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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

3.1 Metodologi  

3.1.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian tugas akhir ini yang berjudul “Efek Beda Pelarut Dalam Metode Spray 

Pyrolysis Terhadap Sifat Optik Dan Listrik Lapisan Tipis ZnO:Fe” dilakukan 

selama bulan September 2019 hingga Agustus 2020. Penelitian dilakukan di 

Laboratorium Fisika Material Institut Teknologi Sumatera.  

3.1.2 Jenis Data  

Jenis penelitian tugas akhir ini adalah penelitian eksperimental. Penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu mencari dan memahami teori, perancangan, 

pembuatan, pengujian serta analisis data. Analisis data hasil pengujian dilakukan 

berdasarkan bidang kajian Fisika Material.  

3.1.2.1 Studi Literatur  

Pada tahap ini penulis melakukan studi literatur yang terkait dengan penelitian ini 

dengan menggunakan sumber berupa buku-buku, jurnal ilmiah ataupun internet, 

serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian tugas akhir ini.  

3.1.2.2 Perancangan Metode  

Tahap perancangan metode diawali dengan menentukan substrat yang akan 

digunakan dan material-material yang akan dijadikan prekursor untuk membuat 

film tipis, lalu menentukan konsentrasi dan persentase doping, kemudian 

menentukan variasi senyawa larutan yang akan digunakan serta menentukan 

substrat yang akan digunakan dalam penumbuhan film tipis. Pada tahap ini, penulis 

memilih metode spray pyrolysis untuk mendeposisikan film tipis dengan alat 

nanospray sederhana. Kemudian selanjutnya menentukan karakterisasi yang 
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dibutuhkan dalam menguji kualitas film tipis yang akan di aplikasikan pada solar 

cell sederhana.  

   

3.1.2.3 Pembuatan Film Tipis  

Tahap ini adalah tahap lanjutan dari perancangan metode. Pada tahap ini dilakukan 

proses sintesis film tipis sesuai dengan metode yang dipilih.  

3.1.2.4 Karakterisasi Sampel  

Pada tahap ini dilakukan uji karakterisasi sampel untuk mengetahui kualitas film 

tipis ZnO:Fe dengan variasi pelarut. Tahap ini terdiri dari karakterisasi film tipis 

dengan XRD, SEM, UV-Vis dan I-V meter menggunakan multimeter digital.  

3.1.2.5 Analisis dan Kesimpulan  

Seluruh data yang diperoleh dari hasil eksperimen berupa karakterisasi maupun 

data yang ada selanjutnya akan diolah dan di analisis untuk mendapatkan 

kesimpulan akhir pada penelitian ini.  

3.1.2.6 Penyusunan Laporan  

Hasil eksperimen dan analisis akan ditulis dalam bentuk laporan.   

3.2 Percobaan  

Pada bagian percobaan dalam penelitian ini terdapat uraian alat, bahan, diagram 

alir, dan prosedur penelitian.      

3.2.1 Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini meliputi:  

1. Nanospray   

2. Magnetic stirrer + hotplate  
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3. Lampu UV 365 nm  

4. Gelas ukur 50ml  

5. Power supply  

6. Ultrasonic cleaner  

7. Multimeter digital  

8. Penyangga (holder nanospray)  

9. Pipet tetes, pinset keramik, dan spatula 

  

3.2.2 Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini meliputi:  

1. Serbuk zinc acetate dihydrate [Zn(CH3COO)2.2H2O]  

2. Serbuk iron (III) chloride hexahydrate [FeCl3.6H2O]  

3. Substrat kaca dan ITO  

4. Bahan pembersih substrat (aquades, etanol, aseton)  

5. Bahan pelarut (aquades, etanol, alkohol)  

6. Kawat tembaga  

7. Pasta perak  

3.3 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian tugas akhir ini meliputi:  

3.3.1 Diagram Alir Penelitian  

Diagram alir tahapan pada penelitian tugas akhir ini ditunjukkan pada Gambar  

3.1.  
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian  
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3.3.2 Holder Nanospray  

Holder nanospray ini dibuat dari bahan aluminium dan kaca dengan ketinggian 

bervariasi dari hot plate, yaitu 4 cm, 8 cm, dan 11,5 cm. Aluminium berfungsi 

sebagai kaca sementara kaca sebagai alas berfungsi untuk mempermudah ketika 

proses deposisi berlangsung serta penahan panas yang ditimbulkan dari hot plate. 

Kaca diberi lubang pada bagian tengahnya dengan tujuan sebagai tempat 

menyemprotkan prekursor ke substrat. Desain holder pada penelitian tugas akhir 

ini adalah alat yang telah dibuat pada penelitian tentang thin film sebelumnya yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.2.  

 

Gambar 3.2 Kerangka alat holder nanospray dalam penumbuhan film tipis ZnO:Fe 

metode spray pyrolysis. Digambar oleh penulis. 

Setelah proses spray selesai, keadaan substrat yang menunjukkan perubahan warna 

menunjukkan bahwa tumbuhnya film tipis pada substrat. Adapun reaksi kimia yang 

terjadi pada saat proses penumbuhan lapisan tipis dapat ditulis sebagai berikut:   

Zn(CH3COO)2.2H2O → Zn(OH)2 + 2CH3COOH  

2CH3COOH + 2(OH)‾ → CH3OH + CO2  + H2  

FeCl3.3H2O → Fe3+  + 3HCl + 3(OH)‾  

Zn(OH)2 + Fe3+  → ZnO : Fe + H2O  
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3.3.3 Pelarutan FZO   

Serbuk seng asetat Zn(CH3COO)2.2H2O disiapkan sebagai prekursor ZnO dan 

serbuk iron chloride FeCl3.6H2O sebagai prekursor Fe. Serbuk ditimbang sesuai 

dengan perhitungan molaritas 0.01M, 0.05M, 0.1M, 0.5M dan persentase doping 

Fe 3%. Serbuk ZnO dan Fe dilarutkan dalam 30 ml aquades, 30 ml etanol, dan 30 

ml alkohol. Larutan ZnO tanpa doping kemudian diaduk dengan magnetic stirrer 

selama 30 menit dengan kecepatan 180 rpm. Selama proses pengadukan, gelas ukur 

harus ditutup dengan plastik wrap seperti pada Gambar 3.3 agar pelarut baik 

aquades, etanol, dan alkohol tidak menguap dan molaritas terjaga. Kemudian 

setelah itu prekursor siap digunakan.  

 

Gambar 3.3 Proses pengadukan prekursor 

3.3.4 Preparasi Substrat   

Substrat yang digunakan dalam penumbuhan film tipis FZO adalah substrat ITO 

(Indium Tin Oxide). Substrat dipotong dengan ukuran 1cm x 1cm. Selanjutnya 

dilakukan pencucian substrat dengan menggunakan aseton untuk menghilangkan 

kotoran khususnya minyak dan lemak yang menempel pada permukaan substrat di 

dalam ultrasonic cleaner selama 10 menit. Kemudian substrat dicuci kembali 

dengan larutan etanol di dalam ultrasonic cleaner selama 5 menit. Substrat dibilas 

dengan aquades selama 5 menit. Proses pencucian substrat menggunakan ultrasonic 

cleaner ditunjukan pada Gambar 3.4.  
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Gambar 3.4 Proses pencucian substrat menggunakan ultrasonic cleaner 

Setelah substrat dicuci bersih menggunakan ultrasonic cleaner, terakhir substrat 

dikeringkan selama 1 menit. Proses pengeringan dilakukan dengan bantuan hair 

dryer.  

Film tipis FZO yang ditumbuhkan di atas substrat ITO (Indium Tin Oxide) 

dilakukan karakterisasi untuk mengetahui sifat optik, struktur morfologi, struktur 

kristal, dan sifat listrik. 

3.3.5 Penumbuhan Film Tipis   

Setelah mencuci substrat maka dapat dilakukan proses deposisi menggunakan 

metode Spray Pyrolysis. Penumbuhan film tipis FZO dengan metode Spray 

Pyrolysis sederhana dipilih karena metode ini cukup mudah dilakukan, efisien 

waktu, dan ekonomis. Metode Spray Pyrolysis pada penelitian ini adalah yang 

metode paling sederhana yaitu dengan menggunakan alat nanospray yang telah 

dijual secara komersial. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan nano spray, 

kemudian tuang prekursor ke dalam tabung nanospray. Semprotkan larutan pada 

substrat yang diletakkan di atas hotplate yang sudah dipanaskan dengan suhu 

450ºC. Setelah waktu deposisi 15 detik matikan nanospray, kemudian turunkan 

suhu hot plate hingga suhu ruang, dan simpan film tipis pada kertas perkamen yang 

bersih.  
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3.3.6 Karakterisasi Film Tipis FZO  

Karakterisasi yang dilakukan dalam penumbuhan film tipis ZnO:Fe dengan variasi 

pelarut untuk aplikasi solar cell sederhana dalam penelitian tugas akhir ini terdiri 

atas beberapa uji sifat, antara lain:  

3.3.6.1 Sifat Optik   

Tahap ini adalah uji karakteristik dari sifat optik yang dimiliki oleh sampel yang 

disintesis yaitu dengan UV-Vis spektrometer. UV-Vis Spektrometer akan 

mengukur nilai transmitansi dan nilai absorbansi dari sampel dalam bentuk kurva.  

Selanjutnya, kurva keluaran yang didapatkan diolah dengan software Igor pro 9.  

Karakterisasi UV-Vis dilakukan di Laboratorium ITB, Bandung.   

3.3.6.2 Sifat Listrik   

Untuk menguji sifat listrik dari sampel film tipis yang telat dibuat maka dilakukan 

pengukuran I-V meter. Sampel diujikan dengan rangkaian seri menggunakan 

multimeter digital analitik yang dapat membaca keluaran arus hingga nilai µA dan 

power supply sebagai sumber tegangan. Pertama menyiapkan rangkaiannya, yaitu 

menyiapkan sampel film tipis yang telah di deposisikan pada substrat ITO, 

kemudian menempelkan kawat tembaga menggunakan pasta perak pada sampel, 

selanjutnya mengeringkannya dengan cara mendiamkannya selama 24 jam. Pada 

ujung kawat tembaga disolder dengan timah untuk menempelkan kabel jumper 

sebagai penghubung antara sampel dan sumber tegangan. Untuk multimeter digital 

analitik diatur dengan keluaran dalam bentuk arus DC. Kemudian sampel diukur 

dengan diberi tegangan dan dicatat arus keluarannya. Tegangan diatur dengan 

variasi beberapa nilai yang berbeda. Dari hasil pengukuran I-V didapatkan kurva I-

V, dan sensitivitas untuk menentukan kualitas dari film tipis FZO. Uji karakterisasi 

ini dilakukan di Laboratorium Fisika Material Institut Teknologi Sumatera, 

rangkaian pengujian I-V dilakukan seperti pada Gambar 3.6 berikut.   
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Gambar 3.6 Rangkaian pengujian I-V meter 

3.3.6.3 Sifat Struktur   

Untuk mengetahui struktur kristal dan komposisi yang terdapat pada sampel, 

karakterisasi XRD (X-Ray Diffraction) dilakukan. Hasil karakterisasi berupa 

puncak-puncak yang kemudian diolah menggunakan software HighScore Plus dan 

Origin Pro 8 dalam kurva intensitas terhadap 2θ. Uji karakteristik ini dilakukan di 

Laboratorium ITB, Bandung.   

3.3.6.4 Sifat Morfologi   

Untuk mengetahui ukuran dari lapisan tipis yang telah dibuat, sampel 

dikarakterisasi dengan SEM (Scanning Electron Microscopy). Hasil karakterisasi 

SEM adalah berupa gambar morfologi permukaan sampel dan ukuran butir sampel. 

Uji karakteristik ini dilakukan di Laboratorium LIPI Bandung.  

 

  


