
Sirkuit Terintegrasi
Breakthrough Penanda Dimulainya Era Internet dan Era Digital

Pendahuluan
Tahun ini, hanya 53 tahun setelah Jack Kilby dan Robert Noyce membuat Sirkuit Terintegrasi
(Integrated Circuit, IC) pertama, akan tetapi pengaruh IC pada kehidupan moderen sangat luas dan
tidak terpisahkan. Tidak berlebihan jika banyak orang menganggap teknologi IC adalah sebuah
breakthrough penanda dimulainya era Internet dan era Digital.

Dikarenakan karena sifatnya yang tertanam dan tidak terlihat secara langsung oleh pengguna teknologi,
sebagian besar masyarakat tidak sadar bahwa hidupnya sangat tergantung pada benda kecil yang
disebut IC ini. Sesorang akan selalu membawa puluhan IC kemanapun dia pergi dalam bentuk
handphone/alat komunikasi lainnya, alat pacu jantung, pembantu pendengaran, smart battery maupun
portable entertainment system (walkman dll). Di kendaraan ia tergantung kepada IC yang tertanam
pada Engine Control Unit/ECU, power window, airbag controller, LED driver maupun car
entertainment system yang jumlahnya pun puluhan. Dirumah maupun di kantor IC menjadi komponen
utama maupun pendukung di komputer, laptop, televisi, radio, lampu hemat energi, alat keamanan
rumah yang ditotal jumlahnya mungkin puluhan maupun ratusan. Belum lagi kita hitung peran IC pada
alat dan mesin pertahanan dan keamanan, alat-alat kesehatan dan kedokteran, alat-alat pertanian dan
perikanan. Pendek kata semakin “digital” suatu alat maka semakin besar peran IC disitu.

Dari gambaran diatas pembaca akan sadar bahwa IC adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan manusia moderen. IC pun merupakan komponen yang sangat penting untuk berjalannya
masyarakat moderen ini dengan baik, tidak bisa dibayangkan masyarakat sekarang tanpa adanya
teknologi IC. Oleh karena itu, masyarakat ilmiah dunia mengakui peran penting ini dengan
menganugerahkan Hadiah Nobel Fisika kepada Jack Kilby pada tahun 2000, walaupun Jack Kilby
adalah seorang engineer, bukan seorang fisikawan yang menemukan suatu teori fisika seperti penerima
Nobel Fisika lainnya.

Industri Sirkuit Terintegrasi di Indonesia dan Dunia
Pada tahun 1980 global market adalah sekitar “hanya” 10 milyar dolar Amerika, akan tetapi dengan
berkembang pesatnya aplikasi IC diperkirakan pada tahun 2013 global market akan melebihi 300
milyar dolar Amerika[1]1. Dan yang patut diperhatikan pula adalah, pusat produksi IC terletak di Asia
Timur yang memiliki sekitar 75% dari kapasitas produksi dunia[2]. Sehingga tidak bisa dipungkiri
bahwa pusat produksi IC dan elektronik pada umumnya ada di Asia Timur.

Dikarenakan pentingnya Asia Timur pada industri IC maka dibuatlah suatu forum yang disebut Silicon
Seabelt[3], yang membayangkan adanya sabuk silikon yang menghubungkan negara-negara Asia
Timur, dari Jepang sampai dengan India. Pada forum Silicon Seabelt ini para  tokoh kunci industri
semikonduktor berkumpul dan mengupayakan sinergi diantara negara-negara anggota forum tersebut.

Hanya yang patut disayangkan dari 75% kapasitas produksi semikonduktor dunia itu, Indonesia hanya
menikmati sebagian kecil saja yang mungkin kurang dari 0.1%. Alasannya adalah, industri yang terkait
dengan IC di Indonesia hanya ada dalam hitungan jari, dan industri-industri itu bukan bergerak pada

1 Sebagai perbandingan, GDP Indonesia tahun 2010 diperkirakan adalah sekitar 707 milyar dolar Amerika.



bidang yang memerlukan keahlian tinggi seperti design atau fabrikasi silikon, tapi hanya ada industri
yang bergerak dibidang packaging dan testing. Padahal negara tetangga kita seperti Singapura,
Malaysia, Thailand maupun Filipina sudah merupakan negara-negara yang memiliki industri
semikonduktor yang cukup besar dan baik. Selain itu dikarenakan tiadanya teknologi dasar dibidang
semikonduktor maka Indonesia pun bukan termasuk negara anggota forum Silicon Seabelt.

Pentingnya industri semikonduktor sebagai enabler dan pendukung industri lainnya bisa dilihat pada
gambar 1 [4]. Semikonduktor adalah merupakan industri vital untuk otomotif, kesehatan, aerospace,
pertahanan dan komunikasi. Industri produk elektronik merupakan pengguna utama dari produk hasil
semikonduktor.

Peran semikonduktor pada khususnya, maupun elektronik pada umumnya semakin penting dengan
adanya tendensi semakin besar porsi elektronik pada produk-produk yang secara tradisional didominasi
oleh komponen mekanikal. Contohnya adalah semakin populernya kendaraan elektrik, hybrid vehicles.
Dan penulis percaya bahwa industri elektronik/semikonduktor beserta know-how terkait dengannya
merupakan kunci penting untuk mendukung ekonomi Indonesia dimasa mendatang.

Proses Produksi Sirkuit Terintegrasi
Proses produksi sirkuit terintegrasi bisa dibagi menjadi 3 proses utama:

Gambar 1 Hubungan industri semikonduktor/elektronik dengan industri lainnya
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1. proses desain sirkuit,

2. proses manufaktur silicon yang biasa disebut silicon fab,
3. proses packaging dan testing.

Pada proses desain, sebuah tim desain membuat rancang bangun sirkuit itu dengan menggunakan
bahasa pemrograman Verilog maupun VHDL untuk sirkuit digital atau menggunakan desain entry dari
program-program terkait untuk mendesain sirkuit analog. Kerumitan sirkuit ini bisa mencapai ratusan
juta transistor dan memerlukan ribuan jam untuk mensimulasikannya. Proses desain sirkuit adalah
pekerjaan padat karya.

Keahlian-keahlian yang diperlukan pada saat desain adalah dibidang logic-circuit, elektronika,
rancang-bangun processor/komputer serta pengetahuan pada bidang fisika sub-atomik. Selain itu
pemahaman yang mendalam terhadap algoritma yang akan diaplikasikan adalah kunci kesuksesan
suatu desain.

Setelah suatu rancang bangun sirkuit terintegrasi selesai dites dan divalidasi baik secara simulasi
maupun emulasi di FPGA, maka rancang bangun itu dicetak dalam bentuk mask-set lalu dikirim ke
proses manufaktur silikon agar diproses dan dicetak menjadi bare-silicon.

Berlainan dengan proses desain, maka proses manufaktur silikon merupakan pekerjaan yang padat
modal. Investasi total fasilitas manufaktur silikon mencapai puluhan trilyun rupiah.

Setelah silikon selesai dicetak menjadi bare-silicon, maka sirkuit itu dites kembali dengan LSI-tester
untuk memastikan bahwa sirkuit itu bekerja sesuai dengan keinginan tim desain. Silikon yang lulus tes
akan dibungkus dengan epoxy dan sejenisnya pada proses packaging, dan siap dilempar ke pasaran.

Masa Depan Sirkuit Terintegrasi
Seperti telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, ketergantungan industri lain pada sirkuit terintegrasi
akan semakin besar beriring dengan tendensi naiknya elektrisasi dan digitalisasi. Sehinga tantangan
yang menghadapi industri sirkuit terintegrasi adalah seperti:

1. Membuat sirkuit yang energy efficient atau membantu perangkat lain mengefisiensikan
penggunaan energinya

2. Membuat sirkuit yang semakin terintegrasi sehingga bisa menurunkan harga end-product atau
lebih memperkaya fitur-fitur end-product tersebut

3. Lebih memperkecil dimensi sirkuit sehingga end-product menjadi lebih kecil dan kompak

Dan yang menjadi tantangan  utama industri ini adalah, bagaimana menyediakan tenaga-tenaga ahli
yang bisa menjawab tiga tantangan diatas secara cepat dan efisien.
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