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ABSTRAK
KARAKTERISASILAPIs.TIPIS TiOl PADASUBSTRATKACAHASILPENUMBUHANDENGAN TEKNIK
SPUTTERINGDC. Telah dilakukanpembuatandan karakterisasidari bahan lapis tipis Titanium Oksida
(TiO]) yang dideposisikandi alas substrat kaca denganmetodasputtering. PembuatanTiOl dilakukan
pada teganganelektroda4 kJ;':arussputtering5 mA.tekananvakum5 x 10-4 torr. waktudeposisi150 menit
dan suhusubstratdivariasi dari suhu150 °C sampaidengan350 °C. sedangkangas sputteringadalah gas
argon. Hasil tersebutkemudiandianalisa struktur kristalnya menggunakan
XRD diperoleh hasil bahwa
struktur kristal TiOl sebelumdideposisikanpada substratgelas mempunyai 1 struktur yaitu rutil dan
anatasedenganorientasi bidang (110) don (100)untukstruktur anatasedon (100) & (Ill) untuk struktur
rutil. Sedangkanstruktur kristal yang ditumbuhkanpada suhu 150 °C selama1.5 jam hanya berstruktur
anatase dengan orientasi bidang (001) don (100). Sedangkanstruktur mikro diu}i dengan SEM
menghasilkanukuran butir yang lebih besardon strukturpermukaanlebih teraturpada suhusubtrat150 °C
lamadeposisi150 menit.

ABSTRACT
CHARACTERIZATION OF TiOl THIN FILMS ON GLASS SUBSTRATE GROWTH USING DC
SPUTTERING TECHNIQUE. It has beenfabricated and characterizationa TiO2 thin films depositedon
glass substrateusingDC sputteringtechnique.Fabrication ofTiO2 thinfilms werecarried out at electrode
voltage 4 kV, sputtering current 5 mA,vacuumpressure5 x 10-4 torr, depositiontime 150 minutes,and
temperature of the substrat were variedfrom 150 -350 oC, while as a gas sputter was argon. The results
was testedtheir micro structure using SEM, and crystal structure usingXRD and found that the crystal
structure of TiO2 powder beforedepositedon glasssubstratewas rutil and anatasewith orientation (I/O)
and (200)for anataseand (100) and (III) rutil structure. Whilethe crystal structure which depositedat
temperature150 °C and depositiontime 2,5 hourswasanatasewith orientation (00/) and (200).

PENDAHULUAN
D

ewasa ini penelitian tentang lapisan tip is telah
menjadi salah satu bidang penelitian yang
menarik sekaligus sangat berfaedah bagi manusia.
Lapisan tip is dapat dimanfaatkan sebagai piranti
optik, optoelektronik, bahan feromagnetik, super
konduktor, clan bahan mikroakustik serta gel
surya.(1,2) Berbagai usaha sedang dilakukan untuk
memperluas pemanfaatan lapisan tip is. Diantaranya
adalah sebagai sensor gas, sel surra clan peralatan
elektronik.
Dengan meningkatnya perkembangan teknologi, maka kebutuhan akan material lapisan tipis
juga semakin meningkat. Dalam hal ini, lapisan
tip is terutama digunakan untuk sensor gas. Sensor
gas digunakan pula untuk menguji kadar oksigen
yang dikeluarkan oleh mesin berbahan bakar hidro
karbon.(J) Selain itu sensor dimanfaatkan oleh
industri untuk mendeteksl gas-gas berbahaya yang

terlibat pada proses produksi. Sensor dapat
digunakan secara mandiri untuk mendeteksi suatu
gas, atau dapat pula diintegrasikan menjadi hidung
elektronik untuk mendeteksi berbagai macam aroma
seperti yang dilakukan Abe dkk.(4)Karena kegunaan
yang sangat besar, maka penelitian tentang sensor
gas semakin banyak dilakukan. Penelitian tersebut
terutama dimaksudkan untuk mencari bahan baru
yang dapat dimanfaatkan sebagai sensor gas.
Terdapat beberapa macam bahan yang dapat
dipergunakan sebagai sensor gas, diantaranya adalah
semi konduktor oksida logam(S), polimer kondukti~6)dan oksida logam.(7)Pemakaian semikonduktor
oksida logam sebagai sensor gas diawali oleh T.
Seiyama dkk pada tahun 1962(8). Bahan semikonduktor yang paling banyak diteliti adalah SnO2
(oksida timah putih). Bahan semikonduktor oksiga
logam dapat dipakai dalam bentuk bulk dengan
permukaan

yang

kasar.

Tetapi

karena

berbagai

keuntungan kemudian dijadikan lapisan tipis.
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Makalah ini melaporkan tentang pembuatan
dan karakterisasi lapisan TiO2 yang akan digunakan
sebagai bahan utama dalam pembuatan sensorgas.
Hal-hal yang dilaporkan meliputi pembuatan lapisan
tipis TiO2 denganmetode sputtering dc, karakterisasi
lapisan tipis yang dihasilkan dalam pengujian,
analisa struktur kristal, dan analisa struktur mikro.
Pembuatan lapisan tip is TiO2 menggunakan
metode sputtering-dc dipilih karena beberapa
alasan.
Pertama, metode sputtering-dc dapat
dipakai untuk membuat lapisan tip is dari suatu
bahan yang memiliki titik didih tinggi seperti TiO2
(1853 °C).
Kedua, metode sputtering-dc dapat
menghasilkan lapisan tipis dengan sifat mekanik
yang baik dan sifat elektrik yang sarna dengan
bahan dasamya(9). Hal ini tentu saja sangat
diperlukan dalam pembuatan sensor gas yang
memerlukan lapisan tipis dengan sifat mekanik yang
baik dan sifat elektrik yang sesuai dengan bahan
dasamya (dalam hal ini TiO2,). Ketiga, sifat lapisan
tip is yang dihasilkan dapat diatur dengan mengatur
kondisi sputtering seperti suhu substrat, jarak
elektroda maupun lamanya proses(9,IO). Dalam
aplikasi sensor gas yang lebih lanjut, hal tersebut
sangat diperlukan karena sifat suatu sensorgas akan
sangat ditentukan oleh sifat lapisan tipisnya. Oleh
karena itu penelitian tentang analisa tentang stuktur
kristal dan stuktur mikro lapisan tip is TiO2 penting
dilakukan untuk mendapatkan bahan sensor gas
berkualitas baik.
Dengan penelitian yang dilakukan ini
diharapkan diperoleh bahan baru untuk sensor gas.
Manfaat lebih lanjut penelitian ini mencakup
penguasaan teknologi pembuatan lapisan tipis dan

kajian lengkap tentang lapisan tipis TiO2 yang dapat
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan(I').
Penelitian ini bertujuan untuk membuat
lapisan tipis TiO2 dengan metode sputtering dc,
melakukan karakterisasi yang meliputi analisa
stuktur kristal dan stuktur mikro dan analisa
perubahan struktur kristal.

TATA KERJA
SistemDC-DiodaSputtering
Berdasarkan urutan pengerjaan, kegiatan
penelitian dibagi menjadi 4 tahap:
-Penyiapan
-Deposisi

sistem sputtering
lapisan tip is TiO2 dan kontak perak

-Karakterisasi
lapisan tipis TiO2 yang meliputi
pengujian sifat tanggap gas lapisan tipis TiO2
terhadap
bennacan-macam
gas,
analisa
kandungan dan konsentrasi un sur dari lapisan
tipis TiO2, serta analisa perubahan struktur
kristal maupun struktur mikro
Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang
cara kerja yang dilakukan beserta spesifikasi alat
dan bahanyang digunakan.
Sistem sputtering adalah seluruh alat dan
bahan yang dipergunakan untuk membuat lapisan
tipis dengan metoda sputtering seperti yangdisajikan
pactaGambar I.

Gambar I. Skemaa/at DC Sputtering.
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Penyiapan Alat Sputtering-DC
Dalam penelitian 'ini digunakan alat
sputtering dc yang skema lengkapnya ditunjukkan
pacta Gambar I.
Bagian-bagian utama alat ini
adalah tabung plasma berbentuk silinder dengan
diameter 15 cm daD tinggi 20 cm.
Deposisi Lapisan Tipis TiO1
Sebelum proses deposisi dimulai, target TiO2
substrat dipasang pada tempatnya masing-masing .
Pelapisan tip is TiO2 pada substrat gelas dilakukan
dengan teknik DC sputtering. Pada DC sputtering
ini lapisan tipis TiO2 dihasilkan dalam ruang reaktor

plasma.
Pembuatan Target TiO1 daD Target Ag (Perak)
Dalam penelitian ini digunakan dulu dua
jenis target yaitu target TiO2 untuk deposisi lapisan
tipis TiO2 clan target Ag untuk deposisi kontak
perak. Pembuatan target TiO2 dilakukan menurut
metode pembuatan keramik TiO2 yang dilakukan
Xhi dkk.(12) Target TiO2 terbuat dari bahan TiO2
serbuk dengan kemumian 99% dengan berat 20
gram.

Substrat
Bahan untuk substrat adalah kaca preparat
yang dipotong berukuran (10 x 20 x 2)mm.
Sebelum digunakan sebagai substrat, kepingan kaca
preparat tersebut dicuci secara bertahap di dalam
ultrasonic cleaner. Pencucian bertahap tersebut
dimaksudkan untuk melarutkan kotoran dan minyak
yang mungkin melekat pactakaca. Pactapencucian
tahap pertama digunakan larutan detergen sebagai
pelarut, sedangkan pacta pencucian tahap kedua
digunakan alcohol 99 %. Selanjutnya kepingan
kaca preparat dikeringkan dalam oven bersuhu 100
°C selama I jam hingga kering dan siap digunakan.
Untuk menghindari pengotoran kembali, substrat
disimpan dalam wadah yang kedap debu daD
pcngambilannya selalu dilakukan denganpinset.

gas argon dialirkan ke dalam tabung reaktor plasma
melalui kran yang digunakan untuk mengatur
tekanan gas.
Tingkat kevakuman akan turun
menjadi 5 x 10-4torr. Kemudian sumber tegangan
DC dihidupkan, maka gas argon akan terionisasi,
ion-ion argon akan menumbuk target TiO2o Substrat
kaca akan mendapatkan percikan ion TiO2 dengan
tenaga yang cukup besar, sehingga ion TiO2 akan
menyisip pacta susunan atom substrat kaca. Untuk
mendapatkan lapisan tipisTiO2 yang baik dilakukan
dengan menvariasi suhu substrat dari 150 °C sampai
dengan 350 °C.

MetodeKarakterisasi TiO2
Difraksi Sinar-X (XRD = X-Ray Diffraction)
Apabila seberkas sinar-X dikenakan pada
perrnukaan material, maka terjadi fenomena difraksi
gelombang yang memenuhi hukum Bragg :
2d sin () = n J..

dengan n adalah bilangan bulat 1,2,3,.., d adalah
tetapan Bragg (tetapan kisi) yaitu jarak antara
bidang, 0 adalah sudut datang, dan ). adalah
panjang gelombang sinar-X. Untuk material yang
berstruktur kristal, maka hamburan difraksi akan
dilakukan oleh atom-atom pada barisan atau jajaran
teratas dan jajaran dibawahnya. Keadaan ini akan
membentuk
pola
interferensi
yang
saling
menguatkan untuk sudut-sudut yang memenuhi
hukum Bragg diatas. Gejala ini akan teramati
dalam bentuk grafik intensitas spektrum karakteristik sebagai fungsi sudut 20. Difraksi sinar-X
oleh atom-atom kristal dapat diibaratkan sebagai
pemantulan sinar-X oleh sekelompok bidang-bidang
pararel dalam kristal. Dengan mengukur sudut 0.
maka jarak antara bidang-bidang tersebut untuk
kristal kubik, yaitu dhkl dapat ditentukan dari
hubungan berikut :
I
-d .,

DeposisiLapisanTipis TiO,
Peralatan sistim spUll.ering yang digunakan
yang terdiri dari tabung reaktor plasma, pompa
vakum, vakum meter, sumber tegangan DC, dan gas
argon. Target TiO2 dipasang pacta tempat target
yang berfungsi sebagai katoda di daiam reaktor
plasma. Substrat kaca diietakkan pacta anoda.
Tabung reaktor plasma divakumkan sampai orde
iO-5 torr dengan pompa vakum rotari dan difusi.
Pemvakuman ini bertujuan untuk membersihkan
partikel-partikel yang tidak dikehendaki. Seteiah
tingkat kevakuman mencapai iO-5 torr, kemudian

hkl

h2 + k2 + f
-2

a

dengan a adalah parameter kisi dan h,k,/ adalah
indeks untuk menyatakan arah orientasi kristal
(indeks miller). Sehingga;
),,'

sin20 = -:-2(h2 + k2 + f)

(3

sehingga dengan persamaan (1) diperoleh ukuran sel
satuan (unit cell), arah pertumbuhan bidang kristal
dan jarak antar bidang kristal.
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Pengukuran dengan teknik XRD
ini
dilakukan dengan menempatkan sampellapisan tipis
pada pemegang sampel stasioner. Selanjutnya sinarX dengan panjang gelombang kontinyu (1,54
angstrom) dikenakan pada sampel tersebut. Sampel
akan memilih dan mendifraksi radiasi secara disktrit
sehingga nilai panjang nilai panjang gelombang )..
untuk bidang d dan sudut datang (J akan memenuhi
hukum difraksi bragg. Pencatatan intensitas versus
sudut 2(J dilakukan secara langsung oleh komputer.
Sehingga dapat langsung diperoleh dari hasil
cetakannya. Untuk mengetahui orientasi kristal.dari
puncak-puncak yang diperoleh, dapat dilakukan
dengan mencocokkan sudut difaksi maksimum
dengan acuan pacta sumber-sumber standar yang
sesuai yaitu dengan tabel JCPDS (Joint Committee
on Powder Diffraction Standards).
Mikroskop

Elektron

Payar

(SEM = Scaning

Elekfroll Microscope)
Mekanisme kerja SEM adalah sebagai
berikut: bedil elektron (elektron gun) akan
menembakkan berkas elektron yang kemudian
difokuskan oleh lensa elektromagnet ke arah
cuplikan. Berkas elekron kemudian berinteraksi
dengan cuplikan yang menghasilkan elektron
sekunder clan sinar-X karakteristik
Dengan
mengatur kuat arus listrik pada lensa elektromagnet,
maka dapat dipilih resolusi yang diinginkan.
Sedangkan pemayaran (scanning) pada daerahdaerah cuplikan yang dikehendaki dapat dilakukan

dengan mengatur pembangkit payar (scanning
generator) dan kumparan payar (scanning coils).
SEM menggunakan hamburan balik elektronelektron (dengan E = 30 keY yang merupakan
energi datang) dan elektron-elektron sekunder
(dengan E = 100 eV) yang dipantulkan dari benda
uji. Karena elektron mempunyai energi yang
rendah, maka e1ektron-e1ektron tersebut dapat
dibe1okkan membentuk sudut dan menimbulkan
bayangan topografi. Tampilan monitor CRT dapat
dicetak menjadi foto.

HASIL DAN PEMBAHAN
Hasil Analisa Sruktur Kristal DenganXRD
Struktur senyawa TiO2 yang terdeposit pacta
substrat ditentukan dengan menggunakan XRD
yang memanfaatkan gejala difraksi
Bragg.
Penentuan arah orientasi kristal bahan target
diperoleh dari puncak-puncak grafik dengan
menggunakan sumber referensi.
Sedangkan
penentuan orientasi kristal lapisan tip is TiO2
dilakukan dengan cara perhitungan dengan
memanfaatkan informasi sudut hamburan yang
dapat diperoleh lansung dari eksperimen kemudian
dicocokkan dengan data acuan. Spektrum hasil
XRD TiO2 acuan dan lapisan tipis TiO2 hasil
penumbuhan disajikan pactaGambar 2,3 dan 4.

Gambar 2. Spek/rumXRD sebuk TiO2 srandar.

Prosiding Pertemuan dan Presentasi IImiah Penelitian Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir
P3TM-BATAN Yogyakarta, 27 Juni 2002

120

ISSN 0216 -3128

Agus Santosa,dkk.

Gambar 3. SpektrumXRD lapisan tipis TiO2 yang ditumbuhkanpada suhu /50
°C dan waktudeposisi3 jam.

sudut~

(20)

Gambar 4. SpektrumXRD Japisantipis riD2 yang ditumbuhkanpada suhu 250
°C donwaktudeposisi2,5jam.

Dalam pengujian ini digunakan sinar X dari radiasi
Ka yang dibangkitkan dari katoda Cu dengan
panjang gelombang 1,54 A. Dari analisa XRD
terhadap serbuk TiO2 acuan yang disajikan pada
Gambar 2 terlihat bahwa bahan acuan mempunyai
dua struktur yaitu rutil dan anatase dengan orientasi
yang acak.
Sedangkan dari Gambar 3 yang
merupakan struktur kristal dari lapisan tipis TiO2
yang ditumbuhkan pacta suhu 150 DC dan waktu
deposisi 3 jam terlihat bahwa tidak adanya puncakpuncak spektrum hal ini menunjukkan bahwa pada
kondisi tersebut yang terbentuk adalah lapisan tip is
amorf. Fenomena tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut pacta suhu tersebut, partikel-partikel belum

mempunyai cukup energi untuk melakukan proses
kristalisasi clan penyesuaian swaorientasi (self
orientation), hal ini menyebabkan kecenderungan
terbentuknya rase amorfus. Dari Gambar 4 yang
menyajikan spektrum XRD lapisan tipis TiO2 yang
ditumbuhkan pacta suhu 250 °C dan waktu deposisi
2,5 jam terlihat bahwa adanya 2 puncak
karakteristik pad a sudut hamburan (28) 28,6° dan
44,5°. Setelah dianalisa dan dicocokkan dengan
standar ternyata kedua puncak tersebut merupakan
senyawa TiO2 berstruktur anatase dengan orientasi
kristal berturut-turut (00 I) untuk sudut hamburan
(28) 38,6° dan (004) untuk sudut hamburan (20)
44,5°. Dan ternyata hasil ini sesuai dcngan hasil
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1998, yang menyatakan

ataupun oksidan. Defect titik ini menyebabkan
terjadinya penyimpangan local rumus kimia
senyawa yang dapat berbentuk TiO ataupun TiO)

bahwa pada suhu sekitar 250 °C akan tumbuh
dengan struktur anatase. Walaupun demikian, daTi
acuan diperoleh basil bahwa sudut Bragg yang
diperoleh sedikit menyimpang daTi keadaan yang
sebenamya yaitu untuk struktur dengan orientasi
(004) mempunyai sudut hamburan 45°. daD struktur
dengan orientasi (001) mempunyai sudut Bragg 38°.
Penyimpangan atau pergeseran sudut hamburan
tersebut dapat diterangkan sebagai berikut, apabila
sinar-X mengenai permukaan kristal dengan sudut
e, maka kristal akan mendifraksikan sinar X yang
panjang gelombangnya sesuai dengan jarak antar
kisi. rota interferensi hasii difraksi akan saling

Pada variasi parameter proses deposisi,
kesempumaan struktur kristal yang terbentuk dapat
diamati dengan perubahan tinggi puncak pada sudut
Bragg yang sarna (orientasi kristal yang sarna).

Tinggi puncak pada sudut Bragg yang sarna
berkaitan dengan kesempumaan struktur kristal
lapisan tipis, dimana semakin tinggi intensitas
berarti struktur kristal semakin sempuma.
Ini
dikarenakan semakin sempuma struktur kristal
maka difraksi panjang gelombang dengan rase
berlawananjuga semakin berkurang.

menguatkan apabila panjang gelombang yang
terdifraksi adalah sefase (Ruddeen dan Wilson,
1980). Pemyataan ini menunjukkan bahwa sudut
difraksi ditentukan oleh tetapan kisi, sedangkan
telah diketahui bahwa tetapan kisi yang ideal
ditentukan oleh kesempumaan kristal yang
terbentuk selama proses rekristalisasi.
lni
menunjukkkan bahwa pada suhu substrat sekitar
250 °C proses rekristalisasi pembentukan struktur
anataseadalah belum sempurna.

Analisa Struktur Mikro
PactaGambar 5 dan 6 terlihat bahwa sampel
dengan parameter suhu substrat 250°C dan waktu
deposisi 2,5 jam memiliki ukuran butir yang lebih
besar dan formasi permukaan yang relatif lebih
teratur, jika dibandingkan dengan bahan I dengan
parameter suhu substrat 150 °C dan waktu deposisi
2 jam. Ini dapat diterangkan sebagai berikut: bahwa
suhu substrat berkaitan dengan proses aglomerasi
(penggabungan butir-butir kecil menjadi butir
besar), dimana semakin tinggi suhu maka ukuran
butir akan semakin besar. Selain itu suhu substrat
berpengaruh pacta proses difusi material dalam
pembentukan formasi butir dengan keteraturan
formasi butir akan semakin meningkat dengan
naiknya suhu substrat.

Ketidaksempurnaan rekristalisasi ini disebabkan oleh mobilitas dan suhu substrat yang yang
melebihi yang diperlukan dalam proses rekristalisasi
dan penyesuaian swaorientasi dalam pertumbuhan
kristal, peningkatan suhu substrat diatas suhu
optimal ini menyebabkan rapat defect pada struktur
kristal yang terbentuk akan meningkat (Huiyo, dkk
1998). Defect pada proses kristalisasi semikonduktor oksida logam ini dapat berbentuk defect titik
secara interstisi clan pengosongan komponen logam
...
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Gambar 5.

FolD permukaan /apisan lipis TiO2 hasi/ pendeposisian
dengan suhu subslral :t 250 'C don waklu deposisi 2.5 jam
(hasi/ SEM unluk bahan II).
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Foto permukaan lapisan tipis TiO2 hasil pendeposisian
dengan parameter suhu substrat :t 150 CC don waktu
deposisi 3 jam (hasil SEM untuk bahan I).

KESIMPULAN
Dari hasil percobaan dan setelah melalui
perhitungan dapat disimpulkan bahwa;
-Lapisan
tipis TiO2 yang ditumbuhkan diatas
substrat kaca dicapai pacta suhu substrat 250 °c.
Dari cuplikan yang acta diperoleh TiO2 yang
paling sensitif adalah terhadap respon gas
ethanol dan kurang respon terhadap gas ethelin
dan oksigen.
-Dari
analisa struktur kristal menggunakan XRD
diperoleh hasil bahwa struktur kristal TiO2
sebelum dideposisikan pacta substrat gelas
mempunyai 2 struktur yaitu rutil dan anatase
dengan orientasi bidang (110) dan (200) untuk
struktur anatase dan (100-), (Ill) untuk struktur
rutil.
Sedangkan struktur kristal TiO2 yang
ditumbuhkan pacta suhu sekitar 250 °c hanya
berstruktur anatase dengan bidang (001) dan
(200).
-Struktur
mikro TiO2 pacta suhu subtrat 250 °c
lebih teratur dibandingkan suhu substrat 150 °C.
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Tri Mardji Atmono
-Untuk proses preparasi pactasuhu substrat 150 °C
tampaknya bersifat amorph (berctasar XRD)
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250 °C.
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