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ABSTRAK 

 

Sel surya merupakan salah satu teknologi yang mampu mengubah energi 

cahaya menjadi energi listrik. Dalam pembuatan sel surya diperlukan suatu film 

tipis yang dinamakan lapisan antireflektif. Lapisan ini mampu memperkecil refleksi 

pada cahaya sehingga memaksimalkan kinerja sel surya. Pembuatan lapisan ini 

menggunakan teknik sintesis yang disebut dengan Pulsed laser deposition (PLD). 

PLD merupakan salah satu metode dalam pembuatan film tipis (thin film) yang 

menggunakan cahaya laser untuk membentuk plasma dan mendeposisikan ke 

subtrat. Teknik sintesis ini memiliki beberapa faktor yang sangat mempengaruhi 

antara lain jenis laser, energi laser, waktu deposisi, tekanan chamber, suhu substrat. 

Jenis laser yang biasa digunakan adalah Nd:YAG dan laser excimer (KrF, XeCl). 

Laser excimer memiliki stabilitas pulsa yang lebih baik dibandingkan laser 

Nd:YAG. Suhu substrat mempengaruhi struktur morfologi pada pertumbuhan 

lapisan tipis pada subtrat. Tekanan yang mencapai ~10-5 Torr mampu membuat 

lapisan lebih homogen. Dari beberapa pengaruh tersebut dihasilkan refleksi dan 

transmitansi pada lapisan tipis. Pada material ZnO ketebalan paling optimum adalah 

sekitar 300-400nm dengan transmitansi diatas 90%. Material yang lain yakni MgO 

memiliki transmitansi hingga 97%. Sedangkan CuCrO2 dan TiO2 hanya mampu 

mentramisikan cahaya hingga 70%. Penggunaan lapisan ganda TiO2-SiO2 mampu 

merefleksikan hingga 14,11%. Material keramik AZOY memiliki transmitansi 

sebesar 82,7% dan refleksi 10%. Nilai refleksi terendah ada pada penggunaan PLD 

dengan metode graded index material Si-polycrystaline dan sodalime glass sebesar 

2-4% dibandingkan dengan Si tanpa lapisan yang merefleksikan sebesar40%. 
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Solar cells are one technology that is able to convert light energy into 

electrical energy. In making solar cells a thin film called an antireflective layer is 

needed. This layer is able to reduce the reflection of light so as to maximize the 

performance of solar cells. Making this layer uses a synthesis technique called 

Pulsed laser deposition (PLD). PLD is one method in making thin films (thin film) 

that uses laser light to form plasma and deposit to the substrate. This synthesis 

technique has several factors that greatly affect, among others, the type of laser, 

laser energy, deposition time, chamber pressure, substrate temperature. The types 

of lasers commonly used are Nd: YAG and excimer lasers (KrF, XeCl). An excimer 

laser has better pulse stability than an Nd: YAG laser. The temperature of the 

substrate influences the morphological structure of the growth of thin films on the 

substrate. Pressure reaching ~10-5 Torr is able to make the layer more 

homogeneous. From some of these effects produced reflection and transmittance in 

the thin layer. In the most optimum thickness ZnO material is around 300-400nm 

with transmittance above 90%. Another material, MgO, has a transmittance of up 

to 97%. Whereas CuCrO2 and TiO2 are only able to cast light up to 70%. The use 

of TiO2-SiO2 bilayer is able to reflect up to 14.11%. AZOY ceramic material has a 

transmittance of 82.7% and a reflection of 10%. The lowest reflection value is in 

the use of PLD with the graded index material Si-polycrystaline and sodalime glass 

method by 2-4% compared to Si without a layer that reflects by 40%. 
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