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ABSTRAK 
DEPOSISI LAPISAN TIPIS TCO (ZnO:In) PADA SUBSTRAT KACA MENGGUNAKAN TEKNIK DC 
SPUTTERING. Telah dilakukan deposisi lapisan tipis (ZnO:In) pada substrat kaca dengan menggunakan teknik 
DC sputering. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh parameter sputtering waktu deposisi, tekanan 
gas, suhu substrat dan kandungan In terhadap resistansi, transmitansi, struktur kristal, struktur mikro dan 
ketebalan lapisan tipis (ZnO:In), sehingga dapat digunakan untuk sel surya CIS. Target utama ZnO dan target 
pin-hole In ditumbuki dengan ion Ar, sehingga atom target terpercik melapisi substrat kaca membentuk lapisan 
tipis (ZnO:In). Untuk mengukur resistansi digunakan ohm meter digital, transmitansi digunakan UV-Vis, struktur 
kristal digunakan XRD, struktur mikro dan ketebalan lapisan tipis digunakan SEM. Dari hasil pengukuran sifat 
listrik diperoleh nilai resistansi terkecil 0,334 kΩ pada parameter proses sputtering waktu deposisi 75 menit, 
tekanan gas 5x10-2 Torr, suhu substrat 225 oC dan kandungan In 8 %. Nilai transmitansi terbesar sekitar 80 %, 
pada panjang gelombang (400-900) nm, sedangkan struktur kristal lapisan tipis ZnO dan In terorientasi pada 
bidang (0 0 4); (2 0 2) dan (3 0 1). Morfologi permukaan terdistribusi cukup homogen dengan ketebalan lapisan 
tipis sekitar 0,41 μm. 

ABSTRACT 
DEPOSITION OF (ZnO:In) TCO THIN FILM ON GLASS SUBSTRAT USING DC SPUTTERING 
TECHNIQUE. The (ZnO:In) TCO thin film has been deposited on glass substrate using DC sputtering 
technique. The objective of this research is to study the effect of time deposition, gas pressure, substrate 
temperature, impurity of In on the resistance, transmitance, micro structure and crystal structure of (ZnO:In) thin 
film, so that it can be used as a CIS solar cell. The ZnO main target and In pinhole target was bombarded by Ar 
ion, so that the Zn, O, In atoms were sputtered and form thin film of (ZnO:In) on glass substrate. The resistance 
were measured using digital ohm meter, the transmitance using UV-Vis, micro structure and thickness using SEM 
and the crystal structure using XRD. The experiment results, show that the minimum resistance is 0,334 kΩ, this 
obtained at the process parameter on 75 min of time deposition, 5x10-2 Torr of gas pressure, 225 oC of substrate 
temperature and 8 % of content In. The maximum transmitance is 80 % at the wave length in (400-900) nm, while 
the crystal structure of ZnO and In thin film were oriented at the plane (0 0 4); (2 0 2) and (3 0 1). The surface 
morphology were distributed homogenously with the thickness of the thin film was in order of 0,41 μm. 

 

PENDAHULUAN 
agian penting dari sel surya adalah elektroda 
depan, karena arus dari sambungan P-N diambil 
melalui elektroda ini. Selama ini bahan untuk 

elektroda depan digunakan bahan dari logam yang 
mempunyai konduktivitas tinggi misalnya dari bahan 
Cu. Bahan Cu untuk elektrode depan ini dibuat larik 
yang sangat tipis untuk menghindari terhambatnya 
cahaya masuk ke sambungan P-N. Walaupun sudah 
dibuat larik yang tipis, tetapi masih mengurangi 
cahaya juga yang masuk ke sambungan P-N. Larik-
larik untuk elektrode depan ini juga dapat dibuat 
dengan jumlah yang lebih sedikit, tetapi untuk 
pengambilan arus tidak akan efektip [1]. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka 
pada tahun terakhir ini telah banyak dilakukan 
penelitian pembuatan elektroda depan yang 
transparan, yaitu pembuatan lapisan tipis dari bahan 
semikonduktor yang didoping dengan bahan 
konduktor. Dengan demikian lapisan tipis tersebut 
akan mempunyai nilai konduktivitas tinggi yang 

mendekati konduktor dan juga mempunyai nilai 
transmitansi tinggi. Selain itu lapisan tipis ini 
disamping menghemat bahan dan tempat, juga bisa 
digunakan untuk elektroda depan yang sering disebut 
TCO (Transparent Conducting Oxide) [2]. 

Dengan kelebihan menggunakan lapisan tipis 
TCO ini, maka arus dari sambugan P-N akan dapat 
diambil di seluruh permukaan, sehingga akan 
meningkatkan efisiensi dari sel surya. Disamping 
mempunyai kelebihan tersebut di atas, juga ada 
kekurangannya yaitu cahaya matahari tidak 
seluruhnya diteruskan, karena lapisan tipis TCO 
mempunyai transparansi di bawah 100 %. Walaupun 
mempunyai transparansi di bawah 100 %, tetapi 
mempunyai konduktivitas yang tinggi dan dapat 
mengambil arus dari seluruh permukaan sambungan 
P-N. Dengan demikian sel surya yang menggunakan 
elektroda depan dengan lapisan tipis TCO masih lebih 
baik bila dibandingkan dengan sel surya yang 
menggunakan elektroda dari bahan logam yang dibuat 
larik-larik [3]. 

B 
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Bahan dari ZnO merupakan bahan 
semikonduktor tipe-N yang mempunyai bentuk kristal 
wurzite dan konduktivitasnya ditentukan oleh ketidak 
seimbangan antara atom Zn dan O di dalam ZnO. 
Kelebihan atom Zn adalah dapat berfungsi sebagai 
donor, sehingga ZnO menjadi semikonduktor yang 
terdegenerasi, dimana besarnya aras energi Fermi 
sekitar 0,05 eV di bawah pita konduksinya. Untuk 
bahan ZnO yang mempunyai energi gap 3,2 eV, maka 
akan mempunyai sifat tranparansi yang tinggi. Sifat 
transparansi yang tinggi pada bahan ZnO ini, karena 
adanya perbedaan antara energi foton dan energi gap 
yang semakin besar, sehingga menyebabkan 
serapannya turun atau transmitansinya naik. Dengan 
demikian bahan ZnO banyak digunakan untuk 
elektroda transparan bagian depan.  

Apabila lapisan tipis dari bahan ZnO tersebut 
nilai konduktivitasnya masih belum begitu tinggi, 
maka masih perlu ditingkatkan lagi dengan 
menggunakan pengotor dari bahan konduktor 
misalnya Al, Ga atau In. Dalam penelitian ini ZnO 
diberi pengotor dari In, yang gunanya untuk 
meningkatkan konduktivitas, walaupun akhirnya akan 
menurunkan transparansi dari lapisan tipis yang 
dihasilkan, sehingga cahaya yang masuk semakin 
berkurang. Untuk itu pengotor In yang terbaik 
diberikan maksimum hanya 5 % dari jumlah molekul 
bahan ZnO yang dibuat. Bahan Indium merupakan 
bahan konduktor yang mempunyai valensi tiga dan 
biasa digunakan sebagai pengotor bahan Si, sehingga 
menjadi konduksi tipe-P. Bahan Indium mempunyai 
refleksivitas yang tinggi, sehingga sebagai pengotor 
TCO dibuat prosentase kandungannya cukup kecil 
saja [4]. 

Dalam penelitian ini telah dilakukan deposisi 
lapisan tipis TCO dari bahan ZnO yang diberi 
pengotor In, dengan teknik dc sputtering. Pada teknik 
dc sputtering ini digunakan dua target yaitu target 
utama dan pinhole. Untuk target utama dibuat dari 
bahan ZnO dengan ukuran diameter 60 mm, tebal 3 
mm dan target pinhole dibuat dari bahan In dengan 
diameter 8 mm, tebal 0,5 mm. Target utama dan 
pinhole tersebut diletakkan pada katoda yang 
ditumbuki dengan ion Ar di dalam tabung vakum, 
maka atom-atom target dari bahan ZnO dan In akan 
terpercik membentuk paduan (ZnO:In) melapisi 
substrat kaca. Jumlah percikan atom-atom target yang 
tersputter dalam proses deposisi sputtering ini 
tergantung parameter sputtering. Untuk proses 
deposisi lapisan tipis (ZnO:In) pada substrat kaca ini 
telah divariasi parameter sputtering yaitu komposisi 
ZnO dan In, waktu deposisi, suhu substrat dan tekanan 
gas. Dari karakterisasi dan analisis perhitungan data, 
diharapkan hasil lapisan tipis (ZnO:In) pada substrat 
kaca mempunyai resistansi terendah dan transmitansi 
tinggi, berstruktur kristal (ZnO:In) dan struktur mikro 
lapisan tipis terdistribusi cukup homogen dengan 
ketebalan lapisan yang berorde μm [5]. 

TATA KERJA  
Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan 

meliputi persiapan bahan cuplikan untuk target utama, 
pinhole dan substrat, persiapan peralatan untuk 
pendeposisian lapisan, pelaksanaan penelitian, 
karakterisasi sifat listrik, sifat optik, struktur kristal, 
struktur mikro dan ketebalan hasil deposisi lapisan 
tipis. 
Persiapan bahan 

Bahan yang digunakan untuk pembuatan 
target utama adalah bahan serbuk ZnO, sedangkan 
untuk pembuatan target pinhole adalah bahan dari In. 
Untuk target utama dibuat pelet dari serbuk ZnO yang 
telah di tekan dengan beban 10.000 kg, kemudian 
pelet dicetak dengan ukuran diameter 60 mm, tebal 3 
mm dan selanjutnya dipanasi oven pada suhu 600 oC 
selama 2 jam. Target pinhole dibuat pelet dari butiran 
In yang dicetak dengan ukuran diameter 8 mm dan 
tebal 0,5 mm. Substrat yang digunakan untuk 
penumbuhan lapisan tipis (ZnO:In) adalah kaca 
preparat yang dipotong dengan ukuran (10 x 25) mm2, 
kemudian dicuci dengan air yang diberi deterjen. 
Kemudian substrat kaca dicuci lagi dengan aceton di 
dalam (ultrasonic cleaner) yang berfungsi untuk 
menghilangkan kotoran dan lemak yang menempel di 
kaca, selanjutnya dikeringkan dengan suhu oven 150 
oC [5]. 
Persiapan peralatan sputtering 
a. Tabung reaktor plasma dari stainless steel yang 

dilengkapi dengan sebuah jendela kaca.  
b. Dua elektroda yaitu katoda tempat untuk target dan 

anoda tempat untuk substrat. 
c. Alat ukur tegangan, arus, vakum dan catu daya 

arus searah. 
d. Sistem vakum (pompa turbo). 
e. Pendingin target, pemanas substrat dan tabung gas 

argon. 

PELAKSANAAN PENELITIAN 
Substrat kaca diletakkan pada anoda yang 

diberi pemanas yang dapat diatur suhunya, sedangkan 
target utama ZnO dan target pinhole In diletakkan 
pada katoda yang didinginkan dengan menggunakan 
air pendingin yang disirkulasi. Tabung plasma 
sputtering divakum sampai tekanan vakumnya 10-5 

Torr, kemudian dialiri gas Ar dan elektroda diberi 
tegangan tinggi DC. Selanjutnya gas Ar akan 
terionisasi, sehingga ion Ar menumbuki target utama 
ZnO dan pinhole In, menyebabkan atom-atom target 
utama ZnO dan target pinhole In terpercik melapisi 
substrat kaca membentuk lapisan tipis (ZnO:In). 
Dalam penelitian ini telah dilakukan variasi parameter 
sputtering yaitu waktu deposisi (30; 45; 60; 75 dan 
90) menit, tekanan gas (2; 3; 4; 5; dan 6) x 10-2 Torr, 
kandungan perbandingan luasan target (In/ZnO) (1,6; 
3,2; 4,8; 6,4 dan 8) % dan suhu substrat (150; 175; 
200; 225 dan 250) oC. Hasil deposisi lapisan tipis ini 
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diseleksi, dikelompokkan dan dipilih yang paling baik, 
kemudian disimpan dalam plastik klip, selanjutnya 
dikarakterisasi. 
Karakterisasi 

Hasil dari deposisi lapisan tipis (ZnO:In) 
pada substrat kaca yang telah divariasi untuk berbagai 
macam parameter sputtering akan dikarakterisasi. 
Untuk pengukuran sifat-sifat listrik (resistansi) 
digunakan ohm meter digital, kemudian untuk 
pengukuran sifat optik (transmitansi) digunakan 
Spektrofotometer UV-Vis. Selanjutnya untuk 
mengetahui struktur kristal lapisan hasil deposisi 
dengan difraksi sinar X (XRD), struktur mikro dan 
ketebalan lapisan tipis digunakan SEM. 

 
Gambar 1. Diagram sistem deposisi dc sputtering. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pengukuran sifat-sifat listrik atau 

resistansi lapisan tipis (ZnO:In) pada substrat kaca 
dengan variasi waktu deposisi, pada tekanan gas 5x10-

2 Torr, suhu substrat 225 oC dan persentase kandungan 
In 8 % ditunjukan pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik nilai resistansi lapisan tipis 

(ZnO:In) vs waktu deposisi, pada tekanan 
gas 5x10-2 Torr, suhu 225 oC dan 
kandungan In 8 %. 

Hasil nilai resistansi lapisan tipis (ZnO:In) 
sangat tergantung pada ketebalan lapisan tipis, 
sedangkan ketebalan lapisan tipis tergantung pada 
jumlah percikan atom target yang terdeposisi pada 
substrat kaca. Jumlah percikan atom target tergantung 
dari jumlah dan energi ion argon. Pada gambar 2 
ditunjukkan nilai resistansi lapisan tipis (ZnO:In) 
terhadap perubahan waktu deposisi (30 - 90) menit. 
Pada saat waktu deposisi (30 - 75) menit, nilai 
resistansi mengalami penurunan dari R = 160 kΩ 
menjadi R = 0,334 kΩ. Nilai resistansi ini mengalami 
penurunan, karena dengan bertambahnya waktu 
deposisi menjadi 75 menit, menyebabkan jumlah 
partikel yang tersputter per satuan luas juga akan 
meningkat. Kemudian kebolehjadian atom-atom target 
yang terdeposit pada permukaan substrat juga semakin 
besar, sehingga lapisan tipis (ZnO:In) yang terbentuk 
juga akan bertambah rapat dan tebal. Apabila waktu 
deposisi dinaikkan lagi dari (75 - 90) menit, maka 
nilai resistansi lapisan akan mengalami kenaikan lagi 
menjadi R = 5,93 kΩ. Hal ini dimungkinkan karena 
terjadi renukleasi pada permukaan butiran-butiran 
yang tumbuh sebelumnya, sehingga ukuran butir 
cenderung lebih kecil dengan batas-batas butir 
bertambah, akibatnya nilai resisitansi lapisan 
cenderung meningkat.  

Hasil pengukuran sifat optik atau nilai 
transmitansi lapisan tipis (ZnO:In) menggunakan 
spektrofotometer UV-vis untuk variasi waktu deposisi 
ditunjukkan pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Grafik nilai transmitansi lapisan tipis 

(ZnO:In) vs panjang gelombang untuk 
variasi waktu deposisi. 

Hasil karakterisasi lapisan tipis (ZnO:In) 
dengan spektrofotometer UV-vis menunjukkan bahwa 
untuk waktu deposisi (30-90) menit, diperoleh nilai 
transmitansi semakin kecil (90-60) %, pada panjang 
gelombang (400-900) nm. Nilai transmitansi untuk 
waktu deposisi (60-90) menit masing-masing 
diperoleh sekitar (70-60) % atau lebih kecil bila 
dibandingkan dengan nilai transmitansi untuk waktu 
deposisi (30-45) menit yaitu sekitar (90-80) %, pada 
panjang gelombang (400-900) nm. Hal ini 
dimungkinkan karena semakin lama waktu deposisi, 
jumlah atom yang terdeposisi pada substrat kaca 
semakin banyak, sehingga lapisan tipis (ZnO:In) yang 
dihasilkan semakin tebal. 
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Hasil pengukuran sifat-sifat listrik atau 
resistansi lapisan tipis (ZnO:In) pada substrat kaca 
dengan variasi kandungan In, pada tekanan gas 5 x 10-

2 Torr, suhu substrat 225 oC dan waktu deposisi 75 
menit ditunjukkan pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Grafik nilai resistansi lapisan tipis 

(ZnO:In) vs kandungan In, pada tekanan 
gas 5x10-2 Torr, suhu 225 oC dan waktu 
deposisi 75 menit. 

Untuk bahan semikonduktor biasanya 
mempunyai nilai resistansi dalam orde (10 kΩ s/d 100 
MΩ). Selain mempunyai sifat listrik atau resistansi 
mencapai puluhan kilo ohm, lapisan tipis ZnO juga 
mempunyai sifat tranparansi yang mendekati 100 %. 
TCO yang akan digunakan untuk sel surya dan 
memenuhi syarat, sebaiknya lapisan tipis ZnO yang 
nilai resistansinya dalam orde puluhan ohm. Agar 
supaya nilai resistansi menjadi kecil dalam orde 
puluhan ohm, maka lapisan tipis ZnO akan diberi 
dopan In dengan beberapa variasi kandungan In (1,6; 
3,2; 4,8; 6,4 dan 8)%. Pada gambar 4 ditunjukkan nilai 
resistansi lapisan tipis (ZnO:In) terhadap perubahan 
prosentase kandungan In (1,6 - 8,0) %. Pada awalnya 
lapisan tipis ZnO diberi dopan In yang kandungannya 
1,6 %, nilai resistansinya sebesar R = 250 kΩ, 
kemudian persen kandungan In dinaikkan mulai (3,2 - 
8) %, maka diperoleh penurunan nilai resistansi dari R 
= 53 kΩ sampai R = 0,334 kΩ. Penurunan nilai 
resistansi ini disebabkan karena bahan In merupakan 
bahan konduktor, sehingga semakin tinggi kandungan 
In, nilai resistansi lapisan tipis (ZnO:In) juga semakin 
turun mendekati nilai resistansi konduktor. Dengan 
demikian apabila untuk dopan In dinaikkan lagi, maka 
nilai resistansi lapisan akan semakin turun, sehingga 
sifat lapisan menjadi konduktor. 

Hasil pengukuran sifat optik atau nilai 
transmitansi lapisan tipis (ZnO:In) menggunakan 
spektrofotometer UV-vis untuk variasi kandungan In 
ditunjukkan pada gambar 5. 

Gambar 5 menunjukkan bahwa semakin 
besar persentase kandungan Indium dari (3,2-8) %, 
maka diperoleh hasil pengukuran nilai transmitansi 
lapisan tipis yang mengalami penurunan sebesar (91-
84) %, pada panjang gelombang (400-900) nm. Dalam 
hal ini dimungkinkan karena indium merupakan bahan 

konduktor yang tidak bisa tembus cahaya dan 
mempunyai sifat memantulkan cahaya. Dengan 
demikian berdasarkan data pada gambar 5, maka 
pengukuran nilai transmitasi lapisan tipis dari target 
ZnO:In cenderung mengalami penurunan dengan 
naiknya persentase kandungan Indium. 

 
Gambar 5. Grafik nilai transmitansi lapisan tipis 

ZnOIn vs panjang gelombang untuk 
variasi kandungan In. 

 
Gambar 6. Grafik nilai resistansi lapisan tipis 

(ZnO:In) vs tekanan gas Ar, pada suhu 
225 oC, waktu deposisi 75 menit dan 
kandungan In 8 %. 

Pada gambar 6 disajikan grafik hubungan 
antara nilai resistansi lapisan tipis (ZnO:In) dengan 
tekanan gas Ar. Apabila tekanan gas dinaikkan dari 
(2x10-2-5x10-2) Torr, maka nilai resistansi lapisan tipis 
cenderung mengalami penurunan dari R = 488 kΩ 
menjadi R = 0,334 kΩ. Hal ini disebabkan karena 
semakin besar tekanan gas Ar yang dialirkan ke dalam 
tabung plasma sputtering, maka atom-atom gas Ar 
yang terionisasi juga semakin besar. Kemudian ion Ar 
yang menumbuki target ZnO:In akan semakin besar 
pula. Percikan atom-atom dari target ZnO:In akan 
menempel menuju ke substrat kaca juga meningkat. 
Pada akhirnya lapisan tipis yang terbentuk pada 
substrat kaca akan meningkat ketebalannya. Dengan 
demikian untuk peningkatan ketebalan lapisan tipis 
akan menurunkan nilai resistansi lapisan tipis. Apabila 
tekanan gas dinaikkan lagi menjadi 6x10-2 Torr, maka 
nilai resistansi lapisan tipis akan naik lagi menjadi R = 
61 kΩ. Hal ini dimungkinkan karena tekanan gas 
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dapat mempengaruhi rapat plasma yang terbentuk 
pada proses deposisi. Kalau rapat plasma meningkat, 
maka energi sputternya juga meningkat, sehingga 
atom-atom target hasil bombardir juga mempunyai 
energi yang cukup tinggi. Dengan demikian untuk 
atom-atom target yang tersputter tidak terdeposisi 
pada substrat sepenuhnya, melainkan ada yang terjadi 
kerusakan pada permukaan substrat. 

Hasil pengukuran sifat optik atau nilai 
transmitansi lapisan tipis (ZnO:In) menggunakan 
spektrofotometer UV-vis untuk variasi tekanan gas 
ditunjukkan pada gambar 7. 

 
Gambar 7. Grafik nilai transmitansi lapisan tipis 

(ZnO:In) vs panjang gelombang untuk 
variasi tekanan gas. 

Pada gambar 7 menunjukkan bahwa semakin 
besar tekanan gas yang dialirkan ke dalam tabung 
plasma dari (2x10-2 - 6x10-2) Torr, maka diperoleh 
hasil pengukuran nilai transmitansi lapisan tipis 
cenderung menurun dari (92-65) %, pada panjang 
gelombang (400-900) nm. Dalam hal ini 
dimungkinkan karena dengan semakin meningkatnya 
tekanan gas, maka akan semakin banyak gas yang 
terionisasi menumbuk target, sehingga energi sputter 
untuk bombardir atom-atom target juga cukup tinggi. 
Dengan bertambahnya energi sputter tersebut, maka 
ketebalan lapisan yang terbentuk pada substrat juga 
bertambah, sehingga nilai transmitansi menjadi turun. 

 
Gambar 8. Grafik nilai resistansi lapisan tipis 

(ZnO:In) vs suhu substrat, pada tekanan 
gas 5 x 10-2 Torr, waktu deposisi 75 menit 
dan kandungan In 8 %. 

Hasil pengukuran sifat-sifat listrik atau 
resistansi lapisan tipis (ZnO:In) pada substrat kaca 
dengan variasi suhu substrat, pada tekanan gas 5x10-2 
Torr, waktu deposisi 75 menit ditunjukkan pada 
gambar 8. 

Pada gambar 8 disajikan grafik hubungan 
antara nilai resistansi lapisan tipis (ZnO:In) dengan 
suhu substrat. Untuk kenaikan suhu substrat dari (150 
- 225) oC, hasil pengukuran nilai resistansi lapisan 
tipis cenderung menurun hingga mencapai minimum 
dari R = 125 kΩ menjadi R = 0,334 kΩ. Penurunan 
nilai resistansi lapisan tipis ini disebabkan karena pada 
saat suhu 150 oC vibrasi atom pada substrat masih 
relatif rendah, sehingga jarak antar atom-atom masih 
sangat sempit atau rapat. Dengan demikian atom yang 
terpercik dari target masih relatif sulit menyisip pada 
susunan atom substrat, sehingga lapisan tipis yang 
terbentuk masih relatip tipis. 

Vibrasi atom substrat akan meningkat dengan 
naiknya suhu, sehingga atom yang terpercik dari target 
lebih mudah menyisip masuk kedalam, kemudian 
berikatan langsung dengan atom substrat atau atom 
target yang menempel terlebih dahulu, sehingga pada 
akhirnya lapisan yang terbentuk semakin tebal. Pada 
peningkatan suhu substrat ini juga menyebabkan 
atom-atom yang sudah terdeposisi akan membentuk 
butiran-butiran yang lebih besar, sehingga elektron 
akan lebih mudah melewati butiran yang lebih besar. 
Bila suhu substrat dinaikkan lagi menjadi 250 oC, 
maka diperoleh nilai resistansi R = 12 kΩ. Hal ini 
disebabkan karena dengan naiknya suhu sampai 250 
oC, maka vibrasi dan energi atom substrat maupun 
atom ZnO:In yang telah terdeposisi akan semakin 
cepat, sehingga atom yang terpercik dari target 
sebagian terpental lagi meninggalkan substrat sebelum 
merekat pada substrat. 

Hasil pengukuran sifat optik atau nilai 
transmitansi lapisan tipis (ZnO:In) menggunakan 
spektrofotometer UV-vis untuk variasi suhu substrat 
ditunjukkan pada gambar 9. 

 
Gambar 9. Grafik nilai transmitansi lapisan tipis 

(ZnO:In) vs panjang gelombang untuk 
variasi suhu substrat. 

Pada gambar 9 menunjukkan bahwa semakin 
besar suhu substrat dari (150-225) oC, maka diperoleh 
hasil pengukuran nilai transmitansi lapisan tipis 
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ZnO:In cenderung menurun dari (85-75) %, pada 
panjang gelombang (400-900) nm. Dalam hal ini 
dimungkinkan karena dengan semakin meningkatnya 
suhu substrat, maka vibrasi atom-atom yang terpercik 
dari target menuju substrat pada suhu tersebut diatas 
akan lebih mudah menyisip atau masuk ke substrat, 
sehingga lapisan tipis yang terbentuk semakin tebal. 
Dengan demikian semakin meningkat suhu substrat, 
maka semakin menambah ketebalan lapisan, sehingga 
menyebabkan nilai transmitansi menurun. 

Hasil karakterisasi struktur kristal lapisan 
tipis ZnO:In pada substrat, untuk tekanan gas 5x10-2 
Torr, suhu substrat 225 oC dan waktu deposisi 75 
menit, ditunjukkan pada gambar 10. 

 
Gambar 10. Struktur kristal lapisan tipis ZnO:In pada 

substrat kaca dengan XRD, untuk tekanan 
gas 5x10-2 Torr, suhu substrat 225 oC dan 
waktu deposisi 75 menit. 

Hasil karakterisasi struktur kristal lapisan 
tipis ZnO:In pada substrat, telah diamati dengan 
difraksi sinar X (XRD). Pengamatan dikenakan pada 
cuplikan yang mempunyai nilai resistansi terendah 
dan mempunyai sifat transparansi tinggi. Berdasarkan 
analisis pola difraksi sinar X pada gambar 9, terlihat 
bahwa dari hasil deposisi lapisan tipis ZnO:In telah 
diperoleh beberapa puncak pertumbuhan kristal yang 
terorientasi pada bidang (3 0 1); (004); (2 0 2); (1 0 1); 
(1 0 17), (1 0 19); (1 0 23); (1 0 26) dan (1 1 9) 
dengan sudut 2θ masing-masing 28,483o; 31,624o; 
33,350o; 35,849o ; 46,750o ;50,270o; 56,062o ; 60,950o 
dan 66,900o. Pada bidang (h k l) tersebut diatas 
menunjukkan puncak-puncak paduan dari ZnO:In 
yaitu bidang (3 0 1) menunjukkan pertumbuhan kristal 
untuk In, bidang (0 0 4) dan (2 0 2) menunjukkan 
pertumbuhan kristal untuk ZnO. Kemudian bidang (1 
0 1) menunjukkan pertumbuhan kristal untuk 
Zn3In2O6 dan bidang (1 0 17), (1 0 19); (1 0 23); (1 0 
26) dan (1 1 9) menunjukkan pertumbuhan kristal 
untuk Zn5In2O8. 

Lapisan tipis ZnO:In yang terbentuk pada 
substrat kaca ini merupakan paduan ZnO dan In 
dengan metode pinhole yaitu menggunakan target 
utama ZnO dan target pinhole In. Pada saat ion Ar 
menumbuki target utama ZnO dan target pinhole In, 

tidak semua atom-atom ZnO dan In dapat mengikat 
membentuk kristal ZnO:In pada substrat. Ini terbukti 
bahwa masih ada pertumbuhan kristal In dan ZnO 
yang muncul pada bidang (301) dan (004), 
dimungkinkan karena lapisan yang terbentuk dari 
paduan bahan ZnO dan In pada substrat kaca, tidak 
seluruhnya membentuk ZnO:In.  

Pembuatan lapisan tipis dari ZnO:In dengan 
menggunakan target utama dan pinhole atau sering 
disebut metode pinhole ini mempunyai keuntungan 
yaitu hemat dalam pemakaian bahan, karena untuk 
melakukan variasi kandungan In, bahan In cukup 
diletakkan di atas bahan ZnO.  

Hasil karakterisasi struktur mikro lapisan 
tipis ZnO:In dengan menggunakan SEM, untuk 
morfologi permukaan (perbesaran 20.000 kali) 
ditampilkan pada gambar 11 dan tampang lintang 
untuk mengetahui ketebalan lapisan (perbesaran 
20.000 kali) ditampilkan pada gambar 12. 

 
Gambar 11. Hasil struktur mikro permukaan lapisan 

tipis ZnO:In pada substrat dengan SEM 
(perbesaran 20.000 kali). 

 
Gambar 12. Hasil struktur mikro tampang lintang 

lapisan tipis ZnO:In pada substrat dengan 
SEM (perbesaran 20.000 kali). 

Gambar 11 menunjukkan bahwa hasil 
pengamatan morfologi permukaan lapisan tipis 
ZnO:In pada substrat kaca dengan SEM terjadi 
pertumbuhan lapisan yang butiran-butirannya 
kelihatan terdistribusi cukup homogen. Hasil 
homogenitas dari lapisan tipis ini sangat penting, 
karena sambungan antara lapisan tipis TCO dengan 
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lapisan tipis tipe-N bisa mengalirkan arus dari beban 
ke lapisan tipis tipe-N secara merata. Dengan 
demikian kehomogenan pertumbuhan lapisan tipis 
maupun ukuran butir di permukaan substrat akan 
menghasilkan lapisan tipis yang berkualitas dan untuk 
meningkatkan efisiensi. Pada gambar 12 ditampilkan 
morfologi tampang lintang lapisan tipis (perbesaran 
20.000 kali) dengan SEM untuk mengetahui ketebalan 
lapisan. Dari pengukuran diperoleh hasil ketebalan 
lapisan tipis ZnO:In yang terbentuk sekitar 0,41 μm. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil karakterisasi sifat listrik, 

sifat optik, struktur kristal dan struktur mikro dari 
deposisi lapisan tipis ZnO:In, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bahan dari ZnO:In dapat dibuat lapisan tipis 

sebagai TCO menggunakan teknik dc sputtering 
dengan target utama ZnO dan target pinhole In. 

2. Hasil karakterisasi sifat listrik lapisan tipis 
diperoleh nilai resistansi terkecil R = 0,334 kΩ, 
pada parameter sputtering waktu deposisi 75 
menit, tekanan gas 5x10-2 Torr, suhu substrat 225 
oC dan kandungan In 8 %. 

3. Hasil karakterisasi sifat optik dengan 
spektrofotometer UV-vis diperoleh nilai 
transmitansi terbesar sebesar 80 %, pada panjang 
gelombang (400 - 900) nm, waktu deposisi 75 
menit, tekanan gas 5x10-2 Torr dan suhu 225 oC. 

4. Hasil karakterisasi struktur kristal lapisan dengan 
XRD diperoleh puncak pertumbuhan kristal In 
yang terorientasi pada bidang (301) dengan sudut 
2θ, 28,483o. sedangkan bidang (004) dan (2 0 2) 
menunjukkan pertumbuhan kristal ZnO dengan 
sudut 2θ masing-masing 31,624o dan 33,350o. 
Untuk bidang (101) dengan sudut 2θ 35,849o 
menunjukkan pertumbuhan kristal dari Zn3In2O6 
dan bidang (1017); (1019); (1023); (1026); (1 1 9) 
dengan sudut 2θ masing-masing 46,750o; 50,270o; 
56,062o ; 60,950o dan 66,900o menunjukkan 
pertumbuhan kristal Zn5In2O8.  

5. Hasil karakterisasi struktur mikro lapisan tipis 
ZnO:In dengan SEM memperlihatkan bahwa 
butiran-butiran yang terbentuk terdistribusi cukup 
homogen dengan ketebalan 0,41 μm. 
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TANYA JAWAB 

Widdi Usada 
- Sudah pernahkah hasil DC sputtering 

dibandingkan dengan RF sputtering? 
- Berapa tebal lapisan yang diperoleh? 
- Apakah lapisan yang diperoleh sudah mendekati 

hasil yang diinginkan? 

Wirjoadi 
• Hasil DC sputtering sudah pernah 

dibandingkan dengan RF sputtering. Hasilnya 
adalah laju deposisi menggunakan RF 
sputtering lebih tinggi dibandingkan dengan 
DC sputtering. 

• Tebal lapisan tipis yang diperoleh dari hasil 
DC sputtering adalah 0,41 μm. 

• Lapisan tipis yang diperoleh sudah mendekati 
hasil yang diinginkan 

 

 
 


