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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang  

Efek semikonduktor pertama kali diamati oleh Michael Faraday pada 1833, 

Faraday mengamati resistansi dari perak sulfida yang berkurang secara bertahap 

tergantung waktu, di mana tahap penurunan perak sulfida berbeda dengan logam. 

Analisis kuantitatif secara luas dari temperatur bergantung pada konduktivitas elektrik 

listrik dari Ag2S dan Cu2S dipublikasikan pada 1851 oleh Johann Hittorf (Busch, 1989). 

Pada 1874 Karl Ferdinand Braun mengobservasi konduksi dan penelitan ulang pada 

logam sulfida diperiksa dengan menggunakan titik Whisker  (Sarkar, Mailloux, Oliner, 

Palma, & Sengupta, 2006). Pada 1839 efek photokonduktivitas dan photovoltaic 

ditemukan oleh Alexander E. Becquerel pada semikonduktor dan elektrolit. Peralatan 

semikonduktor yang dikembangkan dari waktu ke waktu antara lain p-n junction, 

transistor kutub ganda, Integrated Circuit, tunnel diode, Metal-Oxide-Semikconductor 

Field-Effect Transistor (MOSFET), dan semikonduktor laser. 

Perkembangan tersebut disusul dengan adanya teknologi transistor yang 

memberi dampak besar pada sistem kerja elektronik. Perpaduan transistor dalam suatu 

chip menghasilkan suatu alat yang disebut sebagai integrated circuit (IC). Komponen 

IC tersebut dikembangkan pada komputer untuk menggantikan tabung hampa yang 

digunakan sebelumnya. Perkembangan penggunaan transistor pada komputer di awali 
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oleh IBM 701 pada tahun 1953, 1954, dan 1959. Kehadiran IC menggantikan 

keberadaan transistor dalam komputer IBM yang selanjutnya.  

Perkembangan material semikonduktor diawali pembuatanya oleh William 

Shockley dan John Barden menggunakan atom silikon atau compound  dari atom pada 

golongan III-IV. Sejak material semikonduktor menjadi suatu kebutuhan pasar 

sehingga semikonduktor yang dikembangkan tidak lagi bedasarkan silikon. 

Semikonduktor non-silikon memiliki kelebihan untuk mengkombinasi lebih dari 3 

atom seperti GaAsSb, InGaAs, AlGaN, InGaN, dan lainya. Pada 1990an IBM 

memfokuskan pengembangan pasar komunikasi dengan mengembangkan 

semikonduktor silikon-germanium. Konsep awal pencampuran silikon germanium 

menjadi paduan untuk digunakan dalam transistor merupakan suatu ide yang 

diperkenalkan oleh William Shockley, akan tetapi kesulitan dalam pencocokan kisi 

SiGe pada silikon pada saat itu membuat semikonduktor SiGe terbatas pada konsep 

saja. Sedangkan untuk mengaplikasikan konsep perkembangan SiGe baru dilakukan 

pada 15 tahun terakhir. Ketika perusahaan semikonduktor mulai menyusutkan ukuran 

mikroprosesor dan mulai mengembangkan chips dengan mengamplikasikan paduan 

bahan. Meyerson nemfokuskan pengembangan paduan silikon dengan germanium, 

dengan melapiskan asam hidroflourat pada silikon menjadi tipis untuk memberikan 

perlindungan seperti cairan penahan oksida. Ketika SiGe menjadi potensial untuk 

telekomunikasi dan komunikasi wireless. Pada awal 1990an IBM mengembangkan 
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produksi semikonduktor SiGe pada komputer mereka. Dari pengembangan yang 

dilakukan SiGe menunjukan adanya peningkatan performa dari komputer IBM. 

Selain digunakan dalam peningkatan performa dari komputer IBM, 

semikonduktor SiGe digunakan dalam banyak divais elektronik seperti headset 

wireless, Direct Broadcast Satellite (DBS), peningkatan daya baterai telepon genggam 

dan lainnya (auburn, 2010). Semikonduktor pada awalnya digunakan pada IC dalam 

elektronika. Semikonduktor saat ini juga banyak digunakan paada transparent 

conducting oxide (TCO), Light Emiting Dioda (LED), electrochromic windows, sensor 

gas, dan lain-lain (Van Vlack, 1991). Komponen nanoelektronika memiliki ukuran10-

9 m menjadikan alat elektronik saat ini menjadi lebih praktis dan mobile. Perkembangan 

teknologi nano tidak hanya terjadi dalam bidang elektronika namun juga pada bidang 

kecantikan, dan kesehatan. 

Oleh sebab itu pada penelitian kali ini akan dilakukan analisis terhadap struktur 

dan sifat elektrik semikonduktor amorf SiGe untuk mengetahui kemungkinan 

perkembangan SiGe dengan menggunakan struktur amorf. Penelitian struktur amorf 

material dilakukan dengan metode numerik atau permodelan untuk memberikan 

efisiensi waktu, biaya, dan persentase keberhasilan. Proses penelitian menggunakan 

permodelan untuk memberikan kemungkinan variasi terbaik yang mungkin dilakukan 

tanpa biaya. Variasi terbaik yang didapatkan dari proses permodelan dibuktikan dengan 

melakukan eksperimen. Karena jika dilakukan secara eksperimen secara langsung akan 

sulit karena yang dianilisis merupakan struktur amorf, di mana bentuk strukturnya 
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belum diketahui secara pasti sehingga memodelkan struktur amorf secara numerik 

merupakan cara yang paling mudah dan mungkin untuk dilakukan. Penelitian ini 

menggunkan 80 atom dengan dua jenis variasi yaitu Si72Ge8 dan Si64Ge16 dengan 

pertimbangan kerapatan elektron dan hole pada semikonduktor. Massa effektif 

semikonduktor mempengaruhi proses perpindahan elekton dari pita. Celah pita yang 

kecil memungkinkan elektron mudah untuk berpindah, meski begitu jika nilai 

bandgapnya terlalu kecil maka akan menjadi isolator. Penelitian analisis ini dilakukan 

secara numerik menggunakan program open source yaitu SIESTA, AtomEye, dan 

R.I.N.G.S.  

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana parameter struktur semikonduktor amorf Silikon-Germanium ? 

b. Bagaimana karakteristik struktur semikonduktor amorf  Silikon-Germanium ? 

c. Bagaimana karakteristik sifat elektrik semikonduktor amorf Silikon-Germanium? 

1.3 Batasan Masalah  

Lingkup permasalahan skripsi dibatasi pada: 

a. Model amorf menggunakan atom sebanyak 80 atom. 

b. Desain doping Ge menggunakan 2 variasi yaitu Si72Ge8 dan Si64Ge16. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui struktur semikonduktor amorf silikon-germanium. 
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2. Menentukan karakteristik struktur semikonduktor amorf Silikon-Germanium 

meliputi RDF,  jumlah ikatan,  dan distribusi sudut ikat.  

3. Menentukan karakteristik sifat elektrik berupa energi gap celah pita dan rapat 

keadaan. 

1.5 Manfaat  

Dengan melakukan semi-eksperimen mengenai semikonduktor berbasis SiGe 

diharapkan diperoleh data referensi yang dapat digunakan sebagai literatur untuk 

analisis ab-initio silikon-germanium yang dapat diaplikasikan pada divais 

semikondutor. 
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