:t:~
~;~1:;": "

~~~' .~. i

~-~\i:'

~~~~'
~~:!'A~~~"~.!"'/~'
..,&:" -"~
c?'~,;", ',:

~., '"If .

li~!i -~
268;'.:.'~' ."V, (""" '

-.~-.~; '\.

.~~~'~ 1'\

~".:...'
l!iL~~...,.-

Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Teknologi

Akselerator dan Aplikasinya

Vol. 5, No. J, Oktober 2003.. 261 -268


	KE DAFTAR ISI
	SIFAT ELEKTRIK LAPISAN TIPIS AI, Ag, Co, Ti DAN SS UNTUKELEKTRODESELSURYA
	ABSTRAK
	PENDAHULUAN
	TATA KERJA DAN PERCOBAAN
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	ACUAN





