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ZnO:Al   

ABSTRAK  

Telah ditumbuhkan lapisan tipis ZnO:Al di atas substrat corning glass 
dengan metode DC magnetron sputtering. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah bagaimana struktur kristal lapisan tipis ZnO:Al yang 
ditumbuhkan diatas substrat corning glass dengan metode dc magnetron 

sputtering  serta karekteristik sifat listrik dan sifat optik, yang meliputi beberapa 
metode antara lain, Pembuatan target ZnO:Al, Penumbuhan film tipis ZnO:Al,  
dan karakteristik film tipis (XRD, resistivitas, dan sifat optik). Hasil karekterisasi 
dan analisis difraksi sinar-X menunjukkan lapisan tipis ZnO:Al yang 
ditumbuhkan dengan temperatur 450 oC memiliki strain yang lebih besar 
dibandingkan dengan lapisan tipis yang ditumbuhkan dengan temperatur 550 oC. 
Puncak difraksi lapisan tipis ZnO:Al dominan pada puncak difraksi (002) pada 
sudut 2θ sekitar 34,2o. Dari analisis sifat listrik (resistivitas) menggunakan 
pengukuran I-V dengan metode empat probe menunjukan lapisan tipis ZnO 
doping Al memiliki resistivitas sebesar (0,62 – 0,65) × 10-3 Ωcm. Resistivitas 
listrik lapisan tipis ZnO menurun dengan adanya penambahan Al dalam proses 
penumbuhan. Resistivitas lapisan tipis ZnO:Al berbanding terbalik dengan 
konduktivitas listrik lapisan tipis ZnO:Al. Dan dari hasil analisis sifat optik 
(transmitansi) lapisan tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan pada suhu 550 oC 
mempunyai transmitansi yang lebih baik, dengan energi gap sebesar 3,2 eV.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini tidak terlepas 

dari rekayasa penggunaan bahan-bahan dalam bentuk lapisan padat tipis (thin 

solid film). Lapisan tipis yang sedang dikembangkan dan diteliti secara intensif 

adalah pembuatan piranti elektronik, seperti sel surya. Sel surya berbasis lapisan 

tipis yang menarik perhatian para peneliti dan kalangan industri adalah sel surya 

silikon amorf (a-Si) dan CuInSe2 (CIS). Sel surya a-Si mempunyai beberapa 

kelebihan yaitu harganya murah, proses pembuatannya lebih efisien dan 

memerlukan sedikit bahan, dapat dibentuk pada substrat kaca, dan metal, namun 

konversi efisiensinya masih rendah dan baru mencapai 13% (Takahasi & Konagai, 

1986). Taraf penelitian yang dilakukan sekarang ini untuk meningkatkan lagi 

konversi efisiensi sel surya a-Si dengan memperbaiki kualitas transparan 

conducting oxide (TCO) sebagai lapisan jendela dan elektroda depan yang 

transparan (Wilson, 1994).   

Zinc Oxide (ZnO) merupakan salah satu  semikonduktor  senyawa  biner   

II - VI yang memiliki energi gap minimum 3,2 eV pada suhu   ruang  dan  pada 

3,4 eV pada suhu  4 K, serta mempunyai struktur kristal heksagonal dengan tipe 

kristal wutrzite. Zinc oxide juga mempunyai sifat istimewa di antaranya ikatannya 

yang sangat kuat, transparansi optik pada daerah tampak, stabilitas eksitron yang 

ekstrim, konstanta piezoelektrik yang besar ( Gao et al, 2004 ). Sesuai sifat- sifat 
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yang dimiliki ZnO, lapisan tipis ZnO telah banyak diaplikasikan dalam 

pembuatan berbagai peralatan di antaranya sebagai transparan conducting oxide 

(TCO), transduser surface acoustic wave (SAW), pandu gelombang optik, light 

emitting diodes (LEDs) dan yang paling baru ZnO diaplikasikan sebagai sel surya. 

Keuntungan zinc oxide dibandingkan semikonduktor pita lebar (wide band 

semiconductor) yang populer sebelumnya (SiC dan GaN) adalah selain karena 

dapat dioperasikan dalam lingkungan bersuhu tinggi, juga mempunyai efisiensi 

kuantum yang lebih tinggi, dan resistansi yang lebih tinggi untuk keadaan radiasi 

energi tinggi. 

Teknologi film tipis untuk rekayasa bahan semikonduktor mengalami 

kemajuan dalam penemuan bahan baru maupun teknik pendeposisiannya. Teknik 

sputtering merupakan salah satu metode dalam pembuatan film tipis yang muncul 

akibat tuntutan kebutuhan. 

Lapisan tipis adalah suatu lapisan yang sangat tipis dari bahan organik, 

inorganik, metal maupun campuran metal-organik (organometallic) yang 

memiliki sifat-sifat konduktor, semikonduktor, superkonduktor maupun insolator 

(Sudjatmoko, 2003). Aplikasi lapisan tipis saat ini telah menjangkau hampir 

semua bidang, baik dalam pembuatan piranti elektronik seperti kapasitor, 

transistor dan teknologi  mikroelektronika, dalam bidang optik untuk pembuatan 

lapisan antirefleksi, maupun dalam bidang mekanik untuk pembuatan lapisan 

keras sebagai bahan pelindung terhadap keausan dan anti korosi. Lapisan tipis 

akan lebih baik kualitasnya jika ditumbuhkan pada substrat yang memiliki 

parameter kisi dan koefisien termal yang sama (Atmono, 2003). 
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Teknologi penumbuhan lapisan tipis sudah berlangsung sejak dahulu. Ada 

beberapa metode yang digunakan dalam deposisi lapisan film tipis, yaitu physcal 

vapor deposition (PVD) dan chemical vapor deposition (CVD), metalorganic 

chemical vapor deposition (MOCVD), dan sputtering. Sputtering sendiri terbagi 

menjadi beberapa proses, diantaranya dc sputtering, dc magnetron sputtering, RF 

sputtering, ECR plasma, dan ion beam sputtering (Suryadi, 2003). Namun pada 

penumbuhan lapisan tipis ZnO teknik yang banyak digunakan adalah chemical 

vapor deposition (CVD), sol-gel, spray pryrolysis, Molecular Beam Epitaxy 

(MBE), deposisi laser, deposisi vacum, dan magnetron sputtering (Chaabouni et 

al, 2003). 

Penumbuhan film tipis ZnO dengan menggunakan metode dc magnetron 

sputtering juga telah dilakukan dengan mengkaji pengaruh temperatur substrat 

dan tekanan gas oksigen (Wahyuni, 2007). Hasil penelitian Wahyuni (2007) 

menunjukkan lapisan tipis ZnO memiliki kristalinitas dan sifat listrik yang lebih 

baik jika ditumbuhkan pada temperatur optimal dan dialiri oksigen. ZnO yang 

ditumbuhkan pada suhu 550 C
Ο  menunjukkan kristalinitas film yang lebih baik. 

Resistivitas lapisan tipis ZnO dengan tekanan oksigen 50 mTorr adalah 0,70 Ωcm. 

Meningkatnya resistivitas atau menurunnya konduktivitas listrik lapisan tipis ZnO 

dipengaruhi oleh berkurangnya kekosongan oksigen dalam lapisan tipis ZnO yang 

tumbuh. Lapisan tipis ZnO telah ditumbuhkan dengan metode sputtering 

(Jhonson, 2003 ). Penelitian ini menngunakan lapisan tipis ZnO dengan doping Al 

yang ditumbuhkan menggunakan metode dc magnetron sputtering yang 

membutuhkan biaya operasional lebih murah dibandingkan dengan metode 
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lainnya. Selain itu alat ini juga sudah dikembangkan dan tersedia di laboratorium 

fisika material jurusan fisika FMIPA UNNES. Reaktor dc magnetron sputtering 

ini telah berhasil digunakan untuk penumbuhan film tipis Ga2O3 yang dilakukan 

oleh Sjahid (2005), Ga2O3 doping Eu oleh Irfan (2007), dan Ta2O5 oleh Wiyanto 

dan kawan-kawan tahun 2004. Hampir semua bahan padat seperti, semikonduktor, 

logam, logam paduan dan keramik dapat ditumbuhkan dengan menggunakan 

metode dc magnetron sputtering. 

Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah ZnO yang didoping 

dengan Al pada substrat corning glass. Analisis komposisi unsur yang terkandung 

dalam lapisan tipis ZnO doping Al menggunakan XRD (X-Ray Diffraction). 

Analisis sifat listrik (resistivitas) dilakukan dengan menggunakan pengukuran I-V 

dengan metode empat probe dan untuk analisis sifat optik menggunakan 

spektrometer UV-vis. 

1.2. Rumusan Masalah     

Permasalahan yang muncul dari uraian di atas adalah bagaimana struktur 

kristal, sifat listrik (resistivitas), dan sifat optik film tipis ZnO dengan didoping Al 

yang ditumbuhkan dengan metode dc magnetron sputtering. 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah menumbuhkan film tipis ZnO:Al di atas 

substrat corning glass serta mempelajari struktur kristal, sifat listrik (resistivitas), 

dan sifat optik film tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan dengan metode dc magnetron 

sputtering.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat dapat memberikan informasi  cara penumbuhan 

lapisan tipis ZnO doping Al dengan metode DC magnetron sputtering dan 

karakteristik  sifat listrik dan sifat optik film tipis ZnO:Al dengan parameter suhu 

deposisi dan tekanan oksigen, sehingga lapisan tipis yang terbentuk dapat 

diaplikasikan dalam bidang mikroelektronik khususnya sel surya. 

1.5. Sistematika Skripsi 

a. Bagian awal skripsi 

  Bagian ini berisi sampul, lembar logo, lembar judul, lembar pengesahan 

kelulusan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, lembar 

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran. 

b. Bagian pokok skripsi 

bagian ini terdiri dari lima bab yang meliputi : 

1. Bab 1. Pendahuluan berisi alasan pemilihan judul yang  melatar-

belakangi masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika skripsi. 

2. Bab 2. Membahas tentang  kajian pustaka yang mendasari penelitian 

ini, yang berisi tentang penjelasan mengenai material ZnO, sifat listrik 

lapisan tipis ZnO, sifat optik ZnO, sifat logam aluminium (Al), cacat 

kristal, proses sputtering dan sistem dc magnetron sputtering 

3. Bab 3. Tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi alur 

penelitian, pembuatan target, perparasi target penumbuhan lapisan tipis 
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ZnO:Al, komposisi yang terkandung dalam lapisan tipis ZnO:Al, 

karakterisasi sifat listrik lapisan tipis ZnO:Al, serta sifat optik dan 

analisis data. 

4. Bab 4. Hasil Penelitian berisi hasil-hasil penelitian dan 

pembahasannya. 

5. Bab 5.   Penutup berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran. 

c. Bagian akhir skripsi 

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Material zinc oxide (ZnO) 

Berdasarkan sifat kelistrikannya, suatu bahan dapat digolongkan menjadi 

empat kelompok yaitu konduktor, isolator, semikonduktor, dan superkonduktor 

yang saat ini sedang diteliti karena aplikasinya yang sangat menarik. Keempat 

jenis sifat bahan tersebut dapat dibedakan menggunakan teori pita (band) yang 

terdiri dari pita konduksi dan pita valensi yang muncul berdasarkan interaksi antar 

gelombang elektron dan juga inti atom. Besarnya antar celah pita dapat 

dimodifikasi dengan berbagiai cara, diantaranya implantasi yang menghasilakn 

donor atau akseptor, memberikan impuritas ataupun dengan mangatur komposisi 

pada saat proses preparasi. Ini berarti bahwa besarnya konduktivitas/resisitivitas 

bisa dikendalikan dengan mudah. 

Lapisan tipis semikonduktror yang berasal dari material target berupa 

logam dan mengikat atom O membentuk semikonduktor oksida logam. Menurut 

Atmono (2003) secara garis besar lapisan semikonduktor oksida logam dapat 

dibagi menjadi empat daerah sebagai berikut: 

a. Lapisan yang tersusun dari muatan ruang, tergantung dari jenis 

lapisan tipis, merupakan akibat dari penambahan atau 

pengurangan charge. 
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b. Surface dari semikonduktor oksida logam, terdiri dari beberapa 

atom pertama pada bidang. 

c. Permukaan semikonduktor oksida logam yang sesungguhnya, 

di mana materi asing berada setelah teradsorbsi. 

d. ”Daging” dari semikonduktor, sering disebut sebagai ”bulk”. 

Bila materi asing terserap sampai kedalam ini, maka proses 

penyerapannya disebut absorbsi. 

Lapisan teratas semikonduktor oksida logam disusun oleh ion-ion oksigen, 

kemudian di bawahnya terisi oleh ion logam. Sisi-sisi logam hanya terisi 

sebagian, ruang tersisa berada pada keadaan seimbang sebagai defect, terbedakan 

antara akseptor dan donor elektron. Tipe pertama yang merupakan point defect 

terjadi bila bahan semikonduktor oksida logam kekurangan ion oksigen pada 

permukaannya, sehingga akan terjadi akumulasi muatan positif karena ion oksigen 

bermuatan negatif, mengakibatkan surface menjadi akseptor elektron. Jenis kedua 

terjadi pada permukaan yang kelebihan ion oksigen, berakibat terbentuknya pita 

donor, menjadi donor elektron. 

Zinc Oxide (ZnO) merupakan  bahan  semikonduktor  paduan  golongan   

II – VI antara oksida logam. Selain sebagai bahan semikonduktor, zinc oxide juga 

merupakan bahan piezoelektrik, fotokonduktif, dan bahan pemandu gelombang 

optik. Zinc oxide mempunyai energi gap minimum 3,2 eV pada suhu ruang dan 

3,4 eV pada suhu 4 K (Gao et al, 2004). Zinc oxide juga mempunyai struktur 

kristal heksagonal dengan tipe kristal wurtize, yang mempunyai simetri 6 mm 
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(Jhonson, 2003). Struktur kristal ZnO  ditunjukkan pada Gambar 2.1. Parameter 

pada sumbu a dan c adalah 3.2495 Å  dan 5.2069 Å. Hal ini bergantung kecilnya 

deviasi setikiometri lapisan yang ditempati oleh atom seng berselang seling 

dengan lapisan yang ditempati oleh atom oksigen. Jarak Zn-O adalah 1.992 Å  

sejajar dengan sumbu c dan 1.973 Å  pada tiga arah lainya dengan susunan 

tetrahedral dari tetangga terdekatnya. Titik leleh zinc oxide sekitar 1980 C
Ο  

(Purwaningsih, 2003). 

 

Lapisan tipis ZnO menunjukan karakteristik yang menarik diantaranya 

ikatan yang sangat kuat, kualitas optik yang baik, stabilitas ekstrim dari eksitron, 

dan peralatan piezoelektrik yang baik. Hal ini melatarbelakangi lapisan tipis ZnO 

banyak dipelajari dan dikembangkan menjadi teknologi yang aplikatif di 

antaranya elektroda pada devais display dan energi sel surya, permukaan dan 

peralatan bulk acustic wave (SAW), peralatan acoustic- optical dan light- emiting 

diode (LED).  

Karena ZnO dapat diproduksi dengan resistivitas yang rendah dan 

transparasinya baik untuk spektrum cahaya matahari (cahaya tampak), maka film 

Gambar.2.1.  Struktur Kristal ZnO 

 AtomZn 

 Atom O 
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tipis ZnO dapat digunakan dalam devais sel surya heterojunction (Wiyanto, 

1993), misalnya sebagai elektroda transparan. Dalam hal ini penerapanya sebagai 

elektroda transparan, texture transparent conducting oxide (TCO) ZnO 

memungkinkan terjadinya hamburan dari cahaya yang datang pada antar muka 

(interface) sehingga lebih banyak foton yang dapat masuk, sehingga dapat 

menghasilkan peningkatan arus rangkaian pendek pada sel surya, sehingga dapat 

meningkatkan efesiensi konversi, sel surya tersebut. Sifat fisis kristal ZnO dengan 

tipe kristal wurtzite ditunjukan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Sifat fisis kristal ZnO dengan tipe kristal wurtzite ( Fan et al, 2005) 

Sifat Fisis Nilai 

Konstanta kisi (T= 300 K) 

0a  

0c  

Kerapatan  

Titik lebur 

Konstanta dielektrik 

Energi gap 

Kosentrasi pembawa intriunsik 

Energi ikat eksiton  

Mobilitas elektron 

Massa efektif elektron 

Massa efektif Hole 

Mobilitas Hole 

 

0.32469   nm 

0.52069   nm 

5.606       g / cm 3  

2248 K 

8.66 

3,4 eV (4K),3,2 eV (RT) 

< 3610 cm  

60 meV 

0.24 

20 cm 2 / V s 

0.59 

5 – 50 cm 2 / V s 

    

Sifat- sifat lapisan tipis ZnO yang menarik antara lain adalah transparansi 

optik pada daerah cahaya tampak, indeks bias yang tinggi, anisotropi dalam 
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struktur kristal, struktur cacat nonstochiometry, energi gap 3.2 eV, konstanta 

piezoelektrik yang besar dan akustoopik yang kuat, koefisien elektrooptik dan 

optik non linier yang kuat (Purwaningsih, 2003). Selain itu ZnO juga mempunyai 

teksture yang baik, (Wiyanto, 1993). Bahan ZnO mempunyai keunggulan di 

antaranya adalah anisotropy dalam struktur kristalnya, ketebalan pita tenaga 

transparansi optikal refraksinya sangat jelas. Pada penelitian Gao et al (2003) 

menyatakan pada tekanan rendah lapisan tipis ZnO tidak seragam, pulau yang 

besar (~ 150 – 250 nm) ditunjukan di antara cluster yang lebih kecil (270 nm). 

Pulau dan cluster ini terdiri dari grain yang lebih kecil (410-25 nm). Pada saat 

tekanan parsial oksigen (ΡO2) dinaikkan sampai 1 mTorr, ukuran grain rata- rata 

meningkat sampai 29 nm, dan pulau besar menghilang ketika tekanan total dan 

tekanan oksigen meningkat. 

2.2. Sifat Listrik Lapisan Tipis ZnO 

Resistivitas dan Konduktivitas adalah besaran-besaran yang merupakan 

parameter dasar dari bahan semikonduktor dan menentukan sifat listrik suatu 

bahan. Besaran ini dapat ditentukan melalui pengukuran arus yang mengalir 

dalam bahan tersebut. Bahan semikonduktor mempunyai dua jenis pembawa 

muatan yaitu elektron dan hole, konduktivitasnya dinyatakan sebagai berikut 

(Kittel, 1976) 

        µ
ρ

σ nq==
1

    atau 
µ

ρ
nq

1
=                                                               (2.1) 

Di mana σ adalah konduktivitas dan ρ adalah resistivitas tergantung pada 

pembawa muatan n, besar muatan q (-e untuk elektron dan +e untuk hole), dan 
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mobilitas pembawa muatan µ. Besarnya hantaran listrik pada bahan 

semikonduktor intrinsik oleh elektron dan lubang (hole), konduktifitasnya 

(Schorder, 1990) adalah : 

       ( )
pn pnq µµσ +=  atau  

( )pe pnq µµ
ρ

+
=

1
                                 (2.2)  

Bahan semikonduktor tipe-n pembawa mayoritasnya adalah elektron sedangkan 

bahan semikonduktor tipe-p pembawa mayoritasnya adalah hole. Pada suatu 

keadaan di mana tidak dapat dibedakan di antara pembawa mayoritas dan 

pembawa minoritas karena kosentrasi elektron dan hole sama. Semikonduktorn ini 

disebut sebagai semikonduktor intrinsik (Rio, 1999).  

Kondisi dalam kristal ZnO dapat ditimbulkan karena komposisi non 

stiochiometric yang disebabkan oleh ion - ion seng (Zn
+2 ) (Wiyanto, 1993). 

Karena kristal berasifat netral, maka kelebihan kation ini dimbangi oleh muatan 

positif dengan jumplah yang sama yaitu dua elektron. Elektron – elektron ini 

bebas bergerak didalam kristal dibawah pengaruh medan listrik luar. Zinc oxide 

yang kelebihan kation (Zn
+2 ) sebagai atom - atom interstitial ini merupakan 

semikonduktor tipe-n, dan yang kelebiahan ion – ion oksigen merupakan 

semikonduktor tipe-p. Bahan ZnO memegang peranan penting dalam aplikasi 

dalam bidang mikroelektronik. Lapisan ZnO yang dihasilkan memiliki sifat – sifat 

yang khas, baik sifat optik, listrik, dan piezoelektriknya. 

Menurut Ogita et al (2001) penambahan tekanan parsial oksigen selama 

penumbuhan film Ga2O3 dapat mengahasilkan film tipis yang memiliki komposisi 

stoikiometri yang sama dengan komposisi stoikiometri targetnyan serta memiliki 
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kristalinitas yang baik. Sifat listrik dari Ga2O3 juga dipengaruhi oleh penambahan 

laju alir oksigen. 

2.3. Sifat Optik Lapisan Tipis ZnO 

Sifat optik menentukan karakteristik film tipis yang ditentukan oleh 

bagaimana interaksi film dengan cahaya. Dengan mengetahui sifat optik dari suatu 

film tipis maka dapat diperoleh beberapa informasi seperti ketebalan, kekasaran 

dan konstanta optik dari film.  Konstanta optik menggambarkan bagaimana 

cahaya tersebut merambat melalui dan terpantul dari material. Seperti yang 

diketahui konstanta optik dapat dihubungkan dengan parameter yang lain, di 

antaranya komposisi dan band gap.  

Sifat optik dari ZnO:Al dapat diketahui dari spektrum refleksi, transmisi dan 

absorpsinya. Spektrum transmisi menunjukkan fungsi transmisi terhadap panjang 

gelombang. Spektrum absorpsi menunjukkan fungsi koefisien absorpsi terhadap 

energi foton cahaya. Nilai transmisi film tipis diperoleh dalam bentuk spektrum 

transmisi (dalam %) terhadap panjang gelombang (λ). Selain itu dapat diketahui 

juga dalam bentuk reflektansi (dalam %) terhadap panjang gelombang (λ). 

Reflektansi tersebut diperoleh manakala substrat yang digunakan bersifat reflektif 

(seperti Si).  

Energi gelombang cahaya dapat diketahui dari panjang gelombang tersebut 

yang dirumuskan sebagai berikut : 

λ

c
hE =      (2.3)  
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dengan E energi gelombang cahaya (joule), h konstanta plank yang besarnya 

6,626 ×10-34 Js, c merupakan kecepatan cahaya dalam ruang hampa (3 x 108 m/s) 

dan λ adalah panjang gelombang cahaya (dalam meter). 

Data transmitansi dapat diperoleh dengan  menggunakkan  spektrometer 

UV-vis yang merupakan perbandingan antara intensitas cahaya setelah melewati 

material semikonduktor (film tipis ZnO:Al) yang akan ditentukan besar 

transmitansinya dengan intensitas cahaya mula-mula yang ditembakkan pada 

material semikonduktor, yang dinyatakan dengan Persamaan sebagai berikut. 

0I

I
T =                             (2.4) 

dengan T menyatakan besarnya transmitansi material semikonduktor (dalam %), I 

merupakan intensitas cahaya setelah melewati bahan dan I0  merupakan intensitas 

cahaya mula-mula, dengan asumsi bahwa besarnya intensitas radiasi berkurang 

secara eksponensial terhadap ketebalan film sehingga dapat dinyatakan dalam 

Persamaan sebagai berikut: 

I = Io exp (-α b) atau          (2.5) 

=
0I

I
exp (-α b )            (2.6) 

dengan Io adalah intensitas cahaya mula-mula yang mengenai sampel, I adalah 

intensitas cahaya yang ditransmitansikan setelah melewati bahan (sampel) dan b 

adalah ketebalan film (Lawrence et al, 1997). Dari data transmitansi yang 

diperoleh dengan menggunakan spektrum UV-vis selanjutnya dihitung besarnya 

koefisien absropsi optik dengan mengsubtitusikan Persamaan (2.3) dalam 

Persamaan (2.5) sehingga diperoleh Persamaan sebagai berikut: 
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T = be α−             (2.7) 

-α b = ln T            (2.8) 

α = 
b

Tln−
            (2.9) 

dengan α merupakan koefisien absropsi optik. Dari data energi cahaya yang 

digunakan dalam pengukuran transmitansi dan besarnya koefisien absropsi optik, 

dapat dibuat grafik hubungan antara energi foton terhadap kuadrat dari koefisien 

absropsi (α2), yang selanjutnya disebut sebagai grafik absropsi, dari kurva pada 

grafik absropsi ini dapat ditentukan lebar celah pita energi.  

Tepi absropsi optik (optical absorbtion edge) pada celah pita energi 

langsung pada material semikonduktor ideal ( bebas cacat ) diasumsikan 

mempunyai Persamaan (2.9) (Lawrence et al, 1997) 

α = α0 (E – Eg)
0,5  (untuk E > Eg )       (2.10) 

dengan E adalah energi foton, (E-Eg) mempunyai satuan eV dan α (koefisien 

absropsi) mempunyai satuan (cm)-1. Pada kenyataannya spektrum absropsi dari 

film tipis ZnO:Al menunjukan yang lebih granual dengan energi dekat celah pita 

energi. Untuk material semikonduktor dengan cacat kristal dan impuritas yang 

tinggi, hubungan  antara  α  dan (E-Eg) mempunyai bentuk eksponensial atau 

sering dinamakan urbach, yang terbentuk di bawah celah pita energi dengan 

persamaan sebagai berikut: 

α = α0 exp 






 −

u

g

E

EE
(untuk E < Eg)       (2.11) 
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dengan Eu adalah besarnya energi urbach dalam (eV). Melalui pendekatan 

asimptotik antara persamaan (2.9) dan persamaan (2.10) diperoleh Persamaan 

sebagai berikut (Lawrence et al, 1997) 

α = α0 (0,5Eu)
0,5 ( )

5,0
2

exp1ln



























 −
+

u

g

E

EE
      (2.12) 

faktor dalam Persamaan (2.8) merupakan fungsi pada Persamaan (2.9) dan (2.11), 

dan Eu; 

α1 = α0 (0,5)EU)0,5          (2.13) 

(Lawrence et al, 1997) 

2.3. Aluminium (Al) 

Alumunium ( aluminum/almunium/alumunium) ialah unsur kimia. 

Lambang aluminium ialah Al, termasuk unsur pada periode 3 dan nomor atomnya 

13, konfigurasi elektronnya [Ne] 3s2 3p1  yang mempunyai massa sebesar 

26,9815386 g·mol−1, mempunyai titik didih sebesar 2792 K (2519 °C, 4566 °F)  

dan titik lelehnya 933,47 K (660,32 °C, 1220,58 °F). Unsur Aluminium 

mempunyai struktur kristal berupa  face center cubix (fcc) dan mempunyai ikatan 

kimia berupa ikatan metalik atau ionik. Aluminium merupakan logam yang paling 

banyak atau berlimpah persedianya. Aluminium merupakan konduktor atau 

penghantar listrik yang baik, hal ini disebabkan karena terdapatnya delokalisasi 

elektron yang bebas bergerak atau berpindah sepanjang padatan atau cairan 

logam. Besarnya resistivitas dari logam aluminium adalah 2.41 µΩcm. 

(Wikipedia, 2008)     
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2.4. Cacat Kristal dan Pembentukan Tingkat Energi 

Permasalahan yang sering muncul dalam pengembangan bahan 

semikonduktor adalah pengaruh cacat dalam bahan. Cacat dapat menjadi 

perangkap bagi muatan pembawa yang berpengaruh pada pembangkitan 

(generation) dan rekombinasi muatan pembawa serta mengurangi lifetime 

sehingga dapat bertindak sebagai pusat hamburan yang membatasi mobilitasnya 

(Zolnai, 2005). 

Ketidaksempurnaan dalam kisi kristal sempurna dinamakan sebagai cacat. 

Cacat yang sering tejadi dalam pembentukan film tipis adalah cacat titik (point 

defect) dan cacat garis (dislocation). Cacat titik merupakan cacat nol dimensi yang 

terdiri dari atom tunggal atau beberapa atom komplek. Cacat titik meliputi 

vacancy, interstitial dan antisite (Morkoc, 1999). Vacancy merupakan cacat yang 

terjadi ketika suatu atom tidak menempati posisi kisi kristal yang sebenarnya 

sehingga terjadi kekosongan. Interstitial terjadi ketika suatu atom menduduki 

tempat yang berbeda dari yang biasanya akibat terjadi penambahan atom. 

Interstitial atom dapat berupa atom yang sama dengan host lattice (self 

interstitial), atau atom asing (foreign atom) yang biasa dinamakan sebagai 

interstitial impurity. Antisite terjadi ketika suatu atom digantikan oleh atom lain 

dalam kisi kristal. Vacancy dan self-interstitial termasuk cacat intrinsik, 

sedangkan antisite dan interstitial impurity merupakan cacat ekstrinsik (Gilmore, 

A..S). Frenkel pair (pasangan Frenkel) Termasuk dalam klasifikasi cacat titik 

yang merupakan cacat karena kekosongan berada dekat dengan self-interstitial 

(Zolnai, 2005). 
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Cacat titik dapat menyebabkan gangguan lokal didalam kristal. Pertama, 

gangguan yang menyebabkan perubahan potensial periodik dalam satu atau 

beberapa unit sel atau yang dinamakan sebagai deep level (keadaan tingkat energi 

yang berada jauh dari energi pita valensi Ev dan pita konduksi Ec ). Ke dua terjadi 

perubahan potensial yang semakin luas, meliputi lebih dari sepuluh unit sel 

dinamakan sebagai shallow level (keadaan tingkat energi yang berdekatan dengan 

Ev dan Ec) (Singh, 1995).  

 Dislokasi merupakan cacat dua dimensi yang terjadi akibat pergeseran 

bagian kristal, dapat berbentuk garis atau ulir. Dislokasi garis dapat digambarkan 

sebagai sisipan satu bidang atom tambahan dalam struktur kristal. Dislokasi ulir 

menyerupai spiral dengan garis cacat sepanjang sumbu ulir di sekitar dislokasi 

terdapat daerah yang mengalami tekanan dan tegangan, sehingga terdapat energi 

tambahan disekitar dislokasi tersebut. Termasuk dalam cacat ini adalah grain 

boundaries (batas butir), stacking faults dan  interfaces (permukaan). Pada batas 

butir, antara dua butir yang berdekatan terdapat daerah transisi yang tidak searah 

dengan pola dalam kedua butiran tadi. Ketidak seragaman orientasi antara butiran 

yang berdekatan menghasilkan tumpukan atom yang kurang efesien sepanjang 

batas. Oleh karena itu atom sepanjang batas butir memiliki energi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan yang terdapat dalam butir. Ketidaksempurnaan kristal 

dalam dua dimensi merupakan suatu batas, batas yang nyata adalah permukaan 

luar. Permukaan dapat dilukiskan sebagai akhir atau batas struktur kristal. 

Koordinasi atom pada permukaan tidak sama dengan koordinasi atom dalam 

kristal. Atom permukaan hanya mempunyai tetangga pada satu sisi saja, oleh 
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karena itu memiliki energi yang lebih tinggi dan ikatannya kurang kuat (Vlack, L. 

V., 1992). 

Diagram pita kristal tunggal bahan semukonduktor terdiri dari pita valensi 

dan pita konduksi yang dipisahkan oleh band gap. Ketika periodisitas kristal 

terganggu karena pengaruh atom dari luar atau cacat kristal menyebabkan 

terbentuknya energi diskret dalam band gap. Pada deep center, tingkat energi ET 

berada dalam bandgap dengan konsentrasi cacat seragam NT impuritas/cm3. 

Gambar 2.3 menjelaskan 4 proses perilaku dinamis dalam deep state yang 

meliputi proses penangkapan dan emisi dari hole dan elektron yang berhubungan 

dengan koefesien emisi dan koefesien penangkapan (probabilitas per unit waktu) 

en, ep, cn, dan cp . 

 

Gambar 2. 2. Diagram pita energi  
 

Peristiwa (a) merupakan proses penangkapan elektron dari EC menuju ET 

dan emisi elektron dari ET menuju EC terjadi pada peristiwa (b). Sedangkan (c) 

merupakan penangkapan hole dari EV menuju ET dan (d) adalah emisi hole dari ET 

menuju EV. Rekombinasi terjadi dari peristiwa (a) diikuti peristiwa (c). Proses 

pembangkitan (generation) terjadi dari peristiwa (b) diikuti peristiwa (d). 

Trapping electron terjadi dari peristiwa (a) diikuti peristiwa (b) dan trapping 

holes terjadi dari peristiwa (c) diikuti peristiwa (d) (Schroder, 1990). 
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2.5. Proses Sputtering dan Sistem dc Magnetron Sputtering  

2.5.1. Fenomena Sputterring 

Sputtering pertama kali diamati dalam sebuah tabung lucutan gas DC oleh 

Grove pada tahun 1852. Grove menemukan bahwa katode tabung lucutan 

tersputter oleh ion-ion dalam lucutan gas, dan material katode terdeposit pada 

dinding dalam tabung lucutan. Pada waktu itu sputtering dipandang sebagai suatu 

fenomena yang tidak dikehendaki karena katode dan grid dalam tabung lucutan 

gas menjadi rusak (Suryadi, 2003) 

Permukaan bahan padat (target) ketika ditumbuk oleh partikel (atom atau 

ion) berenergi tinggi, atom-atom permukaan target tersebut memperoleh energi 

untuk melepaskan diri dan terhambur dari permukaan target. Fenomena 

terhamburnya atom-atom dari permukaan target akibat tumbukan dengan partikel 

(atom, molekul atau ion) penumbuk disebut dengan sputtering  (Konuma, 1992). 

Proses sputtering terjadi karena tumbukan terjadi secara terus menerus 

antara ion-ion penumbuk dengan atom-atom permukaan target. Atom-atom target 

yang terhambur berpindah ke permukaan substrat. Perpindahan atom-atom 

permukaan target pada permukaan substrat menjadi isotropik sehingga terbentuk 

film tipis pada permukaan substrat (Wasa & Hayakawa, 1992). 

2.5.2. Sistem dc Magnetron Sputtering 

Teknik paling sederhana yang digunakan untuk penumbuhan film tipis 

adalah teknik dc magnetron sputtering. Sistem sputtering DC terdiri dari sepasang 

elektroda planar. Salah satu dari elektroda tersebut adalah katoda dingin dan 
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lainnya adalah sebuah anoda. Pada bagian katoda dipasang suatu bahan target dan 

pada bagian belakangnya didinginkan dengan air pendingin, sedangkan substrat 

dipasang sebagai anode. Substrat tersebut dapat dipanaskan menggunakan suatu 

sistem pemanas. Apabila tabung sputter diisi dengan gas Ar (argon) dan pada 

elektrode dipasang beda potensial, maka antara elektrode terjadi lucutan pijar 

(glow discharge). Atom-atom permukaan target yang tertumbuk keluar akan 

menempel pada permukaan substrat sehingga terbentuk film tipis. 

Untuk mencegah terjadi resputering dan meningkatkan derajat ionisasi 

pada film tipis yang terbentuk, maka di bawah target dipasang magnet permanen 

dengan tujuan membuat perangkap elektron dari medan magnet yang dihasilkan. 

Jumlah elektron yang menuju anoda berkurang karena elektron banyak 

terperangkap medan magnet, sehingga effisiensi ionisasi gas argon meningkat. 

Proses sputtering menghasilkan panas pada daerah target, untuk menjaga kekuatan 

magnet agar tidak hilang karena panas maka daerah target dialiri dengan air 

pendingin. Untuk lebih jelasnya sistem reaktor dc magnetron sputtering 

ditunjukkan pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4. 

2.5.3. Hasil Sputtering 

Hasil sputtering merupakan laju pemindahan atom-atom permukaan target 

karena penembakan ion dilambangkan dengan S. Hasil sputtering didefinisikan 

sebagai jumlah rata-rata atom yang dipindahkan dari permukaan target per ion 

penumbuk. Hasil sputtering dirumuskan sebagai berikut (Wasa & Hayakawa, 

1992) : 
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penumbukionion

ndipindahkayangatomatom
S

−Σ

−Σ
=       (2.14)  

Hasil sputtering dapat diukur dengan beberapa metode, antara lain adalah 

berat target yang hilang, penurunan tebal target, pengumpulan material yang 

tersputter, dan mendeteksi partikel-partikel yang tersputter. 

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi hasil sputtering adalah 

sebagai berikut: 

a) Energi partikel yang datang (penumbuk) 

Hasil sputtering berubah terhadap energi partikel atau ion penumbuk 

EI. pada daerah energi rendah mendekati energi ambangnya. Energi 

ambang sputtering sekitar 15-30 eV. Pada energi 100 eV besar S 

sebanding dengan E artinya jumlah atom yang dipindahkan karena 

tumbukan sebanding dengan energi penumbuk. Pada daerah energi ion 

yang lebih tinggi dari 10 keV hasil sputtering tidak dipengaruhi oleh 

hamburan pada permukaan, tetapi oleh hamburan di dalam target sehinga 

hasil sputtering akan menurun. Penurunan hasil sputtering karena partikel 

penumbuk kehilangan energi. Energi yang hilang disebabkan ion-ion 

penumbuk terlalu dalam masuk ke target (Wasa & Hayakawa, 1992). 

b) Material target 

Ion-ion penumbuk dan atom-atom yang terhambur dari permukaan 

target sering bertumbukan dengan atom-atom gas yang digunakan selama 

proses deposisi di dalam tabung reaktor dipertahankan pada tekanan gas 
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rendah. Hasil sputtering dirumuskan sebagai berikut (Wasa & Hayakawa, 

1992): 

)(

)(
105

tIA

W
S =         (2.15)  

dengan W adalah berat target yang hilang selama proses sputtering 

berlangsung (dalam atom), A adalah jumah atom material target, I adalah 

arus ion menuju target (dalam  ampere) dan t adalah waktu penumbuhan 

(dalam detik).  

Hasil sputtering berubah sesuai dengan perubahan jumlah atom material 

target yang digunakan. 

c) Sudut datang ion penumbuk pada permukaan target 

Hasil sputtering berubah dipengaruhi oleh sudut datang ion 

penumbuk terhadap bidang normal bahan target. Hasil sputtering 

bertambah dengan sudut datang  dan maksimum pada sudut antara 600 dan 

800, dan berkurang secara cepat untuk sudut yang lebih besar. Sudut 

tumbukan ion penumbuk juga ditentukan oleh struktur permukaan target. 

d) Struktur kristal permukaan target 

Hasil sputtering dan distribusi sudut partikel-partikel tersputter 

dipengaruhi oleh struktur kristal permukaan material target. Jika material 

target tersusun dari bahan polikristal, maka distribusi menjadi tidak 

seragam. 
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Gambar.2.3 Skema reaksi dalam dc magnetron sputtering (Joshi, 2003) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Penumbuhan lapisan tipis ZnO:Al di atas substrat corning glass dengan metode dc 

magnetron supttering dilakukan di laboratorium FISIKA FMIPA UNNES. Untuk 

analisis  sifat  listrik  ( resistivitas)  melalui  pengukuran I-V dengan metode empat 

probe dilakukan dilaboratorium FISIKA FMIPA UNNES. Analisis struktur 

lapisan tipis ZnO:Al dengan XRD dilakukan dilaboratorium FMIPA UNS dan 

analisis sifat optik dengan Spektrometer UV-vis dilakukan di laboratorium kimia 

ITB. 

Proses penumbuhan lapisan tipis ZnO:Al di atas subtrat corning glass 

dilakukuan  dengan metode dc magnetron supttering. Penumbuhan lapisan tipis 

ZnO:Al dilakukan dengan perbedaan parameter temperatur penumbuhan dan 

tekanan gas oksigen dengan waktu penumbuhan 2 jam. 

Alur penelitian dengan menggunakan metode eksperimen penumbuhan 

lapisan tipis ZnO:Al di atas substrat corning glass dan karakterisasi lapisan tipis 

ZnO:Al yang terbentuk ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar. 3.1. Diagram Alir Penelitian 
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3.1. Alat dan Bahan 

Proses penumbuhan film tipis ZnO:Al dengan menggunakan reaktor dc 

magnetron sputtering yang terdiri atas: 

a. Tabung plasma berbentuk silinder (diameter 30 cm) terbentuk dari 

stainlees steel. Tabung plasma dilengkapi tutup yang dapat dibuka dan 

ditutup. Pada dinding terdapat jendela untuk menggamati plasma, satu 

lubang untuk sistem vakum dan satu sistem untuk sistem masuk gas. 

b. Sumber tegangan DC yang dapat dibangkitkan hingga 800 volt, dengan 

dilengkapi voltmeter, amperemeter serta sistem proteksi terjadinya 

overload (kelebihan arus). 

c. Sepasang elektroda planar berbentuk lingkaran dengan diameter 6 cm yang 

terbuat dari stainless steel. Elektroda disusun  horizontal sejajar di dalam 

tabung plasma dengan katoda terletak di bagian bawah dan anoda di 

bagaian atas, jarak elektroda dapat diatur dengan cara menaikkan dan 

menurunkan batang penyangga. 

d. Sistem pemanas substrat yang terdiri atas elemen pemanas, sumber 

tegangan DC  40 volt, termokopel dan termometer digital. 

e. Sistem pendingin target berupa air yamg dialirkan secara terus menerus di 

belakang katoda oleh pompa air. 

f. Sistem vakum yang terdiri atas pompa rotari dan alat pengukur tekanan 

dalam tabung. Dua buah valve digunakan untuk mengatur pompa yang 

diaktifkan. 

g. Sistem masukan gas untuk mengalirkan gas kedalam tabung plasma.  
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h. Magnet   

Magnet diletakkan dibawah katode. Magnet berfungsi untuk membelokan 

partikel bermuatan akibat dari medan magnet yang mengakibatkan gas 

argon terionisasi. Elektron-elektron yang terkurung dalam medan magnet 

akan mengakibatkan ionisasi pada gas argon. Jumlah ion-ion yang tertarik 

kepermukaan lebih banyak. Semakin banyak ion-ion yang menumbuk 

permukaan target, hasil sputtering semakin meningkat. 

i. Shutter  

Shutter dipasang diantara anoda dan katoda. Shutter ini berfungsi sebagai 

penghalang tumbukan ion dari target menuju substrat, apabila dalam 

proses deposisi belum stabil. 

j. Tabung gas argon dan oksigen 

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah ZnO:Al dengan 

kandungan Al sebesar 2% sebagai target, subtrat corning glass sebagai tempat 

tumbuhnya film tipis, gas argon sebagai gas pensputter, pencuci subtrat (aseton, 

metanol, DI water), dan pasta perak untuk merekatkan subtrat pada anode dalam 

dc magnetron sputtering.   

3.2. Prosedur Penelitian 

3.2.1 Pembuatan Target ZnO doping Al (ZnO:Al) 

Pembuatan target berupa pellet ZnO:Al di buat dari pencampuran serbuk 

ZnO dengan kemurnian 99,99% dan serbuk Al dengan  kandungan Al dalam 

(ZnO:Al) sebesar 2%. Massa total campuran ZnO:Al adalah 10 gram. Mekanisme 

pembuatannya meliputi: penggerusan selama ± 2 jam, pemadatan atau 
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pengepresan dengan sistem pompa hidrolik menjadi pelet  dengan diameter 2,5 

cm, kemudian pelet disintering pada suhu 800 0C selama 2 jam dan didinginkan. 

Pelet ZnO:Al dapat digunakan sebagai target dalam penumbuhan film tipis. 

3.2.2. Preparasi Substrat 

Substrat dibutuhkan sebagai tempat untuk penumbuhan film tipis. Substrat 

sebaiknya mempunyai parameter kisi dan koefisien termal yang hampir sama 

dengan material yamg digunakan sebagai penumbuhan film tipis. Pada 

penumbuhan film tipis ZnO:Al substrat yang digunakan adalah corning glass. 

Substrat corning glass dipotong dengan ukuran kurang lebih (1×1) 2
cm . Setelah 

itu substrat dicuci dengan aseton dan metanol untuk menghilangkan kotoran 

(minyak dan lemak) yang menempel pada permukaan substrat masing-masing 

selama sepuluh menit dan lima belas menit dalam ultrasonik bath. Kemudian 

dibilas dengan DI (De ionized) water untuk menghilangkan oksida-oksida yang 

masih menempel pada substrat. Terakhir substrat dikeringkan dengan 

menyemprotkan gas nitogen ke seluruh permukaan subtrat.   

3.2.3. Deposisi Film Tipis ZnO doping Al 

Penumbuhan film tipis ZnO:Al dilakukan dengan menggunakan metode dc 

magnetron sputtering di laboratorium fisika material FMIPA UNNES. Adapun 

langkah-langkah penumbuhan diuraikan sebagai berikut: 

a. Target ZnO:Al dipasang pada katoda dan substrat Corning glass dipasang 

pada anode dengan pasta perak sebagai perekat. 
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b. Substrat dipanaskan pada temperatur sampai 100 C
Ο  dengan 

menghidupkan catu daya heater untuk mengeringkan pasta perak. 

Kemudian dimasukan kedalam chamber dengan memasang tutup reaktor 

dan reaktor ditutup. 

c. Chamber divakumkan sampai dengan tekanan 0-5 mTorr dengan 

menghidupkan pompa pemvakum serta menghidupkan sistem pendingin  

(pompa air). 

d. Temperatur chamber dinaikan sampai 550 C
Ο  dengan manghidupkan catu 

daya heater pada tetganga 20 volt dan mengatur panel kontrol temperatur. 

e. Gas sputtering ( argon) dialirkan dalam chamber dengan membuka kran 

saluran gas (besarnya sesuai dengan yang diinginkan sebagai parameter 

deposisi.  

f. Menghidupkan tegangan tinggi DC selanjutnya mengatur tegangan pada 

nilai yang diinginkan. 

g. Selanjutnya melakukan pendeposisian dengan parameter temperatur dan 

tekanan gas oksigen dengan waktu penumbuhan selama 2 jam.  

3.3. Karakterisasi Lapisan Tipis ZnO:Al 

3.3.1. Pengujian Struktur Kristal 

Untuk mengatahui struktur kristal suatu bahan, dapat digunakan XRD. 

Difraksi sinar-X (XRD) adalah teknik analitis yang tidak merusak untuk 

identifikasi dan penentuan kuantitatif berbagai kristal dalam bahan (Purwaningsih, 

2003). Dengan menggunakan XRD dapat diketahui jenis-jenis unsur dan senyawa 



31 
 

yang terkandung dalam material, walaupun hanya kualitatif. Informasi langsung 

yang diperoleh dari uji kristal dengan mengguanakan XRD adalah spektrum sudut 

hamburan ( 2θ ) yang digambarkan sepanjang sumbu datar dan intensitas ( I ). 

Dari informasi sudut hamburan dapat ditentukan jarak antar bidang d hkl , yang 

selanjutnya digunakan untuk menghitung parameter kisi, sedangkan informasi 

intensitas dapat diketahui posisi atom-atom penyusunnya (Sujitno, 2003). 

Sinar-X ditembakkan kearah sampel bahan semikonduktor ZnO:Al. 

Elektron akan mengalami difraksi, karena bertumbukkan dengan atom-atom 

bahan. Interaksi antara sinar–X dengan atom dapat ditunjukkan Gambar 3.2. Tiga 

peristiwa setelah terjadi tumbukkan yaitu hamburan, interferensi, dan difraksi. 

Hamburan yaitu peyerapan radiasi penumbuk dan dipancarkan kembali dengan 

arah yang beerbeda. Interferensi adalah superposisi dari dua gelombang atau lebih 

yang terhambur. Sedangkan difraksi adalah interferensi konstruktif dari 

gelombang yang terhambur. Difraksi akan saling menguatkan jika terpenuhi 

Persamaan Bragg 

λθ nd =sin2                (3.1) 

dengan n adalah bilangan bulat, λ  adalah pajang gelombang sinar – X, d jarak 

atom-atom bahan dan θ merupakan sudut difraksi.  
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Gambar 3.2 .Interaksi antara sinar – X denga atom 

3.3.2. Pengujian Resistivitas 

Resistivitas dari semikonduktor didefinisikan sebagai  berikut  (Schroder, 

1990): 

( )
pn pnq µµ

ρ
+

=
1

               (3.2) 

dimana n dan p menunjukkan kosentrasi elektron bebes dan hole, nµ  dan 
p

µ  

menunjukkan mobilitas elektron dan hole. Resistivitas dapat dihitung dari 

perhitungan kosentrasi pembawa dan mobilitas. Untuk menghitung resistivitas 

dapat menggunakan Persamaan (3.5) dengan kosentrasi kedua pembawa dan 

mobilitas kedua harus diketahui. Untuk probe pada medium semi-infinine, seperti 

pada Gambar 3.3, dengan arus masuk melalui probe 4 dan meninggalkan probe 1, 

sehinga tegangan V menjadi: 
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1r  dan 4r  adalah jarak antara probe 1 dan 4. untuk jarak probe dari 21 , ss  dan 3s , 

tegangan pada probe 2 adalah  
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          (3.4)  

dan teganagn pada probe 3 adalah 
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sehingga tegangan total 32 VVV −=  menjadi 
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dari Persamaan 3.5 dapat dihitung resistivitas bahan semikonduktor  

( ) ( )322131 1111

2

ssssss

Iv

+−+−+
=

π
ρ          (3.7) 

Satuan yang digunakan untuk besaran resisitivitas adalah ohm-cm, dengan V 

dalam volt dan I dalam ampere. Untuk kebanyakan probe empat titik jarak antar 

probe adalah 321 ssss ===  sehingga Persamaan 3.6 dapat direduksi menjadi: 
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Gambar 3.3. Skema Probe 

Pengujian resistivitas lapisan tipis ZnO:Al dilakukan dengan 

menggunakan metode probe empat titik, dimana metode ini digunakan untuk 

mengukur resistivitas bahan semikonduktor dalam bentuk sampel bulk atau 

lapisan tipis. Susunan alat probe empat titik ditunjukkan pada Gambar 3.4. Probe 

empat titik terdiri dari empat kawat tungsten yang ditempelkan segaris dengan 

jarak probe serba sama s~ 1 mm. Keempat probe didesain agar dapat digerakan 

naik turun. Gerakan ini biasanya ditompang oleh pegas untuk menghindari 

kerusakan permukaan sempel akibat tekanan yang kuat dari probe. Posisi ujung 

keempat probe harus segaris, sehingga sewaktu diturunkan semua probe dapat 

meyentuh permukaan sempel saat pengujian. Sumber tegangan searah (DC) 

digunakan untuk menyuplai arus (I) yang mengalir diantara dua probe terluar dan 

voltmeter mengukur tegangan (V) yang melewati dua probe bagian dalam 

(Purwaningsih, 2003). 

S S S 

I I 

4 3 2 1 
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Gambar. 3.4 Skema alat probe empat titik (Purwaningsih, 2003) 
 

Suatu jajaran empat probe diletakakn diatas semikonduktor yang akan di 

ukur resistivitas ( ρ ). Kemudian sumber tegangan di pasang pada dua probe 

terluar untuk manghasilkan arus. Sebuah volt meter dihubungkan pada kedua 

probe yang ditengah yang masing-masing berjarak s untuk mengukur tegangan 

jatuh V. Dengan susunan ini resistivitas dapat dihitung sebagi berikut (Rio, 1999): 

I

V
sπρ 2=   (3.9) 

 
3.3.3. Spektrometer UV-vis 

Karekterisasi sifat optik film tipis ZnO:Al dianalisis berdasarkan data dari 

hasil pengukuran dengan menggunakan spektrometer UV-vis. Pengukuran 

spektrometer UV-vis dilakukan di laboratorium kimia ITB. Pengukuran dengan 

menggunakan spektrometer UV-vis diperoleh data perbandingan antara besarnya 
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intensitas cahaya mula-mula (I0) dan intensitas cahaya setelah melewati film tipis 

ZnO:Al (I), dalam bentuk data transmitansi film tipis ZnO:Al, diasumsikan bahwa 

antara transmitansi dan intensitas cahaya yang ditembakan pada film tipis ZnO:Al 

mempunyai hubungan sebagaimana dinyatakan dalam Persamaan: 

T = 
0I

I
          (3.12) 

Dengan T adalah transmitansi film tipis ZnO:Al (dalam %). Data antara 

panjang gelombang (λ) dari cahaya ultraviolet hingga cahaya tampak terhadap 

transmitansi lapisan tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan pada substrat corning glass 

diolah untuk mengetahui bentuk spektrum transmisi film tipis ZnO:Al. Intensitas 

sebelum dan sesudah melewati bahan dapat dinyatakan dalam Persamaan: 

I = I0 exp (-α b)         (3.13) 

selanjutnya mensubtitusi Persamaan (3.12) dalam Persamaan (313) maka 

diperoleh Persamaan: 

T = e-α b                      (3.14) 

-α b = ln T                                                                             (3.15) 

 
b

Tln−
=α               (3.16) 

Dengan  menyatakan koefisien absropsi dari suatu bahan ( film tipis 

ZnO:Al) yang memepunyai satuan (cm)-1 dan b adalah ketebalan bahan dalam cm. 

Grafik absropsi menyatakan hubungan antara energi foton terhadap kuadrat 

koefisien absropsi(α2). Spektrum transmisi menyatakan karakterisasi film tipis 



37 
 

ZnO:Al terhadap panjang gelombang cahaya yang melewatinya terutama jika 

diaplikasikan sebagai TCO (transparent conducting oxide). Besarnya celah pita 

energi film tipis ZnO:Al ditentukan dengan menarik garis ekstrapolasi dari ujung 

kurva spektrum absropsi berpotongan dengan sumbu E. Titik perpotongan 

tersebut menyatakan lebar celah pita energi dari film tipis ZnO:Al. Data tersebut 

dibandingkan dengan data standar dari celah pita energi film tipis ZnO:Al pada 

referensi atau dari data-data penelitian sebelumnya. 

3.4. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini berupa data kualitatif dari hasil 

pengujian XRD serta data kuantitatif dari hasil pengukuran spektrometer UV-vis 

dan pengukuran resistansi serta resistivitas. Analisis data kuantitatif sesuai dengan 

kebutuhan dan berdasarkan persamaan yang diperlukan.  

a) Struktur dan orientasi kristal film tipis ZnO:Al 

Data hasil karakterisasi dengan XRD adalah intensitas dan sudut hambur 

2θ. Analisis data dilakukan dengan bantuan grafik antara intensitas dan sudut 

hambur 2θ. Hasil difraktogram muncul puncak-puncak intensitas pada sudut 

tertentu yang menunjukan bidang kristal tertentu. Dari hasil difraktogram 

dibandingkan dengan data JCPDS (joint committee on powder diffraction standar) 

untuk identifikasi kristal yang terdeposisi pada substrat. Hasil penelitian 

sebelumnya juga dijadikan pembanding dalam analisis data hasil dari karakterisasi 

ZnO:Al dengan XRD. 
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Puncak-puncak intensitas hasil difraktogram menunjukan adanya 

perbedaan  FWHM (full width at haff maximum), ukuran butir (grain size) dan 

kerapatan dislocation (dislocation density) pada film tipis ZnO:Al yang diukur 

pada orientasi tertentu, yang memberikan informasi tentang tingkat kristalinitas 

pada film tipis. FWHM menyatakan tingkat strain pada film, semakin sempit 

FWHM semakin kecil strain yang terjadi pada film (Suryanarayana, 1998). 

b) Penentuan Resisitivitas  

Penentuan nilai resisitivitas lapisan tipis ZnO:Al diukur menggunakan 

metode probe empat titik. Probe empat titik sendiri adalah alat untuk mengukur 

resisitivitas bahan semikonduktor dalam bentuk sampel bulk atau lapisan tipis. 

Informasi langsung yang dapat diperoleh adalah besarnya arus dan teganagn, dan 

nilai resisitivitas lapisan tipis ZnO:Al. Metode dua probe merupakan teknik 

pengukuran untuk mengetahui resisitivitas dari bahan semikonduktor. Besarnya 

nilai resisitivitas dihitung dengan Persamaan (3.11) 

I

rVπ
ρ

2
=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini telah dihasilkan sampel lapisan tipis ZnO:Al yang 

ditumbuhkan di atas substrat corning glass dengan menggunakan metode  DC 

magnetron sputtering. Proses penumbuhan lapisan tipis ZnO:Al dilakukan dengan 

parameter yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1:  Parameter penumbuhan lapisan tipis ZnO:Al dengan perbedaan 
parameter temperatur dan tekanan oksigen. 

 
 Sampel         Tekanan Argon      Tekanan Oksigen      Temperatur   Daya plasma                  

               (mTorr)          (mTorr )               (oC)          (Watt)  

ZnO:Al #1     500                        100           450   37,4 

ZnO:Al #2     500                        100           550   37,4 

ZnO:Al #3     500                          50           550   37,4 

ZnO:Al #4     500             150           550              37,4  

   
Eksperimen ini mempelajari struktur kristal, sifat listrik dan sifat optik 

lapisan tipis ZnO:Al. Hasil penelitian ini dianalisis dengan pengukuran yang 

sesuai untuk mengetahui struktur kristal, sifat listrik dan sifat optik lapisan tipis 

ZnO:Al. Karakterisasi struktrur lapisan tipis diuji dengan uji analisis XRD. 

Teknik XRD dapat memberikan informasi seperti struktur kristal, dan orientasi 

kristal. Analisis struktur dan orientasi kristal dilakukan dengan membandingkan 

hasil difraktogram dari difraksi sanar – X dengan data JCPDS. Sifat listrik 

dianalisi melalui pengukuran I-V dengan metode empat probe. Sifat optik lapisan 

tipis ZnO:Al khususnya transmitansi dianalisis dengan spektrometer UV-vis. 
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4.1. Hasil Karakterisasi XRD 

Sampel lapisan tipis ZnO:Al yang telah dihasilkan dianalisis 

menggunakan analisis XRD. Analisis XRD ini bertujuan mengetahui apakah 

lapisan tipis yang diperoleh telah terbentuk ZnO:Al. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan sumber Cu dan panjang gelombang (λ) 1,54060 Å. Parameter yang 

digunakan pada XRD adalah tegangan operasi 40 kV, dan  pada   rentang    sudut 

10o – 90o. 

Hasil analisis XRD lapisan tipis ZnO:Al dengan variasi temperatur 

substrat  ditunjukkan pada Gambar 4.1. Pola difraksi dan orientasi kristal untuk 

temperatur substrat 450 oC dan tekanan gas oksigen 100 mTorr ditunjukkan pada 

Gambar 4.1(a). Hasil analisis struktur kristal pada lapisan tipis ZnO:Al  teramati  

puncak  pada  sudut 2θ  = 34,23o yang mempunyai nilai hkl (002). Gambar 4.1(b), 

menunjukkan pola difraksi dan orientasi kristal untuk temperatur substrat 550 oC 

dan tekanan gas oksigen 100 mTorr hasil analisis struktur kristal pada lapisan tipis 

ZnO:Al tampak adanya puncak pada sudut 2θ = 31,6o, 34,20o yang bersesuaian 

dengan puncak (100), (002), sedangkan puncak-puncak lainya seperti (101) dan 

(110) tidak teramati dalam lapisan tipis  ini. Pada sudut 2θ = 34,20o mempunyai 

intensitas paling tinggi dengan puncak yang paling dominan pada puncak (002). 

Ketika temperatur substrat 550 oC puncak difraksi mempunyai intensitas yang  

lebih baik atau mengalami peningkatan intensitas pada puncak (002), jika di 

bandingkan dengan temperatur substrat 450 oC. Hal ini menunjukan bahwa pada 

temperatur substrat 550 oC tersebut terbentuk lapisan tipis ZnO:Al dengan tingkat 

kristalinitas yang lebih baik di bandingkan dengan temperatur  substrat 450 oC.   



41 
 

         Gambar 4.1. Spektrum XRD lapisan tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan dengan 

tekanan O2 100 mTorr pada suhu (a). 450 oC dan (b). 550 oC 
 

Hasil analisis XRD lapisan tipis ZnO:Al dengan variasi tekanan oksigen 

ditunjukkan pada Gambar 4.2. Pola difraksi dan orientasi lapisan tipis ZnO:Al 

untuk temperatur substrat 550 oC dan tekanan gas oksigen 50 mTorr di tunjukkan 

pada Gambar 4.2(a). Hasil analisis struktur kristal pada lapisan tipis ZnO:Al pada 

sampel ini  tampak adanya puncak pada sudut 2θ = 31,6o 34,51o, 36,3o dan 56,2o 

yang mempunyai nilai hkl (100),(002), (101) dan (110). Pola difraksi dan orientasi 

kristal untuk temperatur substrat 550 oC dan tekanan gas oksigen 150 mTorr di 

tunjukkan pada Gambar 4.2(c). Hasil analisis struktur kristal tampak adanya 
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puncak-puncak pada sudut 2θ = 31.89o, 34.51o 36.38o dan 56,2o yang  mempunyai 

nilai hkl (100), (002), (101) dan (110). Ketika tekanan O2 di variasi dengan 

temperatur substrat 550 oC puncak-puncak difraksi yang muncul lebih banyak, 

tetapi pada puncak difraksi (002) yang tetap paling dominan.  

 

Gambar 4.2. Spektrum XRD lapisan tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan pada  suhu substrat 
550 oC pada tekanan O2 (a). 50 mTorr, (b). 100  mTorr,  dan (c). 150 mTorr 
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Hasil penelitian dari Chaabouni et al (2003) menyatakan bahwa puncak 

(002) mengindikasikan lapisan tipis terorientasikan pada sumbu-c tegak lurus 

pada bidang substrat. Intensitas puncak (002) meningkat saat temperatur substrat 

meningkat yang mengindikasikan derajat kristalinitas dari lapisan tipis dan dapat 

diasumsikan bahwa saat temperatur substrat tinggi memungkinkan atom-atom 

bergerak stabil. 

Menurut Wasa dan Hayakawa (1996) bahwa pada puncak sekitar 2θ = 

34,4o yang bersesuaian dengan refleksi puncak (002) mempunyai intensitas sangat 

kuat dan memperlihatkan sifat kristal yang bagus dengan butir-butir terorientasi 

ke arah sumbu-c tegak lurus pada permukaan substrat, sedangkan refleksi puncak 

(100) dan (110) menunjukkan butir-butir terorientasi dengan sumbu-c sejajar pada 

permukaan substrat. Puncak (002) tersebut muncul dari difraksi bidang dasar 

ZnO, karena kristal ZnO cenderung tumbuh secara alami berupa batang 

heksagonal yang panjang ke arah sumbu-c (Wasa dan Hayakawa, 1992). 

Pola difraksi sinar- X lapisan tipis ZnO;Al yang ditunjukkan pada 

Gambar 4.1, terlihat intensitas puncak (002) meningkat terhadap kenaikan suhu 

substrat. Hal ini disebabkan karena difusi permukaan yang terjadi dalam lapisan 

semakin bertambah terutama pada suhu substrat lebih tinggi dan mempengaruhi 

peningkatan kristalinitas lapisan tipis ZnO:Al. Peningkatan intensitas puncak 

(002) menunjukan kristal lapisan tipis ZnO:Al menuju orientasi yang bersesuaian 

(preferential orientation), sehingga kristal-kristal yang mempunyai orientasi pada 

puncak (002) bertambah jumlahnya. Menurut Takai (1998), lapisan tipis ZnO:Al 

memperlihatkan orientasi yang bersesuaian dengan sumbu-c tegak lurus pada 
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permukaan substrat yang dipengaruhi oleh kenaikan suhu substrat, sehingga 

puncak (002) menjadi dominan dalam pola difraksinya.  

Hasil analisis difraksi sinar-X pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 

menunjukkan bahwa lapisan tipis yang terdeposisi di atas substrat corning glass 

adalah lapisan tipis ZnO:Al polikristal denga intensitas puncak yang kuat ke arah 

bidang (002), hal ini berarti kristal-kristalnya mempunyai sumbu-c yang tegak 

lurus pada perukaan substrat.  

Menurut hasil penelitian Purwaningsih dkk (2004) bahwa film tipis 

ZnO:Al  ditumbuhkan dengan  menggunakan DC magnetron sputtering di atas 

substrat corning glass dengan variasi suhu substrat dan doping Al (0,20%) 

memiliki struktur polikristal, dengan intensitas puncak paling dominan pada arah 

bidang orientasi (002). Menurut Cao et al (2004) dimana film tipis ZnO (Al, Mn) 

ditumbuhkan menggunakan DC reative magnetron sputtering di atas substrat 

corning glass dengan variasi tekanan oksigen memiliki struktur polikristal, 

dengan arah bidang orientasi (0002).  

Hasil analisis XRD lapisan tipis ZnO:Al pada suhu substrat 550 oC dan 

450 oC dengan tekanan oksigen yang sama yaitu 100 mTorr, dari kedua sampel 

tersebut menunjukkan adanya perubahan FWHM (full width at half maximum) 

lapisan tipis ZnO:Al pada bidang orientasi (002). Sampel ZnO:Al dengan 

temperatur 550 oC dan sampel ZnO:Al dengan temperatur 450 oC memiliki 

FWHM puncak (002) masing-masing 0.4o dan 0.7o. Tingkat strain pada film dapat 

di lihat dari lebar sempitnya FWHM, semakin sempit FWHM semakin kecil strain 

yang terjadi pada film (Suryanarayana, 1998). Berdasarkan parameter kisi 
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lc
θ

λ

sin2
=  (Suryanarayana, 1998), pada puncak (002) untuk temperatur substrat 

550 o C c = 5,2278 Å dengan d = 2,5966 Å  dan  pada  temperatur substrat 450 oC  

c = 5,2336 Å dengan d = 2,61682 Å, sedangkan   menurut   referensi  (Tabel 2.1) 

c = 0,52069 nm. Perbandingan antara paremeter kisi hasil perhitungan dengan 

nilai referensi dapat digunakan untuk menghitung starin bahan yang dirumuskan 

c

c∆  (Jhonson, 2005). Tingkat strain lapisan tipis ZnO:Al pada temperatur substrat 

450 oC adalah 0.005 dan pada saat temperatur substrat 550 oC sebesar 0.004. Hasil 

analisi XRD menunjukkan bahwa temperatur substrat saat penumbuhan 

mempengaruhi FWHM. Pada saat temperatur substrat 550 oC menunjukan hasil 

FWHM puncak (002) lebih sempit dari pada saat tempeatur substrat 450 oC. Hasil 

perhitungan strain secara kualitatif menunjukkan pada saat temperatur substrat 

550 oC memiliki ukuran strain yang lebih kecil di bandingkan saat temperatur 

substrat 450 oC. Pada saat temperatur substrat tinggi kemampuan penyebaran 

atom maupun molekul yang terseputer semakin meningkat, sehingga permukaan 

lapisan tipis yang terbentuk juga semakin rata. 

4.2. Sifat Listrik (Resistivitas) Lapisan Tipis ZnO:Al  

Karakterisasi sifat listrik lapsian tipis ZnO:Al dilakukan menggunakan 

pengukuran I-V dengan menggunakan metode empat probe. Sifat listrik yang 

diukur adalah hambatan jenis (resistivitas) lapisan tipis ZnO:Al yang terbentuk. 

Karakterisasi sifat listrik (resistivitas) dilakukan pada sempel lapisan tipis ZnO 

tanpa doping Al (Wahyuni, 2007) dan ZnO dengan doping Al pada variasi  

temperatur  dan  tekanan oksigen. 
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Berdasarkan Tabel 4.2, resistivitas lapisan tipis ZnO dengan  doping  Al  

yang ditumbuhkan dengan variasi temperatur dan tekanan oksigen mempunyai 

resistivitas yang lebih kecil dibandingkan dengan lapisan tipis ZnO tanpa doping 

Al yaitu besarnya berkisaran (0,62 – 0,65) Ωcm x 10-3, sedangkan lapisan tipis 

ZnO tanpa doping Al mempunyai resistivitas sebesar 0,7 x 10-3 Ω cm (Wahyuni, 

2007). Konduktivitas listrik lapisan tipis ZnO:Al berbanding terbalik dengan 

resistivitas lapisan tipis ZnO:Al. Menurut Cao et al (2003) menyatakan bahwa 

penambahan oksigen selama penumbuhan dapat menurunkan resistivitas. 

Tabel 4.2. Hasil karekteristik sifat listrik lapisan tipis ZnO:Al 
          Sampel         Tekanan Oksigen     Temperatur          Resistivitas    

                                  (mTorr)                      (oC)          Ωcm x 10-3  

      ZnO:Al #1           100            450  0,65 

      ZnO:Al #2           100            550  0,62    

      ZnO:Al #3             50            550  0,64    

      ZnO:Al #4           150            550  0,64               

      ZnO#5  50            550  0,70         

       

Konduktivitas listrik dalam lapisan tipis ZnO dapat timbul karena komposisi  

non stoikiometri yang disebabakan oleh kelebihan ion-ion seng (Zn2+). Karena 

kristal bersifat netarl, maka kelebihan kation ini akan diimbangi oleh muatan 

negatif dengan jumplah yang sama yaitu dua elektron. Elektron – elektron ini 

bebas bergerak di dalam kristal di bawah pengaruh medan luar (Wiyanto, 1993), 

tetapi pada saat ZnO dengan di doping Al, unsur Al akan mensubsitusi Zn. 

Muatan Al yang +3 akan menggantikan unsur Zn yang bermuatan +2. Maka terjadi 

kelebihan muatan +1 pada material ZnO. Sehingga, agar tetap menjaga prinsip 

kenetralan muatan (charge neutrality), maka material secara spontan akan 
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memproduksi elektron yang bermuatan -1, dalam kondisi ini, kenetralan muatan 

(charge neutrality) terpenuhi. Praktisnya, aluminum yang bervalensi 3 

menyumbang satu elektron bebas ketika menggantikan Zn yang elektronnya 

bervalensi 2 (Wilson, 1994). 

Menurut Hasil penelitian Cao et al (2004) menunjukkan bahwa film tipis 

ZnO dengan doping (Al, Mn) yang ditumbuhkan menggunakan DC reactive 

magnetron sputtering dengan konsenstrasi doping Al (1,50%) dan Mn (0,20%) 

dengan tekanan oksigen 0,25-0,32 Pa di peroleh besarnya resistivitas yaitu 3,46 × 

10-4 
Ωcm, sedangkan hasil penelitian Singh et al (2001) menunjukkan bahwa film 

tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan menggunakan pulsed laser ablation dengan 

konsenstrasi doping Al (0.20%) dengan variasi  tekanan oksigen 0,1- 5 mTorr  

pada suhu 300 oC  dan  tekanan  oksigen   1,0 mTorr di peroleh besarnya 

resistivitas yaitu 7,30 × 10-4 
Ωcm. 

4.3. Sifat Optik Lapisan Tipis ZnO:Al 

Hasil karekterisasi melalui pengukuran spektrometer UV-vis dalam 

daerah panjang gelombang (λ) 200-800 nm. Sampel lapisan tipis ZnO:Al yang 

ditumbuhkan di atas substrat corning glass dengan variasi suhu substrat dan 

tekanan oksigen dapat ditentukan sifat optik lapisan tipis ZnO:Al seperti besarnya 

transmitansi optik, celah pita energi (bandgap) dan daerah absropsi. 

4.3.1. Transmitansi Optik Lapisan Tipis ZnO:Al  

Pengukuran transmitansi optik dengan spektrometer UV-vis ditunjukkan 

dengan grafik transmitansi pada Gambar 4.3, Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 nampak 

adanya perubahan transmitansi pada rentang panjang gelombang (λ) 380 nm 
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sampai 800 nm yang merupakan daerah panjang gelombang cahaya tampak. 

Perubahan transmitansi tersebut menunjukan adanya absropsi pada panjang 

gelombang tertentu. Daerah yang mempunyai absropsi paling tajam menunjukan 

puncak absropsi yang terlihat jelas pada energi foton tertentu yang menunjukkan 

besarnya bandgap. Kualitas kristal yang baik dipengaruhi oleh kemiringan grafik 

transmitansi, semakin tajam kemiringanya maka kualitas kristal semakin baik. 
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Gambar 4.3. Grafik transmitansi lapisan tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan dengan 
tekanan O2 100 mtorr pada suhu (a). 450 oC dan (b). 550 oC 
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Gambar 4.4. Grafik transmitansi lapisan tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan   pada 
suhu 550 oC pada tekanan O2(a). 50 mTorr, (b). 100 mTorr, dan  (c). 150 mTorr 
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Gambar 4.5. Grafik transmitansi lapisan tipis ZnO pada suhu 550 0C 

dan tekanan O2 100 mToor 
                               

T
r
a
n

sm
it

a
n

si
 (

%
) 

Panjang gelombang (nm) 

(b) 

(c) 

(a) 



50 
 

Hasil analisis transmitansi optik lapisan tipis ZnO:Al dengan variasi 

suhu substrat ditunjukkan pada Gambar  4.3. Gambar 4.3(a) menunjukkan  

transmitansi optik lapisan tipis ZnO:Al untuk temperatur 450 oC dan tekanan 

oksigen 100 mTorr, besarnya transmitansi  sekitar 25 % lebih kecil dibandingkan 

dengan transmitansi optik untuk temperatur 550 oC dan tekanan O2 100 mTorr 

yang lebih dari 50 % yang ditunjukkan pada Gambar 4.3(b). Hal ini berkaitan 

dengan stoikiometri kristal dari film tipis ZnO:Al, secara kasat mata pada lapisan 

tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan pada suhu lebih rendah pada sampel ZnO:Al 

tampak masih agak kasar dan tidak transparan. Hasil analisis transmitansi optik 

lapisan tipis ZnO:Al dengan variasi tekanan O2 ditunjukkan pada Gambar 4.4. 

Ketika temperatur substrat 550 oC dengan tekanan oksigen di variasi, pada saat 

tekanan oksigen bertambah menjadi 150 mTorr besarnya transmitansi optik 

lapisan tipis ZnO:Al menjadi berkurang yang ditunjukkan pada Gambar 4.4(c). 

Hal ini disebabkan karena ketebalan lapisan tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan pada 

temperatur 550 oC dengan tekanan oksigen 150 mTorr semakin bertambah, 

sehingga menyebabkan transmitansinya berkurang. Menurut singh et al dengan 

meningkatnya ketebalan lapisan tipis maka besarnya transmitansi akan berkurang 

(Singh et al, 2001). Besarnya transmitansi optik lapisan tipis ZnO tanpa doping Al 

lebih rendah jika di bandingkan dengan tansmitansi optik lapisan tipis ZnO:Al 

yaitu besarnya sekitar 45 %, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

penambahan doping Al selama proses penumbuhan lapisan tipi ZnO 

mempengaruhi besarnya transmitansi optik yang ditunjukkan pada Gambar 4.5.  

Lapisan tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan  pada suhu substrat 550 oC dan tekanan 



51 
 

oksigen 100 mTorr menunjukkan kemiringan yang paling tajam, hal tersebut 

berarti dalam eksperimen ini sampel lapisan tipis ZnO:Al pada temperatur 550 oC 

dan tekanan oksigen 100 mTorr mempunyai kualitas kristal yang baik di 

bandingkan dengan sampel yang lainnya.  

4.3.2. Spektrum Absropsi dan Celah Pita Energi (band gap)  

Spektrum absropsi menunjukan besarnya serapan optik film tipis 

terhadap energi foton gelombang yang melewatinya. Plot kuadrat absropsi optik 

(α2) terhadap energi foton dari keempat sampel film tipis ZnO:Al ditunjukan pada 

Gambar 4.6. material ZnO:Al mempunyai celah pita energi langsung (direct 

bandgap). Celah pita energi pada film tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan dengan 

perbedaan suhu dan tekanan oksigen ditentukan dengan mengekstrapolasi grafik 

spektrum absropsi. 

Besarnya celah pita energi lapisan tipis ZnO:Al dan ZnO yang 

ditumbuhkan dengan variasi temperatur substrat dan tekanan O2 di tunjukkan pada 

Gambar 4.6 dan Gambar 4.7, secara berturut-turut besarnya sebagai berikut: 

Lapisan tipis  ZnO:Al  dengan  suhu  substrat 450 oC dan tekanan O2 100 mTorr 

didapat celah pita energi sebesar 3.20 eV. lapisan tipis ZnO:Al dengan suhu 

substrat 550 oC dan tekanan O2 100 mTorr didapat celah pita energi sebesar 3.80 

eV. Lapisan tipis ZnO:Al dengan suhu substrat 550 oC dan tekanan O2 150 mTorr 

didapat celah pita energi sebesar 3,80 eV. Lapisan tipis ZnO:Al dengan suhu 

substrat 550 oC dan tekanan oksigen 50 mTorr didapat celah pita energi sebesar 

3.20 eV. lapisan tipis ZnO dengan suhu substrat 550 oC dan tekanan oksigen 100 

mTorr didapat celah pita energi sebesar 3.30 eV.  
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Gambar 4.6.  Grafik absorpsi flim tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan dengan variasi suhu 
dan tekanan oksigen 
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Gambar 4.7.  Grafik absorpsi flim tipis ZnO 
 

Gambar 4.6, menunjukkan bahwa garfik spektrum absropsi cederung 

eksponensial, hal tersebut berarti film tipis ZnO:Al hasil penumbuhan dalam 

eksperimen ini bukan semikonduktor ideal (bebas cacat), sebab pada kenyataanya 

spektrum absropsi dari film tipis ZnO:Al menunjukan pertambahan  yang lebih 

granual dengan energi dekat celah pita energi. Grafik spektrum absropsi optik film 

tipis ZnO:Al terlihat pada rentang energi lebih kecil dari celah pita energi 

cenderung tidak linier, pada daerah tersebut dikenal sebagai band tail.  

Studi sifat optik lapisan tipis ZnO:Al dan lapisan tipis ZnO dapat 

ditunjukkan pada Tabel 4.3, terlihat pada keempat sampel lapisan tipis ZnO:Al 

yang ditumbuhkan dengan variasi tekanan gas oksigen dan temperatur substrat 

menunjukan bahwa pada saat temperatur substrat 550 oC dan tekanan oksigen 50 

mTorr, lapisan tipis ZnO:Al yang ditumbuhkan diatas substrat corning glass 

mempunyai harga celah pita energi (Eg) sekitar 3,20 eV mendekati harga celah 

pita energi referensi ZnO sekitar 3,4 eV (Mendelung, 1996). Pergeseran harga 

celah pita energi yang kecil, berhubungan dengan penambahan kerapatan 

pembawa, alasan lain pergeseran celah pita energi tersebut disebabkan tingkat 

kristalinitas yang baik dengan penambahan ukuran butiran (Bilgin et al, 2005). 
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Tabel 4.3. Hasil Karakterisasi Sifat Optik Lapisan Tipis ZnO:Al 
dengan Spektrometer. 

Sampel       Tekanan O2 (mTorr)   Temperatur (oC)    Band gap (Eg) eV     α (cm-1) 

ZnO:Al #1     100            450                    3,20                 5,5 x 103 

ZnO:Al #2     100            550                    3,80                 5,2 x 103 

ZnO:Al #3       50            550                    3.20                 6,0 x 103 

ZnO:Al #4     150            550                    3,80                 4,5 x 103 

ZnO #5                100                        550                           3,20                 4,6 x 103 

 

Hasil perhitungan celah pita energi lapisan tipis ZnO:Al dalam 

eksperimen ini menunjukan bahwa sampel lapisan tipis ZnO:Al yang ditumbuhkn 

pada suhu 550 oC dan tekanan oksigen 50 mTorr memiliki pergeseran harga celah 

pita energi sekitar 0,2 eV, harga tersebut paling kecil jika dibandingkan dengan 

sampel lainya, hal tersebut berarti lapisan tipis ZnO:Al tersebut mempunyai 

ukuran butir paling besar sehingga mempunyai pergeseran harga celah pita energi 

paling kecil dengan kerapatan dislocation paling kecil, sehingga memiliki tingkat 

kristalinitas paling baik dengan kualitas kristal yang baik pula dibandingkan 

dengan sampel lapisan tipis ZnO:Al yang lain yang dihasilkan dalam eksperimen 

ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Lapisan tipis ZnO:Al telah berhasil ditumbuhkan pada substrat corning 

glass dengan menggunakan metode DC Magnetron Supttering pada temperatur 

yang berbeda antara 450 oC dan 550 oC. Temperatur substrat selama proses 

penumbuhan lapisan tipis ZnO:Al mempengaruhi struktur kristal lapisan tipis 

yang dihasilkan. Hasil analisis XRD, puncak tertinggi pada sudut 34,2o dengan 

orientasi kristal (002). Ada perbedaan FWHM pada saat temperatur dinaikan, 

pada temperatur substrat 550 oC besarnya 0,4o dengan ukuran strain 0,004 o dan 

temperatur substrat 450 oC besarnya 0,7o dengan ukuran strain 0,005 o.   

 Hasil karekterisasi sifat listrik menunjukkan bahwa resistivitas lapisan 

tipis ZnO berkurang dengan adanya doping Al selama proses penumbuhan. 

Besarnya resistivitas lapisan tipis ZnO dan lapisan tipis ZnO:Al masing-masing 

adalah 0,70 × 10-3 Ωcm dan (0,62-0,65) × 10-3 Ωcm, dengan kata lain 

konduktivitas ZnO meningkat dengan adanya doping Al. Hasil analisis sifat optik 

dengan menggunakan spektrometer UV-vis menunjukkan bahwa dengan adanya 

doping Al mempengaruhi besarnya transmitansi optik ZnO. Pada saat temperatur 

substrat 550 oC mempunyai transmitansi optik yang lebih baik dan mempunyai  

koefisien absrobsi 5,2 x 103 (cm-1), serta mempunyai celah pita energi (band gap) 

yang mendekati dengan harga celah pita energi referensi yaitu sebesar 3,20 eV. 
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B. SARAN 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji tentang sifat listrik 

dan sifat optik lapisan tipis ZnO:Al dengan parameter-parameter yang lain seperti 

(kosentrasi dopingnya atau unsur doping yang lain seperti Mn, tekanan oksigen, 

tekanan argon dan suhu) agar dihasilkan lapisan tipis ZnO:Al dengan kualitas 

yang lebih baik. 
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Lampiran 2. Perhitungan Kosentrasi Doping (Al2O3) pada Target ZnO:Al  2 %  

Bahan    : ZnO (seng oksida) dan Al (III) oksida 

Massa campuran  : 10 gram 

Hasil yang diharapkan : ZnO:Al 2% 

  Berdasarka sistem periodik unsur kimia diketahui Ar Zn = 30, O = 16 dan 

Al = 13. dengan mengetahui Ar (massa atom relatif) masing-masing unsur dapat 

dicari Mr (massa molekul relatif) 

Mr ZnO  = {(1 × Ar Zn) + (1 × Ar O)} = 46 

Mr Al2O3  = {(2 × Ar Al) + (3 × Ar O)} = 74 

Setelah itu menghitung molaritas dengan massa 10 gram  

Mol ZnO =
Mr

ranmassacampu
 = 

46
10

 = 0,2174 mol 

  Kosentrasi doping ZnO:Al merupakan perbandingan jumlah mol doping 

dengan jumlah mol campuran, sehingga mol Al2O3 adalah: 

2 % mol ZnO:Al     =
molZnO

molAl
     

                   0,02      = 
2174,0

molAl
 

       Mol Al  = 0,02 × 0,217 
         = 0,00435 mol 

Massa dari masing-masing bahan (ZnO dan Al2O3) dicampurkan agar 

menghasilkan target ZnO:Al, maka daapt diketahui dengan menggunakan 

hubungan mol dan Mr. Secara matematis dapat dituliskan : 

Σ gram Al2O3  = Σ mol Al × Mr Al2O3 

                                  = 0,00435 × 74 

 = 0,32 gram 

Sedangkan  

Massa ZnO  =  massa total – massa Al2O3 

         = 10- 0,32 

         =  9,68 

Jadi  massa yang dicampurkan agar menghasilkan target ZnO:Al 2 % adalah  ZnO 

= 9,68 gram dan Al2O3 = 0,32 gram 
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Lampiran 3. Perhitungan Strain Lapisan Tipis ZnO:Al dengan Temperatur 

Substrat 450 oC dan 550 oC. 
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Temperatur 550 oC        
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Lampiran 4. Data pengukuran resistivitas sampel# 1 ZnO:Al 

 

pAr = 500 mTorr 

pO2 = 100 mTorr 

Daya plasma = 37,4 watt 

Temperatur substrat = 450 oC 

Waktu penumbuhan = 2 jam 

 

No Tegangan (volt) Arus (mA) 

1 0,03 40 

2 0,04 47 

3 0,06 68 

4 0,08 82 

5 0,1 98 

6 0,12 124 

7 0,14 140 

8 0,16 169 

9 0,19 172 
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Lampiran 5. Data pengukuran resistivitas sampel# 2  ZnO:Al 

y = 970,60x + 8,48 

Grafik V-I 
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pAr = 500 mTorr 

pO2 = 100 mTorr 

Daya plasma = 37,4 watt 

Temperatur substrat = 550 oC 

Waktu penumbuhan = 2 jam 

 

No Tegangan (volt) Arus (mA) 

1 0,03 46 

2 0,04 52 

3 0,06 70 

4 0,08 91 

5 0,1 110 

6 0,12 132 

7 0,14 146 

8 0,16 175 

9 0,19 178 
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Lampiran 6. Data pengukuran resistivitas sampel# 3  ZnO:Al 

y = 1007,2x + 60,6 
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pAr = 500 mTorr 

pO2 =   50 mTorr 

Daya plasma = 37,4 watt 

Temperatur substrat = 550 oC 

Waktu penumbuhan = 2 jam 

 

No Tegangan (volt) Arus (mA) 

1 0,03 44 

2 0,04 50 

3 0,06 70 

4 0,08 88 

5 0,1 106 

6 0,12 130 

7 0,14 146 

8 0,16 172 

9 0,19 175 
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Lampiran 7. Data Pengukuran Resistivitas sampel# 4 ZnO:Al 

y = 976,05x + 15,79 

Grafik V-I 
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pAr = 500 mTorr 

pO2 = 150 mTorr 

Daya plasma = 37,4 watt 

Temperatur substrat = 550 oC 

Waktu penumbuhan = 2 jam 

 

No Tegangan (volt) Arus (mA) 

1 0,03 37 

2 0,04 40 

3 0,06 62 

4 0,08 78 

5 0,1 96 

6 0,12 120 

7 0,14 138 

8 0,16 165 

9 0,19 169 
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