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IMPLANT ASI ION AL DAN CU P ADA SUBSTRA T SILIKON
UNTUK MENDAPATKAN KONTAK OHMIK DALAM
PEMBUATANSELSURYA

Sri Sulamdari, Sudjatmoko, Wirjoadi, Yunanto, Bambang Siswanto
Pusat Penelitian Teknologi Maju -BATAN

ABSTRAK
IMPLANTASIION Al DAN Cu PADA SUBSTRAT SIL/KON UNTUK MENDAPATKAN KONTAK OHMIK
DALAM PEMBUATAN SEL SURrA. Dalam makalah ini disajikan hasil implantasi ion Al dan Cu pada
subtrat silikon untuk mendapatkan suatu kontak ohmik optimum yang sesuai untuk pembuatan sel surya.
Ion Cu dan ion AI berasal dari padatan Cu 99,9% dan padatan Al 98%, yang diionkan dalam sistem sumber
ion untuk padatan pada mesin implantasi ion. Sebelum diimplantasi. silikon ripe N yang rata-rata
berukuran (0.5 x I ) cm2 dan silikon tipe P rata-rata berukuran (0.5 x 1) cm2 dicuci dengan air beba.l'
mineral, alkohol dan dietsa dengan larutan CP-4A. Silikon ripe P diimplantasi dengan ion AI. silikon tipe N
diimplantasi dengan ion Cu. Proses implantasi dilakukan pada dosis antara 1013 sampai /016 ion/cm2
dan energi ion antara 20 keV sampai 80 keV. Sampel yang telah diimplantasi selanjutnya dianil pada suhu
antara 400 -850 DC. .Untuk menguji keberhasilan proses Lelah dilakukan karakterisasi yang meliputi
pengukuran resistivitas dengan menggunakan probe 4 titik FPP5000. Dari hasil karakterisasi diperoleh

hasil bahwa untuk silikon ripe N yang didoping dengan Cu kondisi listrik aktif penuh ps sebesar 1.30.102
nlsq dicapai pada dosis 1013 ion/cm2 dan tegangan 20 kV, serra suhu anil 500 OC. Sedangkan untuk

silikon tipe P yang didoping dengan Al kondisi listrik penuh ps sebesar 1,13.102 nlSq dicapai pada dosis

1013 ion/cm2 dan tegangan 40 kV serra suhu' anil500 DC.

ABSTRACT
AL AND CU IMPLANTATION INTO SILICON SUBSTRAT FOR OCHMIC CONTACT IN SOLAR CELL
FABRICATION. Research on the implantation of Al and Cu ions into silicon substratfor ohmic contact in
solar cell fabrication has been carried using ion accelerator machine. Al and Cu ions are from 98% Al and
99.9% Cu powder ionized in ion source system. provided in ion implantor machine. Before implantation
process, (0,5 x J) cm2 N type and P type Silicon were washed in water and then etched in Cp-4A solution.
After that. P type Silicon were implanted with Al ions and N type silicon were implanted with Cu ions with
the ions dosefrom 1013 ion/cm2- 1016 ion/cm2 and energy 20 keV- 80 keV. Implanted samples were then
anealed at temperature 4000 C- 850 °C. Implanted and anealed samples were characterized their

resistivitis using four point probe FPP-5000. It was found that at full electrically active conditions the Ps

for N type was 1.30 x loB nlsq. this was achieved at ion dose 1013 ion/cm2 and anealing temperature 500
DC. While for P type. the Ps was J, 13 x 102 .oJsq. this was achieved at ion dose JOJ 3 ion/cm2 and energy

40 ke V. and anealing temperture 500 oC.

mengubah energi cahaya secara langsung menjadi
energi listrik, maka sistem perawatan dan ope-
rasionainya lebih sederhana dibandingkan dengan
jenis sei surya lainnya. Pada umumnya sistem sel
surya terdiri dari 3 komponen utama yaitu elektroda
pengumpui arus dan lapisan anti repleksi, sistem sel
(berupa siiikon sambungan P-N), dan sistem

eiektrode bagian belakang.(2)

PENDAHULUAN

Khususnya untuk elektroda pengumpul arus
yang juga disebut elektroda permukaan biasanya
dipilih bahan-bahan yang mempunyai sifat kontak

ohmik sempuma, sehingga dapat mengumpulkan
arus listrik yang dihasilkan oleh sistem set surya
secara efektif dan efisien.

P acta tahun-tahun terakhir ini energi matahari
telah menarik perhatian sebagai sumber energi

altematif. Pembagkitan energi surya memanfaatkan
sifat-sifat sel surya yang menghasilkan arus listrik

DC apabila cahaya matahari jatuh pacta permukaan
suatu set yang terbuat dari bahan silikon pacta

sambungan p-N!')

Sebagai suatu energi, energi surya mem-
punyai beberapa keuntungan antara lain: energi
surya adalah penyedia daya gratis dan tidak acta
habis-habisnya. Pembangkitan energi surya tidak
menghasilkan gas residu atau gas buang yang
menimbulkan polusi lingkungan. Sel surya dapat

Prosiding Pertemuan dan Presentasl IImlah Penelltian Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologl Nuklir
P3TM-BATAN Yogyakarta, 27 Juni 2002



140 ISSN 0216 -3128 Sri Sulamdari, dkk.

akselerator, lensa kuadrupol, magnet penganalisa
dan penyapu berkas. Dalam penelitian ini tidak
menggunakan magnet karena menggunakan Al
98% dan Cu 99,9%.

Dengan adanya atom-atom dopan sebagai
atom-atom asing, sasaran akan berubah sifat fisis,
mekanik maupun sifat optiknya.

Ion-ion bertenaga beberapa keY yang
ditembakkan pacta substrat semikonduktor akan
terimplantasi pada lapisan substrat terse but pacta
kedalaman beberapa Angstrom. Distribusi
konsentrasi ion yang diimplantasi sebagai fungsi
kedalaman dari permukaan pacta umumnya
mengikuti distribusi Gauss.(4)

(I)

Oleh karena itu akan dilakukan penelitian

tentang bahan Al (Almunium) clan Cu (Tembaga)

sebagai bahan elektroda untuk kontak ohmik pada

pembuatan sel surya. Ion-ion Al clan Cu di-

implantasikan pada permukaan Si (Silikon) pada
beberapa nilai dosis ion clan energi ion serta variasi

suhu anil,

Dengan variasi parameter-parameter tersebut

diharapkan akan dihasilkan suatu kontak ohmic

optimum yang sesuai untuk pembuatan sel surya.

Bahan-bahan untuk kontak ohmic clan

eleklroda dipilih logam yang mempunyai kadar

kemumian yang sangat tinggi untuk menghindari

perubahan sifat dari semikonduktor karena adanya

pengotor lain yang ikut masuk melalui bahan kontak

ohmic. Selain itu juga dipilih logam yang fungsi

kerjanya rendah. Bahan-bahan untuk kontak ohmic

clan elektroda dapat dilihat pada Tabell clan 2,(3)

Prinsip kerja akselerator implantasi ion dapat

diterangkan sebagai berikut, lon-ion dopan

misalnya AI, Cu diproduksi dalam sumber ion

kemudian dipercepat oleh tegangan tinggi Cockroft-

Walton clan dicangkokkan pada sasaran. Setelah

ion-ion keluar dari sumber ion, sebelum dicangkok-

kan pada sasaran, dilewatkan melalui suatu tabung

dengan N(x) jumlah ion yang terimplantasi tiap
satuan volum pada kedalaman x, No jumlah ion yang
diimplantasi per satuan luas, Rp jangkau
terproyeksi, adeviasi standar dan X kedalaman dari
permukaan. Bentuk distribusinya terlihat pada
Gambar I.

Tabell. Karakteristik Tehnis Bahan Kontak Ohmic.

Bahan Lambang Densitas
(gram/cm3)

Titik Lebur

(OC)

Titik didih

(DC)

I Aluminium

Nikel

Tembaga
Perak

Emas

Silikon

Tungsten
Molebdenum

AI~

Cu

Ag

Au

Si

W

Mo

Berat.atom
(gram/mol)

26,97

58,69

63,57

107,88

197,20

28,06

183,92

95,95

2.70

8,90

8,92

10,50

19,30

2,30

19,30

10,20

660

1452

1083

961

1063

1412

3370

2620

2056

2900

2300
1950

2600

2600

5900

3700

Tabel 2. Sifat Kelistrikan Bahan Kontak Ohmic.

Energi lonisasi
(kcaUgram)

Resistivitas Jenis
(x 106.0.. cm)

Bahan Fungsi Kerja

4,25

4,50

4,25

138 2,40AI

176 6,80Ni

178 1,67Cu

175 \,594,30Ag

Au 213 2,354,80
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Gambar 1. Distribusi konsentrasi ion dopan yang diimp/antasikan sebagai
lungsi ke da/aman. NB ada/ah konsentrasi dopan//atar
substrat don Xj ada/ah posisi sambungan N-P.

Bila No diketahui maka Xi dapat dihitung
dari persamaan (5). Nilai Rp dan 0- merupakan
fungsi tenaga ion.

Posisi sambungan dan konsentrasi dopan
permukaan dapat ditentukan sebagai berikut.
Konsentrasi dopan maksimum pada x = Rp, yaitu

N No No N

.L=-
~ --- O4 0 ma~' --- 21C0- 2,50- , 0- (2) TATAKERJADANPERCOBAAN

Bila rapat arus ion dopan J (amper/cm2). dan
lamanya implantasi t (detik) maka

Penyiapan Substrat

Sebelum dilakukan doping seluruh permuka-
an semi konduktor harus dibersihkan dari lapisan
lemak, oksida dan kontaminasi lainnya. Pembersih-
an ini mengandung dua maksud, pel1ama supaya
didapat lapisan doping yang lebih baik dan kedua
supaya didapat kevakuman sistem yang cukup
tinggi sewaktu proses implantasi. Pembersihan ini
meliputi pencucian, pemanggangan dan etsa kimia.
Pen-cucian dilakukan pada pencuci ultrasonik ber-
turut-turut menggunakan cairan tricloroetil, aseton,
metil alkohol dan yang terakhir air mumi. Setiap
proses pencucian sekitar 5 -10 men it. Pemang-

gangan dilakukan pada pemanas (oven) hingga
kristal mencapai suhu sekitar 300 DC, agar oksida-
oksida terlepas dan menguap dari permukaan semi-
konduktor yang masih melekat pad a saat pencucian
ultrasonik. Yang terakhir dilakukan pengetsaan
untuk melarutkan oksida. Bahan untuk pengetsaan
secara kimia yaitu pelarut CP-4A (HNO] dan HF).

Jt Jt 2
No = -= 19 atom / cm

e 1,6.10-
= dosis = fluence

(3)

sehingga

N -= Jt Jt
.J 2,50-01,6.\0-19 = 40-0\0-19atomlcm2 (4)

Posisi sambungan terietak pada Xj dengan niiai N(x)
= NB. yaitu

(5)
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Alat Penelitian Cuplikan
Luas celah

Cu 99,9%; Al 98%

12,56 cm2

4.10--6 A

=

Alat penelitian utama yaitu akselerator
implantasi ion 200 keY, probe 4 titik (Four Points
Probe), jangka sorong, pemanas (oven) untuk

menganil.

J (rap at arus)
12,56 cml

Jt Jt do 0 0
-= 19; IvarlaSI
e 1,6. 10-

dari 1013 -1016 ion/cm'

Oasis =

~

a b

~+!.J.i---
6:lJtt1f~ r

gc

~ '=,
Gambar 2. Skema akselerdtor implantasi ion. (a)

Sumber ion tipe pening, (b) Tabung
~4 akselerator, (c) Pompa hampa, (d)
I' Lensa kuadrupol, (e) Magnet pembe-
r', lok, (j) Kotak sasaran, (g) Meter a~us.

Keping silikon yang diimplantasi adalah tipe
P dan tipe N. Sebelum diimplantasi keping silikon
diukur terlebih dahulu resistivitasnya dengan
menggunakan FPP5000. Setelah diimplantasi,
cuplikan dianeling pad a suhu 400 °C -850 °C
selama 30 men it dalam pemanas <furnace). Setelah
dingin diukur lagi dengan FPP5000, untuk

mengetahui perubahan resistivitasnya.

Pada penelitian ini dilakukan tiga kali
tahapan implantasi untuk masing-masing dopan (AI
atau Cu).

Pertama, dicari dosis optimal yang
menghasilkan tahanan jenis minimum dengan cara
mengimplantasi beberapa keping semikonduktor
dengan tenaga tetap, dosis bervariasi 1013 -1016
ion/cm2 dan suhu penganilan tetap.

Kedua, dicari tenaga optimal yang meng-
hasilkan tahanan jenis minimum dengan cara
mengimplantasi beberapa keping semikonduktor
dengan dosis tetap (hasil dari cara pertama) tenaga
bervariasi (10 keY -90 keY) dan suhu penganilan

tetap.

Ketiga, seperti pacta pertama dan kedua
dengan dosis tetap (hasil cara pertama), tenaga tetap
(hasil cara kedua) dan suhu penganilan bel-variasi
dari 400 °C -850 °C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah sistem implantor dihampakan hingga
orde 10-6 mbar, oven sumber ion untuk padatan
dinyalakan. Oleh medan magnit sumber ion
padatan Cu/AI tersebut diionkan sehingga terbentuk
ion-ion positif Cu atau ion-ion positif AI. Ion-ion
tersebut ditarik oleh ekstraktor yang terletak dimuka
tabuAg akselerator lalu ditembakkan kearah sasaran
(keping silikon) yang sebelumnya difokuskan oleh
lensa kuadrupol.

Pada proses implantasi ini kondisi perangkat
implFlntor ion adaiah:
Sumber ion cuplikan padat (katode panas) =

Fiiamen dan = filamen oven = 12 Volt,

pemanas Fo arus 5 Amp.

1p = fiiamen pengion = 12 Volt,

arus5Amp
f = pemfokus = 0 sampai -4

kV

Hasil implantasi ion Cu pada wafer Si tire N
dengan variasi dosis ion, tenaga ion dan suhu anil.

Pada Grafik 1 tahanan lapis terendah (2,05 .
102 .o.Isq). Dan itu dicapai pad a perbandingan
(Ps;/sq)/(pJsq) yaitu 0,2. Diperoleh pada dosis 1013
ion/cm2.

Ii' pendorong = 0 sampai -

IkV

celah = 0 sampai -6 kV~
Kehampaan

TegJangan
mercepat

= Pada Grafik 2 tahanan lapis terendah (1,868
X 102 O./sq). Dan itu dicapai pada perbandingall
(Psi/Sq)/(Pb/sq) yaitu 0,309. Diperoleh pad a tenaga
20 keV.

I, X 10-6 mbar

10 kV sampai 90 kVpe-

4f.lA=
Pacta Grafik 3 tahanan lapis terendah

(1,63.102 O./sq). Dan itu dicapai pacta perbandingan
(p,;/Sq)/(Pb/sq) yaitu 0,342. Diperoleh raJa suhu

anil 500 °c.

5,25 detik -5024 detik

Arus berkas ion
AI/Ctl

Waktu implan-

tasi, divariasi
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Poi = p sesudah diimplantasi

Db .P sebelum diimplantasi

1013 ionfcm2

I , 10 '0 100 '00 1000

Crafik 1. Variasi dosis terhadap tahanan lapis silikon liFe N dopan Cu,
E = 40 keV, dianil 500 °C.

KeV
70 80 9050 6020 30

Grafik 2. Variasi tenaga terhadap tahanan lapis Si tipe N, dopan Cu.
dosis 1013 ion/cm2, suhu anil500 DC.

-

°c
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0 I. .00 .'0 '00 "0 600 CO 100 7'0 100 "0

Grafik 3. Variasi suhu anil terhadap tahanan lapis silikon ripe N, dopan
Cu, dosis 10/3 ion/cm2, £=20 keV.

(1,131.102 f>Jsq). Dan itu dicapai pada perban-
dingan (Psi/sq)/(pJsq) yaitu 0,118. Diperoleh pada
dosis ion 1013 ion/cm2.

Hasil implantasi ion Al pada wafer Si tipe P
dengan variasi dosis ion, tenaga ion dan suhu anil.

Pada Grafik 4 tahanan lapis terendah
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Pada Grafik 5 tahanan lapis terendah
(1,131.102 O/sq). Dan itu dicapai pacta perban-

dingan (Psi/Sq)/(Pb/Sq) yaitu 0,118. Diperoleh pacta
tegangan 40 keY.

Pada Grafik 6 tahanan lapis terendah
(0,479.102 Q/sq). Dan itu dicapai pad a perban-

dingan (Psi/Sq)/(pJsq) yaitu 0,95. Diperoleh pada
suhu anil T=500 °C.

1013 ioo/cm2

, 10 30 100 500 1000

Grafik 4. Variasi dosis terhadap tahanan lapis silikon tipe P, dopan AI,
£=40 keV dianil 300 DC.

KeV

Grafik 5. Variasi tenaga terhadap tahanan lapis silikon ripe P, dopan
AI, dosis J 013 ion/cm2 suhu anil 300 DC.

30

-25U"
(I)

A2O
;::::"15
0-
~10.,
...9;5

0 t. , ..., ., .°c
400 4~O ~OO '50 600 6'0 700 7jO 8QO 8$0

Crafik 6. .Variasi suhu anil terhadap tahanan lapis silikon P. dopan AI.
dosis 1013 ion/cm2 £=40 ke V.
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KESIMPULAN -Tipe apa yang paling baik untuk implantasi.

Telah dilakukan karakterisasi hasil implantasi
ion Cu pada lapisan silikon tipe N dan ion Al pada
lapisan ion tipe P. Akselerator implantasi ion yang
digunakan bertenaga 200 keY tanpa menggunakan
magnit pembelok. Padatan yang dipakai padatan Cu
99,9% dan Al 98%. Masuknya ion Al dan ion Cu
dapat dibuktikan dengan alat FPP5000 yaitu
terdapat perubahan tahanan lapis P.. Karakterisasi
tersebut adalah untuk Si tipe N didoping ion Cu
kondisi aktif listrik penuh P. sebesar 1,3 x 102 .Q/sq
dicapai pada dosis 1013 ion/cm2 dan tegangan 20 kV
serta suhu anil 500 °C. Untuk Si tipe P didoping ion
AI kondsisi listrik aktif penuh ps sebesar 1,13 x 102
.Q/Sq dicapai pada dosis 1013. ion/cm2 dan tegangan
40 kV serta suhu anil 500 °C.

Sri Sulamdari

-Pembuatan sel .'iurya dari silikon amorf

-Silikon tipe N yang paling baik diimplan ion B.
Silikon tipe P yang paling baik diimplan ion P.

Sri Mulyono Atmojo

-Mengapa bahan implantasi yang digunakan Al
dan Cu?

-Bagaimana kalau dibandingkan dengan bahan
Au?

UCAP AN TERIMAKASIH

Dengan ini disampaikan terimakasih kepada
Bapak Sunarto, Bapak Ngatinu, yang telah
membantu segala usaha dalam penyelesaian proyek
ini.

Sri Sulamdari

-Digunakan bahan AI dan Cu karena hila kita
mencoba dengan bahan yang harganya re/atif
lebih murah dari Au maupun Ag.

-Ka/au dibandingkan dengan Au (yang
diimplankan) be/urn pernah, tetapi dibandingkan
dengan Au yang dicoating (sebagai kontak
ohmik) maka ion Cu yang diimp/ankan ke Si tipe
N menghasi/kan tegangan dada/ yang /ebih besar
(pada pembuatan dioda N P).ACUAN

2

Feri Adriyanto

-Kenapa digunakan ion AI dan Cu sebagai

implannya?

-Adakah kaitannya dengan jenis substrat Si yang

digunakan?

3 Sri Sulamdari

-Dipilih ion Al dan Cu karena harganya relatif
murah terhadap Au maupun Ag.

-Ada kaitannya dengan jenis substrat Si untuk
silikon tipe P diimplan (coatingnya) dengan Al
karena Al satu golongan dengan Boron (gol III)
untuk silikon tipe N diimplan dengan Cu
(coatingnya) dengan Cu golongan lb.
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TANYAJAWAB
ElinN.
-Kondisi optimum yang dicapai untuk men-

dapatkan kontak ohmik pad a pembuatan gel surya
dicapai pacta dosis be rap a?

-Apa yang dimaksud dengan kondisi listrik aktif

penuh?

Muzakky
-Tujuan/goal dari penelitian anda apa (kaitannya

dengan program BA TAN).
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Sri Sulamdari .

-Dari hasil karakterisasi diperoleh hasil bahwa
untuk silikon tipe N yang dido ping dengan Cu
kondisi listrikpenuh Ps sebesar 1,30 x 102 qSQ
dicapai pada dosis 1013 ion/cm2 dan tegangan
20 kV, serta suhu anil500 DC. Untuk silikon tipe
P yang didoping dengan Al kondisi listrik aktif

penuh Ps sebesar 1,13 x 102 .QISQ dicapafpada
dosis 1013 ion/cm2 dan tegangan 40 kV serta
suhu anil500 DC.

-Kondisi listrik aktif penuh adalah kondisi dimana
Ps (tahanan jenis) dari silikon yang Lelah
diimplantasi dan dianil menghasilkan ps yang
paling rendah.
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