
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

inorganik, logam maupun campuran metal organik dan memiliki sifat-sifat

konduktor, semikonduktor maupun isolator. Untuk membuat lapisan tipis suatu

reagen direaksikan dengan cara dideposisikan di atas suatu bahan yang disebut

substrat yang pada umumnya berbentuk keping, sehingga sifat bahan awalnya

akan berbeda dengan hasil pengendapan yang diperoleh atau terbentuknya unsur

baru (Ezema and Okeke, 2003). Lapisan tipis pada umumnya mempunyai

ketebalan yang berkisar antara 10-6 - 10-9 meter (Ezema, 2004).

Lapisan tipis merupakan salah satu aspek yang mendapat perhatian sangat besar,

terutama dalam bidang material karena lapisan tipis merupakan material yang

menarik yang memiliki sifat optik yang sangat tergantung pada konstanta

dielektrik, indeks bias, dan energi gap. Lapisan tipis juga sangat tergantung pada

sifat-sifat bahan lapisan tipis yang  akan diendapkan (Ugwu, 2006). Dengan

teknologi lapisan tipis diharapkan dapat diperoleh suatu bahan yang berkualitas

baik, sehingga dapat diaplikasikan kedalam suatu bahan. Dewasa ini

perkembangan penelitian tentang penumbuhan lapisan tipis semakin maju yang

dapat diaplikasikan untuk bidang komunikasi, ilmu teknik dan teknologi lainnya
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termasuk aplikasi dalam fisika, yang digunakan dalam industri elektronika,

mikroelektronika untuk perangkat bahan semikonduktor (Yahaya, 2007).

Bahan semikonduktor adalah suatu bahan yang mempunyai nilai resistivitas di

antara konduktor dan isolator. Contoh bahan semikonduktor adalah silikon,

germanium, dan kadmium sulfida (CdS). Teknologi semikonduktor telah

mengalami kemajuan besar baik dalam hal penemuan bahan baru maupun teknik

pembuatannya. Hal tersebut mendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut

mengenai bahan-bahan semikonduktor. Dari berbagai contoh bahan

semikonduktor, CdS mendapat perhatian karena bahan ini mempunyai energi gap

sebesar 2,42 eV, sehingga telah diaplikasikan dalam berbagai bidang, terutama

dalam pembuatan sel surya (Sanap dan Pawar, 2009).

Aspek lain yang sangat penting dalam teknologi pembuatan lapisan tipis adalah

metode preparasinya.  Hingga dewasa ini telah dikenal berbagai metode dan sudah

diaplikasikan secara luas. Beberapa metode yang dipakai dalam penumbuhan

lapisan tipis antara lain: physical vapor deposition (PVD) seperti penguapan, dan

pengembunan, chemical vapor deposition (CVD), dan chemical bath deposition

(CBD) (Purnomo, 2000). Pemakaian metode-metode tersebut mempunyai tujuan

yang sama yaitu untuk menghasilkan lapisan tipis yang mempunyai kualitas yang

baik dengan biaya produksi rendah (Syamsu dkk, 2005).

Dalam penelitian ini, metode yang dipilih adalah chemical bath deposition (CBD).

CBD adalah teknik pembuatan lapisan tipis dengan metode pencelupan kimia

(Jean et al, 2000). Pemilihan metode ini didasarkan pada sejumlah alasan, yaitu

hanya membutuhkan alat yang sederhana berupa wadah atau bath untuk reaksi dan
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substrat, selain itu dapat digunakan pada temperatur tertentu terbentuk lapisan

yang kompleks atau lebih tebal serta homogen (Smith, 1990).

Pengendapan lapisan tipis dengan metode CBD diketahui dipengaruhi oleh

beberapa parameter, antara lain adalah variasi waktu pembenaman, banyaknya

pembenaman, pH larutan, preparasi larutan dan temperatur pembenaman serta

temperatur kalsinasi atau pemanasan (Timmings, 1991). Dalam penelitian ini,

variabel yang akan dipelajari adalah pengaruh temperatur pembenaman,

digunakannya pengaruh temperatur pembenaman dalam penelitian ini karena

semakin tinggi temperatur pembenaman diharapkan lapisan tipis yang terbentuk

semakin homogen. Selain itu dengan naiknya temperatur pembenaman maka laju

reaksi pembentukan lapisan tipis CdS lebih cepat dengan melibatkan reaksi kimia

(Anonim A, 2008).

Pembuatan lapisan tipis CdS yang sudah umum dilakukan adalah menggunakan

bahan baku cadmium klorida (CdCl2), amonia (NH3), dan tiourea (CSNH2).

Sebagai contoh telah dilakukan penelitian sebelumnya (Ugwu and Onah, 2007)

yang menggunakan ketiga jenis larutan tersebut dan didapatkan hasil karakteristik

sifat optik yang timbul pada lapisan tipis CdS adalah akibat dari interaksi antara

energi foton dan struktur film tipis yang terbentuk. Selain ketiga jenis bahan

tersebut lapisan tipis CdS dapat dideposisikan menggunakan larutan cadmium

asetat sebagai Cd,  sedangkan S berasal dari thioasetamid yang diendapkan pada

substrat kaca (Milton, 1988).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian kali ini akan dibuat

lapisan tipis CdS dengan metode CBD sebagai fungsi temperatur. Penggunaan

temperatur yang sesuai akan menghasilkan ketebalan yang homogen, terbentuk
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lapisan yang kompleks dan didapatkan karakteristik bahan CdS yang sesuai

(Teguh, 2007). Temperatur yang digunakan adalah 30 - 80°C yang dilakukan

dengan cara mengendapkan cadnium asetat 0,2 M, amonium asetat 0,1 M

yang dilarutkan dengan aquades 100 ml ke dalam labu ukur. Kemudian diteteskan

larutan thioasetamide 0,1 M, dengan menggunakan substrat preparat kaca yang

menghasilkan lapisan tipis semikonduktor yaitu cadnium sulfida (CdS).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang

akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh temperatur

pembenaman terhadap karakteristik lapisan tipis CdS yang dihasilkan. Meliputi

sifat optis, struktur kristal dan sturktur mikro yang terbentuk pada lapisan tipis

CdS.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini mempunyai batasan masalah sebagai berikut:

1. Bahan dasar substrat yang digunakan adalah kaca preparat.

2. Rentang suhu yang digunakan adalah 30 - 80°C.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mendapatkan karakteristik lapisan tipis

CdS seperti sifat optik, struktur kristal dan struktur mikro yang terbentuk pada

lapisan tipis CdS yang dibuat pada suhu yang berbeda.

E. Manfaat Penelitian
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Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai landasan ilmiah untuk

pengembangan pembuatan lapisan tipis CdS dengan metode CBD yang lebih

efektif dan efisien sehingga didapatkan lapisan tipis CdS yang berkualitas baik.


