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Abstrak 

Pada makalah ini telah dihitung transmitansi elektron bergantung spin pada semikonduktor heterostruktur 

berpenghalang tunggal dengan menggunakan metode analitik dan numerik. Pendekatan fungsi gelombang 

eksponensial dan fungsi gelombang Airy digunakan sebagai metode analitik. Dan metode transfer matriks, 

digunakan sebagai metode numerik untuk mengetahui metode analitik terbaik dalam menghitung transmitansi. 

Dalam makalah ini, perhitungan transmitansi elektron dilakukan dalam kondisi saat diberikan tegangan bias 

(potensial trapezoid). Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa transmitansi yang dihitung dengan 

menggunakan pendekatan fungsi gelombang Airy cocok dengan yang dihitung dengan metode transfer matriks. 

Hal ini menunjukan bahwa pendekatan fungsi gelombang Airy adalah metode analitik terbaik untuk 

menghitung transmitansi elektron bergantung spin pada heterostruktur.  

Kata-kata kunci: Airy, eksponensial, heterostruktur, matriks transfer, spin elektron, transmitansi. 

PENDAHULUAN 

Model potensial untuk pemodelan transmitansi elektron bergantung spin pada heterostruktur berpenghalang 

tunggal terlihat seperti gambar dibawah. Pada heterostruktur, jenis material di tiap daerah turut menentukan 

distribusi potensial listrik. Heterostruktur yang digunakan tersusun dari tiga daerah, dimana material di daerah 

I sama dengan material di daerah III yaitu berupa logam dan material di daerah II adalah semikonduktor dengan 

struktur zinc-blende, dalam studi ini digunakan AlSb, sebagai penghalang potensial dengan lebar L. Jika 

heterostruktur diberi tegangan listrik eksternal Vb, distribusi potensial berbentuk trapezoid, dengan ϕ adalah 

tinggi potensial, dan q adalah muatan elektron. 

Elektron berpeluang untuk berpindah dari daerah I ke daerah III meskipun elektron tersebut memiliki energi 

yang lebih rendah dari tinggi penghalang potensial, dengan catatan fungsi gelombang elektron tidak bernilai 

sama dengan nol. Proses perpindahan elektron yang melewati penghalang potensial disebut dengan efek 

terobosan kuantum. 
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Gambar 1. Model potensial transmitansi elektron 

 

Pada makalah ini, kami melakukan perhitungan transmitansi elektron bergantung spin dengan metoda 

numerik yaitu matriks transfer, dan metoda analitik yaitu dengan menggunakan fungsi eksponensial dan fungsi 

Airy. Metoda matriks transfer digunakan sebagai solusi eksak dalam pembandingan hasil perhitungan. Solusi 

dari fungsi eksponensial dan fungsi Airy akan kemudian dibandingkan dengan solusi matriks transfer agar 

diperoleh metoda analitik yang terbaik untuk menghitung transmitansi elektron bergantung spin. 

 

TRANSMITANSI ELEKTRON BERGANTUNG SPIN  

Metoda Matriks Transfer 

Misalkan model potensial dibagi menjadi N buah segmen seperti gambar di bawah. Setiap segmen memiliki 

nilai potensial yang tetap. 

  

Gambar 2. Profil potensial dengan N segmen 

 

Solusi umum persamaan Schrodinger dalam kasus ini adalah 

 

𝜑1 = exp(𝑖 𝑘1±𝑧) + 𝐵1± exp(−𝑖𝑘1±𝑧),  (1) 

𝜑𝑗 = 𝐴𝑗±exp(𝑖 𝑘𝑗±𝑧) + 𝐵𝑗± exp(−𝑖𝑘𝑗±𝑧);  𝑗 = 2 sampai 𝑁 − 1 (2) 

𝜑𝑁 = 𝐴𝑁±exp(𝑖 𝑘𝑁±𝑧)  (3) 

 

dengan Aj dan Bj adalah konstanta. Untuk memudahkan perhitungan, nilai A1 ditetapkan sama dengan satu dan 

nilai konstanta BN sama dengan nol, dikarenakan tidak ada gelombang yang dipantulkan pada segmen terakhir. 

Solusi harus memenuhi syarat kontinuitas di bidang batas antarmuka segmen. Dari penerapan syarat tersebut, 

diperoleh koefisien transmisi elektron yaitu 

 

𝑡 = 𝐴𝑁± .      (4) 

 

Transmitansi diperoleh dengan mengalikan koefisien transmisi dengan konjugatnya, 

 

𝑡 = 𝑡 𝑥 𝑡∗.      (5) 

Metoda Eksponensial 

Solusi dari persamaan Schrodinger berbasis fungsi eksponensial adalah 
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𝜑(𝑧) =

{
 
 

 
 

exp(𝑖𝑘1±𝑧) + 𝑟± exp(−𝑖𝑘1±𝑧) ,

𝐴±exp(∫(𝑘2±(𝑧
′)𝑑𝑧′)

𝑧

0

) + 𝐵±exp(−∫(𝑘2±(𝑧
′)𝑑𝑧′)

𝑧

0

) ,

𝑡± exp(𝑖𝑘3±𝑧) ,

 

 

dengan 

𝑘1± = √
2𝑚1±

∗ 𝐸𝑧±

ℏ2
 ,                       (9) 

𝑘2± = √
2𝑚2±

∗

ℏ2
(𝜙 −

𝑞𝑉𝑧

𝐿
) ,                   (10) 

𝑘3± = √
2𝑚3±

∗ (𝐸𝑧±+𝑞𝑉𝑒)

ℏ2
 .                    (11) 

 

Solusi tersebut harus memenuhi syarat batas dan kontinuitas. Dari penerapan syarat-syarat tersebut, 

diperoleh koefisien transmisi yaitu 

 

𝑡± =
2𝑘1±𝑘2±(2𝑘1±𝑘2± cosh 𝑢+𝑖(

𝑚2±
∗

𝑚1±
∗ 𝑘1±

2−
𝑚1±
∗

𝑚2±
∗ 𝑘2±

2) sinh 𝑢)

(2𝑘1±𝑘2± cosh 𝑢)
2
+((

𝑚2±
∗

𝑚1±
∗ 𝑘1±

2−
𝑚1±
∗

𝑚2±
∗ 𝑘2±

2) sinh 𝑢)

2 . 

Metoda Airy 

Fungsi Airy adalah solusi dari sebuah persaman diferensial berbentuk [1] 

 
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
− 𝑥𝑦 = 0,              (13) 

 

yang memiliki solusi 

𝑦 = 𝑎 Ai(𝑥) + 𝑏 Bi(𝑥).                          (14) 

 

dengan a dan b merupakan konstanta bergantung syarat batas, serta Ai(x) dan Bi(x) merupakan fungsi Airy 

jenis pertama dan kedua. 

Solusi dari persamaan Schrodinger dapat diperoleh dengan menggunakan fungsi Airy apabila persamaan 

Schrodinger tersebut dapat ditransformasikan menjadi bentuk Persamaan (13). Solusi yang didapatkan adalah 

 

𝜑(𝑧) = {

exp(𝑖𝑘1±𝑧) + 𝑟± exp(−𝑖𝑘1±𝑧) ,

𝑎±𝐴𝑖 (𝑢±(𝑧)) + 𝑏±𝐵𝑖 (𝑢±(𝑧)) ,

𝑡± exp(𝑖𝑘3±𝑧) ,

 

 

dengan 

𝑘1± = √
2𝑚1±

∗ 𝐸𝑧±

ℏ2
,                     (18) 

𝑘3± = √
2𝑚3±

∗ (𝐸𝑧±+𝑞𝑉𝑒)

ℏ2
.                    (19) 

 

Kemudian, dengan menerapkan syarat batas dan kontinuitas diperoleh koefisien transmisi 

𝑡± =
2
𝑖𝑘1±
𝑚1±
∗ exp (−𝑖𝑘3±𝐿)𝑓1±

1

𝑚2±
∗ (

2𝑚2±
∗

ℏ2
𝑞𝑉𝑏
𝐿
)

1/3

𝑓2±+𝑐𝑓3±+𝑐1𝑓4±+𝑐𝑐1𝑓5±
1

𝑚2±
∗ (

2𝑚2±
∗

ℏ2
𝑞𝑉𝑏
𝐿
)

−1/3,   (20) 

dengan 

𝑐 =
𝑖𝑘1±

𝑚1±
∗ ,                      (21) 

 

𝑐1 =
𝑖𝑘3±

𝑚3±
∗ ,                      (22) 

daerah I          (6) 

 

daerah II         (7) 

 

daerah III        (8) 

(12) 

daerah I            (15) 

daerah II            (16) 

daerah III          (17) 
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 𝑓1± = 𝐴𝑖 (𝑢±(𝐿)) 𝐵𝑖
′ (𝑢±(𝐿)) − Bi (𝑢±(𝐿))𝐴𝑖

′ (𝑢±(𝐿)),                (23) 

𝑓2± = 𝐴𝑖′ (𝑢±(0)) 𝐵𝑖
′ (𝑢±(𝐿)) − Bi′ (𝑢±(0)) 𝐴𝑖′(𝑢±(𝐿)),                (24) 

𝑓3± = 𝐴𝑖 (𝑢±(0)) 𝐵𝑖
′ (𝑢±(𝐿)) − Bi (𝑢±(0))𝐴𝑖′(𝑢±(𝐿)),                 (25) 

𝑓4± = 𝐴𝑖 (𝑢±(𝐿)) 𝐵𝑖
′ (𝑢±(0)) − Bi (𝑢±(𝐿)) 𝐴𝑖′(𝑢±(0)),                (26) 

𝑓5± = 𝐴𝑖 (𝑢±(𝐿)) 𝐵𝑖 (𝑢±(0)) − Bi (𝑢±(𝐿))𝐴𝑖(𝑢±(0)).                (27) 

 

HASIL PERHITUNGAN 

Perhitungan transmitansi elektron untuk berbagai macam metoda dilakukan dengan menggunakan software 

MATLAB. Parameter yang digunakan adalah massa efektif m* AlSb 0.14 kali massa elektron diam [2], 

konstanta Dresselhauss ɤ 41.5 meVÅ[2], tinggi penghalang ϕ 0.55 eV[3], tegangan bias Vb 0.2 eV, dan lebar 

penghalang L 10 nm. Hasil perhitungan transmitansi elektron bergantung spin untuk berbagai metoda diberikan 

pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 3. Perbandingan hasil perhitungan transmitansi elektron 

 

Hasil perhitungan dengan menggunakan fungsi eksponensial menunjukkan adanya nilai transmitansi yang 

lebih dari satu dan terjadi penyimpangan yang cukup jauh dari solusi matriks transfer, hal ini menunjukkan 

bahwa solusi eksponensial kurang tepat untuk digunakan pada kasus penghalang trapezoid.  

Sedangkan hasil perhitungan dengan menggunakan fungsi Airy menunjukkan nilai yang berdempetan 

dengan solusi matriks transfer. 

 

KESIMPULAN 

Dengan menggunakan metoda numerik matriks transfer sebagai solusi eksak perhitungan transmitansi 

elektron bergantung spin, diperoleh bahwa solusi analitik dari fungsi Airy merupakan metoda terbaik untuk 

mendapatkan transmitansi elektron bergantung spin.  
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