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ABSTRAK 

 

Gallium nitrida (GaN) merupakan bahan semikonduktor yang memiliki 

celah pita energi lebar (3,4 eV) dengan sifat direct band gap yang berpotensi 

untuk membuat piranti optoelektronik seperti LED (light emitting diode), LD 

(laser diode) dan detektor  UV (ultra violet).  

Film tipis GaN ditumbuhkan di atas substrat safir dengan metode dc 

magnetron sputtering. Substrat dietsa dengan campuran larutan H2SO4 : H3PO4 : 

H2O2 dengan perbandingan 3 : 1 : 1 selama 15 menit untuk memperhalus 

permukaan. Proses penumbuhan film tipis GaN dilakukan pada tekanan chamber 

1 Torr selama 3 jam dengan temperatur 650o. Parameter penumbuhan yang 

divariasikan adalah perbedaan ketebalan lapisan penyangga GaN ataupun AlN dan 

daya plasma selama penumbuhan.  

Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa film tipis GaN yang 

ditumbuhkan di atas lapisan penyangga GaN memiliki struktur amorf, sebaliknya 

film tipis GaN yang ditumbuhkan di atas lapisan penyangga AlN memiliki 

struktur kristal yang terorientasi pada bidang (0002) dan (0004). Puncak bidang 

(0002) lebih dominan sehingga kristal mempunyai kecenderungan tumbuh dengan 

derajat orientasi tinggi (highly oriented) sejajar permukaan substrat safir (0001). 

FWHM film tipis GaN di atas lapisan penyangga AlN pada umumnya mempunyai 

lebar lebih rendah dibandingkan tanpa lapisan penyangga yang menunjukkan 

bahwa kualitas film GaN lebih baik. Hasil analisis karakterisasi sifat optik dengan 

spektrometer Uv-vis menunjukkan bahwa film tipis GaN mempunyai nilai 
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transmitansi yang hampir serupa. Celah pita energi film tipis GaN menunjukkan 

nilai mendekati referensi ketika ditumbuhkan dengan ketebalan lapisan penyangga 

yang optimal (sekitar 40 nm) dan dengan daya plasma yang relatif rendah (50 

watt). Dari spektrum absorpsi terhadap energi foton tampak adanya karakteristik 

eksponensial (urbach tail) yang berkaitan dengan adanya impuritas atau dislokasi 

struktur atom dalam film tipis. Energi urbach film tipis GaN di atas lapisan 

penyangga AlN pada ketebalan sekitar 40 nm mempunyai nilai lebih rendah, yang 

menunjukkan bahwa kualitas film GaN yang dihasilkan lebih baik. 

 
Kata kunci: GaN, dc magnetron sputtering, lapisan penyangga, energi urbach 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Sejak ditemukannya silikon (Si) dan germanium (Ge) sebagai material 

semikonduktor, berbagai penelitian dilakukan untuk memperoleh material 

semikonduktor lain melalui tehnik rekayasa. Penelitian tersebut bertujuan 

menghasilkan material semikonduktor dalam pembuatan komponen 

berkualitas tinggi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang 

semakin komplek. Dalam perkembangan teknologi yang berbasis 

elektronika dibutuhkan suatu material dasar berkualitas tinggi untuk 

pembuatan piranti elektronika dan optoelektronika sesuai dengan tujuan 

aplikasi. Penelitian terhadap material Si, II-VI seperti ZnSe, SiC dan 

material III-nitrida seperti GaN, AlN, InN dilakukan dalam upaya 

pembuatan piranti optoelektronika yang berkualitas tinggi. 

Light emitting diode (LED) dan laser diode (LD) merupakan piranti 

optoelektronik yang sedang diminati untuk dikembangkan, baik warna 

ataupun kemampuan yang dimiliki seperti tampilan yang full color, 

indikator full color dan lampu berdaya tahan tinggi (Bernard, 1998). 

Kemajuan dalam bidang optoelektronik yang dicapai dengan menghasilkan 

LED dan LD warna hijau menggunakan material II-VI (Bernard, 1998).  

Waktu hidup yang pendek menghalangi material II-VI digunakan sebagai 

material komersial. Waktu hidup yang pendek disebabkan perambatan cacat 

kristal pada kerapatan 103/cm2. SiC merupakan material dengan celah pita 
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energi (band gap) yang lebar untuk aplikasi LED warna biru dengan 

brightness berkisar 10 - 20 mcd. SiC memiliki sifat indirect band gap (celah 

pita energi tak langsung) yang menyebabkan elektron kehilangan sebagian 

energinya dalam proses rekombinasi yang digunakan  untuk osilasi kisi 

(fonon) (Wolfe et al, 1989). Sifat indirect band gap hasilnya kurang 

menguntungkan untuk aplikasi piranti optoelektronik (Manasreh, 1997) 

karena brightness yang dihasilkan rendah. Selain itu terdapat material lain 

yang telah diteliti mempunyai sifat celah pita energi langsung, yaitu material 

paduan semikonduktor III-nitrida.  

Penelitian terhadap material III-nitrida semakin menarik perhatian 

sejak ditemukan bahwa GaN mempunyai efisiensi yang tinggi sebagai 

material dasar pembuatan LED (Grandjean et al,1996). Material 

semikonduktor III-nitrida terdiri dari tiga jenis, yaitu 1) binnary (GaN, AlN, 

InN), 2) ternary (AlxGa1-xN, InGa1-xN), dan 3) quarternary (AlGaInN) yang 

semuanya memiliki sifat celah pita energi langsung (direct band gap). 

Material III-nitrida mempunyai celah pita energi  yang dapat diatur dari 1,9 

eV - 6,2 eV. Sifat inilah yang digunakan untuk aplikasi piranti 

optoelektronika daerah warna cahaya tampak sampai ultraviolet (Steude et 

al, 1999). Material golongan III-nitrida dengan karakteristik celah pita 

energi yang lebar membuktikan bahwa nitrida berpotensi untuk piranti light 

emitting dengan panjang gelombang pendek (Grandjean et al, 1996). Celah 

pita energi GaN pada temperatur ruang adalah 3,41 eV yang merupakan 

dasar aplikasi piranti optoelektronik, seperti pada pembuatan LED dan LD 
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warna biru-hijau-ultraviolet (Paterson, 1997) dan detektor UV (Shen,1999) 

dengan respon tinggi pada panjang gelombang lebih kecil dari 365 nm. 

Pengembangan fotodetektor UV memperoleh perhatian besar untuk aplikasi 

di bidang industri (deteksi kebakaran dan monitoring proses pembakaran), 

lingkungan (monitoring sinar UV matahari), aerospace (komunikasi satelit 

dan astronomi) dan bidang medis (Yosuke, 2000).   

Selain sifat optik, material GaN juga mempunyai sifat listrik yang 

menarik untuk diteliti. Material GaN memiliki kecepatan saturasi elektron 

yang tinggi, celah pita energi yang lebar, konduktivitas termal yang tinggi 

dan kemampuannya dalam heterojunction sehingga cocok digunakan 

sebagai piranti elektronik daya  tinggi (high power) dan temperatur tinggi 

(Cui et al, 2000). Contoh aplikasi GaN adalah sebagai piranti penguat 

gelombang mikro seperti pada high electron mobility transistor (HMET) dan 

heterostructure field effect transistor (HFET) (Ping, 1998). 

Pembuatan film tipis GaN dapat dilakukan dengan berbagai metode, 

antara lain; metalorganic chemical vapour deposition (MOCVD) (Kim et al, 

1999), molecular beam epitaxy (MBE) (Grandjean et al, 1999), rf plasma-

enhanced chemical vapour deposition (PECVD) (Park et al, 1998), electron-

cyclotron-resonance plasma-excited molecular beam (ERC-MBE) (Murata 

et al, 1998), metalorganic molecular beam expitaxy (MOMBE) (Kim et al, 

2000) dan metalorganic vapor phase epitaxy (MOVPE) (Yamaguchi, 2001).  

Pada penelitian ini, film GaN ditumbuhkan dengan mengunakan metode dc 

magnetron sputtering yang telah ada di Laboratorium Fisika Material 
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FMIPA Unnes. Metode ini relatif lebih sederhana dan lebih murah bila 

dibandingkan dengan metode penumbuhan film tipis yang lain. Metode dc 

magnetron sputtering di laboratorium Fisika Unnes telah digunakan untuk 

penumbuhan film tipis Ga2O3 diatas substrat silikon (Syahid, 2004). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Sugeng (2005) tentang studi pengaruh rasio laju alir gas argon dan 

nitrogen terhadap struktur kristal dan sifat listrik film tipis gallium nitrida 

yang ditumbuhkan dengan metode dc magnetron sputtering. 

Film GaN pada umumnya ditumbuhkan secara heteroepitaksi pada 

substrat safir, silikon karbida (SiC), gallium arsenat (GaAs) dan yang 

lainnya, karena belum tersedia substrat GaN dalam ukuran besar. Salah satu 

penghalang pengembangan GaN adalah karena ketidaksesuaian parameter 

kisi dan koefisien termal antara film GaN dan substrat. Substrat safir dipilih 

karena stabil pada temperatur tinggi               (± 1000 oC), sehingga 

digunakan untuk penumbuhan secara epitaksi berbagai tehnik penumbuhan 

terhadap GaN. Safir dengan sifatnya yang transparan terhadap cahaya 

tampak menjadikan safir ideal untuk beberapa aplikasi fotodetektor (Cui et 

al, 2000). Penggunaan substrat safir selain karena kemampuannya, harganya 

yang relatif murah dibandingkan SiC dan mudah preparasinya, sehingga 

hampir semua material III-nitrida ditumbuhkan diatas substrat safir. 

Penumbuhan film tipis GaN pada substrat safir menemui masalah 

utama yaitu, adanya  ketidaksesuaian parameter kisi antara GaN dan substrat 

safir cukup besar, yaitu sekitar 16% (Bernard, 1998) yang dapat menurunkan 
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kualitas kristal film yang dihasilkan. Permasalahan mengenai 

ketidaksesuaian antara GaN dan substrat safir dapat diatasi dengan 

menggunakan lapisan penyangga (buffer layer) AlN (Jeon et al, 2002) atau 

GaN (Sumiya et al, 2003) yang ditumbuhkan dengan temperatur yang relatif 

rendah. Ketebalan lapisan penyangga akan mempengaruhi kualitas film yang 

dihasilkan. Ketebalan lapisan penyangga yang optimal diperlukan untuk 

memperoleh film tipis yang berkualitas. Oleh karena itu menarik untuk 

dikaji bagaimana pengaruh ketebalan lapisan penyangga terhadap kualitas 

film tipis. Pada penelitian ini digunakan lapisan penyangga AlN. Bahan 

tersebut mempunyai parameter kisi yang lebih dekat dengan safir dibanding 

GaN terhadap safir dan ketebalan AlN tidak terlalu kritis dibandingkan jika 

menggunakan lapisan penyangga GaN (Bernard, 1998). 

Kualitas film GaN yang ditumbuhkan dengan dc magnetron sputtering 

dipengaruhi oleh parameter penumbuhan lainnya, misal daya plasma. Daya 

plasma merupakan salah satu parameter penumbuhan yang menentukan 

atmosfir penumbuhan sehingga berpengaruh pada kualitas film yang 

ditumbuhkan. Pemberian daya plasma yang berbeda akan berpengaruh pada 

energi dan momentum ion penumbuk  Daya plasma yang tinggi akan 

meningkatkan hasil sputtering dikarenakan atom target yang tersputter 

menuju substrat  berada dalam jumlah lebih besar   (Syahid, 2004). 

1.2 Permasalahan 

Pada penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah bagaimana 

pengaruh lapisan penyangga AlN dan perbedaan daya plasma terhadap 
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struktur kristal dan sifat optik film tipis GaN yang ditumbuhkan pada 

substrat safir dengan metode dc magnetron sputtering. Sifat optik yang akan 

dikaji adalah transmitansi dan koefisien absorpsi untuk menentukan celah 

pita energi dan urbach tail. 

1.3 Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah mempelajari pengaruh lapisan 

penyangga AlN dan daya plasma terhadap struktur kristal dan sifat optik 

film tipis GaN yang ditumbuhkan pada substrat safir. Sifat optik yang akan 

dipelajari mencakup transmitansi, koefisien absorpsi, celah pita energi dan 

urbach tail. 

1.4 Manfaat 

 Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi 

mengenai struktur kristal dan sifat optik serta parameter yang mempengaruhi 

penumbuhan, yaitu ketebalan lapisan penyangga AlN dan besarnya daya 

plasma yang optimal untuk memperoleh film tipis GaN yang berkualitas 

serta aplikasinya dalam bidang teknologi, khususnya optoelektronik. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Skripsi ini diawali dengan halaman judul, abstrak, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar gambar dan daftar tabel. Latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika skripsi diuraikan pada pendahuluan di bab I. Bab 
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II dibahas kajian pustaka yang mendasari penelitian ini berisi penjelasan 

mengenai struktur kristal, material GaN, lapisan penyangga, plasma, tehnik 

sputtering, penumbuhan film tipis, sifat-sifat optik. Bab III membahas 

metode penelitian yang dilakukan meliputi alur penelitian, pembuatan target 

GaN, preparasi substrat, penumbuhan lapisan tipis, karakterisasi film tipis 

GaN dan contoh analisis data. Bab IV dibahas mengenai analisis dan 

pembahasan data hasil penelitian. Analisis dan pembahasan hasil penelitian 

meliputi analisis dan pembahasan struktur kristal dan sifat optik film tipis 

GaN terhadap pengaruh lapisan penyangga AlN dan daya plasma. Bab V 

berisi simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk 

penelitian lebih lanjut. Bagian akhir skripsi ini adalah bagian penutup yang 

berisi daftar pustaka bahan kajian pustaka dan lampiran hasil-hasil 

penelitian.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1. Material GaN 

GaN merupakan bahan semikonduktor paduan golongan III-nitrida. 

Jarak antar atomik (atom tetangga terdekat) relatif kecil, sehingga GaN 

mempunyai celah pita energi sebesar  3,4 eV. Ada tiga struktur kristal yang 

terbentuk oleh golongan III-nitrida, yaitu struktur wurtzite (heksagonal), 

zincblande (kubik) dan rocksalt. Karakteristik kristal dari golongan III-nitrida 

tergantung dari kondisi penumbuhannya.  

Konstanta kisi GaN merupakan fungsi dari kondisi deposisi, konsentrasi 

pengotor dan stoikiometri film (Morkoc, 1999). Perbedaan utama antara GaN 

struktur heksagonal dan kubik adalah pada rangkaian tumpukan (stacking 

sequence) bidang atom paket tertutup (closest packed) (Morkoc, 1999). GaN 

struktur heksagonal dengan bidang kristal (0001) arah bidang [0001] (searah 

bidang c) memiliki stacking sequence AaBbAaBb. Ini berarti bahwa terjadi 

penumpukan searah bidang c. GaN struktur kubik dengan bidang (111) arah 

bidang [111] mengalami rotasi dengan sudut sebesar 60o. Hal ini 

menyebabkan GaN struktur kubikmemiliki stacking sequence AaBbCc 

AaBbCc. 

2.2. Struktur GaN Kubik 

 Struktur GaN kubik dihasilkan dari penumbuhan lapisan tipis secara 

epitaksi pada substrat kubik, seperti GaAs, Si dan SiC. Untuk struktur kristal 
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kubik besar a = b = c dan besar sudut untuk masing-masing adalah α = β =  γ 

= 90o. Pada temperatur ruang parameter kisi GaN struktur kubik adalah a 

=4.52 Å. GaN struktur kubik memiliki sel satuan kubik yang mengandung 

empat atom Ga dan empat atom N. Struktur ini memiliki kisi kubus pusat sisi 

(face center cubic). Masing-masing atom pada struktur ini terletak di 

tengahtengah sisi tetrahedron yang memiliki empat atom tetangga 

terdekatyaitu atom-atom yang terletak di masing-masing sudut tetrahedron. 

GaN struktur kubik masing-masing atom Ga berikatan dengan empat atom N 

tetangga terdekat, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1. GaN struktur kubik 

lebih menguntungkan untuk pembuatan piranti elektronik karena sifat simetri 

kristalografi yang tinggi (Okumura et al, 1997) dan tidak mengalami 

polarisasi spontan                   (Yoshida, 2000), tetapi film tipis GaN struktur 

kubik tidak stabil terhadap temperatur tinggi (Manasreh, 1997).  

2.3 Struktur GaN Heksagonal 

GaN dengan struktur kristal heksagonal, masing-masing atom N 

berikatan dengan empat atom Ga tetangga terdekat, seperti ditunjukan pada 

Gambar 2.2. GaN struktur wurzite memiliki sel satuan heksagonal. Untuk 

struktur kristal heksagonal a = b ≠ c, dan besar sudut masing-masing adalah α 

= β =  90o, γ = 120o. Masing-masing sel satuan heksagonal memiliki 6 atom 

dan memiliki dua konstanta kisi, yaitu a dan c. Film tipis GaN yang 

ditumbuhkan pada substrat safir dengan sel satuan heksagonal, memiliki sel 

satuan heksagonal (Nahm et al, 2000). GaN struktur heksagonal memiliki 
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berat molekul 83,728 g/mol. Pada temperatur ruang parameter kisi GaN 

adalah a = 3,1892 ± 0,0009 Å dan c = 5,5180 ± 0,0005 Å. 

Pada temperatur 300K, GaN memiliki indeks bias 2,29. Film tipis GaN 

bersifat insulator jika ditumbuhkan pada tekanan gas nitrogen tinggi dan 

bersifat lebih konduktif jika ditumbuhkan pada tekanan gas nitrogen rendah. 

Ini disebabkan karena ada kekosongan (vacancy) nitrogen pada film tipis GaN 

(Molnar and Moustakas, 1993). 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.4 Substrat  

Kualitas kristal film tipis yang dihasilkan bergantung pada substrat 

yang digunakan dalam penumbuhan film tipis GaN. Film GaN pada umumnya 

ditumbuhkan secara heteroepitaksi pada substrat karena belum tersedia 

substrat GaN dalam ukuran besar. Safir sering digunakan untuk penumbuhan 

material III-nitrida termasuk GaN. Safir bersifat transparan, stabil pada suhu 

tinggi, harganya relatif lebih murah dibandingkan SiC dan tersedia kristal 

tunggal dalam ukuran besar dengan kualitas baik. Penumbuhan di atas safir 

 
Gambar 2.2. Struktur sel satuan heksagonal GaN (Pankove & Moustakas, 

1998:168) 

= Atom N 
= Atom Ga 
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telah menghasilkan kualitas film yang baik dengan kesalahan bidang orientasi 

yang kecil dan tidak menunjukkan fase GaN kubik.  

 Subtrat lain yang dipergunakan dalam penumbuhan film GaN 

adalah SiC, Si, ZnO, GaAs, MgAl2O3 dan quartz. SiC sebagai substrat dalam 

penumbuhan GaN sangat potensial dikarenakan mempunyai struktur 

heksagonal dengan ketidaksesuaian parameter kisi sekitar 3,5 % (Bernard, 

1998) dan koefisien termal yang sesuai dengan GaN. SiC stabil pada 

temperatur tinggi dan mempunyai konduktifitas termal yang baik dan celah 

pita yang lebar. Namun harga SiC sangat mahal dibandingkan safir dan 

beberapa kesulitan dalam preparasi permukaan substrat. Si merupakan kristal 

tunggal yang tersedia dalam ukuran besar dengan harga yang lebih murah 

dibandingkan dengan subtrat lain yang lazim digunakan untuk epitaksi GaN. 

Si mempunyai sifat konduktifitas termal yang baik dan laju etsa yang tinggi. 

Penumbuhan GaN di atas substrat Si agak sulit dilakukan karena adanya 

ketidaksesuaian parameter kisi, struktur kristal dan koefisien termal (Zhou, 

1996). 

 Subtrat ZnO mempunyai struktur yang sama yaitu heksagonal 

terhadap GaN dengan ketidaksesuaian kisi sekitar 2%. Namun ZnO tidak 

tersedia secara komersial dan sulit memperoleh permukaan ZnO yang halus 

dalam pengetsaan. Subtrat GaAs mempunyai sifat tidak stabil terhadap 

kenaikan temperatur  dan celah pita energi yang sempit dengan ketidaksesuain 

kisi 20% (Zhou, 1999). Sifat subtrat GaAs tersebut tidak cocok untuk piranti 

elektronik yang bekerja pada daya dan temperatur tinggi. 
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2.5 Lapisan Penyangga (Buffer Layer) 

Film GaN yang ditumbuhkan secara heteroepitaksi pada substrat safir 

secara langsung akan menghasilkan film yang berkulitas rendah. Kualitas 

lapisan GaN yang dihasilkan dapat lebih baik jika menggunakan lapisan 

penyangga (Li et al, 1995). Fluktuasi mikroskopis dari orientasi kristal dan 

kekasaran dari film GaN yang disebabkan oleh besarnya ketidaksesuaian kisi 

dapat diminimalisir dengan menggunakan lapisan penyangga (Kozawa et al, 

1995) Lapisan penyangga ini akan meningkatkan kualitas lapisan GaN secara 

substansial. Lapisan penyangga adalah suatu lapisan yang digunakan untuk 

mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara substrat dan film tipis yang akan 

ditumbuhkan. Tabel 2.1 menunjukkan perbandingan ketidaksesuaian 

parameter kisi dan koefisien termal dari AlN dan GaN pada substrat safir 

(Al2O3). Penumbuhan film GaN dengan lapisan penyangga telah dilakukan 

dengan metode metalorganic chemical vapour deposition (MOCVD), 

molecular beam epitaxy (MBE) (Morkoc, 1999) dan metalorganic vapour 

phase epitaxy (MOVPE) (Doverspike et al, 1995). Lapisan GaN yang 

ditumbuhkan bersifat sensitif terhadap kondisi penumbuhan, salah satunya 

adalah ketebalan dan temperatur penumbuhan lapisan penyangga (Doverspike, 

1995).  
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Tabel 2.1. Perbandingan Ketidaksesuaian Parameter Kisi dan Koefisien 
Termal dari AlN dan   GaN pada Substrat Safir (Al2O3) 

 

Lapisan Epitaksi Substrat Ketidaksesuaian 
Termal 

Ketidaksesuaian Kisi 

AlN Safir (Al2O3) -28% 
 

13.3% 

GaN 
 

-23% 
 

16.1% 
 

(Saxler et al, 1993) 

 

Lapisan penyangga yang digunakan untuk mengatasi ketidaksesuaian 

(mismatch) antara substrat dan film yang akan ditumbuhkan harus mempunyai 

parameter kisi dan koefisien thermal yang relatif sama. Tabel 2.2 

menunjukkan perbandingan parameter kisi dan koefisian termal pada GaN, 

AlN dan safir. Material yang sering digunakan sebagai lapisan penyangga 

pada penumbuhan film GaN adalah AlN (Jeon et al, 2002) atau GaN (Sumiya 

et al, 2003). Kondisi penumbuhan lapisan penyangga, seperti ketebalan, 

temperatur penumbuhan dan rasio III/V, merupakan faktor penting yang 

menentukan kualitas film GaN (Lee et al, 1996). Pada material lapisan 

penyangga GaN mempunyai struktur heksagonal dengan rentang tebal yang 

kritis antara 200-250 Ǻ untuk menghasilkan film tipis GaN yang berkualitas 

tinggi (Bernard, 1998). AlN juga mempunyai struktur kristal yang sama, yaitu 

heksagonal, tetapi dengan parameter kisi yang lebih dekat antara GaN dan 

safir. Penumbuhan film tipis GaN yang berkualitas baik menggunakan lapisan 

penyangga AlN dapat dilakukan pada rentang penumbuhan yang lebar sekitar 

400 Ǻ (Bernard, 1998).  

Safir (Al2O3) 
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Tabel 2.2. Perbandingan Parameter Kisi dan Koefisian Thermal pada GaN, 
AlN dan  Safir. 

  
              (Perry et al, 1997) 

Penumbuhan lapisan penyangga pada MOCVD dan MBE menggunakan 

temperatur yang rendah, untuk AlN digunakan temperatur sekitar 480-600oC 

agar terjadi optimalisasi transisi antara substrat dan film tipis yang akan 

ditumbuhkan (Morkoc, 1999). Optimalisasi transisi ini meliputi kerapatan inti 

yang tinggi (laju nukleasi) dan fleksibilitas terhadap arah penumbuhan kristal 

yang bergantung pada temperatur penumbuhan. Pada proses penumbuhan film 

tipis di atas substrat yang menggunakan lapisan penyangga (proses epitaksi) 

melalui dua tahap, yaitu tahap pertama pada temperatur rendah untuk 

menumbuhkan lapisan penyangga dan tahap kedua pada temperatur yang 

tinggi untuk penumbuhan film utama                    (Morkoc, 1999).  

Mekanisme penumbuhan film GaN di atas lapisan penyangga 

berpengaruh pada kerapatan nukleasi (Gb.2.3.a). Nukleasi akan tumbuh 

membentuk pulau-pulau kecil heksagonal, seperti pada saat GaN ditumbuhkan 

pada safir. Pulau-pulau berkembang secara lateral dan terjadi penggabungan 

(coalesence) (Gb.2.3.b&c). Mekanisme penggabungan pulau-pulau 

heksagonal menimbulkan pertumbuhan dua dimensi. Pada akhirnya 

permukaan substrat dipenuhi film GaN secara merata (Gb.2.3.d). Morfologi 

Material Parameter Kisi (Å) Koefisian thermal (x 10-6K-1) 
GaN a=3.1891   

c=5.1855 
5.59 
3.17 

AlN a=3.1120 
c=4.9820 

4.15 
5.27 

Safir a=4.7580 
c=12.990 

7.50 
8.50 
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permukaan dari film yang ditumbuhkan tanpa lapisan penyangga akan 

didominasi oleh pulau-pulau heksagonal yang tidak homogen, yang nampak 

terpisah satu dengan yang lainnya yang disebabkan karena ketidaksesuaian 

konstanta kisi antara GaN dan substrat.   

 

                              

 

2.6. Sifat Optik 

Sifat-sifat optik film GaN dapat dipelajari melalui spektrum transmisi 

dan absorpsi. Sifat optik tersebut penting untuk mengetahui interaksi material 

dengan cahaya datang. Spektrum transmisi menunjukkan fungsi transmitansi 

terhadap panjang gelombang. Spektrum absorpsi menunjukkan fungsi 

koefisien absorpsi terhadap energi foton cahaya.  Ketika cahaya datang pada 

semikonduktor, terjadi fenomena optikal yaitu absorpsi, refleksi dan transmisi. 

Nilai transmitansi film tipis diperoleh dalam bentuk spektrum transmisi  

(dalam %) terhadap panjang gelombang (λ). Hubungan antara panjang 

Gambar 2.3. Mekanisme penumbuhan GaN diatas lapisan penyangga 
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gelombang dengan energi gelombang cahaya dirumuskan secara matematis 

seperti persamaan 2.2. 

 
λ
chE =                                     (2. 2) 

  E = Energi gelombang cahaya (Joule) 

     h = Konstanta Planck (6,626. 10-34 Js) 

     c = Kecepatan cahaya dalam ruang hampa (3. 108 ms-1) 

     λ = Panjang gelombang cahaya (m) 

 Adapun hubungan antara transmitansi dengan absorptansi dapat 

diturunkan dari persamaan 2.3. 

oI
IT =               (2.3) 

  T = Transmitansi (%) 

     I = Intensitas cahaya mula-mula. 

     I0= Intensitas cahaya setelah melewati film tipis 

        xeT α−=                                 (2.4) 

  α = Koefisien absorpsi linier (cm-1) 

x = Tebal film tipis (meter) 

     
Tx ln−=α

                                (2.5) 

    
x

Tln−
=α                        (2.6) 

Foton yang berenergi tinggi dalam semikonduktor akan terabsorpsi 

oleh elektron yang bertransisi dari kondisi pita valensi yang penuh ke pita 
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konduksi yang kosong. Energi yang lebih rendah dari celah pita energi 

terlarang akan diabsorpsi dikarenakan formasi transisi eksiton dan elektron 

yang berada di antara kedudukan pita energi dan impuritas. Transisi dari 

pembawa bebas dalam pita energi menghasilkan absorpsi yang kontinyu. 

Peristiwa absorpsi akan bertambah dengan berkurangnya energi foton. Kisi 

kristal pada semikonduktor juga dapat menyerap radiasi pada peristiwa optik 

fonon dengan melepaskan energi.  

Transisi optik pada proses absorpsi terdiri dari dua jenis, yaitu transisi 

langsung (direct band-to-band transition) dan transisi tidak langsung (indirect 

band-to-band transition). Transisi elektron secara langsung ditentukan oleh 

energi foton dan struktur pita energi (Wolfe et al, 1989). Pada transisi elektron 

secara tidak langsung terjadi absorpsi atau emisi dari fonon. Penambahan 

derajat kebebasan oleh fonon akan menyebabkan transisi dapat terjadi lebih 

banyak lagi pada suatu kedudukan pita energi. 

Secara matematis, jika semikonduktor sempurna tanpa cacat, celah pita 

energi dapat ditentukan dengan persamaan 2.7. 

5,0)()( EgEE o −=αα    , E > Eg.                              (2.7) 

dengan α (E) adalah koefisien absorpsi film tipis GaN, E adalah energi 

foton, Eg adalah celah pita energi (Lawrence & Jeremiah, 1997). Besar 

koefisien absorpsi untuk material yang baik adalah 104-105 (cm-1). Celah pita 

energi film tipis GaN dapat ditentukan dengan menarik garis linear dari 

puncak kurva Eg- α2 sampai berpotongan dengan sumbu E (α2 = 0). 
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Pada grafik antara celah pita energi dengan kuadrat E dapat  

menunjukkan nilai energi urbach (urbach tail). Energi urbach merupakan 

kemiringan kurva spektrum absorpsi. Energi urbach terbentuk karena ada 

cacat kristal atau konsentrasi impuritas yang tinggi dan bergabung ke dalam 

pita konduksi atau pita valensi. Ketika semikonduktor kelebihan doping terjadi 

penyempitan celah pita energi. Dalam hal ini, susunan kisi mengalami 

kerusakan disebabkan atom impuritas. Atom impuritas berdistribusi secara 

random dan berfluktuasi secara acak pada tepi pita energi dan menyebabkan 

terjadinya ekor pada pita energi, seperti terlihat pada Gambar 2.4. Efek ini 

menghasilkan tepi absorpsi eksponensial dalam bahan (Sugianto, 2004). Besar 

kecilnya nilai energi urbach, sebanding dengan kualitas dari film tipis yang 

dihasilkan. Stoikiometri dari film yang ditumbuhkan akan berpengaruh pada 

penambahan jumlah kedudukan terlokalisasi pada pita energi. Kerapatan 

kedudukan dari ekor pada umumnya mencapai tingkat energi terlarang, yang 

dapat mempersempit celah pita energi optik (Muller et al, 2006).  

Secara matematis, persamaan celah pita energi semikonduktor yang 

terdapat cacat seperti pada persamaan 2.8, yaitu : 

                                ]/)[(exp)( 1 uEEgEE −=αα                                          (2.8) 

dengan Eu adalah energi urbach (eV) dan Eu dapat dicari dengan 

menggunakan persamaan 2.9 (Lawrence & Jeremiah, 1997) 

                        })]/)(2[exp1ln{()5.0()( 5.05.0
uuo EEgEEE −+=αα              (2.9) 
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                                      Gambar 2.5. 
Spektrum absorpsi optik pada penumbuhan AlxGa1-xN pada sapphire dengan 
MOCVD. Grafik dengan garis penuh merupakan celah pita energi dengan 
fungsi })]/)(2[exp1ln{()5.0()( 5.05.0

uuo EEgEEE −+=αα . Grafik di 
atasnya merupakan celah pita energi dengan fungsi 

]/)[(exp)( 1 uEEgEE −=αα . Grafik di bawahnya merupakan celah pita 
energi dengan fungsi 5,0)()( EgEE o −=αα .

Energi Foton (eV) 

Gambar 2.4. Distribusi impuritas  
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2.7. Plasma 

 Plasma merupakan materi fase keempat (setelah padat, cair dan 

gas) yang terdiri dari elektron, ion dan molekul netral yang mempunyai sifat 

quasineutral dan kolektif (Grill, 1993). Plasma dibedakan menjadi dua, yaitu 

plasma suhu tingi dan plasma suhu rendah. Plasma suhu tinggi dipelajari 

dalam rangka pembuatan reaktor fusi untuk pembangkit tenaga yang ramah 

lingkungan. Plasma suhu rendah diantaranya digunakan dalam proses 

sputtering, plasma etching dan pembuatan ozon yang berguna dalam bidang 

teknologi pangan dan lingkungan (Suryadi, 2003).  

 Plasma terdiri dari partikel-partikel bermuatan. Pada saat partikel 

bermuatan bergerak, maka akan memungkinkan terjadinya konsentrasi muatan 

positif atau negatif di suatu titik yang akan mengakibatkan timbulnya medan 

listrik. Gerakan partikel bermuatan akan menimbulkan arus listrik sehingga 

timbul medan magnet. Medan listrik dan medan magnet ini akan 

mempengaruhi gerak partikel-partikel bermuatan yang berada di tempat lain. 

 Jika dalam gas terdapat dua daerah konsentrasi muatan A dan B 

yang berjarak r, maka gaya Coulomb yang diberikan oleh A kepada B akan 

berkurang sebanding dengan 1/r2. Gaya Coulomb yang berjangkau panjang 

akan menyebabkan kelakuan kolektif. Sifat kolektif berarti partikel plasma 

dengan muatan sejenis akan mengumpul dan terpisah dengan partikel dengan 

muatan berlawanan, di samping itu gerak partikel bermuatan tidak hanya 

ditentukan oleh kondisi lokal, tetapi juga ditentukan oleh kondisi plasma di 

tempat lain. 
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 Plasma mudah dipengaruhi oleh tegangan listrik dari luar. Jika kita 

masukkan dua elektroda penghantar yang dihubungkan dengan sumber 

tegangan ke dalam plasma (Gambar 2.4), kedua elektroda akan menarik 

partikel yang mempunyai muatan yang berlawanan dengan dirinya. Awan 

elektron dengan cepat akan mengelilingi elektroda positif dan awan ion positif 

akan mengelilingi elektroda negatif. 

Jumlah ion dalam plasma relatif sama dengan jumlah elektron, 

sehingga plasma dikatakan quasineutral. Dalam plasma, gaya elektromagnetik 

memegang peranan yang cukup penting, sehingga tumbukan antara partikel 

bermuatan dengan partikel netral tidak berpengaruh. Pergerakan Elektron dan 

ion dalam plasma tidaklah statis, tetapi selalu bergerak secara acak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluks partikel dalam plasma dapat dinyatakan dengan persamaan 2.10 

(Suryadi, 2003), yaitu : 

vnJ
4
1

= ………….(2.10) 

dengan n adalah jumlah ion dan v adalah kecepatan ion.  

Plasma 
     +++ ++  ++ ++ 
   +++            ++ 
   +++              ++ 
   ++ ++  +++ ++ 

+ 

Gambar 2.6. Elektroda akan menarik partikel dengan muatan yang berlawanan 

dengan dirinya. (Suryadi, 2003) 
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Persamaan 2.10 berlaku untuk ketiga komponen di dalam plasma, 

yakni elektron, ion positif dan molekul netral (tereksitasi). Dalam 

kesetimbangan termodinamika, fluks elektron jauh lebih besar 

dibanding dengan fluks ion. Hal ini disebabkan oleh massa elektron 

yang lebih kecil dibanding massa ion, sehingga pergerakan elektron 

lebih cepat daripada pergerakan ion.  

 Je ≈ 38 mA/cm2 

 Ji  ≈ 21 μA/cm2   

Proses interaksi partikel-partikel dalam plasma sangat rumit karena 

menyangkut partikel-partikel netral dan partikel bermuatan dengan 

jangkau kecepatan yang sangat lebar. Interaksi yang terjadi dapat 

dibedakan menjadi proses tumbukan elastis dan non elastis. Tumbukan 

elastis terjadi bila tenaga partikel yang berinteraksi lebih kecil 

dibandingkan dengan tenaga internal masing-masing partikel. Pada 

proses ini berlaku hukum kekekalan momentum dan energi kinetik. 

Pada tumbukan non-elastis tidak berlaku hukum kekekalan momentum 

dan energi kinetik, karena ada sebagian energi yang diubah menjadi 

energi internal partikel. Tenaga internal atom atau molekul dapat 

berupa energi eksitasi, ionisasi, vibrasi, rotasi dan disosiasi. ........        

2.8. Sputtering 

Permukaan material 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 
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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 ketika muncul lucutan listrik pada ruang 

antara katoda dan anoda dan 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. 

Hasil sputtering dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu material 

target, energi ion penumbuk, sudut tumbukan ion penumbuk dan struktur 

kristal target             (Wasa & Hayakawa, 1992). 

Keunggulan metode sputtering ialah sebagai berikut: (a) lapisan 

yang terbentuk mempunyai komposisi yang serupa dengan bahan target, (b) 

kualitas, struktur dan keseragaman hasil lapisan dikendalikan oleh tingkat 

homogenitas target, (c) mempunyai rapat arus yang besar sehingga 

memungkinkan laju deposisi yang tinggi, (d) lapisan yang terbentuk 

mempunyai kekuatan rekat yang tinggi terhadap permukaan substrat 

(Sudjatmoko, 2003). 

2.9. Dc magnetron sputtering 

Teknik penumbuhan film tipis yang sederhana adalah dengan metode 

dc magnetron sputtering dengan biaya pengoperasian yang relatif murah. 

Metode ini menggunakan catu daya searah (dc) tegangan tinggi yang 
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menghasilkan medan listrik antara katoda dan anoda. Gas argon sering 

digunakan sebagai bahan pembentuk plasma, karena gas argon mempunyai 

massa lebih berat dan mudah terionisasi dari pada gas-gas mulia lain seperti 

neon (Ne), helium (He), xenon (Xe) dan  kripton (Kr) (Purwaningsih, 2003). 

Gas argon dan nitrogen yang melalui ruang antara elektroda dipecah oleh 

medan listrik tinggi menjadi plasma yang mengandung elektron (e-), ion Ar, 

ion N dan atom N. Ion-ion positif Ar dan N dipercepat oleh medan listrik 

menuju elektroda negatif (katoda), sehingga ion-ion positif menumbuk atom-

atom permukaan target yang dipasang di atas anoda. Ion-ion penumbuk 

memiliki energi sangat besar sehingga atom-atom permukaan target terlepas 

dari permukaan target terhambur ke segala arah. Atom-atom target yang 

terpental menempel pada permukaan substrat sehingga membentuk film tipis. 

Untuk meningkatkan derajat ionisasi dan mencegah terjadi 

resputtering oleh elektron pada permukaan film tipis yang terbentuk, maka di 

bawah target dipasang magnet permanen untuk membuat perangkap elektron 

dengan medan magnet yang dihasilkan (Joshi, 2003). Untuk menguji keadaan 

elektron, anggap medan magnet B sejajar dengan permukaan target dan medan 

listrik E tegak lurus terhadap permukaan target. Elektron-elektron dalam 

plasma dipercepat oleh medan listrik pada arah tegak lurus terhadap 

permukaan target. Jika medan magnet cukup kuat untuk membelokan elektron, 

maka elektron akan terhenti pada permukaan target. Jumlah elektron yang 

menuju anoda berkurang karena elektron banyak terperangkap dan bergerakdi 

daerah dekat target oleh interaksi medan magnet dengan medan listrik. Proses 
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sputtering menghasilkan panas pada daerah target akibat dari tumbukan antara 

ion-ion penumbuk dengan atom-atom permukaan target dan pengaruh 

pemanasan substrat dengan pemanas (heater). Sistem magnet harus dialiri air 

pendingin untuk menjaga kekuatan magnet agar tidak hilang karena pengaruh 

panas selama proses penumbuhan film tipis. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen. Untuk penumbuhan 

film tipis GaN dengan lapisan penyangga GaN dan film tipis GaN di atas lapisan 

penyangga AlN dilakukan di Laboratorium Fisika Material Jurusan Fisika 

UNNES menggunakan reaktor dc magnetron sputtering. Karakterisasi struktur 

kristal film tipis GaN yang telah ditumbuhkan dilakukan di laboratorium 

laboratorium PPTM (Pusat Penelitian dan Pengembangan Mineral) dan 

karakterisasi sifat optik dilakukan di laboratorium Jurusan Kimia ITB.  

Eksperimen ini dilakukan dengan membuat target dan penumbuhan film 

tipis GaN di atas lapisan penyangga GaN dan AlN dengan ketebalan yang 

divariasi. Penumbuhan film tipis GaN dilakukan dengan parameter variasi daya 

plasma. Film tipis GaN dikarakterisasi dengan menggunakan XRD dan 

spektrometer UV-vis.   

Karakterisasi hasil penumbuhan film tipis GaN dengan metode XRD bertujuan 
untuk mengetahui struktur kristal film tipis GaN. Sifat optik dan 
lebar celah pita energi film tipis GaN dikarakterisasi dengan 
spektrometer UV-vis. Alur penelitian dengan metode eksperimen 
penumbuhan lapisan film tipis GaN di atas permukaan substrat safir 
(0001) dan karakterisasinya ditunjukkan pada              gambar 3.1. 
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3.1 Pelaksanaan Eksperimen 

3.1.1 Pembuatan target GaN dan AlN 

Target dibuat dalam bentuk pellet dari serbuk GaN dengan 

kemurnian 99,99% yang diproduksi oleh Aldrich Chemical Ltd. Serbuk 

GaN dihaluskan terlebih dahulu, kemudian dibentuk pellet dengan cara 

dipres dengan diameter 2,5 cm. Pellet kemudian disentering pada 

temperatur 620 oC dengan dialiri gas nitrogen selama 12 jam dengan 

tujuan untuk mengurangi oksigen. Mekanisme pembuatan target AlN 

sama dengan pembuatan target GaN. 

3.1.3 Preparasi Substrat 

Substrat yang digunakan dalam penelitian ini adalah substrat safir 

double side dengan orientasi bidang kristal (0001). Substrat dipotong 

dengan ukuran  kurang lebih (1x1) cm. Tahap pertama, substrat dicuci 

dengan aseton untuk menghilangkan kotoran (minyak dan lemak) yang 

menempel pada permukaan substrat. Substrat dibilas dengan air DI (de 

ionized). Substrat dietsa dengan campuran larutan H2SO4 : H3PO4 : H2O  

dengan perbandingan 3 : 1 : 1 selama 15 menit yang bertujuan untuk 

menghaluskan permukaan substrat. Tahap akhir, substrat dibilas dengan 

air DI dan dikeringkan dengan menyemprotkan gas N2 ke seluruh sisi 

permukaan substrat.   

3.1.4 Penumbuhan film tipis GaN dengan lapisan penyangga GaN 

Penumbuhan film tipis GaN dengan lapisan penyangga GaN 

dilaksanakan di Laboratorium Fisika Material FMIPA Unnes. Langkah-
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langkah yang dilakukan pada proses penumbuhan film tipis GaN dengan 

lapisan penyangga GaN dengan perbedaan waktu deposisi selama 10 dan 

20 menit di atas permukaan substrat safir dengan metode dc magnetron 

sputtering sebagai berikut. 

(a) target GaN dipasang pada katoda dan substrat safir pada anoda 

dengan perekat pasta perak, 

(b) substrat safir  dan pellet GaN dipanaskan pada temperatur sampai 

100 OC dengan menghidupkan catu daya heater untuk 

mengeringkan pasta perak. Kemudian dimasukan ke dalam 

chamber dengan memasang tutup reaktor dan shutter ditutup, 

(c) sistem pendingin dihidupkan dengan menghidupkan pompa air, 

(d) tabung reaktor divakumkan sampai tekanan di bawah 10 mTorr 

dengan menghidupkan pompa pemvakum, 

(e) temperatur chamber dinaikkan sampai 300 OC untuk 

menumbuhkan lapisan penyangga GaN dengan menghidupkan catu 

daya heater pada tegangan 20 volt dan mengatur panel kontrol 

temperatur, 

(f) gas Ar dan N2 dialirkan ke dalam chamber dengan membuka kran 

saluran gas, 

(g) plasma dibangkitkan dengan menghidupkan catu daya tegangan 

tinggi dc sampai tegangan mencapai 600 volt kemudian shutter 

dibuka ketika plasma sudah stabil dan proses deposisi lapisan 

penyangga GaN dimulai, 
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(h) shutter ditutup setelah waktu deposisi lapisan penyangga GaN 

selesai,  kemudian plasma dimatikan dengan menurunkan tegangan 

catu daya plasma hingga mencapai 0 volt kemudian dimatikan dan 

kran saluran gas Ar dan N2 ditutup, 

(i) setelah proses penumbuhan lapisan penyangga GaN selesai, 

temperatur dinaikkan sampai pada suhu 650 oC untuk penumbuhan 

film tipis GaN. 

(j) gas Ar dan N2 dialirkan lagi ke dalam reaktor dengan membuka 

kran saluran gas, 

(k) plasma dibangkitkan dengan menghidupkan catu daya tegangan 

tinggi dc sampai tegangan mencapai 600 volt dan shutter dibuka 

kembali ketika plasma sudah stabil dan proses deposisi film GaN 

dimulai, 

(l) shutter ditutup setelah waktu deposisi mencapai 3 jam kemudian 

plasma dimatikan dengan menurunkan tegangan catu daya plasma 

hingga mencapai 0 volt kemudian dimatikan dan kran saluran gas 

Ar dan N2 ditutup, 

(m) temperatur heater diturunkan dengan menurunkan catu daya hingga 

mencapai 0 volt kemudian dimatikan dan mengatur penurunan 

temperatur sampai 30 oC, 

(n) pompa pemvakum, pompa air, panel tekanan dan panel kontrol 

temperatur dimatikan setelah temperatur heater mencapai 30 oC 

dan tutup reaktor dibuka dengan membuka kran aliran udara 

masuk, kemudian substrat diambil. 
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3.1.5 Penumbuhan film tipis GaN dengan lapisan penyangga AlN 

Penumbuhan film tipis GaN dengan lapisan penyangga AlN 

dilaksanakan di Laboratorium Fisika Material FMIPA Unnes. Langkah-

langkah yang dilakukan pada proses penumbuhan film tipis GaN dengan 

lapisan penyangga AlN dengan perbedaan waktu deposisi selama 10, 20 

dan 30 menit di atas permukaan substrat safir dengan metode dc 

magnetron sputtering sebagai berikut. 

Tahap I, yaitu penumbuhan lapisan penyangga AlN, dengan langkah-

langkah : 

(a) target AlN dipasang pada katoda dan substrat safir pada anoda 

dengan perekat pasta perak, 

(b) substrat safir dipanaskan pada temperatur sampai 100oC dengan 

menghidupkan catu daya heater untuk mengeringkan pasta perak. 

Kemudian dimasukan ke dalam chamber dengan memasang tutup 

reaktor dan shutter ditutup, 

(c) sistem pendingin dihidupkan dengan menghidupkan pompa air, 

(d) tabung reaktor divakumkan sampai tekanan di bawah 10 mTorr 

dengan menghidupkan pompa pengisap, 

(e) temperatur chamber dinaikkan sampai 300oC untuk menumbuhkan 

lapisan penyangga AlN dengan menghidupkan catu daya heater 

pada tegangan 20 volt dan mengatur panel kontrol temperatur, 

(f) gas Ar dan N2 dialirkan ke dalam chamber dengan membuka kran 

saluran gas, 
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(g) plasma dibangkitkan dengan menghidupkan catu daya tegangan 

tinggi dc sampai tegangan mencapai 600 volt kemudian shutter 

dibuka ketika plasma sudah stabil dan proses deposisi  lapisan 

penyangga AlN dimulai 

(h) shutter ditutup setelah waktu deposisi lapisan penyangga AlN 

berakhir, kemudian plasma dimatikan dengan menurunkan 

tegangan catu daya plasma hingga mencapai 0 volt kemudian 

dimatikan dan kran saluran gas Ar dan N2 ditutup, 

(i) gas Ar dan N2 dialirkan lagi ke dalam chamber dengan membuka 

kran saluran gas, 

(j) temperatur chamber diturunkan dengan menurunkan catu daya 

heater hingga mencapai 0 volt kemudian dimatikan dan mengatur 

penurunan temperatur sampai 30oC, 

(k) pompa pemvakum, pompa air, panel tekanan dan panel kontrol 

temperatur dimatikan setelah temperatur chamber mencapai 30oC 

dan tutup reaktor dibuka dengan membuka kran aliran udara 

masuk, kemudian target AlN diambil. 

Tahap II, yaitu penumbuhan film tipis GaN, dengan langkah-langkah : 

a) target AlN yang telah diambil diganti dengan target GaN 

b) sistem pendingin dihidupkan dengan menghidupkan pompa air, 

c) tabung reaktor divakumkan sampai tekanan di bawah 10 mTorr 

dengan menghidupkan pompa pengisap, 
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d) temperatur chamber dinaikkan sampai 650oC untuk menumbuhkan 

lapisan penyangga GaN dengan menghidupkan catu daya heater 

pada tegangan 20 volt dan mengatur panel kontrol temperatur, 

e) gas Ar dan N2 dialirkan lagi ke dalam chamber dengan membuka 

kran saluran gas, 

f) plasma dibangkitkan dengan menghidupkan catu daya tegangan 

tinggi dc sampai tegangan mencapai 600 volt dan shutter dibuka 

kembali ketika plasma sudah stabil dan proses deposisi film GaN 

dimulai, 

g) shutter ditutup setelah waktu deposisi mencapai 3 jam kemudian 

plasma dimatikan dengan menurunkan tegangan catu daya plasma 

hingga mencapai 0 volt kemudian dimatikan dan kran saluran gas 

Ar dan N2 ditutup, 

h) temperatur chamber diturunkan dengan menurunkan catu daya 

heater hingga mencapai 0 volt kemudian dimatikan dan mengatur 

penurunan temperatur sampai 30oC, 

i) pompa pemvakum, pompa air, panel tekanan dan panel kontrol 

temperatur dimatikan setelah temperatur chamber mencapai 30oC 

dan tutup reaktor dibuka dengan membuka kran aliran udara 

masuk, kemudian substrat diambil. 

Parameter waktu deposisi lapisan penyangga yang ditumbuhkan di atas 

permukaan substrat safir selama 10, 20 dan 30 menit telah dikonversikan 

ke dalam ketebalan sekitar 20 nm, 40 nm dan 60 nm. 
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3.1.6 Optimasi daya plasma 

Karakterisasi film tipis GaN dilaksanakan secara berulang karena 

adanya perlakuan optimasi daya plasma. Hal ini dilaksanakan guna 

mengetahui pengaruh optimasi daya plasma pada struktur kristal dan 

sifat optik film tipis GaN. Setiap film tipis GaN hasil experimen dengan 

variasi daya plasma (dalam watt), akan dikarakterisasi baik 

menggunakan XRD ataupun spektrometer UV-vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Karakterisasi dan Metode Analisa Data Film Tipis GaN 

Karakterisasi dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji sifat-sifat film 

tipis GaN yang ditumbuhkan di atas permukaan substrat safir (0001) 
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Gambar 3.2. Sistem reaktor dc magnetron sputtering 
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dengan metode dc magnetron sputtering. Sifat-sifat yang dikaji adalah 

struktur kristal dan sifat optik film tipis GaN. Data yang diperoleh dari 

pengujian dengan menggunakan XRD dan spektrometer UV-vis diolah 

dengan bantuan grafik kemudian dianalisis secara kualitatif dengan 

interpretasi.  

3.2.1 XRD 

XRD merupakan alat karakterisasi yang dapat menghasilkan 

sinar-X dan digunakan untuk mengidentifikasi struktur kristal. Sinar-

X dihasilkan dari sepasang elektroda yang terdapat di dalam tabung 

sinar-X. Elektron-elektron dihasilkan dengan pemanasan elektroda 

bertegangan rendah (katoda) yang terbuat dari filamen tungsten. 

Elektron-elektron dipercepat dengan kecepatan sangat tinggi ke arah 

anoda. Elektron-elektron yang menumbuk anoda kehilangan energi 

dan menghasilkan sinar-X dalam jumlah kecil (kurang dari 1%) yang 

lainnya terdesipasi menjadi panas (Suryanarayana, 1998).  

Sinar-X dimanfaatkan untuk mengidentifikasi struktur kristal. 

Untuk menggambarkan proses difraksi ada tiga hal yang harus 

diketahui yaitu hamburan (scattering), interferensi dan difraksi. 

Hamburan adalah radiasi penumbuk diserap dan dipancarkan 

kembali dengan arah yang berbeda. Interferensi adalah superposisi 

dari dua atau lebih gelombang yang terhambur. Difraksi adalah 

interferensi konstruktif dari gelombang yang terhambur. Sinar-X 

yang mengenai bidang kristal akan dihamburkan ke segala arah. 
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Sinar-sinar pantul yang sefase berbeda lintasan sebesar kelipatan 

bulat dari panjang gelombang akan menimbulkan interferensi saling 

menguatkan. Pemantulan dan interferensi bergabung menjadi 

difraksi. Difraksi  akan saling menguatkan jika terpenuhi persamaan 

Bragg sebagai berikut: 

                    λθ nd =sin2                      (3.1) 

dengan n adalah bilangan bulat, λ adalah panjang gelombang 

sinar-X, d adalah jarak antar atom dalam bidang kristal dan θ adalah 

sudut difraksi. 

Data hasil karakterisasi dengan XRD adalah intensitas dan 

sudut hambur 2θ. Analisis data dilakukan dengan bantuan grafik 

antara intensitas dengan sudut hambur 2θ. Hasil difraktogram 

muncul puncak-puncak intensitas pada sudut tertentu yang 

menunjukkan bidang kristal tertentu. Data hasil difraktogram 

dibandingkan dengan data hasil penelitian sebelumnya JCPDS (joint 

committee on powder diffraction standar) untuk identifikasi kristal 

yang terdeposit pada substrat. Hasil penelitian sebelumnya yang 

dijadikan pembanding dalam analisis data hasil dari karakterisasi 

GaN dengan XRD. 

3.2.2 Spektrometer UV-vis 

Karakterisasi sifat optik film tipis GaN dengan 

menggunakan spektrometer UV-vis. Spektrometer UV-vis digunakan 

untuk mengetahui spektrum transmisi dan spektrum absorpsinya. 
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Spektrum transmisi menunjukkan karakteristik film tipis terhadap 

panjang gelombang cahaya yang melewatinya, sehingga transmitansi 

film tipis dapat diketahui. Transmitansi yang diperoleh, digunakan 

untuk mencari spektrum absorpsi film tipis GaN sesuai dengan 

persamaan 2.6. Data hubungan antara panjang gelombang cahaya 

dan transmitansi (dalam %) selanjutnya diolah menjadi data antara 

energi gelombang cahaya dengan kuadrat koefisien absorpsi lapisan 

tipis GaN.  

Pengukuran dengan spektrometer UV-vis menunjukkan 

data hubungan transmitansi lapisan tipis terhadap panjang 

gelombang cahaya. Energi foton cahaya ditentukan dari panjang 

gelombangnya. Koefisien absorpsi lapisan tipis GaN dihitung dari 

besar transmitansi sesuai persamaan 2.6. Kurva antara energi foton 

dan kuadrat koefisien absorbsi (spektrum absorpsi) dapat 

menunjukkan celah pita energi lapisan tipis GaN dengan menarik 

garis ekstrapolasi linear dari puncak kurva E - α2 hingga berpotongan 

dengan sumbu E.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  
Film tipis GaN telah dideposisi dengan cara penumbuhan atom-atom target 

GaN di atas permukaan substrat safir (0001) menggunakan metode dc magnetron 

sputtering. Proses penumbuhan film GaN dilakukan pada temperatur substrat 

650°C mengunakan lapisan penyangga GaN dan AlN dengan temperatur 300oC. 

Tekanan chamber selama proses penumbuhan film sekitar 10 mTorr. Penumbuhan 

film tipis GaN dilakukan selama 3 jam. Parameter penumbuhan film tipis 

mengunakan lapisan penyangga GaN dan AlN dengan perbedaan ketebalan dan 

daya plasma yang divariasi ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Penumbuhan film tipis GaN pada substrat safir (0001) dengan 
parameter ketebalan lapisan penyangga dan daya plasma yang 
berbeda. 

 
Sampel Material Lapisan 

Penyangga 
Ketebalan Lapisan 

Penyangga 
(nm) 

Daya Plasma 
(watt) 

GaN           #a - - 50 
GaN-GaN  #b GaN 20 50 
GaN-GaN  #c GaN 40 50 
GaN-AlN  #d AlN 20 50 
GaN-AlN  #e AlN 40 50 
GaN-AlN  #f AlN 60 50 
GaN-AlN  #g AlN 40 70 

 

 

 

Pada eksperimen ini dipelajari sifat-sifat film tipis GaN yang ditumbuhkan 

di atas permukaan substrat safir (0001) dengan menggunakan lapisan penyangga 
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GaN dan AlN serta daya plasma berbeda selama proses penumbuhan berlangsung. 

Analisis struktur dan orientasi kristal dilakukan dengan membandingkan hasil 

difraktogram dari difraksi sinar-X dengan data yang dihasilkan pada penelitian 

sebelumnya (JCPDS). Analisis sifat optik dilakukan dengan menggunakan 

bantuan grafik koefesien absorpsi (α2) terhadap energi foton (E) untuk 

menentukan besarnya celah pita energi (Eg) dan parameter urbach. Analisis sifat 

optik dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan persamaan-persamaan 

yang dibutuhkan. 

4.1 Hasil Analisis Struktur dan Orientasi Kristal dengan XRD 

4.1.1 Spektrum Kristal Target GaN 

Gambar 4.1 merupakan hasil karakterisasi target GaN dengan XRD yang  
menunjukkan bahwa target GaN memiliki arah orientasi 
kristal acak atau dapat dikatakan memiliki struktur 
polikristal. Material yang memiliki struktur polikristal 
dikatakan mengalami disorientasi yang memiliki arah tidak 
sejajar antara bidang kristal satu dengan yang lain 
(Cullity,1997).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1. Spektrum XRD target GaN 
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4.1.2 Pengaruh Ketebalan Lapisan Penyangga GaN terhadap Struktur 

Kristal 

Gambar 4.2 merupakan hasil karakterisasi film tipis GaN 

dengan XRD yang ditumbuhkan pada substrat safir tanpa lapisan 

penyangga baik GaN ataupun AlN, menunjukkan adanya kristal pada 

sudut 2θ = 34,28° dan 72,88o. Hasil analisis dengan membandingkan 

data XRD pada sampel serbuk (JCPDS) (02-1078) mengindikasikan 

bahwa sampel GaN #a berurutan memiliki bidang kristal dengan 

orientasi (0002) dan (0004). Pada penumbuhan film tipis GaN tanpa 

lapisan penyangga menunjukkan orientasi dominan searah sumbu kristal 

yaitu pada bidang orientasi (0002) dan (0004) dengan struktur kristal 

heksagonal. 

Gambar 4.3 merupakan hasil karakterisasi film tipis GaN 

dengan XRD untuk sampel film tipis GaN-GaN #b dengan ketebalan 

lapisan penyangga GaN 20 nm yang menunjukkan adanya kristal pada 

sudut 2θ = 34,30° dan 36,44° dengan indikasi bahwa kristal film GaN 

berada pada bidang orientasi (0002) dan (1011). Sampel film tipis GaN-

GaN #c dengan ketebalan lapisan penyangga GaN 40 nm menunjukkan 

adanya kristal film GaN pada sudut 2θ = 34,54° dan 36,80°. yang 

mengindikasikan bidang orientasi (0002) dan (1011).  

Film tipis GaN dengan lapisan penyangga GaN yang 

ditumbuhkan menunjukkan adanya sifat amorf pada sudut 2θ < 37o. Sifat 

ini berkaitan dengan kondisi penumbuhan pada film GaN yang 
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dikarenakan proses re-kristalisasi yang kurang sempurna berkaitan 

dengan temperatur penumbuhan (Sahar, 2000).  
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Gambar 4.3. Spektrum  XRD film tipis GaN yang ditumbuhkan 
dengan ketebalan lapisan penyangga GaN 

30 40 50 60 70 80

2-theta (deg)

 GaN-GaN #c 

G
aN

 (0
00

2)
 

G
aN

 (1
01

1)
 

Sa
fir

 (0
00

6)
 

GaN-GaN #b 

Sa
fir

 (0
00

6)
 

G
aN

 
(0

00
2)

 

G
aN

 (0
00

4)
 

GaN #a 

Gambar 4.2. Spektrum XRD film tipis GaN yang ditumbuhkan  
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Pada saat film GaN ditumbuhkan di atas lapisan penyangga 

GaN 20 nm dan 40 nm menunjukkan bidang orientasi film GaN yang 

serupa. Intensitas puncak yang dominan berada pada bidang (0002), 

tetapi masih menunjukkan bidang (1011) dengan puncak yang relatif 

rendah. Dari Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa penambahan ketebalan 

lapisan penyangga GaN menjadi 40 nm, menjadikan intensitas pada 

bidang orientasi (0002) semakin melemah dengan diikuti intensitas yang 

semakin menguat pada bidang orientasi (1011).  

Pada ketebalan lapisan penyangga GaN yang optimal, dapat 

menghasilkan kualitas kristal yang baik (Li et al,1995). Dalam 

eksperimen ini penggunaan lapisan penyangga GaN belum menunjukkan 

karakteristik kristal yang baik. Namun  dari Gambar 4.3 tampak bahwa 

lapisan penyangga GaN dengan ketebalan 20 nm menghasilkan film 

yang mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan film dengan 

ketebalan 40 nm. Paterson, 1998 dan Chen et al, 1999 juga telah 

menunjukkan bahwa ketebalan lapisan penyangga GaN yang optimal 

sekitar       20 nm. 

FWHM menyatakan kualitas kristal, semakin sempit lebar 

FWHM semakin baik kualitas kristal. Hasil analisis dengan XRD dari 

masing-masing sampel menunjukkan adanya perubahan FWHM (full 

width at half maximum) film tipis GaN pada bidang orientasi (0002), 

yang ditunjukkan pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Data FWHM pada penumbuhan film GaN 

Sampel FWHM (o) 
                  GaN          #a 0.40 

 GaN-GaN #b 0.47 
 GaN-GaN #c 0.70 

Dari Tabel 4.2 dapat ditunjukkan bahwa FWHM pada film tipis 

GaN yang ditumbuhkan di atas lapisan penyangga GaN mempunyai 

kualitas kristal yang kurang baik dibandingkan ketika film tipis GaN 

ditumbuhkan tanpa lapisan penyangga. Hal ini ditunjukkan dengan lebar 

FWHM yang lebih besar. 

Hasil eksperimen yang telah dilakukan dengan metode dc 

magnetron sputtering menunjukkan bahwa film tipis GaN yang 

ditumbuhkan di atas lapisan penyangga GaN menghasilkan kualitas 

kristal yang masih rendah. Oleh karena itu dilakukan eksperimen 

penumbuhan film tipis GaN di atas lapisan penyangga AlN. 

4.1.3.Pengaruh Ketebalan Lapisan Penyangga AlN terhadap Struktur 

Kristal 

Gambar 4.4 merupakan hasil karakterisasi film tipis GaN dengan 

XRD untuk sampel film tipis GaN yang ditumbuhkan di atas lapisan 

penyangga AlN dengan ketebalan sekitar 20 nm, 40 nm dan 60 nm. 

Ketiga sampel menunjukkan adanya kristal pada sudut 2θ sekitar 34,34° 

; 36,46° dan 72,88°, secara berurutan mengindikasikan tumbuhnya 

kristal GaN pada bidang orientasi (0002), (1011) dan (0004). Ketiga 

sampel juga menunjukkan adanya puncak dominan pada bidang orientasi 

(0002). Film juga tumbuh pada arah bidang (0004) sehingga secara 
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umum dapat dikatakan bahwa film GaN yang ditumbuhkan di atas 

lapisan penyangga AlN mempunyai kecenderungan tumbuh dengan 

derajat orientasi tinggi (highly oriented) sejajar permukaan substrat safir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penumbuhan film GaN di atas lapisan penyangga AlN 

menunjukkan puncak dominan pada bidang orientasi (0002) dan sifat 

amorf tidak tampak terlihat. Pada lapisan penyangga AlN dengan 

ketebalan 20 nm, terlihat intensitas bidang orientasi (0002) yang tinggi, 

tetapi dengan bertambahnya lapisan penyangga AlN menjadi 40 nm dan 

60 nm, terlihat intensitas pada bidang orientasi (0002) menurun diikuti 

dengan munculnya intensitas yang semakin kuat pada bidang orientasi 

(1011), sedang bidang orientasi (0004) mulai muncul pada  ketebalan 

Gambar 4.4. Spektrum XRD film tipis GaN yang ditumbuhkan dengan 
perbedaan ketebalan lapisan penyangga AlN 
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lapisan penyangga AlN 60 nm. Pada film tipis GaN yang ditumbuhkan 

dengan menggunakan lapisan penyangga AlN, tidak nampak intensitas 

yang menunjukkan bidang orientasi AlN. Kenyataan ini diduga karena 

lapisan penyangga AlN merupakan film tipis dengan ketebalan yang 

amat rendah sehingga tidak terdeteksi oleh XRD. 

FWHM menyatakan kualitas kristal, semakin sempit FWHM semakin 
baik kualitas kristal. Hasil analisis dengan XRD dari masing-masing 
sampel menunjukkan adanya perubahan FWHM film tipis GaN pada 
bidang orientasi (0002), yang ditunjukkan pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3.  Data FWHM pada penumbuhan film GaN 

Sampel FWHM (o) 
0.40 GaN #a (tanpa l.p) 

         GaN-AlN #d 0.38 
         GaN-AlN #e 0.36 
         GaN-AlN #f 0.44 

 

Tabel 4.3, menunjukkan bahwa film tipis GaN mempunyai kualitas 

yang lebih baik jika ditumbuhkan di atas lapisan penyangga AlN 40 nm. 

Pada umumnya film GaN yang ditumbuhkan dengan lapisan penyangga 

AlN mempunyai FWHM yang lebih rendah ketika ditumbuhkan dengan 

ketebalan tertentu.  

Pada ketebalan lapisan penyangga yang optimum, AlN dapat 

menghasilkan kualitas kristal yang baik (Li et al,1995) dan lebih unggul 

baik dalam kristal dan sifat optik (Amano et al, 1985). Kenyataan di atas 

menunjukkan bahwa ketebalan lapisan penyangga AlN akan 

menghasilkan kualitas film yang lebih baik pada ketebalan sekitar 40 

nm, kondisi ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Morkoc 

(1998).  
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Berdasarkan data acuan JCPDS menunjukkan bahwa GaN dengan 

bidang orientasi (0002) berada pada sudut 2θ sebesar 34,604°. Kondisi 

ini menunjukkan adanya pergeseran sudut 2θ sebesar 0,262°; 0,064o dan 

0,220° pada ketebalan lapisan penyangga AlN 20 nm, 40 nm dan 60 nm 

secara berturut-turut. 

Pergeseran sudut 2θ menunjukkan adanya perubahan parameter 

kisi akibat perbedaan konstanta kisi antara film GaN dan substrat safir. 

Perbedaan parameter kisi dan koefisien termal dari film tipis GaN yang 

ditumbuhkan di atas substrat safir dapat menyebabkan terjadinya strain 

(Yamaguchi et al, 2001). Strain yang lebih besar ditandai dengan 

pergeseran sudut 2θ yang lebih besar pula. 

Strain dapat ditentukan dari perubahan konstanta kisi hasil 

pengukuran XRD pada puncak GaN(0002) yang besarnya Δc/co, yang 

mengacu pada data referensi safir (0001). Hasil perhitungan besarnya 

strain diperlihatkan pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 menunjukkan bahwa film GaN yang ditumbuhkan 

tanpa lapisan penyangga maupun dengan ketebalan lapisan penyangga 

Gambar 4.5. Pengaruh ketebalan lapisan penyangga AlN terhadap 
strain 

Tensile 
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AlN 20 nm, 40 nm dan 60 nm mengalami tensile strain. Pada ketebalan 

lapisan penyangga AlN sekita 40 nm, strain berada pada keadaan paling 

rendah. Rendahnya strain  disebabkan oleh homogenitas orientasi kristal 

berkaitan dengan kualitas kristal yang bersesuaian dengan besarnya 

FWHM yang rendah. Penggunaan lapisan penyangga AlN dengan 

ketebalan yang optimal dapat mengurangi terjadinya strain dalam film 

GaN. 

4.1.4 Pengaruh Perbedaan Daya Plasma terhadap Struktur Kristal  

Gambar 4.6 merupakan hasil karakterisasi film tipis GaN dengan 

XRD yang ditumbuhkan pada substrat safir menggunakan ketebalan 

lapisan penyangga AlN 40 nm dengan 70 watt. Sampel film tipis GaN-

GaN #g menunjukkan adanya kristal pada sudut 2θ = 34,44°; 36,64° dan 

73,2o dengan indikasi bahwa kristal film GaN berada pada bidang 

orientasi (0002), (1011) dan (0004). Pada saat film tipis GaN 

ditumbuhkan pada daya plasma 50 watt dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

Pada film tipis GaN yang ditumbuhkan dengan daya plasma 50 

watt dan 70 watt menunjukkan bidang orientasi yang sama. Namun 

intensitas puncak bidang (0002) terhadap safir (0006) nampak lebih 

tinggi pada film GaN yang ditumbuhkan dengan daya plasma 70 watt.  

Daya plasma yang lebih besar mengakibatkan laju deposisi 

menjadi lebih tinggi. Penumbuhan film dengan daya plasma yang lebih 

tinggi mengakibatkan ion argon memiliki energi dan momentum yang 

tinggi. Hal ini dapat menghasilkan atom target yang tersputter menuju 

substrat memiliki jumlah yang lebih besar, yang berkaitan dengan 

besarnya gaya ikatan antar atom penyusun pada target GaN. Besarnya 
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daya plasma yang diberikan selama penumbuhan berpengaruh terhadap 

laju penumbuhan film yang juga menentukan kualitas film GaN yang 

ditumbuhkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4. Data FWHM pada penumbuhan film GaN 

Sampel FWHM (o) 
GaN-AlN #e 0.36 
GaN-AlN #f 0.40 

 

Pada Tabel 4.4, terlihat bahwa film tipis GaN mempunyai kualitas yang 
lebih baik jika ditumbuhkan dengan daya plasma yang relatif rendah 
(laju penumbuhannya lebih rendah). Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa daya plasma yang relatif rendah (50 watt) akan 
menghasilkan kualitas film GaN yang lebih baik. 

Gambar 4.4 dan 4.6 menunjukkan bahwa puncak kristal film tipis 

GaN dengan daya plasma 50 watt dan 70 watt pada bidang orientasi 

(0002) berada pada sudut 2θ antara 34,56° dan 34,44°. Kondisi ini 

menunjukkan adanya pergeseran sudut 2θ sebesar 0,044° dan 0,164°. 

Daya plasma yang relatif tinggi 70 watt menghasilkan pergeseran sudut 
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Gambar 4.6. Spektrum XRD film tipis GaN yang ditumbuhkan di atas  lapisan 
penyangga AlN dengan daya plasma 70 watt 
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yang lebih besar dibandingkan daya plasma 50 watt. Pergeseran sudut 2θ 

menyatakan besarnya strain yang mengindikasikan kualitas kristal yang 

dihasilkan. Semakin besar sudutnya maka strain yang terjadi semakin 

besar dan kualitas kristalnya kurang baik. 

4.2 Hasil Analisis Sifat Optik Film Tipis GaN 

Transparansi film tipis GaN yang dideposisikan pada substrat safir 

dikarakterisasi untuk mengetahui sifat optik dan menentukan celah pita 

energi serta energi urbach. Analisis sifat optik terfokus pada film tipis 

GaN yang ditumbuhkan di atas lapisan penyangga AlN. Hal ini 

dikarenakan film GaN yang ditumbuhkan di atas lapisan penyangga GaN 

mempunyai sifat kristal yang kurang baik. 

Oleh karena itu untuk membandingkan sifat optik film GaN, 

karakterisasi dilakukan pada sampel film tipis yang ditumbuhkan tanpa 

lapisan penyangga dan yang menggunakan lapisan penyangga AlN serta 

variasi daya plasma. 

4.2.1 Sifat Optik Film Tipis GaN 

Sifat optik film tipis dapat diteliti dari spektrum transmisinya 

terhadap panjang gelombang cahaya yang melewatinya. Sifat optik 

film tipis diantaranya dicirikan dengan spektrum transmisi dan 

spektrum absorpsinya. Spektrum transmisi merupakan kurva yang 

menunjukkan fungsi transmitansi terhadap panjang gelombang 

cahaya. Spektrum absorpsi menunjukkan besarnya serapan optis film 

tipis terhadap energi foton gelombang cahaya yang melewatinya. 

Dari Gambar 4.7 ditunjukkan bahwa semakin besar panjang 

gelombang cahayanya, transmitansinya juga semakin besar, hal ini 

dikarenakan transmitansi merupakan fungsi dari panjang gelombang. 

Transmisi terjadi mulai panjang gelombang 250 nm yang termasuk 

dalam daerah panjang gelombang ultraviolet dan 400 nm sampai 700 

nm yang merupakan daerah panjang gelombang tampak.  
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Hasil pengukuran transmitansi optik film tipis GaN yang 
ditumbuhkan tanpa dan dengan lapisan penyangga memperlihatkan 
transmitansi maksimum yang hampir sama sekitar sebesar 85 %. 
Film tipis dengan daya plasma 70 watt menunjukkan transmitansi 
pada nilai 64 %. Sifat ini berkaitan dengan kualitas kristal film tipis 
GaN. Secara umum transmisi bergantung pada panjang gelombang 
dan ketebalan film tipis GaN. Namun pada penambahan ketebalan 
lapisan penyangga AlN tidak menambah nilai transmisi. Hal ini 
dikarenakan penambahan ketebalan lapisan penyangga yang relatif 
kecil, sehingga tidak memberikan kontribusi yang berarti. 
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Gambar 4.6. Spektrum transmisi film tipis GaN 

GaN-AlN #g 

GaN-AlN #f GaN-AlN #e 
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Tanpa lapisan 
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4.2.2  Penentuan Lebar Celah Pita Energi Film Tipis GaN 

Lebar celah pita energi film tipis GaN dapat ditentukan melalui 

spektrum absorpsi film tipis terhadap energi foton gelombang cahaya 

yang melewatinya.   Spektrum absorpsi adalah kurva yang 

menunjukkan fungsi kuadrat koefisien absorpsi terhadap energi foton 

cahaya. Lebar celah pita energi film tipis GaN dapat ditentukan 

dengan menggunakan persamaan 5,0)()( EgEE of −=αα  untuk E > 

Eg. αf (E) adalah koefisien absorpsi film tipis GaN, E adalah energi 

foton, Eg adalah celah pita energi (Lawrence & Jeremiah, 1997). (E-

Eg) dalam satuan eV dan αf (E) dalam satuan (cm)-1. Dengan 

menarik garis ekstrapolasi dengan  α2 = 0 dapat ditentukan titik 

potongnya terhadap sumbu horisontal (energi foton). Titik potong ini 

menunjukkan lebar celah pita energi film tipis GaN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0E+00

2.0E+08

4.0E+08

6.0E+08

8.0E+08

1.0E+09

1.5 3 4.5 6

Energi foton (eV)

2  (c
m

-2
)

 

Gambar 4.8. Spektrum absorpsi film tipis GaN tanpa lapisan penyangga 

Tanpa lapisan 
penyangga 
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Gambar 4.9. Spektrum absorpsi film tipis GaN diatas lapisan 
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Gambar 4.10. Spektrum absorpsi film tipis GaN diatas lapisan 

AlN : 20 nm 

AlN : 40 nm 
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Gambar 4.11. Spektrum absorpsi film tipis GaN diatas lapisan 
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Gambar 4.12. Spektrum absorpsi film tipis GaN diatas lapisan  

AlN : 60 nm 

AlN : 40 nm 
Daya Plasma 70 watt 
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Tabel 4.5. Hasil perhitungan celah pita energi dan energi urbach pada film 

tipis  GaN 

 
 

Sampel Celah pita energi (eV) Energi urbach (eV) 
      GaN         #a 3.20 0.80 

GaN-AlN #d 3.20 0.94 
GaN-AlN #e 3.30 0.79 
GaN-AlN #f 3.15 1.19 
GaN-AlN #g 2.90 1.49 

 

Spektrum transmisi optik berkaitan dengan absorpsi pada film 

tipis. Gambar 4.7 menunjukkan absorpsi bahan yang kecil terhadap 

cahaya datang. Gelombang elektromagnetik dapat terserap jika 

energi foton melebihi celah pita energi film tipis. Semakin besar 

energi fotonnya, serapan atau absorpsi film tipis GaN menunjukkan 

peningkatan secara eksponensial. Absorpsi berkaitan dengan cahaya 

yang diserap yaitu berupa foton yang diperlukan untuk mengeksitasi 

atom. 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dikatakan bahwa ketebalan 

lapisan penyangga menentukan besarnya celah pita energi. Pada 

ketebalan lapisan penyangga AlN yang optimal, dihasilkan celah pita 

energi yang mendekati data referensi yaitu 3,40 eV. Hasil yang 

mendekati data referensi ketika film GaN ditumbuhkan pada lapisan 

penyangga AlN pada ketebalan sekitar 40 nm. Perbedaan daya 

plasma juga berpengaruh terhadap besarnya celah pita energi, terlihat 

pada daya plasma rendah yaitu 50 watt, maka celah pita energi 
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mendekati harga referensi. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas 

kristal yang dihasilkan. 

Dari hukum Beer Lambert bahwa )(exp tII o α−=  (Scaffer et 

al, 1999), maka besarnya absorpsi bahan bergantung pada ketebalan 

bahan itu sendiri. Semakin tebal bahan, maka cahaya yang 

terabsorpsi semakin besar dan semakin banyak pula cahaya yang 

akan ditransmisikan yang berhubungan dengan emisi energi.  

Tabel 4.5 menunjukkan terjadinya pergeseran celah pita energi 

pada film GaN yaitu; dari 0,3 sampai dengan 0,1 eV dari referensi 

(Madelung, 1996). Berkurangnya celah pita energi pada film GaN 

berkaitan dengan adanya energi urbach, seperti pada Tabel 4.5. 

Apabila celah pita energi mendekati harga referensi, maka energi 

urbachnya semakin kecil. 

Spektrum transmisi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.7 

memperlihatkan absorpsi film yang masih rendah berkaitan dengan 

adanya impuritas yang menyebabkan adanya energi urbach. 

Penggunaan lapisan penyangga AlN dan daya plasma yang optimal 

menunjukkan adanya energi urbach yang lebih pendek seperti 

ditunjukkan pada gambar  4.8, 4.9, 4.10, 4.11 dan 4.12. Adanya 

energi urbach memberikan gambaran tentang kualitas film yang 

dihasilkan. Semakin kecil nilai energi urbach, kualitas film yang 

dihasilkan semakin baik. Energi urbach terbentuk karena ada cacat 

kristal atau konsentrasi impuritas yang tinggi dan bergabung ke 
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dalam pita konduksi atau pita valensi. Ketika semikonduktor 

kelebihan doping terjadi penyempitan celah pita energi. Dalam hal 

ini, susunan kisi mengalami kerusakan disebabkan atom impuritas 

yang terdistribusi secara random dan berfluktuasi secara acak pada 

tepi pita energi dan menyebabkan terjadinya ekor pada pita energi 

(Singh, 1993). Adanya kerapatan kedudukan dari ekor pada 

umumnya mencapai tingkat energi terlarang, yang dapat 

mempersempit celah pita energi optik (Muller et al, 2004). Dari hasil 

eksperimen dapat diketahui bahwa penumbuhan film tipis yang 

optimal baik ketebalan lapisan penyangga AlN ataupun daya plasma 

akan mengurangi energi urbach dan menghasilkan kualitas film tipis 

GaN yang baik dengan celah pita energi yang relevan dengan data 

referensi, yaitu 3,4 eV.  

Eksperimen yang dilakukan dengan metode dc magnetron 

sputtering, masih memerlukan optimasi terhadap parameter 

penumbuhan film tipis GaN untuk mendapatkan kualitas kristal dan 

sifat optik yang lebih baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

film tipis GaN dapat ditumbuhkan di atas substrat safir (0001) dengan metode dc 

magnetron sputtering. Deposisi film tipis GaN yang dilakukan dengan parameter 

penumbuhan film tipis mengunakan lapisan penyangga GaN dan AlN dengan 

perbedaan ketebalan dan daya plasma yang divariasi selama proses deposisi 

mempengaruhi karakteristik film tipis yang dihasilkan, antara lain: 

(a) Film tipis GaN yang ditumbuhkan di atas lapisan penyangga baik GaN 

atau pun AlN mempunyai bidang orientasi (0002), (1011) dan (0004) 

dengan fase heksagonal, film dominan pada bidang (0002) sejajar dengan 

safir (0001). 

(b) Film tipis GaN yang ditumbuhkan diatas lapisan penyanga AlN 

menghasilkan kualitas kristal yang baik jika dibandingkan dengan film 

penyangga GaN dan berada pada ketebalan optimal 40 nm. 

(c) Kualitas film tipis GaN menunjukkan kualitas yang kurang baik pada 

penumbuhan di atas lapisan penyangga GaN menggunakan metode dc 

magnetron sputtering, teramati adanya film tipis dengan sifat amorf. 

(d) Film tipis GaN yang ditumbuhkan dengan daya plasma besar (70 watt) 

menghasilkan kualitas film GaN yang lebih rendah dibandingkan jika 

ditumbuhkan dengan daya plasma yang relatif rendah (50 watt). 
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(e) Film tipis GaN dapat mentransmisikan cahaya mulai daerah panjang 

gelombang cahaya tampak hingga ultra violet sehingga sesuai untuk 

aplikasi optoelektronik pada daerah UV. 

(f) Ketebalan lapisan penyangga baik GaN atau pun AlN dan daya plasma 

yang optimum dapat meningkatkan transmisi film tipis dan meningkatkan 

absorpsi energi sehingga memiliki celah pita energi yang sesuai dengan 

nilai referensi film GaN yaitu 3,4 eV.  

(g) Pada film tipis GaN terdapat adanya energi urbach yang berkaitan dengan 

adanya impuritas dan dislokasi struktur atom dalam film tipis. 

  

5.2. Saran 

Dalam melakukan penelitian lebih lanjut, perlu dilakukan optimasi 

parameter penumbuhan lain pada film tipis GaN terhadap lapisan penyangga baik 

GaN atau pun AlN untuk menghasilkan film GaN yang berkualitas, khususnya 

untuk parameter temperatur penumbuhan lapisan penyangga perlu diteliti lebih 

lanjut. 
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Lampiran 1. sudut-sudut puncak difraksi film tipis GaN 
 
Tabel 4.6 Sudut puncak difraksi film tipis GaN tanpa lapisan penyangga (GaN #a) 

2θ (derajat) dα (Ǻ) Intensitas Puncak (cps) hkil 
 

34,28 
 

2,5953 
 

1513 
 

0002 

73,88 1,2937 88 0004 

 
 
 
Tabel 4.7 Sudut puncak difraksi film tipis GaN di atas lapisan penyangga GaN      

dengan ketebalan lapisan penyangga 20 nm (GaN-GaN #b) 
 

2θ (derajat) dα (Ǻ) Intensitas Puncak (cps) hkil 
 

34,30 
 

2,6218 
 

164 
 

0002 

36,44 2,4722 69 1011 

 
 
 
Tabel 4.8 Sudut puncak difraksi film tipis GaN di atas lapisan penyangga GaN    

dengan ketebalan lapisan penyangga 40 nm (GaN-GaN #c) 
 

2θ (derajat) dα (Ǻ) Intensitas Puncak (cps) hkil 
 

34,54 
 

2,5919 
 

94 
 

0002 

36,80 2,4381 76 1011 

 
 
 
Tabel 4.9 Sudut puncak difraksi film tipis GaN di atas lapisan penyangga AlN 

dengan ketebalan lapisan penyangga 20 nm (GaN-AlN #d) 
 

2θ (derajat) dα (Ǻ) Intensitas Puncak (cps) hkil 
 

34,34 
 

2,6144 
 

1884 
 

0002 

36,46 2,4670 114 1011 

72,88 1,3017 110 0004 
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Tabel 4.10 Sudut puncak difraksi film tipis GaN di atas lapisan penyangga AlN   
dengan ketebalan lapisan penyangga 40 nm (GaN-AlN #e) dan daya 
plasma 50 watt 

 

2θ (derajat) dα (Ǻ) Intensitas Puncak (cps) hkil 
 

34,60 
 

2,5924 
 

1560 
 

0002 

36,82 2,4411 123 1011 

73,10 1,2946 88 0004 

 
 
 
Tabel 4.11 Sudut puncak difraksi film tipis GaN di atas lapisan penyangga AlN 

dengan ketebalan lapisan penyangga 60 nm (GaN-AlN #f) 
 

2θ (derajat) dα (Ǻ) Intensitas Puncak (cps) hkil 
 

34,26 
 

2,6174 
 

790 
 

0002 

36,44 2,4657 128 1011 

72,34 1,3063 69 0004 

 
 
 
Tabel 4.12 Sudut puncak difraksi film tipis GaN di atas lapisan penyangga AlN 

dengan ketebalan lapisan penyangga 40 nm (GaN-AlN #e) dan daya 
plasma 70 watt 

 
2θ (derajat) dα (Ǻ) Intensitas Puncak (cps) hkil 

 

34,44 
 

2,6014 
 

1406 
 

0002 

36,64 2,4659 130 1011 

73,20 1,2999 100 0004 
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Lampiran 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.13. Reaktor dc magnetron sputtering 


