X. RANGKAIAN TERINTEGRASI (INTEGRATED CIRCUIT)

10.1 Pengantar
Empat puluh tahun terakhir, perkembangan teknologi elektronika berlangsung
sangat cepat. Sebagian orang tidak hanya menyebutnya sebagai proses evolusi tetapi
lebih tepat disebut sebagai revolusi teknologi. Permulaan proses ini ditandai dengan
dikembangkannya piranti elektronika disebut sebagai “transistor”.

Piranti ini

berdemensi kecil, sebagai penguat dengan power rendah menggantikan generasi
teknologi tabung yang kemudian ditinggalkan (lihat gambar 10.1).
Pemikiran awal pada saat itu adalah bagaimana membuat komponen-komponen
elektronika dari bahan semikonduktor ini agar berdimensi kecil dan lebih kompak.
Jawaban dari pertanyaan ini adalah munculnya pemikiran dibuatnya rangkaian
semikonduktor terintegrasi.

Kemudian bahan semikonduktor seperti silikon dan

germanium mulai diekploitasi untuk membuat transistor. Resistansi semikonduktor itu
sendiri bersama dengan kapasitansi sambungan p-n dapat dikombinasi dengan transistor
pada semikonduktor yang sama untuk menghasilkan transistor secara lengkap.
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selanjutnya

komponen

didukung

elektronika

dengan
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sebagai

teknik

“fotolitografi”

untuk
dan

dikembangkannya proses difusi untuk memasukkan impuritas membentuk material tipep atau tipe-n. Dengan kedua teknologi ini transistor dapat dibuat pada permukaan irisan
silikon atau germanium yang disebut “wafer”, namun dalam bentuk terpisah satu sama
lainnya. Baru pada tahun 1959 antar komponen transistor yang terpisah ini dan elemen
yang lain dapat terhubung dan dibuat pada permukaan wafer yang sama.

Gambar 10.1

Tabung vakum digunakan sebelum adanya teknologi transistor
(Freeman, 1997)

JUMLAH KOMPONEN PER RANGKAIAN
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PREDIKSI TAHUN

Gambar 10.2 Ilustrasi prediksi jumlah komponen per rangkaian sebagai fungsi waktu
Akhirnya dengan semakin berkembangnya teknologi penumbuhan material
maupun pabrikasi piranti elektronika, dengan dimensi yang makin kecil mampu
menampung jumlam komponen per rangkaian semakin besar.

Ukuran jumlah

komponen per rangkaian ini kemudian dikenal kelompok SSI (small-scale integration),
MSI (medium-scale integration), LSI (large-scale integration) dan akhirnya nanti
sampai pada VLSI (very large-scale integration), secara grafis diperlihatkan pada
gambar 10.2.

Pada bab ini akan dibahas lebih dalam pengertian dasar rangkaian

terintegrasi, bentuk elemen dalam rangkaian terintegrasi serta proses pabrikasi piranti
ini.
10.2 Pengertian Dasar
10.2.1 Rangkaian Terintegrasi (integrated circuit - IC)
Kita dapat mendifinisikan rangkaian terintegrasi (integrated circuit - IC) sebagai
“komponen atau elemen mandiri di atas permukaan yang kontinu membentuk rangkaian
yang terpadu”. Komponen atau elemen tersebut dapat berupa diode, transistor, resistor,
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kapasitor dan lain-lainya terdifinisi di atas wafer silikon atau bahan semikonduktor yang
lain. Setelah melalui proses pabrikasi yang kompleks akhirnya IC digunakan dalam
rangkaian dalam bentuk yang terbungkus rapi dan mudah untuk digunakan seperti
terlihat pada gambar 10.3.
10.2.2 IC Monolitik dan IC Hybrid
Rangkaian terintegrasi termasuk kelompok “monolitik” jika semua komponen
atau elemen (diode, transistor, resistor, kapasitor dan seterusnya) terbuat dan terdifinisi
dalam satu permukaan keping semikonduktor yang disebut sebagai “chip”. Pada IC
monolitik semua komponen tersebut dibuat dalam waktu yang bersamaan termasuk
interkoneksi antar komponen.

Gambar 10.3 Bentuk tampilan luar IC komersial

Interkoneksi

(a)

(b)

Gambar 10.4 Skema rangkaian terintegrasi: a) monolitik dan b) hybrid
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Bentuk lain adalah IC hybrid dimana komponen-komponen dibuat di atas
substrat keramik, dihubungkan satu-dengan lainnya dengan kawat halus membentuk
rangkaian. Gambar 10.3 memperlihatkan skema bentuk rangkaian terintegrasi monolitik
dan hybrid.
10.3 Komponen pada Rangkaian Terintegrasi
Piranti elektronika merupakan rangkaian elemen aktif seperti transistor
dikombinasikan dengan komponen lain seperti resistor, kapasitor dan induktor. Secara
praktis masing-masing komponen dapat diproduksi secara terpisah (diskrit) kemudian
dirangkaikan dengan menghubungkannya dengan kawat logam. Konsep dasar ini tetap
digunakan dalam sistem elektronika-mikro seperti telah direalisasi dalam bentuk IC.
Perbedaannya adalah bahwa semua komponen dan interkoneksi antar komponen dibuat
dalan satu permukaan substrat.
Termasuk elemen pasif dalam elektronika adalah resistor, kapasitor dan
induktor. Masing-masing komponen memiliki kemampuan sesuai dengan fungsinya
yang masing-masing diukur sebagai resintansi, kapasitansi dan induktansi.
Resistansi

: menunjukkan besarnya energi yang terdesipasi oleh elektron saat
mereka bergerak melalui struktur atom konduktor. Dalam bentuk
diskrit resistor terbuat dari karbon atau bahan lain yang bukan
penghantar yang baik. Dalam elektronik-mikro resistor merupakan
lapisan tipis suatu tipe semikonduktor dikelilingi oleh semikonduktor
tipe lain.

Kapasitansi

: merupakan ukuran energi yang tersimpan dalam medan listrik yang
mengelilingi muatan konduktor. Kapasitor diskrit terbuat dari dua
keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator. Pada
elektronika-mikro

kapasitor

dibuat

pada

permukaan

kristal

semikonduktor dilapisi isolator tipis kemudian di atasnya dibuat
lapisan logam.
Induktansi

: merupakan ukuran energi yang disimpan dalam medan magnet yang
dikontrol oleh arus listrik.

Induktor diskrit dibuat dari kumparan

kawat dan di dalamnya kadang-kadang diisi dengan bahan
feromagnetik. Belum ada induktor yang baik pada elektronika-mikro.
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Skema komponen pasif diskrit dan pada elektronika-mikro disertai dengan simbul dan
isyarat arus sebagai respon dari tegangan yang diberikan diperlihatkan pada gambar
10.5.
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Gambar 10.5

Skema komponen pasif (resistor, kapasitor dan induktor) diskrit dan
pada elektronika-mikro disertai dengan simbul dan isyarat arus sebagai
respon dari tegangan (Freeman, 1997).

10.3.1 Resistor
Seperti telah diuraikan di atas, untuk membuat resistor dalam sistem elektronikamikro, pada prakteknya kita dapat membuat “jendela” pada lapisan silikon dioksida
yang ditumbuhkan pada substrat silikon dan kemudian impuritas dengan tipe
konduktivitas yang berbeda dengan wafer ditanamkan dengan proses difusi. Pada
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gambar 10.6 diperlihatkan bentuk skema resistor elektronika-mikro tampak atas dan
tampak melintang dengan bentuk berkelok dan bentuk batang.
Untuk bentuk batang, diferensial konduktansi dG dari lapisan tipis material
tipe-p ketebalan dx paralel dengan permukaan pada kedalaman x (pada irisan melintag
B-B) adalah

dG = qµ p p( x )

W
dx
L

(10.1)

dimana W adalah lebar batang dan L adalah panjang batang. Total konduktansi pada
keseluruhan batang adalah sebesar
xj

W
G = ∫ dG = q
L
0

xj

∫µ

p

p( x ) dx

(10.2)

0

dimana x j adalah kedalaman sambungan. Jika harga µ p (dimana ini merupakan fungsi
konsentrasi lubang) dan distribusi p(x ) diketahui, konduktansi total dapat dievaluasi

dari persamaan 10.2. Kita dapat menuliskan

G≡q

W
L

(10.3)

xj

dimana g ≡ q ∫ µ p p( x ) dx adalah konduktansi resistor segi empat, yaitu G = g saat L =
0

W. Dengan demikian resistansi diberikan oleh

R≡

1 L
=
G W

1
 
g

(10.4)

dimana 1/g biasanya disimbulkan sebagai R S dan disebut sebagai resistansi lembaran
(sheet resistance).
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KONTAK

IRISAN MELINTANG B-B

Gambar 10.6

Resistor pada rangkaian terintegrasi, pandangan atas dan pandangan
penampang melintang (Sze, 1981).

ELEKTRODE
LOGAM

Gambar 10.7

Kapasitor dalam elektronika-mikro: a) MOS dan b) Sambungan p-n
(Sze, 1981).
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10.3.2 Kapasitor

Pada dasarnya terdapat dua tipe kapasitor yang digunakan dalam IC, yaitu jenis
MOS (metal-oxide-semiconductor) dan sambungan p-n.

Kapasitor MOS dapat

dipabrikasi dengan membuat daerah berdoping tinggi pada semikonduktor sebagai suatu
pelat, di atasnya ditambahkan lapisan oksida sebagai dielektrik dan kemudian lapisan
logam dibuat di atasnya sebagai pelat kedua (lihat gambar 10.7-a).
Proses pembuatan kapasitor MOS, lapisan oksida cukup tebal ditumbuhkan
secara termal pada substrat silikon. Kemudian dengan litografi di buat jendela sehingga
oksida tergerus (etched). Pada daerah jendela kemudian dibuat tipe-p+ dengan proses
difusi atau inplantasi, sementara oksida tebal di sekelilingnya berfungsi sebagai masker.
Lapisan oksida tipis kemudian ditumbuhkan secara termal pada daerah jendela
kemudian diikuti dengan pembuatan lapisan logam di atasnya. Besarnya kapasitansi per
satuan luas diberikan oleh

C=

∈ox
d

F/cm2

(10.5)

dimana ∈ox adalah permitivitas dielektrik silikon dioksida dan d adalah ketebalan
oksida.
Sambungan p-n kadang-kadang juga digunakan untuk membuat kapaasitor pada
rangkaian terintegrasi. Pandangan atas dan irisan melintang kapasitor sambungan n+-p
diperlihatkan pada gambar 10.7-b.
keadaan berpanjar mundur.

Sebagai kapasitor, biasanya sambungan dalam

Besarnya kapasitansi tidak konstan, yaitu mengikuti

tegangan panjar yang diberikan sebagai fungsi dari (Vb + V R )

−1 / 2

.

Rsistansi seri

berharga lebih besar dibandingkan kapasitor MOS karena resistivitas pada daerah-p
berharga lebih besar dibandingkan pada daerah-p+.
10.3.3 Transistor

Pada elektronika-mikro, transistor dibuat di atas kristal silikon tunggal melalui
serangkaian langkah pabrikasi.

Pada gambar 10.8 diperlihatkan skema “transistor

bipolar” npn dan pnp yang dibuat pada substrat kristal tunggal silikon tipe-p.
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Gambar 10.8

KOLEKTOR

Skema transistor bipolar npn dan pnp pada wafer kristal silikon
(Freeman, 1997)

Untuk mendifinikan elemen dasar pada transitor yaitu basis, emitor dan
kolektor, daerah berbentuk pulau-pulau kecil tipe-p dan tipe-n didifinisikan sesuai
dengan desain.

Pada transistor npn (gambar 10.8 sebelah kiri), tegangan positif

diberikan pada basis dan kolektor, dan sebagai hasilnya lubang akan mengalir dari basis
ke emitor dan elektron diinjeksi dari emitor ke basis. Sebagian elektron yang terinjeksi
akan berpindah ke kolektor melalui basis, dan arus emitor ke kolektor ini akan lebih
besar dibandingkan arus emitor ke basis. Piranti ini akan memberikan penguatan,
isyarat kecil yang dikenakan pada basis akan mengontrol isyarat besar pada kolektor.
Proses serupa akan terjadi pada transistor tipe pnp.
Seperti halnya pada transistor bipolar, transistor unipolar

dibuat dengan

prosedur yang sama. Field-Effect Transistor (FET), sebagai salah satu jenis transistor
unipolar , terbuat dengan teknik dan bahan metal-oxide semiconductor (MOS). Sesuai
dengan namanya, pada transistor jenis ini, pada sebuat piranti hanya ada satu jenis
muatan yang aktif.
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SUBSTRAT SILIKON
TRANSISTOR ENHANCEMENT-MODE n-MOSFET

TRANSISTOR DEPLETION-MODE n-MOSFET

SUBSTRAT

Gambar 10.9

SUBSTRAT

Transistor unipolar jenis n-MOSFET (metal-oxide semiconductor fieldeffect transistor) (Freeman, 1997).

SUBSTRAT SILIKON
TRANSISTOR ENHANCEMENT-MODE p-MOSFET

SUBSTRAT

TRANSISTOR DEPLETION-MODE p-MOSFET

SUBSTRAT

Gambar 10.10 Transistor unipolar jenis p-MOSFET (Freeman, 1997).
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Transistor unipolar yang menggunakan elektron sebagai pembawa muatan
disebut transistor n-MOSFET (gambar 10.9) dan yang menggunakan lubang disebut pMOSFET (gambar 10.10). Pada transistor n-MOSFET, dua pulau silikon tipe-p disebut
source (S) dan drain (D) dibuat pada substrat tipe-p. Di antara kedua pulau tersebut
dibuat elektrode logam disebut gate (G). Untuk menghindari kontak langsung dengan
semikonduktor, G dipisahkan oleh lapisan tipis silikon oksida.
Pada jenis enhancecement-mode (EM-MOSFET) seperti diperlihatkan pada
gambar 9.9 kiri, tegangan positif diberikan pada D menyebabkan adanya gaya tarik
elektron yang terdapat pada S, namun elektron tidak dapat lewat saluran tipe-p, dimana
daerah ini kaya akan lubang. Saat tegangan positif diberikan pada G, medan listrik yang
dihasilkan akan menarik elektron lapisan tipis pada permukaan saluran dan arus akan
mengalir dari S ke D.
Pada jenis depletion-mode (DM-MOSFET) tipe-n (gambar 10.9 kanan), terdapat
saluuran tipe-n antara S dengan D, sehingga transistor akan berkonduksi pada saat
tegangan negatif dikenakan pada G, dan terjadi arus penghentian karena elektron ditolak
dari saluran. Dengan membentuk pulau tipe-p pada subtrat tipe-n, maka kita dapat
merekonstruksi pirati jenis p-MOSFET (lihat gambar 10.10) dimana sebagai pembawa
muatan adalah lubang. Karena transistor MOS tidak memerlukan isolasi pulau-pulau
yang dibuat, maka jenis transistor ini akan dapat dibuat lebih rapat dan kompak
dibandingkan transitor jenis bipolar.
Kita juga dapat membuat piranti MOSFET komplementer, yaitu n-MOSFET dan
p-MOSFET pada wafer silikon yang sama (lihat gambar 10.11). Jika rangkaian dibuat
pada substrat tipe-n, transistor saluran-p dapat dibuat dengan prosedur standar, namun
untuk saluran tipe-n harus dibuatkan pulau tipe-p.

Untuk pembuatan pulau ini

diperlukan satu langkah dalam proses pabrikasi dan akan mengurangi kepadatan jumlah
transistor yang dapat dibuat. MOSFET komplementer dapat disusun agar memberikan
konsumsi energi yang rendah.

Pada rangkaian gambar 10.11, G kedua transistor

dihubungkan menjadi masukan tunggal; karena kedua transistor memerlukan isyarat
dengan polaritas yang berlawanan maka keduanya tidak pernah “hidup” dalam waktu
yang bersamaan dan terdapat arus yang mengalir ke pencatu daya (V+) ke tanah.
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SUBSTRAT SILIKON
TRANSISTOR p-MOSFET

TRANSISTOR n-MOSFET

Gambar 10.11 Piranti MOSFET komplemen dibuat pada kristal yang sama (Freeman,
1997)
10.4 Paket Rangkaian Terintegrasi Monolitik

Untuk dapat menghasilkan rangkaian yang kompak dan memerluka catu daya
yang rendah diperlukan desain yang tepat. Gambar 10.12-a memperlihatkan suatu
rangkaian logika diskrit dan untuk keperluan desain IC perlu dibuat rangkaian dengan
kepastian posisi pin (gambar 10.12-b). Dari rangkaian gambar 10.12-b ini kemudian
dapat dipindahkan ke pola rangkaian monolitik seperti diperlihatkan pada gambar
10.13.

Substrat
Keluaran

Gambar 10.12

a) Gerbang rangkaian logika dan b) Penggambaran kembali dengan
membuat posisi 10 pin eksternal (Milman dan Halkias, 1972).
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Daerah terisolasi

Daerah metalisasi

Gambar 10.13 Desain pola monolitik dari rangkaian pada gambar 10.12 (Milman dan
Halkias, 1972).
10.5 Proses Pabrikasi IC

Sebuah LSIC (large-scale integrated circuit) dapat berisi puluhan ribu
komponen/elemen. Elemen dalam LSIC sedemikian kecilnya sehingga keseluruhan
rangkaian hanya menempati luasan kurang dari 1 cm2. Wafer kristal silikon sebagai
bahan awal berdiameter sekitar 3 -4 inchi sehingga pada permukaan wafer ini dapat
dibuat puluhan sampai ratusan rangkaian lengkap.

Untuk produksi masal bahkan

ratusan wafer dapat sekaligus digunakan dalam suatu proses pabrikasi secara
bersamaan. Tentu saja ini sangat menguntungkan dari sisi biaya dan tenaga yang
digunakan. Namun demikian sebelum sampai pada tingkat produksi masal, serangkaian
proses pengujian berbagai langkah produksi harus dilakukan dengan cermat.
Struktur IC adalah sangat kompleks baik dari sisi topografi permukaan maupun
komposisi internalnya. Masing-masing elemen pada suatu piranti mempunyai arsitektur
tiga-dimensi yang harus dapat diproduksi secara sama untuk setiap rangkaian. Masingmasing komponen merupakan struktur yang terdiri dari banyak lapisan, masing-masing
memiliki pola yang spesifik. Sebagian lapisan tertanam dalam silikon dan sebagian lagi
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menumpuk di atasnya. Proses pabrikasi IC memerlukan urutan kerja yang persis dan
diperlukan desain rangkaian yang cermat.

DESAIN RANGKAIAN
DENGAN KOMPUTER
MASKER ISOLASI

PROSES PRODUKSI
MASKER

MASKER POLISILIKON

MASKER OKSIDA

MASKER METALISASI

MASKER PELINDUNG

MASKEER
UNTUK
FOTOLITOGRAFI

WAFER TEROKSIDASI

UJI JOLOK

ISOLASI

PEMISAHAN

DEFINISI GATE

INDIVIDU RANGKAIAN

KONTAK

PEMAKETAN

INTERKONEKSI

BONDING

PEMBUNGKUSAN

UJI AKHIR

Gambar 10.12 Proses pabrikasi LSIC mulai desain rangkaian sampai dengan tes kualitas.

Proses pabrikasi LSIC seperti terlihat pada gambar 10.12 dan 10.13. Secara
berturutan proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Proses mendesain rangkaian dengan bantuan komputer untuk medifinisikan pola
dari masing-masing komponen.
2. Pola yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan masker
dimana masing-masing pola masker digunakan dalam satu proses. Paling tidak
harus disediakan lima jenis masker, yaitu masker isolasi, masker polisilikon,
masker pengangkatan-oksida, masker metalisasi dan masker pelindung.
3. Wafer silikon sebagai substrat dari rangkaian dihasilkan dari proses pengirisan
batang kristal menjadi keping tipis, melalui proses penggosokan, pencucian dan
oksidasi sehingga siap untuk proses langkah pertama.
4. Setelah serangkaian proses definisi menggunakan lima masker di atas, kemudian
dilakukan uji-jolok terhadap wafer untuk menyeleksi rangkaian yang baik.
Setelah melalui proses seleksi, rangkaian yang baik kemudian secara
“individual” dilakukan pemaketan dan tes akhir kualitas masing-masing paket.
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(a)

(b)

(c)

(df

(e)

(f)

Gambar 10.13 Foto enam langkah proses pabrikasi LSIC: a) Batang kristal silikon hasil
penumbuhan, b) Pengirisan batang silikon dalam bentuk keping tipis
dengan gergaji diamon, c) Uji kehalusan hasil penggosokan , d)
Pelapisan wafer dengan SiO2 secara termal dalam tungku, e)
Penggergajian dalam bentuk “dice” dan f) Hasil pemotongan masingmasing “dice” yang berisi suatu rangkaian lengkap (Freeman, 1977).
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Satu langkah penting dalam proses pendifinisian struktur elemen sesuai dengan
desain rangkaian adalah proses fotolitografi. Fotolitografi merupakan proses dimana
pola mikroskopik yang telah didesain dipindahkan dari masker ke permukaan wafer
dalam bentuk rangkaian nyata.

Pada gambar 10.14 diperlihatkan contoh proses

fotolitografi untuk pembentukan pola oksida pada permukaan wafer.

SILIKON DIOKSIDA

WAFER SILIKON

PENGERASAN
FOTORESIS

FOTORESIS

RADIASI ULTRAVIOLET (UV)
MASKER

HASIL AKHIR

Gambar 10.14 Proses fotolitografi pembentukan pola oksida: 1) Lapisan Oksida di atas
wafer, 2) Deposisi lapisan peka cahaya (fotoresis), 3) Penyinaran dengan UV melalui
masker, 4) Setelah melalui proses pengembangan bagian yang tersinari akan larut
kemudian diikuti proses pengerasan fotoresis, 5) Proses etsa, yaitu penggerusan SiO2
dengan memasukkan ke larutan HCl dan 6) Langkah terakhir yaitu pengangkatan
fotoresis melalui perlakuan kimia (misalkan dengan melarutkan ke acetone) (Freeman,
1977).
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Gambar 10.15 Pabrikasi MOSFET saluran-n (Freeman, 1977).
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Pada gambar 10.15 diperlihatkan urutan proses pabrikasi gerbang-polisilikon
MOSFET saluran-n melalui enam langkah masker. Langkah pertama adalah proses
oksidasi silikon dengan menggunakan silikon nitrida sebagai masker oksidasi. Secara
berurutan langkah pabrikasi adalah sebagai berikut.
1. Deposisi lapisan silikon dioksida ke seluruh permukaan kristal, kemudian
lapisan silikon nitrida dideposisi di atasnya.
2. Pengangkatan silikon nitrida pada bagian sesuai dengan pola masker pertama.
3. Implantasi dopan tipe-p dengan menggunakan masker silikon nitrida diikuti
oksidasi menghasilkan lapisan tebal silikon dioksidapada daerah yang tidak
tertutup.
4. Pengangkatan lapisan silikon nitrida dengan menggunakan suatu etchan yang
tidak merusak silikon oksida atau wafer silikon sendiri.
5. Pembentukan lapisan polisilikon pertama dengan deposisi menggunakan masker
kedua.
6. Deposisi lapisan oksida kedua diikuti dengan deposisi lapisan polisilikon kedua
menggunakan masker ketiga.
7. Proses inplantasi tipe-p pada daerah terpilih pada “jendela” yang dibuat dengan
menggunakan masker ke empat.
8. Akhirnya dengan menggunakan masker kelima, lapisan almunium dideposisi
pada daerah terpilih.
Langkah terakhir adalah pelapisan pelindung silikon dioksida atau silikon nitrida,
namun lapisan pelindung ini sebagian terbuka untuk memberikan akses bonding.
Uji kelistrikan merupakan langkah yang sangat penting. Langkah ini dilakukan
untuk menyeleksi rangkaian yang baik (dapat digunakan) dan siap untuk proses
berikutnya sebelum dilakukan pemecahan wafer. Gambar 10.16 memperlihatkan uji
kelistrikan dengan bantuan mikroskop pembesar. Untuk proses pengujian digunakan
kontak jarum yang sangat halus dan runcing. Uji kelistrikan ini biasanya dilakukan
dengan bantuan komputer. Rangkaian yang tidak baik diberi tanda dengan tinta dan
nantinya setelah dipotong akan dibuang. Proses berlangsung sampai semua rangkaian
dalam wafer teruji semua.

186

(a)

(b)

Gambar 10.16 Seleksi rangkaian dengan uji kelistrikan: a) Inspeksi dengan mikroskop
dan b) Foto hasil perbesaran rangkaian yang sedang diuji (Freeman,
1977).

