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

SIFAT ELEKTRONIK SILIKON AMORF TERHIDROGENASI TIPE 
P YANG DIDEPOSISI DENGAN SISTEM PECVD 

 
Tofan Tri Oktora1*, Eddy Yahya2 

 
Program Studi Magister Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia1* 

Email : to_arphis@physics.its.ac.id  
Dosen Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia2 

 
 

Abstrak  
 
Telah dideposisi lapisan tipis silikon amorf terhidrogenasi (a-Si:H) dengan menggunakan 
sistem PECVD. Proses deposisi dilakukan dengan daya rf ± 3 Watt pada tekanan ruang 
deposisi 530 mTorr dengan mengalirkan gas silan, hidrogen dan boron. Laju gas sumber 
mempengaruhi banyaknya radikal yang terbentuk didalam plasma sehingga juga 
mempengaruhi efektifnya interaksi (ikatan) antar atom. Peningkatan laju Hidrogen 
menyebabkan semakin teratur lapisan a-Si:H tipe p yang terbentuk tetapi meningkatnya laju 
Boron menyebabkan ketidak-teraturan lapiran yang terbentuk. Konduktivitas listrik 
didapatkan pada orde 10-3 sedangkan bandgap berkisar 1,7 eV sampai 1,8 eV. 
Kata Kunci : a-Si:H tipe p, sistem PECVD, konduktivitas. 
 

 
1. Pendahuluan  
Akhir abad 21 menjadi perhatian dengan adanya 
peningkatan konsumsi energi secara drastis. 
Konsumsi energi dunia meningkat dengan faktor 
14 pada tahun 1890 sampai 1990. Energi yang 
dihasilkan pada tahun 1890, sebanyak 52% dari 
sumber energi non komersil. Sedangkan pada 
1990, energi yang dikonsumsi lebih banyak 
berasal dari bahan bakar fosil yaitu minyak, gas 
dan batu bara dengan prosentase masing-
masing 36%, 19% dan 30%. Penggunaan bahan 
bakar dari fosil mempunyai dampak, yaitu 
menyebabkan peningkatan gas rumah kaca 
(green house) yaitu CO2 sebesar 25% (pada 
tahun 1990) dibandingkan pada zaman pra-
industri (sebelum tahun 1785). Peningkatan gas 
karbon dioksida mengakibatkan kenaikan suhu 
global sebesar 0,3-0,60C. (Smets, 2002) 
 
Untuk memenuhi kebutuhan yang terus 
meningkat, dikembangkan berbagai energi 
alternatif. Salah satu energi alternatif adalah sel 
surya.  
 
Diantara bahan sel surya, silikon amorf 
terhidrogenasi (hydrogenated amorphous silicon) 
merupakan salah satu pendorong pada 
kebanyakan teknologi fotovoltaik (sel surya) saat 
ini, yaitu digunakan pada 25 tahun terakhir. 
Efisiensi awal sekitar 9 -10% dicapai di 
laboratorium untuk sambungan tunggal (single 
junction cells), kemudian nilai naik sampai 13% 
dengan multiple structure (tandem atau triple-
junction) serta paduan silikon (sebagian besar 
dengan Ge). Dengan kata lain, efisiensi konversi 
di sekitar 10% telah diperoleh pada struktur triple-
junction, sedangkan nilai tengah sekitar 5-6% 
dicapai sambungan tunggal a-Si:H. Meskipun 
efisiensi a-Si:H lebih rendah dibandingkan 
dengan c-Si (dan mc-Si), a-Si:H berpotensi untuk 
mengurangi biaya produksi sehingga akan 

menggantikan teknologi silikon kristal yang lebih 
stabil. (Vilamitjana, 2004) 
 
Pada umumnya penumbuhan lapisan tipis a-Si:H 
dilakukan dengan sistem Plasma Enhanced 
Chemical Vapor Deposition (PECVD). Lapisan 
tipis yang dideposisi dengan sistem ini 
didapatkan kandungan Hidrogen sebesar 10 
sampai 20%. Dengan jumlah Hidrogen tersebut, 
lapisan tipis ini krang baik apabila digunakan 
sebagai piranti elektronik seperti sel surya 
ataupun thin film transistor (TFTs). Hal tesebut 
disebabkan pada saat disinari oleh cahaya 
matahari (intensitas sekitar 100 mWatt/m2) 
efisiensi dari sel surya akan menurun seiring 
dengan waktu penyinaran dan untuk TFTs 
menjadi tidak stabil dengan adanya efek Staebler 
Wronsky. (Syamsu dkk, 2000)  
 
Kunci penting dalam perkembangan fotovoltaik 
adalah penumbuhan material tipe p dan n. Dalam 
Vilamitjana (2004), doping pertama pada material 
silikon amorf terhidrogenasi (a-Si:H) dilaporkan 
oleh Spear dan Le Comber. Dia menemukan 
material tipe p dan n dengan PECVD yaitu 
dengan mencampur gas diborane (B2H6) untuk 
tipe p dan gas phosphine (PH3) ke dalam reaktor 
chamber deposisi.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari bahan atau 
material tipe p yang baik untuk sel surya. Metode 
yang akan digunakan yaitu dengan 
mencampurkan gas B2H6, SiH4 dan H2 di dalam 
chamber PECVD dengan variasi laju aliran gas. 
Hasil penelitian ini akan didapat konduktivitas 
listrik pada saat gelap dan pada saat penyinaran 
serta didapat nilai Bandgap dari lapisan tipis a-
Si:H tipe p. 
 



 
2. Metode yang diterapkan . 
Pada penelitian ini diawali dengan menumbuhkan 
lapisan tipis a-Si:H tipe p dengan sistem PECVD. 
Lapisan tipis a-Si:H tipe p ditumbuhkan di 
permukaan atas kaca soda lime didalam PECVD 
dengan mengalirkan gas SiH4, H
Selama proses, chamber deposisi diberikan 
tekanan 530 mTorr, temperatur 2700

3 watt dan waktu 30 menit. 
 
Tabel 1: Variabel penelitian 

Sampel Laju aliran 
SiH4 sccm) 

Laju aliran 
B2H6 (sccm)

A 20 2 
B 20 2 
C 20 2 
D 20 2 
E 20 2 
F 20 4 
G 20 4 
H 20 4 
I 20 4 
J 20 4 

 
Setelah pembuatan sampel selesai, pada 
masing-masing sampel dicari sifat elektronik yaitu 
konduktivitas dan sifat optik yaitu Bandgap. 
Konduktivitas listrik diukur dengan menggunakan 
metode empat titik (four point probe
Konduktivitas yang dimaksud ada dua yaitu pada 
saat gelap (dark conductivity) dan pada saat 
penyinaran (photoconductivity). 
perhitungan konduktivitas, dilakukan pengukuran 
tebal dari lapisan.  Tebal lapisan dikarakterisasi 
dengan cara sampel atau lapisan diberi cahaya 
dengan panjang gelombang tertentu kemudian 
diamati cahaya yang dipantulkan (direfleksikan) 
oleh lapisan. Alat yang digunakan  adalah 
spektrometer yang menggunakan software Nano
Calc-2000. Sedangkan pada pengukuran 
Bandgap digunakan spektrometer UV
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Sifat a-Si:H tipe p yang telah 
(ditumbuhkan) dengan sistem PECVD sanga
bergantung pada partikel (atom atau molekul) 
yang bermuatan didalam plasma serta 
interaksinya pada permukaan subtrat. Partikel 
(atom atau molekul) yang bermuatan disebut 
dengan radikal. Radikal yang terbentuk didalam 
plasma meliputi molekul SiH, SiH2, SiH
H serta atom B. (Poortmans & Arkhipov
 
Hasil pengukuran ketebalan dengan 
Spektrometer (NanoCalc-2000), ditulis dalam 
bentuk grafik pada Gambar 4.5. grafik tersebut 
disusun untuk laju Boron 2 sccm 
Grafik tersebut tersusun dengan perbandingan 
laju silan dan laju Hidrogen sesuai dengan 
sampel A sampai dengan J yaitu Silan 20 sccm 
dan untuk laju Hidrogen meningkat dari 30 sccm 
sampai dengan 70 sccm. 

 
Dengan melihat Gambar 4.5, tampak bahwa 
sampel yang paling tebal menggunakan 
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Pada penelitian ini diawali dengan menumbuhkan 
Si:H tipe p dengan sistem PECVD. 
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, H2 dan B2H6. 

Selama proses, chamber deposisi diberikan 
0C, daya RF ± 
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Setelah pembuatan sampel selesai, pada 
masing sampel dicari sifat elektronik yaitu 

konduktivitas dan sifat optik yaitu Bandgap. 
Konduktivitas listrik diukur dengan menggunakan 

four point probe). 
Konduktivitas yang dimaksud ada dua yaitu pada 

) dan pada saat 
). Sebelum 

perhitungan konduktivitas, dilakukan pengukuran 
tebal dari lapisan.  Tebal lapisan dikarakterisasi 
dengan cara sampel atau lapisan diberi cahaya 
dengan panjang gelombang tertentu kemudian 
diamati cahaya yang dipantulkan (direfleksikan) 

. Alat yang digunakan  adalah 
spektrometer yang menggunakan software Nano-

2000. Sedangkan pada pengukuran 
Bandgap digunakan spektrometer UV-VIS. 

telah dideposisi 
(ditumbuhkan) dengan sistem PECVD sangat 
bergantung pada partikel (atom atau molekul) 
yang bermuatan didalam plasma serta 
interaksinya pada permukaan subtrat. Partikel 
(atom atau molekul) yang bermuatan disebut 
dengan radikal. Radikal yang terbentuk didalam 

SiH3 dan atom 
(Poortmans & Arkhipov, 2006)   

Hasil pengukuran ketebalan dengan 
ditulis dalam 

Gambar 4.5. grafik tersebut 
disusun untuk laju Boron 2 sccm dan 4 sccm. 

dengan perbandingan 
laju silan dan laju Hidrogen sesuai dengan 
sampel A sampai dengan J yaitu Silan 20 sccm 
dan untuk laju Hidrogen meningkat dari 30 sccm 

, tampak bahwa 
sampel yang paling tebal menggunakan laju H2 

60 sccm. Pada laju Boron yang sama, terjadi 
peningkatan ketebalan lapisan pada laju H
30 sccm sampai dengan 60 sccm. Hal yang 
berbeda tampak pada laju H2 70 sccm yaitu 
terjadi penurunan ketebalan lapisan. 

 

Gambar 4.5 Grafik ketebalan lapisan
 
Laju deposisi pembuatan  lapisan a
sebagai fungsi laju H2 pada temperatur subtrat 
2700C ditunjukkan pada Gambar 4.6. Dari grafik 
tersebut terlihat bahwa laju deposisi meningkat 
dengan perubahan laju H2 dari 30 sccm sampai 
60 sccm tetapi terjadi penurunan pada laju 70 
sccm. Hal ini disebabkan laju deposisi sangat 
dipengaruhi oleh keadaan plasma. Pada laju H
30 sccm sampa 60 sccm, peningkatan laju 
deposisi disebabkan oleh bertambahnya 
kerapatan radikal didekat subtrat sebagai akibat 
meningkatnya rapat elektron didalam plasma 
(Samsu dkk, 2000). Hal sebaliknya terjadi pada 
laju H2 70 sccm. Plasma kaya akan ion H 
memungkinkan terjadinya abstraksi (pelepasan) 
H dari permukaan lapisan. (Smets, 2002)

 

Gambar 4.6 Grafik laju deposisi
 
Grafik laju deposisi juga memperlihatkan 

bahwa peningkatan laju Boron 2 sccm menjadi 4 
sccm diiringi dengan terjadinya perubahan laju 
deposisi. Seiring meningkatnya laju H
perubahan laju deposisi semakin menurun yaitu 
dari 0,07 Å/s sampai 0,02 Å/s. Hal 
menunjukkan semakin besar laju H2 
dari Boron kurang efektif untuk mengikat atom
atom H selama proses deposisi berlangsung.

 
Nilai konduktivitas listrik lapisan tipis a
yang dideposisi di Research Center ITS dengan 
menggunakan sistem PECVD menunjukkan 
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60 sccm. Pada laju Boron yang sama, terjadi 
peningkatan ketebalan lapisan pada laju H2 dari 
30 sccm sampai dengan 60 sccm. Hal yang 

70 sccm yaitu 
 

 
lapisan 

Laju deposisi pembuatan  lapisan a-Si:H tipe p 
pada temperatur subtrat 
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70 sccm. Plasma kaya akan ion H 
memungkinkan terjadinya abstraksi (pelepasan) 
H dari permukaan lapisan. (Smets, 2002) 
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adanya terhadap laju Hidrogen dan laju doping 
yaitu Boron, dapat dilihat pada Gambar 4.7. dari 
grafik, tampak bahwa nilai konduktivitas gelap 
maupun terang sebagai fungsi laju gas sumber. 
Pada laju Boron 2 sccm terlihat pada warna biru, 
nilai konduktivitasnya meningkat seiring dengan 
bertambahnya laju Hidrogen. Hasil yang berbeda 
tampak pada laju Boron 4 sccm terlihat pada 
Gambar merah, nilai konduktivitasnya menurun 
seiring dengan meningkatnya laju Hidrogen. 

 

 
Gambar 4.7 grafik konduktivitas sebagai fungsi 

dari laju gas sumber 
 
Grafik tersebut menunjukkan bahwa laju 
Hidrogen 30 sccm dan 40 sccm, nilai 
konduktivitas a-Si:H tipe p dengan laju doping 4 
sccm lebih tinggi dibandingkan dengan laju 
doping 2 sccm. Tetapi berbeda pada laju 
Hidrogen 50 sccm sampai 70 sccm yang mana 
nilai konduktivitas a-Si:H tipe p yang didoping 
dengan laju Boron 4 sccm lebih rendah 
dibandingkan dengan laju doping 2 sccm. Pada 
hal ini menunjukkan bahwa laju Hidrogen dan laju 
Boron sangat mempengaruhi sifat a-Si:H tipe p 
yang dihasilkan. 

 
Untuk hubungan bandgap sebagai fungsi dari laju 
aliran Hidrogen dan Boron, dapat dilihat pada 
Gambar 4.8. Grafik tersebut menunjukkan 
besarnya bandgap menurun pada laju Hidrogen 
60 sccm dan 70 sccm. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa dengan meningkatnya laju Hidrogen maka 
semakin menurunnya ketidak-teraturan dari 
lapisan a-Si:H tipe p yang telah terbentuk di atas 
subtrat. 

 

 
Gambar 4.8 Bandgap dari pengukuran UV-VIS 

Saleh&Munisa (2003) menyebutkan bahwa Cody 
memperkirakan peningkatan Bandgap pada 
konsentrasi 20% berhubungan erat dengan 
ketidak-teraturan. Peningkatan Bandgap pada a-
Si:H berkaitan dengan pergeseran tepi pita 
valensi yng disebabkan dengan berkurangnya 
kerapatan ikatan Si � Si dan semakin 
bertambahnya struktur amorfnya. 
 
Dari Gambar 4.8, seiring bertambahnya laju 
Boron dari 2 sccm menjadi 4 sccm menyebabkan 
peningkatan nilai Bandgap. Dalam hal ini, 
penambahan laju Boron meningkatkan 
konsentrasi Hidrogen didalam lapisan. 
Konsentrasi Hidrogen meningkat pada lapisan a-
Si:H, maka didalam lapisan lebih dominan ikatan 
Si � H dari pada ikatan Si � Si.  
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat 
diambil suatu kesimpulan yaitu sifat lapisan a-
Si:H tipe p dipengaruhi laju gas sumber (SiH4, 
B2H6 dan H2). Laju gas sumber mempengaruhi 
banyaknya radikal yang terbentuk didalam 
plasma sehingga juga mempengaruhi efektifnya 
interaksi (ikatan) antar atom. Peningkatan laju 
Hidrogen menyebabkan semakin teratur lapisan 
a-Si:H tipe p yang terbentuk tetapi meningkatnya 
laju Boron menyebabkan ketidak-teraturan 
lapiran yang terbentuk. Konduktivitas listrik 
didapatkan pada orde 10-3 sedangkan bandgap 
berkisar 1,7 eV sampai 1,8 eV.  
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