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PREP ARASI LAPISAN TIPIS CuInS2 PADA SUBSTRA T KACA
DENGAN SPUTTERING DC UNTUK KOMPONEN SEL
SURYA

Bambang Siswanto, Wirjoadi, Darsono
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - Batan Yogyakarta

ABSTRAK

PREPARASI LAP/SAN TlP/S CulnS2 PADA SUBSTRAT KACA DENGAN SPUTTERING DC UNTUK

KOMPONEN SEL SURYA. Telah dilakukan deposisi paduan CulnS2 pada permukaan substrat kaca dengan
teknik plasma sputtering DC. Target paduan CulnS2 dari serbuk Cu, In, S dengan kemurnian 99,998%.
Deposisi dilakukan untuk beberapa variasi parameter proses yang me/iputi: waktu depasisi (15 - 45) menit,
suhu substrat (150 -300°C) dan tekanan gas dibuat konstan 1,4xlrrJ Torr. Tujuan dari pene/itian ini untuk
dapat diperoleh komponen sel surya lapisan tipis CulnS2. Pengukuran sifat /istrik dan optik dilakukan
dengan menggunakan probe empat titik dan UV- Vis. Struktur kristal lapisan tipis yang terbentuk pada
substrat diana/isis dengan X-ray deffraction (XRD). Hasil pene/itian menunjukkan bahwa resistansi terkecil
sebesar 35,7 kQ dan transmitansi 14,7%, struktur kristal CulnS2 terorientasi pada bidang (112) dan dengan
metode Touc-plot diperoleh lebar energi gap 1,45 eV. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lapisan
tipis CulnS2 terse but di atas dapat digunakan sebagai komponen sel surya.

Kata kunci: lapisan tipis CulnS2, resistansi, transmitansi, struktur kristal

ABSTRACT

PREPARATION OF CulnS2 THIN FILMS ON THE GLASS SUBSTRATE BY DC SPUTTERING FOR
SOLAR CELL COMPONENT. The CulnS2 alloys were deposited on glass substrate using plasma DC
sputtering technique. A CulnS2 alloy target was made from Cu, In, Se powder with impurity of99.998%. The
deposition process was done with the following process parameter variations: deposition time and substrate
temperature were the range of 15 to 45 min and 150 to 300°C, the gas pressure was kept at l.4xf(yi Torr.
The purpose of the research is to obtain the solar cell component of CulnS2 thin films. The electrical and
optical properties measurement has been done by four-paint probe and UV-Vis. Crystal structure was
analyzed using X-ray diffraction (XRD). The result shows that minimum resistance of CulnS2 thin films is
35.7 kQ and optical transmittance is 14.7%. The crystal structure ofCulnS2 is oriented at (112) plane and
by Touc-plot method was obtained that the band gap energy of thin films is 1.45 eV. It could be concluded
that the CulnS2 thin film can be used as a solar cell component.

Key word: CulnS2 thin film, resistance, transmittance, crystal structure

PENDAHULUAN

Pada dekade terakhir ini penelitian sel surya CIStelah banyak menarik perhatian, karena sel
surya jenis ini mempunyai efisiensi yang cukup
tinggi dibanding jenis lainnya. Sel surya CIS secara
umum terdiri dari beberapa lapisan diantaranya
adalah: lapisan tipis elektroda belakang, lapisan tipis
tipe-P, lapisan tipis penyangga (buffer), lapisan tipis
tipe-N dan lapisan elektroda transparan. Pening
katan efisiensi dari sel surya berbasis CIS telah
dilakukan oleh banyak peneliti berbagai negara,
baik dengan berbagai metode deposisi dari lapisan
lapisan tipis yang terbentukY·2]

Jika kualitas pada pembuatan lapisan tipis
CulnS2 (absorber) ini cukup baik maka efisiensi dari

sel surya pun kemungkinan besar dapat meningkat.
JO. KLAER, dkk dalam publikasinya melaporkan
bahwa telah diperoleh efisiensi sel surya dengan
bahan absorber CulnS2 dalam skala mini modul
sebesar 9,2 %YJ Selain itu dengan meminimumkan
resistansi dari lapisan tipis CulnS2 hasil deposisi
juga akan memberikan sumbangan terhadap
efisiensi dari sel surya, karena dengan resistansi
yang rendah maka kerugian arus yang timbul dapat
diminimumkan.

Teknik sputtering telah banyak digunakan
dalam pembuatan lapisan tipis semikonduktor,
karena dengan teknik ini sangat mungkin akan
menghasilkan struktur yang serupa dengan bahan
target yang dideposisikan. Dalam teknik ini kualitas
dan sifat-sifat lapisan tipis yang terdeposit pada
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dan laju deposisi R (A/detik.em2) dapat dituliskan
dalam persamaan :

Jumlah bahan target tersputter dan kemudian
terdeposit pada satuan luas permukaan substrat yang
seeara matematis dirumuskan sbb. :

permukaan substrat bergantung pada beberapa
parameter proses deposisi diantaranya adalah :
tekanan gas, waktu deposisi, suhu substrat, jarak
elektrode, daya dan faktor geometri sistem
e\ektrodenya[4,5J• 'Interaksi ion-ion energi tinggi
dengan atom-atom sasaran menyebabkan ter
sputternya atom-atom target dan juga bergesernya
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 maka ion-ion target yang terhambur akan
menempati ruang kosong di sekitarnya seeara
sisipan (interstilion) dan masuk ke dalam per
mukaan substrat seeara difusi.

w = k, Wo
pd

R = W
t

(1)

(2)

resistivitas, koefiesien serapan dan struktur kristal
sangat mempengaruhi efisiensi dari se\ surya yang
dibuat. Diharapkan bahan lapisan tipis CuInS2 yang
diperoleh dari hasil penelitian ini dapat di
manfaatkan sebagai bahan absorber untuk sel surya
berbasis CIS.

TAT A KERJA DAN PER COBAAN

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa
tahapan yang me\iputi, preparasi euplikan dan
target, proses deposisi lapisan tipis dan karakterisasi
hasil deposisi.

Persiapan Target Dan Preparasi Cuplikan

Bahan utama yang disiapkan dalam pereoba
an ini adalah bahan target daTi Cu, In dan S serbuk
yang tehih dieampur kemudian diaduk sampai
merata , dimasukan dalam tabung kaea lalu
divakumkan, kemudian dipanaskan pada suhu 600
°C dan selanjutnya dipres menjadi bentuk pelet
dengan diameter 60 mm, tebal I mm. Substrat daTi
kaea preparat dengan ukuran (85 x 25) mm2, dieuci
seeara berturut-turut; pertama dengan air deterjen
untuk menghilangkan adanya kontaminasi senyawa
organik maupun non organik pada permukaan
substrat yang mungkin timbul, lalu dengan air bersih
dan alkohol dalam ultrasonic cleanner, lalu
dikeringkan dalam oven dan selanjutnya disimpan
dalam kotak sampel.

dengan k, adalah suatu konstanta yang tergantung
pada bentuk/geometTi elektroda, Wo adalah jumlah
partikel yang tersputter per satuan luasan target
(a.u/em2), p adalah tekanan gas lueutan (Torr), d
adalah jarak elektroda (em), W adalah rapat lapisan
yang tersputter (A/em2), dan t adalah waktu sputter
(detik). Jumlah partikel yang tersputter per satuan
luasan target dituliskan dalam bentuk persamaan :

(3)

dengan J+ adalah rapat arus ion pada target
(Ampere/m2), e adalah muatan e\ektron (Columb), S
adalah sputter yield, A adalah berat atom dari bahan
target yang tersputter (kg), dan NA adalah bilangan
Avogadro.

Dalam makalah ini juga dilaporkan hasil
pengukuran sifat Iistrik dan optik lapisan tip is
CU!nS2, struktur kristal dari lapisan tipis yang
terbentuk dari pola difraksi sinar-X yang
menentukan orientasi bidang kristalnya, karena nilai

Proses Deposisi Lapisan Tipis CulnS2

Peralatan sistem deposisi yang digunakan
adalah plasma sputtering DC dengan komponen
utama: tabung reaktor plasma, sistem elektrode
yang terpasang sejajar (satu sebagai tempat substrat
dan yang lain sebagai tempat target), sistem eatu
daya tegangan tinggi DC, sistem vakum yang terdiri
dari pompa turbo molekular, rotari dan meter
vakum, sistem pendingin target dan pemanas
substrat dan sistem aliran gas ke tabung plasma.
Pemasangan substrat pada anode dan target pada
katode dalam tabung reaktor seperti terlihat pada
Gambar I, lalu dihampakan menggunakan pompa
rotari dan turbo. Sistem pemanas dan sistem
pengontrol aliran gas diatur sesuai parameter yang
dikehendaki, kemudian eatu daya tegangan tinggi
DC dihidupkan sampai gas terionisasi. Proses
deposisi dilakukan dengan memvariasi waktu
deposisi (15, 20, 30, 45) menit, suhu substrat (I50,
200, 250, 300°C) dan tekanan gas dibuat tetap 1,4 x
10.1 Torr.
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Gambar 1. Skema peralatan plasma sputtering DC.

Apabila target dikenai sinar-X, maka
intensitas sinar-X yang ditransmisikan lebih kecil
dari intensitas sinar datang. Hal ini disebabkan
adanya penyerapan dan hamburan oleh atom-atom
dalam material tersebut. Berkas sinar yang
dihamburkan jika fasenya berbeda maka akan saling
menghilangkan, sedangkan yang mempunyai fase
sarna akan saling menguatkan. Berkas sinar-X yang
saling menguatkan ini disebut berkas difTaksi.
Persyaratan yang hams dipenuhi agar sinar-X yang
dihamburkan merupakan berkas difraksi (hukum
Bragg), yang mana perbedaan lintasan berkas
difraksi sinar-X adalah merupakan kelipatan
panjang gelombang, secara matematis dirumuskan :

Karakterisasi Lapisan Tipis Cu1nS2

a. Sifat Listrik

Besar resistivitas pada lapisan tipis dapat
diukur dengan mengunakan probe empat titik, yaitu
suatu jajaran empat probe diletakkan di atas lapisan
tipis yang diukur resistivitasnya. Kemudian sumber
tegangan dipasang pada dua probe terluar untuk
menghasilkan arus diantara probe dalam, 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 disbanding
kan dengan jarak antar probe resistivitasnya dapat
didekati dengan persamaan[6J:

n A = 2d sin e (5)

p = (1l'Vt)/(I1n2)

p = resistivitas (Om)

V = tegangan (Volt)

I = arus (Ampere)

= teballapisan (m)

b. Struktur Kristal

(4)
Dengan n adalah bilangan bulat 1,2,3, ...., A

adalah panjang gelombang sinar-X, d adalah jarak
antar bidang dan e adalah sudut difTaksi. Berkas
sinar-X tidak hanya dipantulkan oleh bidang
permukaan saja, melainkan juga dipantulkan oleh
bidang-bidang dibawahnya dan keadaan ini mem
bentuk pola interferensi yang saling menguatkan
untuk sudut-sudut yang memenuhi hukum Bragg.
Gejala ini dapat diamati pada grafik hubungan
antara intensitas spektrum karakteristik sebagai
fungsi sudut 28, hal ini yang memberikan informasi
dalam analisis struktur kristal dengan XRD.
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c. SiCat Optik

Karakterisasi sifat optik dilakukan dengan

menggunakan Spektrometer UV-Vis, di mana jika
eahaya dilewatkan pada suatu material maka
sebagian eahaya tersebut dipantulkan (reflected),
disebarkan (scattered), diserap (absorbted) dan

sebagian diteruskan (transmitted). Pada prinsip
dasamya Spektrometer UV -Vis ini adalah mem
bandingkan euplikan dan standar, dalam hal ini
yang digunakan sebagai standar adalah kaca
preparat. Dari spektrum yang didapat menunjukkan
hubungan antara transmitansi dengan panjang

gelombang (Ie), kemudian tebal dari lapisan tipis
dihitung dengan pendekatan persamaan 6:

(6)

dengan d (m) adalah teballapisan tipis, AI (m) danAz

(m) adalah pajang gelombang pada puneak
spektrum pertama dan kedua, sedangkan nl adalah
indek bias lapisan yang dirumuskan :

untuk berbagai variasi parameter ditampilkan pada
Gambar 2 dan Gambar 3. Spektrum pola difraksi
sinar-X hasil pengamatan XRD dan transmitansi

optik dari lapisan CuInSz ditunjukkan pada Gambar
4 dan Gambar 5, sedangkan metode toue-plot untuk
memperoleh lebar energi gap diambil dari grafik
Gambar 6.
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Gambar 2. Grafik resistansi vs waktu depo
sisi, pada suhu substrat 300°C
dan tekanan gas 1,4 x 10.1 Torr.

(8)

Parameter proses sangat berpengaruh

terhadap kualitas hasil pelapisan, parameter yang
divariasi diantaranya adalah waktu deposisi dan
suhu substrat. Dan hasil pengukuran resistansi

C
dengan h adalah konstanta Planck, v =-, B adalah

A

konstanta yang tergantung pada material dan EOpI

adalah eelah energi (eV) dan koefisien absorpsi

a (mol) dapat ditentukan melalui persamaann :

dengan no adalah indek bias kaea (1,5) dan To

adalah transmitansi minimum (%).

Untuk menentukan lebar eelah optik

digunakan metode Toue-plot yang dituliskan
hubungan antara koefisien absorpsi dengan energi
foton dengan persamaan :

Gambar 2 adalah grafik resistansi sebagai
fungsi variasi waktu deposisi, pad a tekanan gas 1.4

x 10-1 Torr. Dari gambar tersebut terlihat bahwa

nilai resistansi terkeeil untuk lapisan tipis CuInS
dieapai pada waktu deposisi 45 menit yaitu sebesar

37,5 kn, merupakan parameter proses deposisi yang
optimum untuk variasi waktu deposisi. Peristiwa ini
terjadi karena bertambahnya waktu deposisi
menyebabkan jumlah partikeI yang tersputter per
satuan luas juga meningkat dan kebolehjadian atom

atom target terdeposit pada perrnukaan substrat
semakin besar. Sejalan dengan bertambahnya
waktu deposisi maka lapisan tipis CulnSz yang

terbentuk juga bertambah rapat dan tebal, sehingga
nilai resistansinya menurun. Pad a waktu deposisi

15 menit diperoleh nilai resistansi sebesar 115 kn,
hal ini kemungkinan partikel hasil sputtering belum
meneukupi untuk terdeposit pada luasan substrat
atau lapisan yang dihasilkan masih san gat tipis,
sehingga nilai resistansinya juga tinggi. Dan jika
waktu deposisi ditambah lagi menjadi 20 menit

maka terjadi penurunan resistansi yang eukup
drastis yaitu 67 kn begitu juga pada waktu deposisi
dinaikkan menjadi 30 menit, ini menggambarkan
bahwa proses penyisipan partikel-partikel tersputter
masih terus terjadi dan keeenderungan menu run
terhadap kenaikkan waktu deposisi. Namun

(9)a = InT
d

dengan T adalalah transmitansi optik (%).

HASIL DAN PEMBAHASAN
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demikian jika waktu deposisi ditingkatkan menjadi
45 menit diperoleh nilai resistansi yang terus
menurun yaitu sebesar 35,7 kQ, hal ini mungkin
proses penyisipan telah mulai jenuh dengan ditandai
penurunan nilai resistansi yang kecil sekitar 2 kQ
jika dibandingkan dengan nilai resistansi pada
waktu deposisi 30 menit.
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70

~ 60
'iijc
J!! 50
II)

.~
0:: 40

°c seharusnya nilai resistansi lapisan diperkirakan
masih akan meningkat lagi karena ukuran butir
cenderung mengecil dan batas-batas butimya
bertambah. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak
bisa dilakukan karena keterbatasan alat pemanas
substrat yang ada.
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Gambar 4. Spektrum pola difraksi sinar-X
hasil pengamatan XRD dari
lapisan CulnSz, pada waktu
deposisi a) 30 menit b) 45 menit,
suhu substrat 300°C, tekanan
gas 1,4 x 10-1 Torr.

Gambar 4 adalah spektrum pola difraksi
sinar-X hasil pengamatan XRD dari lapisan tipis
CulnSz untuk suhu substrat300 °c, tekanan gas
1,4xlO-1 torr dan waktu deposisi 30 dan 45 men it.
Dari Gambar 4a tersebut menunjukkan bahwa telah
terbentuk struktur kristal lapisan tipis yang ber
sesuaian dengan bahan target ditandai terbentuknya
puncak-puncak intensitas difraksi yaitu pada sudut
28 masing-masing sebesar 25,4157; 28,1854 dan
30,5500, ini mengidikasikan struktur kristal InZS3,
CulnSz dan CuSz. Dibanding dengan data JCPDS
CulnSz No. 85-1575 terjadi penurunan jarak antar
bidang dari d(A) = 3,1969 menjadi d(A) = 3.1636
artinya puncak intensitas CulnSz bergeser kesudut
yang lebih besar, dalam hal ini disebabkan karena
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Gambar 3. Grafik resistansi vs suhu substrat,
pada waktu deposisi 45 menit dan
tekanan gas 1,4xI0-1 Torr.

Gambar 3 adalah grafik resistansi dengan
variasi suhu substrat pada waktu deposisi 45 menit
dan tekanan gas 1,4 x 10-1 Torr. Dari Gambar 3
tersebut menunjukkan bahwa pada suhu substrat
150°C resistansi lapisan tipis CulnSz sebesar R = 55
kQ, namun setelah suhu substrat dinaikkan lagi
menjadi 200°C maka nilai resistansinya terus
meningkat menjadi R = 62 kQ. Dalam hal ini suhu
substrat belum memenuhi nilai optimumnya artinya
perenggangan jarak antar bidang atom substrat
belum sebanding dengan jumlah partikel-partikel
yang terdeposit, sehingga terjadi penumpukkan
atom-atom target tersputter tersebut pada permukaan
substrat, sebagai akibatnya hasil lapisannya tidak
rapat/porous dan nilai resistansinya meningkat.
Namun demikian setelah suhu substrat dinaikkan

menjadi 250°C dan 300°C, diperoleh hasil peng
ukuran resistansi masing-masing sebesar R = 42 kQ
dan R = 35,7 kQ. Penurunan nilai resistansi (atau
kenaikan konduktivitas) disebabkan bertambahnya
mobilitas pembawa muatan yang disebabkan dengan
naiknya suhu substrat. Hal ini menggambarkan
proses penyisipan (interstilion) partikel-partikel
tersputter terus terjadi dan atom-atom target
sepenuhnya mengisi rongga-rongga yang terbentuk
akibat pemanasan substrat, kemudian ukuran butir
yang terbentuk juga meningkat sehingga batas-batas
butirannya berkurang, mengakibatkan menurunnya
nilai resistansi. Pada suhu yang lebih tinggi dari 300
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beda perlakuan panas saat pembentuaan kristal
CulnS2' Ditinjau dari intensitas ditTaksi maka
intensitas puncak kristal CulnS2 lebih tinggi
dibandingkan dengan intensitas puncak kristal
kristal In2S3 maupun CUS2, hal ini membuktikan
bahwa struktur kristal CulnS2 dengan orientasi
bidang (1 12) lebih dominan terbentuk dibandingkan
dengan struktur kristal yang lain. Spektrum pola
difraksi sinar-X pada Gambar 4b masih menyerupai
kfIstal-kristal yang terbentuk pada Gambar 4a,
namun intesitas puncak spektrum kristal CUS2lebih
tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pembentukan
kristal CulnS2 telah optimum pada waktu deposisi
30 menit, sedangkan penambahan waktu deposisi
hanya mempengaruhi terbentuknya struktur kristal
CUS2 dengan orientasi bidang (200). Jika titinjau
dari nilai resistansi pada Gambar 2 maka resistansi
minimum lapisan CulnS2 diperoleh pada waktu
deposisi 45 menit sedangkan struktur kristal Cu1nS2
yang optimum pada waktu deposisi 30 menit. Dalam
hal ini kami masih kesulitan untuk mengambil
kesimpulan apakah penurunan nilai resistansi
disebabkan adanya sumbangan kristal-kristal In2S3
dan CUS2, karena kami belum cukup data untuk
menyimpulkan hal tersebut.

menit, hal ini menggambarkan tingkat absorpsi
maksimum diperoleh untuk lapisan tipis CulnS2
pada waktu deposisi 45 menit tanpa memper
hitungan cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan.
Pada waktu deposisi 15 menit maka lapisan CulnS2
yang terbentuk masih sangat tipis, sehingga
memberikan informasi transmitansi optik yang
tinggi. Dan jika waktu deposisi dinaikkan maka
lapisan CulnS2 yang terbentuk juga semakin tebal,
hal itu sesuai dengan tingkat transmitansi yang
ditunjukkan semakin menurun. Ketebalan lapisan
tipis diperoleh dari perhitungan dengan mengguna
kan persamaan 6 dan 7 yaitu untuk lapisan tipis
pada waktu deposisi 45 menit sebesar 834,6 nm,
sedangkan dengan kooefisien serapan lapisan
CulnS2 dihitung dengan menggunakan persamaan 9
diperoleh sebesar 2,3 x 106 m-I pada panjang gelom
bang 8,5 x 10-7 m dalam hal ini besarnya koefisien
serapan sumbangan dari sinar yang dipantulkan/
dipancarkan diabaikan karena terlalu kecil (kurang
dari 2 %).
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Gambar 6. Grafik koefisien absorpsi optik ter
hadap energi foton lapisan tipis
CulnS2 pada suhu substrat 300°C,
waktu deposisi 45 min dan
tekanan gas 1,4)(10-1 Torr.
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Gambar 5. Spektrum transmitansi optik lapis
an tipis CulnS2 untuk berbagai
waktu deposisi pada suhu substrat
300°C dan tekanan gas 1,4 )( 10-1
Torr.
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Gambar 5 menunjukkan spektrum transmi
tansi optik lapisan tipis CulnS2 untuk berbagai

- waktu deposisi pada suhu substrat 300°C dan
tekanan gas 1,4 x 10.1 Torr. Pada waktu deposisi 45
menit diperoleh lapisan tipis CulnS2 yang cukup
tebal, bila ditinjau dari nilai tranmitansi optiknya
yang minimum dibandingkan pada waktu deposisi
yang lainnya. Pada panjang gelombang diatas 500
nm diperoleh nilai transmitansi rata-rata sekitar 45
%,22 %, 19 % dan 14,7 % untuk masing-masing
waktu deposisi 15 menit; 20 menit; 30menit; dan 45

Gambar 6 menunjukkan gambaran grafik
koefisien absorpsi optik terhadap energi foton
lapisan tipis CulnS2 pada suhu substrat 300°C,
waktu deposisi 45 min dan tekanan gas 1,4 x 10-1

Torr. Lebar celah energi (bandgap energy) untuk
lapisan sel surya biasanya berkisar antara 0.8 - 3.5
eV. Dari kurva pada Gambar 6, lebar celah energi
dari lapisan tipis CulnS2 dengan ketebalan 834 nm
yang dievaluasi dari bagian data linier secara
impirik didefinisikan dalam rumusan metode Touc
plot dan diperoleh lebar celah energi sebesar 1,45
eV dan ini diperoleh pada waktu hu = EOpt dari
ektrapolasi data linier (persamaan 8). Pada energi
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foton yang tinggi diperoleh data yang sangat Iinier
dengan korelasi ~ = 0,995 pada energi foton 1,9 
2,7 eV, sedangkan pada energi rendah dibawah 1,9
eV maka data tidak linier lagi hal ini kemungkinan
berhubungan dengan pengaruh adanya kontribusi
keadaan daerah terlokalisasi. Dengan demikian dari
hasil analisa di atas maka lapisan tipis CulnS2
dengan nilai resistansi dalam orde kO, koefisien
serapan cukup tinggi dan mempunyai lebar energi
gap yang cukup memadai jika digunakan sebagai
komponen sel surya.

KESIMPULAN

Dari beberapa hasil pengukuran lapisan tipis
CulnS2 untuk berbagai parameter proses maka dapat
disimpulkan bahwa,

I. Parameter proses deposisi yaitu waktu deposisi
dan suhu substrat sangat mempengaruhi kualitas
hasil deposisi antara lain ketebalan, homogenitas
dan kekuatan lapisan yang terbentuk pada
substrat.

2. Diperoleh nilai resistansi minimum lapisan tipis
CulnS2 sebesar 35,7 kO, yang diperoleh dari
hasil deposisi pada waktu deposisi 45 menit,
suhu substrat 300 DC dan tekanan gas 1,4 x 10-1
Torr .

3. Dapat diperoleh lapisan tipis kristal CulnS2 yang
berorientasi pada bidang (I12) dengan nilai
tranmitansi maaksimum sebesar 14,7 % dan
lebar celah energi sebesar 1,45 eV adalah cukup
layak jika dimanfaatkan sebagai material
absorber dalam sistem solar sel.
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TANYAJAWAB

Bambang Supardiyono

- Apakah resistansi perlu diteliti untuk suhu
substrat> 300 DC, mohon penjelasan.

Bambang Siswanto

- Saya kira masih perlu dilakukan penelifian
resistansi untuk suhu substrat > 300 "c, namun
pada saat ini eksperi.men untuk suhu di atas 300
"c tidak dilakukan khusunya untuk lapisan tipis
CufnS2 dan suhu 300 "c adalah merupakan suhu
yang optimum untuk bahan yang sarna pada
penelitian sebelumnya.

Widarto

- Pada ketebalan berapa preparasi lapisan tipis
CulnS2 yang anda lakukan?

- Apakah dengan ketebalan tersebut sudah
merupakan hasH terbaik.

- Barangkali perlu dilakukan preparasi dengan
variasi tebal lapisan sehingga diperoleh hasil
yang optimum. Mohon penjelasan.

Bambang Siswanto

- Pada ketebalan sebesar 384,6 nm dalam wakfu

deposisi 45 menit.

- Ditinjau dari nilai resistansinya maka ketebalan
fersebut merupakan hasil yang terbaik dengan
resistansi minimum sebesar 35. 7 kQ

- Terima kasih atas sarannya, dengan variasi lvak
tu deposisi tersebut sebenarnya sudah meru
pakan variasi ketebalan namun demikian dalam
hal ini ketebalannya tidak dilakukan pengukuran.
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