
Seminar Nasional Pascasarjana IX – ITS, Surabaya 12 Agustus 2009  
ISBN No. 

PENGARUH DOPING EMAS DAN PERLAKUAN ANIL 
PADA SENSITIVITAS LAPISAN TIPIS SnO2 UNTUK 

SENSOR GAS CO 
 

Almunawar Khalil 1*, Sri Yani Purwaningsih 2, Darminto 3 
 

Jurusan Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 1*  

alpin@physics.its.ac.id 
Jurusan Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember  

Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 2 
Jurusan Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember  

Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 3 

 
 
 

Abstrak 
 

Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh doping emas dan perlakuan anil pada 
sensitivitas lapisan tipis SnO2 untuk sensor gas CO. Penelitian diawali dengan deposisi 
lapisan tipis SnO2 pada substrat alumina menggunakan teknik DC-Sputtering dengan 
parameter deposisi tekanan gas 1 x 10-1 torr, suhu substrat 250 °C, arus 20 mA, tegangan 
DC 2 kV, dan waktu deposisi divariasi dari 30 menit hingga 120 menit dengan interval           
30 menit. Setelah deposisi, lapisan tipis SnO2 didoping emas (Au) menggunakan teknik 
implantasi ion. Selanjutnya lapisan tipis SnO2:Au dianil pada suhu 350 °C dan 550 °C 
selama 30 menit. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa efek doping Au dan perlakuan anil 
cenderung menurunkan nilai resistansi. Resistansi lapisan tipis SnO2 setelah didoping Au 
sebesar (4,89 dan 3,60) MΩ, sedangkan lapisan tipis SnO2:Au sesudah dianil resistansinya 
menjadi (3140 dan 346,40) kΩ. Berdasarkan uji sensitivitas sensor, lapisan yang dianil pada 
suhu 550 °C mempunyai sensitivitas tertinggi sebesa r 22,38 % untuk mendeteksi 5700 ppm 
gas CO. Berdasarkan pengamatan struktur mikro dengan SEM ukuran butir lapisan tipis 
SnO2:Au yang dianil 350 °C dan 550 °C berkisar (0,5 – 1 ) µm dan (1,5 – 5) µm. Hasil 
analisis komposisi unsur dengan EDS, untuk lapisan tipis SnO2:Au yang dianil pada suhu 
550 °C adalah 2,88 % atom Sn, 43,43 % atom O, 49,20  % atom Na,  4,01 % atom Au, dan 
0,48 % atom Al. 
 
Katakunci: lapisan tipis SnO2 , anil, sensor gas, sensitivitas. 
 

 
1. Pendahuluan  
Permasalahan polusi udara di setiap negara 
termasuk Indonesia yang dihasilkan oleh proses 
pembakaran pada kendaraan bermotor dan 
industri masih menjadi perbincangan sampai saat 
ini. Kemajuan alat transportasi dan industri dapat 
membawa dampak negatif, terutama yang 
berkaitan langsung dengan lingkungan dan 
kesehatan. Gas-gas yang beracun dan tidak 
berbau akibat polusi udara dapat membahayakan 
bagi kesehatan dan keselamatan manusia. 
Keberadaan polusi tersebut merupakan salah 
satu penyebab menurunnya kualitas hidup 
masyarakat, terutama dibidang kesehatan. 
Polusi udara di Indonesia kurang lebih 70% 
disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. 
Kendaraan bermotor menyumbang 70,50% 
karbon monoksida (CO), 18,34% Hidro Carbon 
(HC), 8,89% NOx, 0,88% SO2, dan 1,33% 
partikel-partikel lain (Wardhana, 1995). Gas 
merupakan zat yang paling fleksibel dalam 
pergerakannya dan tidak tampak jika dilihat 
dengan mata telanjang. Gas ada yang 

bermanfaat dan ada juga yang berbahaya bila 
berada di sekitar kita. Salah satu gas beracun 
yang sangat berbahaya bagi manusia adalah 
karbon monoksida (CO) jika ada dalam 
konsentrasi yang besar (CO > 750 ppm) . Gas 
CO bila terhirup dalam tubuh akan mengikat 
oksigen dalam darah dan pada resiko yang 
paling tinggi dapat menimbulkan kematian. 
Semikonduktor oksida logam dapat digunakan 
sebagai elemen sensor dan umumnya dibuat 
dalam bentuk lapisan tipis. Lapisan tipis 
semikonduktor oksida logam dapat 
dikembangkan menjadi sensor gas, karena 
struktur mikro dan sifat kelistrikannya dapat 
dikontrol dalam proses pembuatannya sehingga 
dapat mengubah tingkat sensitivitas dalam 
lingkungan gas. Bahan semikonduktor oksida 
logam yang banyak dipakai dalam pembuatan 
sensor gas, antara lain TiO2, ZnO, CeO2, dan 
SnO2 untuk mendeteksi keberadaan gas CO, H2, 
dan CH4 (Baresel, dkk., 1983).  
Tin dioxide atau timah dioksida (SnO2) 
merupakan bahan semikonduktor oksida logam 
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yang banyak digunakan untuk mendeteksi gas 
CO dibandingkan dengan bahan semikonduktor 
oksida logam lainnya. Hal ini disebabkan karena 
bahan SnO2 mempunyai beberapa kelebihan, 
antara lain lebih sensitif, memiliki respon dan 
selektifitas yang baik, ekonomis dan relatif 
mudah untuk preparasinya, bisa dalam bentuk 
lapisan tipis (thin film) maupun lapisan tebal 
(thick film) (Atmono T.M., 2003).  
Konduktivitas bahan semikonduktor oksida logam 
dapat diubah dengan memberikan dopan ke 
dalam bahan tersebut. Pemberian doping 
(ketakmurnian)  pada bahan SnO2 dalam bentuk 
lapisan tipis bertujuan untuk meningkatkan 
aktivitas serapan gas. Beberapa doping yang 
dapat digunakan dalam bahan SnO2, antara lain 
Pt, Pd, dan Au (Krane, K., 1992). Pada penelitian 
ini, pendopingan lapisan tipis SnO2 dengan 
menggunakan logam transisi, yaitu Au. Au 
(emas) merupakan logam yang tidak reaktif dan 
termasuk logam yang konduktivitasnya tinggi dan 
dapat digunakan sebagai konduktor yang baik 
terhadap energi termal. Atom dopan dapat 
memberikan efek penurunan energi aktivasi 
reaksi. 
Pada penelitian ini telah dilakukan pembuatan 
lapisan tipis SnO2 dengan teknik DC-Sputtering 
pada substrat alumina dan didoping emas (Au) 
dengan metode implantasi ion sebagai bahan 
dasar pembuatan sensor gas. Tujuan doping Au 
pada permukaan lapisan tipis SnO2 adalah untuk 
menambah daya serap atom-atom oksigen dari 
gas reduktor atau oksidator yang mengenai 
permukaan sensor, sehingga hal ini akan dapat 
meningkatkan sensitivitas/tanggap terhadap gas 
CO. 
Dalam makalah ini dibahas pengaruh doping 
emas dan suhu anil pada sifat-sifat lapisan tipis 
SnO2:Au. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menghasilkan lapisan tipis SnO2:Au yang disertai 
(diikuti) dengan perlakuan anil agar nilai 
resistivitasnya cukup kecil serta memiliki 
sensitivitas tinggi, sehingga lapisan tipis yang 
diperoleh dapat dikembangkan sebagai bahan 
sensor gas CO. 
 
 
2. Metodologi Penelitian 
2.1 Pembuatan Target dan Preparasi Substrat 
Pembuatan target SnO2 dilakukan dengan 
mencampur 30 gram bubuk SnO2 dengan alkohol 
sehingga diperoleh bubuk adonan relatif lembab 
untuk dibuat dalam bentuk pellet. Kemudian 
adonan tersebut di-press dengan beban 16 ton 
selama 30 detik sehingga diperoleh pellet SnO2 
dengan diameter 60 mm dan ketebalan 3 mm. 
Selanjutnya agar diperoleh pellet yang lebih 
keras dan tidak mudah pecah, target tersebut              
di-sintering dalam furnace pada suhu 1000 °C 
selama 60 menit. 
Substrat yang akan dideposisi lapisan tipis SnO2 
terbuat dari alumina (Al2O3) dengan ketebalan      
1 mm dan dipotong dengan ukuran (21 x 13) mm. 
Kemudian untuk membersihkan kotoran/lemak 
yang menempel di atas permukaan substrat 
dilakukan pencucian dengan aquades dan 
alkohol menggunakan ultrasonic cleaner masing-

masing selama 30 menit. Selanjutnya substrat 
dikeringkan dalam furnace pada suhu 150 °C 
selama 60 menit. 
 
2.2 Proses Deposisi Lapisan Tipis SnO2 
Proses pendeposisian lapisan SnO2 dengan 
teknik DC-Sputtering adalah sebagai berikut: 
target SnO2 diletakkan pada katoda (elektroda 
bagian bawah) dan substrat alumina dipasang 
pada anoda (elektroda bagian atas) yang 
terdapat dalam tabung sputtering (reaktor 
plasma). Selanjutnya tabung reaktor plasma 
dihampakan dengan pompa rotari dan pompa 
turbo molekular hingga mencapai tekanan 10-5 
torr, dan substrat dipanaskan dengan 
menggunakan sistem pemanas hingga suhu                
250 °C. Gas argon dialirkan ke dalam tabung 
plasma dengan cara mengatur flowmeter hingga 
mencapai tekanan kerja 1 × 10-1 torr. Tegangan 
tinggi DC diatur sebesar  2 kV hingga timbul 
plasma yang terlihat pada jendela tabung reaktor 
plasma yang menandakan deposisi dimulai. 
Waktu deposisi divariasi dari 30 menit sampai 
120 menit dengan rentang waktu 30 menit. Hal ini 
dilakukan untuk memperoleh data parameter 
waktu yang optimum, sehingga dihasilkan lapisan 
tipis SnO2 yang homogen di atas permukaan 
alumina. 
 
2.3 Implantasi Ion dan Anil 
Lapisan tipis SnO2 yang dihasilkan dari proses 
sputtering, selanjutnya didoping dengan Au 
menggunakan mesin implantor ion. Proses 
implantasi ion terdiri dari dua tahap. Tahap 
pertama yaitu proses penghampaan mesin 
implantor ion dan tahap kedua proses implantasi. 
Penghampaan mesin implantor ion dengan 
menggunakan pompa rotari dan pompa difusi 
hingga mencapai tekanan 10-5 torr. Selanjutnya 
tahap proses implantasi ion yaitu memasang 
sampel (SnO2) pada holder target. Setelah itu 
menghidupkan sumber ion, sumber tegangan 
pemercepat dan mencatat keluaran arus. 
Implantasi ion Au pada lapisan tipis SnO2 dengan 
parameter: arus berkas ion 10 µA, energi 100 
keV, luas berkas ion 12,56 cm2, dosis ion            
1,76 x 1016 ion/cm2 dan waktu implantasi selama 
60 menit. Lapisan tipis SnO2:Au hasil implantasi, 
kemudian dianil pada suhu 350 °C dan 550 °C. 
Setelah dianil, di kedua ujung substrat (5 mm) 
dibuat kontak perak (Ag) dengan teknik DC-
Sputtering untuk (terminal kedua ujung sensor). 
 
2.4 Karakterisasi Lapisan Tipis SnO2:Au  
Karakterisasi lapisan tipis SnO2:Au untuk bahan 
sensor gas meliputi: pengukuran resistansi dan 
penentuan suhu operasi sensor, sensitivitas 
sensor terhadap gas uji (CO), analisis struktur 
kristal dengan XRD, pengamatan struktur mikro 
dan analisis komposisi unsur menggunakan SEM 
di kopel dengan EDS. 
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3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Resistansi dan Penentuan Suhu Operasi 
Sensor 
Hasil pengukuran resistansi lapisan tipis SnO2 
sebagai fungsi waktu deposisi pada tekanan 
kerja 1 x 10-1 torr dan suhu substrat 250 °C 
ditunjukkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Resistansi lapisan tipis SnO2 sebagai fungsi 
waktu deposisi yang dibuat pada tekanan 1 x 10-1 torr 

dan suhu substrat 250 °C. 
 

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa waktu 
deposisi yang semakin lama akan menghasilkan 
nilai resistansi semakin rendah. Hal ini 
disebabkan karena dengan waktu deposisi yang 
semakin lama, jumlah atom-atom yang terdeposit 
pada permukaan substrat akan semakin banyak, 
sehingga atom-atom pada permukaan juga 
semakin rapat dan homogen. Semakin rapat 
atom, maka jarak antar atom akan semakin 
pendek sehingga pembawa muatan (elektron) 
semakin mudah melewati daerah tersebut. 
Kondisi ini mengakibatkan sifat kelistrikan 
permukaan bahan menjadi lebih konduktif  dan 
nilai resistansi bahan akan semakin menurun. 
Nilai resistansi lapisan tipis SnO2 yang telah 
dibuat pada tekanan 1 x 10-1 torr, suhu substrat 
250 °C, jarak elektroda 2,5 cm, tegangan DC      
2 kV, arus 20 mA diperoleh resistansi terendah 
sebesar 13,54 MΩ pada waktu deposisi selama 
120 menit. Kondisi ini dijadikan sebagai 
parameter optimum (memiliki resistansi terendah) 
untuk pemilihan sampel yang akan didoping 
dengan emas menggunakan teknik implantasi ion 
pada energi 100 keV dan dosis ion 1,76 x 1016 
ion/cm2. 
Penentuan suhu operasi sangat diperlukan 
karena pada rentang suhu tertentu lapisan tipis 
SnO2:Au dapat berfungsi sebagai sensor gas. 
Penentuan suhu operasi diperoleh dengan cara 
mengukur nilai resistansi lapisan tipis SnO2:Au 
terhadap kenaikan suhu yang divariasikan dari  
30 °C sampai dengan 310 °C dengan interval            
20 °C. Hubungan antara resistansi lapisan tipis 
SnO2:Au setelah dianil pada suhu 550 °C 
terhadap perubahan suhu ditunjukkan pada 
Gambar 2. 
Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa kenaikan 
suhu yang semakin tinggi menghasilkan 
resistansi lapisan tipis SnO2:Au yang dideposisi 
selama 120 menit, diimplantasi pada energi 100 
keV, dosis ion 1,79 x 1016 ion/cm2 dan dianil pada 
suhu 350 °C, cenderung menurun dan mulai 
stabil pada suhu antara (230 – 270) °C. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai resistansi pada kondisi 
tertentu sudah tidak terpengaruh (pengaruhnya  

 
 

Gambar 2. Hubungan antara resistansi lapisan tipis 
SnO2:Au yang dianil 350 °C terhadap perubahan suhu. 

 
sangat kecil) oleh kenaikan suhu. Pada kondisi 
rentang suhu tersebut, bahan SnO2:Au dapat 
berfungsi sebagai sensor gas. Pada suhu operasi 
tersebut, perubahan nilai resistansi tidak 
dipengaruhi oleh panas tetapi disebabkan oleh 
adanya proses serapan gas yang mengenai 
permukaan bahan sensor. Suhu 230 °C 
ditetapkan sebagai suhu operasi sensor untuk 
pengukuran sensitivitas sensor SnO2:Au. 
Apabila suhu sensor terus dinaikkan, maka 
resistansi kembali menunjukkan gejala kenaikan. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Gaskov dan 
Rumyantseva (1999), menyatakan bahwa pada 
suhu di atas suhu operasi sensor, oksigen yang 
teradsorbsi akan menarik elektron dari bagian 
dalam butir yang mengakibatkan pertambahan 
ketebalan lapisan deplesi yang terlalu besar 
sehingga seluruh butir akan berada pada daerah 
bebas/kosong elektron yang menyebabkan 
peningkatan resistivitas. 
 
3.2 Sensitivitas Serapan Gas CO 
Pengujian sensitivitas sensor lapisan tipis 
SnO2:Au sesudah dianil dilakukan dengan cara 
memvariasi volum gas CO dari 0,1 ml sampai           
1 ml dengan interval 0,1 ml. Ketika gas CO 
diinjeksikan ke dalam tabung uji gas, maka gas 
CO tersebut akan menyebar dan mengenai 
lapisan tipis SnO2:Au, sehingga akan terjadi 
perubahan resistansi sebelum dan sesudah 
penginjeksian gas CO. Hasil pengukuran 
resistansi lapisan tipis SnO2:Au sesudah dianil 
pada suhu 350 °C dan 550 °C terhadap gas CO 
dapat digunakan untuk menentukan sensitivitas 
sensor dengan persamaan (Ivanov, 2004): 
                
                                                ………………… (1)   
 
Dengan Rg dan Rn diukur pada kondisi isotermal, 
Rg

 
adalah resistansi setelah diberi gas CO, Rn  

adalah resistansi sebelum diberi gas CO. 
Sensitivitas sensor lapisan tipis SnO2:Au sesudah 
dianil pada suhu 350 °C dan 550 °C ditunjukkan 
pada Gambar 3. 
Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa sensor 
gas berbasis lapisan tipis SnO2:Au yang 
dideposisi selama 120 menit, tegangan 2 kV, 
arus 20 mA, tekanan gas 1 x 10-1 torr, suhu 
substrat 250 °C dan diimplantasi pada energi ion 
100 keV, dosis ion 1,79 x 1016 ion/cm2, kemudian 
dianil pada suhu 350 °C dan 550 ° C mempunyai 
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sensitivitas yang bervariasi. Semakin tinggi suhu 
anil yang diberikan pada lapisan tipis SnO2:Au, 
maka nilai sensitivitas serapan gas juga semakin 
meningkat. Berdasarkan Gambar. 3 diperoleh 
sensitivitas terendah dari lapisan tipis SnO2:Au 
pada konsentrasi gas CO 570 ppm yaitu sebesar 
1,31 % pada suhu anil 350 °C dan 2,49 % pada 
suhu anil 550 °C, sedangkan sensitivitas tertinggi 
diperoleh pada konsentrasi gas CO 5700 ppm 
yaitu sebesar 10,43 % pada suhu anil 350 °C dan 
22,38 % pada suhu anil 550 °C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Sensitivitas lapisan tipis SnO2:Au terhadap 
perubahan konsentrasi gas CO sesudah dianil pada 

suhu 350 °C dan 550 °C . 
 
Kenaikan sensitivitas serapan gas pada sensor 
gas SnO2:Au juga disebabkan oleh kehadiran ion 
Au pada permukaan SnO2 yang diikuti dengan 
proses anil pada suhu 350 °C dan 550 °C. Akibat 
implantasi ion Au dan diikuti dengan proses anil, 
maka atom-atom (SnO2 + Au) permukaan sensor 
menjadi lebih rapat dan homogen sehingga akan 
mempermudah mekanisme transport (mobilitas) 
pembawa muatan melewati daerah antar butir. 
Hal ini akan menyebabkan kenaikan 
konduktivitas dan daya serap terhadap oksigen 
dari gas CO yang dideteksi pada permukaan 
sensor SnO2:Au. Kombinasi dosis ion, energi ion 
dan suhu anil akan mempengaruhi terbentuknya 
ukuran butir dan distribusi yang akan 
menentukan homogenitas dan kerapatan lapisan 
tipis SnO2:Au. Hal ini akan berpengaruh terhadap 
konduktivitas lapisan sebagai sensor gas. 
Semakin rapat butir, konduktivitasnya akan 
semakin baik.  
Pada Gambar. 3 juga terlihat bahwa konsentrasi 
gas CO yang semakin bertambah menyebabkan 
sensitivitas sensor gas berbasis lapisan tipis 
SnO2:Au cenderung meningkat. Hal ini terjadi 
karena konsentrasi gas CO yang semakin besar 
menyebabkan nilai resistansinya menurun. 
Penurunan nilai resistansi tersebut diakibatkan 
oleh adanya reaksi lapisan tipis SnO2:Au dengan 
gas CO. Gas CO bersifat sebagai gas reduktor, 
sehingga oksigen yang berada pada permukaan 
lapisan tipis SnO2:Au tertarik oleh gas CO dan 
konsentrasi pembawa muatan akan bertambah 
seiring dengan penambahan konsentrasi gas CO. 
Gas CO yang bereaksi dengan oksigen akan 
membentuk molekul senyawa CO2.  
Menurut Kittel (1996), semakin tinggi konsentrasi 
gas CO yang diinjeksikan, mengakibatkan gas 
CO yang berperan sebagai gas reduktor akan 

semakin banyak, sehingga atom oksigen yang 
berada pada permukaan lapisan tipis SnO2:Au 
yang dapat diikat oleh gas CO juga semakin 
banyak. Banyaknya atom oksigen yang diikat gas 
CO menjadi CO2 dalam bentuk defect vacancy 
setara dengan pembentukan elektron bebas 
( ). Interaksi antara gas CO sebagai gas 
reduktor dengan atom oksigen dalam bentuk 

 atau  dari bahan SnO2:Au ditunjukkan 

oleh persamaan berikut (Umar, M.Darwis, dkk., 
2001): 

 ......................................  (2)  

..................... (3) 

....................................  (4) 

atau 
...................  (5) 

dengan  adalah gas reduktor yang 

mengadsorpsi ion  atau  pada 

permukaan lapisan.  adalah hasil interaksi 
antara gas  sebagai gas reduktor dengan ion 

 atau . Gas  melakukan pengikatan 

terhadap ion  atau  pada permukaan 

lapisan, sehingga mengakibatkan cacat 
kekosongan. 
 
3.3 Struktur Mikro dan Analisis Unsur dengan 
SEM-EDS 
Struktur mikro lapisan tipis SnO2:Au yang 
terdeposit pada permukaan substrat alumina 
dikarakterisasi dengan menggunakan SEM. Hasil 
pengukuran SEM berupa foto-foto yang 
ditampilkan pada Gambar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 4. Struktur mikro lapisan tipis SnO2:Au 
 (a) dianil 350 °C dan (b) dianil 550 °C. 

 
Pengaruh suhu anil menyebabkan perubahan 
struktur mikro lapisan tipis SnO2:Au yang terlihat 

(b) 

(a) 
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pada Gambar 4. Berdasarkan Gambar 4(a) 
tampak bahwa struktur mikro lapisan tipis 
SnO2:Au yang dianil 350 °C memperlihatkan 
butir-butir yang terdistribusi merata ke seluruh 
permukaan substrat dengan ukuran butir relatif 
kecil. Dari pembacaan skala pada Gambar 4 (a) 
tampak bahwa butir-butir tersebut mempunyai 
ukuran berkisar antara 0,5 µm hingga 1 µm.  
Berdasarkan hasil pengamatan SEM yang 
ditunjukkan pada Gambar 4 (b) terlihat bahwa 
peningkatan suhu anil sebesar 550 °C pada 
lapisan tipis SnO2:Au mempengaruhi morfologi 
permukaan dari butir-butir yang menyebabkan 
terbentuknya butir-butir yang lebih besar dengan 
ukuran butir berkisar antara 1,5 µm hingga 5 µm. 
Hal ini disebabkan karena dengan perlakuan anil, 
butir-butir lapisan akan bergerombol, dan 
mengembang serta memperoleh energi 
tambahan untuk pemulihan struktur kristal 
setelah proses implantasi ion pada energi 100 
keV dan dosis ion 1,79 x 1016 ion/cm2. Pada 
kondisi anil 550 °C terlihat adanya kekosongan di 
antara kelompok-kelompok butir besar serta 
memiliki batas butir yang jelas teramati. 
Menurut Zhigal’skii dan Jones (2003), 
menyatakan bahwa perlakuan anil pada bahan 
semikonduktor oksida logam akan meningkatkan 
kristalisasi sehingga terbentuk butir-butir yang 
besar dan menimbulkan reorientasi terhadap 
kristalit-kristalitnya. Pada suhu anil tinggi, energi 
yang dimiliki atom-atom pada bahan semakin 
tinggi, sehingga atom-atom lebih mampu untuk 
mengatur diri dan membentuk susunan yang 
lebih teratur. Demikian juga untuk pemanasan 
pada suhu tertentu mampu memberi energi 
aktivasi termal pada atom-atom. Energi aktivasi 
termal yang lebih besar dari energi ikat antar 
atom, sehingga energi aktivasi ini akan 
digunakan untuk meningkatkan ikatan antar 
atom-atom yang lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Penampang lintang lapisan tipis SnO2:Au 

 (a) dianil  350 °C dan (b) dianil 550 °C. 
Berdasarkan Gambar 5 tampak bahwa ada 
perbedaan ketebalan lapisan tipis SnO2:Au yang 
dianil pada suhu 350 °C dan 550 °C. Gambar 5 
(a) menunjukkan struktur mikro lapisan tipis 
SnO2:Au yang dianil pada suhu 350 °C 
mempunyai ketebalan sekitar 1,5 µm. Gambar        
5(b) menunjukkan struktur mikro lapisan tipis 
SnO2:Au yang dianil pada suhu 550 °C 
mempunyai ketebalan sekitar 2 µm. Hal ini 
menunjukkan bahwa ketebalan lapisan akan 
bertambah terhadap waktu deposisi, sehingga 
konduktivitas lapisan tipis SnO2:Au akan 
meningkat dan menyebabkan sensor semakin 
sensitif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 6. Spektrum hasil EDS lapisan tipis SnO2:Au 
(a) dianil 350 °C dan (b) dianil 550 °C. 

 
Komposisi unsur lapisan tipis SnO2:Au hasil 
deposisi menggunakan DC-Sputtering pada suhu 
250 °C, tekanan 1 x 10 -1 torr, waktu deposisi 120 
menit dan diimplantasi pada energi 100 keV, 
dosis ion 1,79 x 1016 ion/cm2 ditunjukkan pada 
Gambar 6. Berdasarkan Gambar 6 (a) teramati 
bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam 
lapisan tipis SnO2:Au yang dianil 350 °C 
mempunyai komposisi 49,96 % atom Na; 40,56 
% atom O; 7,36 % atom Au; 2,03 % atom Al dan 
0,09 % atom Sn. Gambar 6 (b) menunjukkan 
lapisan tipis SnO2:Au yang dianil 550 °C 
mempunyai komposisi 49,20 % atom Na, 43,43 
% atom O,  4,01 % atom Au, 2,88 % atom Sn dan 
0,48 % atom Al. Pada Gambar 6 terlihat bahwa 
komposisi lapisan tipis SnO2:Au yang dianil pada 
suhu 350 °C dan 550 °C selain memiliki unsur O 
(oksigen), Au (emas) dan Sn (timah) juga muncul 
unsur Na (natrium) dan Al (aluminium). Hal ini 
disebabkan karena pada waktu pengujian 
dengan EDS, energi yang digunakan terlalu 
besar yaitu 10 keV sehingga mampu menembus 
substrat alumina. Akibatnya atom-atom penyusun 
alumina akan muncul pada saat pengujian. 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
dapat disimpulkan:  
1. Pengaruh doping emas (Au) terhadap lapisan 

tipis SnO2, menggunakan teknik implantasi ion 
pada energi 100 keV, dosis ion 1,79 x 1016 
ion/cm2 dapat menurunkan resistansinya dari 
13,54 MΩ sebelum doping menjadi 4,86 MΩ 
dan 3,60 MΩ sesudah doping. 

2. Pengaruh perlakuan anil pada suhu 350 °C 
dan 550 °C terhadap lapisan tipis SnO 2:Au 
yang dideposisi pada tekanan gas 1 x 10-1 torr, 
suhu substrat 250 °C, waktu deposisi 120 
menit dan diimplantasi pada energi 100 keV, 
dosis ion 1,79 x 1016 ion/cm2 dapat 
menurunkan resistansinya dari (4,86 dan 3,60) 
MΩ sebelum anil menjadi (3140 dan 346,40) 
kΩ sesudah dianil. 

3. Uji sensitivitas sensor gas menunjukkan bahwa 
lapisan tipis SnO2:Au yang dianil pada suhu 
550 °C lebih sensitif sebesar 22,38 % untuk 
mendeteksi gas CO pada 5700 ppm, 
sedangkan yang dianil pada suhu 350 °C 
sensitivitas hanya sebesar 10,43 %.  

4. Hasil pengamatan struktur mikro dengan SEM 
menunjukkan bahwa semakin meningkatnya 
suhu anil menyebabkan pertumbuhan butir 
semakin membesar dengan ukuran butir 
lapisan tipis SnO2:Au yang dianil 350 °C 
berkisar (0,5 – 1) µm dan (1,5 – 5) µm yang 
dianil pada suhu 550 °C. 

5. Hasil analisis komposisi unsur dengan EDS 
menunjukkan bahwa lapisan tipis SnO2:Au 
yang dianil pada suhu 550 °C mempunyai 
komposisi 49,20 % atom Na; 43,43 % atom O; 
4,01 % atom Au; 2,88 % atom Sn dan 0,48 % 
atom Al. 
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