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ABSTRAK

FABR/KASI SEL SURrA DENGAN DEPOSISI UAP PHOSPHOR. Tulisan ini menulljukkan fabrikasi set
surya dengan deposisi uap phosphor dengan menggunakan bahan wafer si/ikon polikristal /0 x 10 cm2.
Proses difusi untuk pembentukan sambungan p-n dilakukan dalam conveyor furnace pada temperatur 860.

875. dan 950 't:: dengan kecepatan belt pada 2,3, 4, 5. 7v,. dan 10 inchi per menit (Ipmi. Penelitian dengan
metoda ini ditekankan untuk memahami karakterisasi doping phosphor sekaligus UJ1ll1k mendapatkan
struktur doping yang baik dalam rangka meningkatkan unjuk kerja set surya. Pada penelitian awal ini
diperoleh efisiensi set surya masih sekitar 7,5 -8 % dengan arus hubung singkat sekitar 2.6 -2.75 A untuk

proses difusi pada 875 't:: dengan kecepatan belt antara 3 -5 Ipm. Hasil pengukuran karakterisasi GrIts
don tegangan (I-I] serta parameter listrik lainnya dari set surya dibahas pula di sini.

ABSTRACT
FABRICATION OF SOLAR CELLS BY DEPOSITION OF PHOSPHOROUS liAPOUR. This paper .I'hows
the fabrication of solar cells by deposition of phosphorous vapour u.l'mg 10 x 10 CI/l-' pol.1'cl)'stalline silicr)t/
wafer, The diffusion process for forming p-njunction was carried out in the conveyor jilrnace at tempera/ure

of860. 875, and 950 ~ ,\lith belt veloci/ies at 2.3,4.5. 7Vz. and 10 inches per minute (Ipln). The emphasize
of the research is for understanding the characterization of the doping of phosphorous in order to obtain
better performance of solar cells. At this initial research. it was found that solar cell efficienc,v is still around
7,5 -8 % with short circuit current ISC in the range of 2,6 -2.75 A. The current -voltage (1-17)
measurement as well as the electrical parameters of solar cell are also discussed here.

PENDAHULUAN

P embangkit listrik tenaga surya (PL TS) mem-
punyai prospek yang baik untuk diterapkan di

tempat-tempat terpencil terutama di daerah yang
tidak terjangkau jaringan distribusi PLN karena
bemilai ekonomis dan ramah lingkungan. Oleh
karena itu pengembangan dan pemanfaatannya
sangat potensial untuk diterapkan di Indonesia
mengingat wilayahnya yang sangat luas dan berada
di khatulistiwa, serta memiliki daerah-daerah
terpencil. PL TS sudah banyak diinstalasi dan
diaplikasikan di Indonesia antara lain untuk proyek
listrik pedesaan (solar home system), stasiun bumi
kecil, rural tv transmitter, pompa air dan
refrigerator di Puskesmas. 'Sedangkan di bidang
kelautan, aplikasinya antara lain untuk lentera listrik
(LEST ARI) sebagai pengganti petromak, dan untuk

lampu celup bagan apung (LACUBA). Memper-
hatikan sel surya yang merupakan inti dari si.stem
PL TS yang masih diimpor dari luar negeri, maka
akan lebih menguntungkan jika teknologi sel surya
dapat dikuasai dan diproduksi di da\am negeri.

Dalam pengembangan teknologi pembuatan
set surya di Indonesia, sudah ban yak prototip yang
dihasilkan, akan tetapi hasil kegiatan yang di-
lakukan di beberapa Lembaga Penelitian dan
Perguruan Tinggi di Indonesia belum memenuhi
persyaratan untuk menjadi prototip produk yang
dapat dipakai oleh industri. Beberapa prototip sel
surya dengan menggunakan bahan monokristal dan
polikristal telah dapat dibuat di Pusat Penelitian
Elektronika dan Telekomunikasi- LIPI dan di PT.
LEN Industri, termasuk pembuatan set surya dengan
metoda screen printing.

Pad a pembuatan sel surya di Indonesia salah
satu teknologi dalam pembentukan sambungan p-n
yaitu dengan teknologi screen printing. Metoda ini
oikembangkan terus sehingga menghasilkan
efisiensi sekitar 13%.'1.21, Namun demikian untuk
diterapkan dalam suatu industri atau sistem pro-

duksi, proses pembentukan sambungan p-n dengan
metoda screen printing masih relatif mahal.'J) Oleh
karena itu walaupun etisiensi yang dihasilkan
mampu bersaing dengan sel surya komersial yang
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(1)~1= IL-ID

di mana,

IL = arus yang terjadi karena adanya cahaya.

ID = arus forward dioda dalam keadaan tanpa

cahaya.

Persamaan (1) menunjukkan bahwa unjuk kerja set
surra dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan
arus IL dan meminimalkan arus IDo raGa

kenyataannya sel surra ini mempunyai tahanan seri
dan tahanan shunt yang timbul dari bahan Si dan
adanya kontak yang diperlukan pacta pembuatan sel
surya sehingga karakteristik I-V menjadi sebagai
berikut<4)

[ ( V + IRs

)1= 1[. -10 exp ~kT7q -

(V + IRs) (2)

-R.~

di mana /0 = arusjenuh dioda

RS = tahanan seri

Rsh = tahanan shunt

n = faktor idealis dari dioda

k = konstanta Boltzmann

T = temperatur absolut

q = muatan elektron

beredar di pasaran yaitu antara 13-15 %, namun sel
surra tersebut masih belum dapat diproduksi secara
ekonomis.

Fabrikasi sel surra dengan menggunakan
deposisi uap phospor (P) dapat mengatasi masalah
ini karena menawarkan bahan difusi P yang jauh
lebih murah dibandingkan dengan bahan pasta P
yang biasa dipergunakan pada metoda screen
printing. Proses produksi yang dibutuhkan dalam
s.uatu industri selain mempunyai efisiensi yang
tinggi, kesederhanaan dan kemudahan proses serta
biaya proses/bahan yang murah merupakan hal yang
selalu diperhatikan untuk memperoleh harga sel
surra yang murah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembang-
kan proses pembuatan sel surra dengan doping uap
P secara spray untuk pembentukan sambungan p-n
dim ana metoda ini selain menggunakan bahan yang
murah juga dapat diterapkan ke dalam si$tem
produksi sehingga diharapkan set surra ini bisa
memenuhi kebutuhan industri. Saat ini perusahaan
swasta Pt. LEN Industri salah satu aktivitasnya di
bidang PL TS adalah melakukan asembling modul
surra dengan sel surra yang masih diimpor.
Sedangkan bahan wafer kristal silikon (Si) yang
merupakan bahan dasar pembuatan sel surra sudah
dikembangkan oleh Puslit. Fisika- LIPI di Serpong.
Oleh karena itu melalui penelitian ini teknologi di
bidang pembuatan sel surra diharapkan dapat
dikuasai. Dengan demikian apabila masing-masing
kemampuan tersebut diintegrasikan akan mem-
bentuk penguasaan teknologi pembuatan modul
surra secara menyeluruh, yaitu mulai dari bahan
dasar kristal Si sampai modul surra sehingga
diharapkan akan dihasilkan modul surra buatan
dalam negeri dengan harga yang relatif murah.

Tulisan ini menunjukan proses pembuatan sel

surra dengan menggunakan deposisi uap phospor
secara spray untuk pembentukan sambungan p-n.
Penelitian awal dengan metoda ini, efisiensi yang
diperoleh masih sekitar 8%. Analisa basil proses
melalui karakteristik I-V dan karakteristik doping
juga dibahas disini dalam upaya memperoleh
struktur doping yang optimum yang akan
meningkatkan efisiensi sel surra.

Sel surra dapat disamakan dengan suatu
pembangkit arus yang konstan yang paralel dengan
sebuah dioda dan tahanan shunt Rsh serta dalam
keadaan seri dengan tahanan seri RS seperti terlihat
pad a Garnbar I. Oalarn hat ini tahanan paralel RSh
biasanya besar sekali, sedangkan besarnya pem-
bangkit arus I L adalah sebanding dengan intensitas
cahaya yangjatuh pada permukaan sel.

Bila tahanan beban RL relatif tinggi maka
arus I = 0 dan tegangan rnaksimum V = V DC
(tegangan terbuka). Idealnya pada tegangan V = 0
maka besamya arus IL = ISc (arus hubung singkat).

Garnbar 2 menunjukkan karakteristik listrik dari sel
surra di mana Pm merupakan titik daya maksimum.
Oari gambar tersebut terlihat bahwa untuk tahanan
beban RL yang besar arus beban I berada dalam
keadaan minimum atau sarna dengan nolo Bila
tahanan beban ini diperkecil rnaka akan terjadi
penurunan tegangan yang kecil sedangkan besarnya
arus akan naik secara cepat. Keadaan
berlangsung sampai rnencapai titik Pm.
pengecilan tahanan beban tidak akan
arus lagi namun besarnya tegangan akan
secara drastis menuju nolo

KARAKTERISTIK I-V DAN PROSES
SELSURYA

K(Irakteri.\"tik 1- V Sel Surya

Secara umum arus yang mengalir dalam sel
surya diberikan dengan persamaan sebagai berikut :
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Gambar 5. Arus hubung singkat sebagai lungs; dar; kecepatan belt
pada berbaga; temperatur.

Tahanan shunt Rsh berkisar antara 1-7 kO,
sedangkan, sel surya buatan Solarex hampir
mencapai 30 kO. Oari basil pengukuran tersebut
dapat dikatakan bahwa sifat kontak mental -Si
sudah cukup baik, sedangkan tahanan R.\'h yang
masih rendah menunjukkan bahwa kualitas
sambungan p-n masih belum baik ( ditunjukan pula
dengan basil FF yang masih rendah ) clan
diperkirakan akibat adanya kontaminasi pada saat
melakukan proses, khususnya pada proses difusi
yang melibatkan temperatur tinggi.

Selanjutnya sifat doping dari sel surya
dipengaruhi oieh parameter proses seperti besamya
temperatur dan waktu difusi sehingga dibuat grafik
antara parameter proses terhadap arus ISC. Gambar
5 menunjukkan grafik antara ISC sebagai fungsi dari
waktu (berupa kecepatan belt) untuk berbagai tem-
peratur difusi. Oari Gambar 5 teriihat bahwa harga
I.S'C yang besar dapat diperoieh pada temperatur
difusi 875 'c dengan kecepatan belt 5 Ipm.

Tahanan Seri dan Shunt

KESIMPULAN
sel surra umumnya mempunyai tahanan

parasitik seri (RS) dan shunt (RSh) yang akan
berdampak pada pengurangan efisiensi. Timbulnya
tahanan seri adalah akibat tahanan bulk b"ahan
semikonduktor, tahanan kontak antar metal- Si dan
tahanan dari metal kontak sendiri, sedangkan
tahanan shunt RSh berkaitan dengan kualitas
sambungan p-n dan adanya impurity di dekat daerah
sambungan yang akan menyebabkan daerah-daerah
dalam sambungan yang terhubung singkat, terutama

didekat tepi sambungan p-n.(4)

Untuk tahanan parasitik ini, dari hasil
pengukuran diperoleh tahanan seri cukup kecil
berkisar an tara 0,07-0,09 Q dan tidak jauh berbeda
dengan sel surra Solarex yang mempunyai tahanan
seri sekitar 0,06 Q kecuali untuk sampel sel surra
yang didifusi pada temperatur 860 'c dengan
tahanan seri lebih besar daripada 0,10 Q (Iihat
Tabel I). Namun demikian tahanan seri pad a
temperatur difusi 860 'c masih termasuk baik
karena tahanan Rs sebesar 1 Q adalah sudah cukup
baik untuk sel surya.(7)

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan
hal-hal sebagai berikut :

a. Arus ISC belum menunjukkan harga optimum
dan masih dimungkinkan untuk ditingkatkan.

b. Diperlukan perbaikan kualitas sambungan p-n
untuk menaikkan fill factor FF dan tahanan
shunt Rsh dengan menjaga kebersihan pad a

setiap tahap proses.

Dengan demikian masih diperlukan penelitian lebih

lanjut untuk memperoleh parameter proses yang
optimum, sehingga diperoleh 17 sel surya sesuai
dengan sel surya komersial.
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Ika Ismet

-Pasta perak dapat dibeli dari FERRO.

2

3

Tri Mardji Atmono

-Bagairnana stabilitas sel surya yang dihasilkan,
apakah dari waktu ke waktu efisiensinya
konstan?

-Apakah telah dijalin/dirintis kerja sarna dengan
industri?

-Kualitas PN-Junction, bagairnana caranya/metode
untuk modifikasinya'?

4

lka lsmet
-Be/urn di/akukan, karena penekanan terhadap

pene/itian ini adalah u/1tuk mernpero/eh struktur
doping yang baik da/am rangka rnempero/eh
unjuk kerja set surya yang /ebih baik.

-Sudah, dengan PT. LEN lndustri.

-Untuk rnempero/eh kua/itas PN-junction yang
baik, diusahakan dengan menjaga kebersihan

pada setiap tahap proses.

5
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TANYAJAWAB

KamsulAbraha

-Mengingat efisiensi '7 bergantungjill factor (I--f)
maka apakah tidak sebaiknya juga memper-
hatikan material "solar celf'nya?

-Proses masih banyak melibatkan "screen-
printing" dan bahan baku masih impor, lalu
bagaimana dengan upaya menjadikan biaya lebih

murah?R. Oktova

-Bcrapa efisiensi rnaksirnurn yang dihasilkan dan

bagairnana perbandingann.ya dengan sel surya

kornersial?
Ika Ismet

-Fill Factor adalah ukuran dari kualita.\' junction
don tahanan parasitik Rs (tahanan seri). Untuk
riset ini Lelah ditentukan menggunakan bahan

wafer polikristal, agar dapat dia~'embling denga/1
fasilitas peralatan yang ado di PT. LEN Industri.

-Riset ini ditujukan untuk menggunakan bahan

larutan phosphor (untuk pembentukan p-n
junction) yang jauh lebih murah daripada
menggunakan bahan pasta phosphor.

Ika Ismet

-Ejisiensi maksimum yang dihasilkan sekilar 8%.

-L')'el sulya komersial sekilar // -/4%.

Sri Sulamdari

-Dimanakah kita dapat membeli pasta perak
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