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ABSTRACT 

A thin layer of BZT has been successfully made into a thin films using the sol-gel 

method with annealing temperature variations. The BaZr0,15Ti0,85O3 thin films was 

annealed for 1 hour and was held at a temperature of 600
o
C and 650

o
C. 

Characterization of thin films was carried out using ultraviolet-visible spectroscopy 

and X-ray diffraction (XRD). The optical energy band gap width of the 

BaZr0,15Ti0,85O3 thin film at a temperature of 600ºC and 650ºC is 3.62 eV and 3.13 

eV. The energy band gap values of all the thin films are  obtained in the range of 

3.17-3.61 eV, these values indicated the semiconductor materials.The X-ray 

diffraction on the analysis results of the BaZr0,15Ti0,85O3 sample  600ºC and 650ºC, it 

was found that  annealing temperature variations affected the crystal size. Data of 

lattice parameters have value of a = b is  4.03 Å and for c is 4.08 Å. These results 

showed that the structure of BZT crystal is tetragonal because the lattice parameter 

has value of a=b c. 

 

Keywords: BZT thin films, sol-gel method, optical characterization, energy band  

gap, Crystal Structure 

 

ABSTRAK 

Telah berhasil dibuat lapisan tipis BZT  menggunakan metode sol-gel dengan variasi 

suhu annealing. Lapisan tipis BaZr0,15Ti0,85O3 diannealing selama 1 jam ditahan pada 

suhu 600
o
C dan 650

o
C. Karakterisasi lapisan tipis dilakukan menggunakan 

spektroskopi ultraviolet-visible dan difraksi sinar X (XRD), berdasarkan hasil lebar 

celah pita energi optik lapisan tipis BZT pada suhu 600ºC dan 650ºC berturut-turut 

3,61 eV, 3,17 eV. Nilai celah pita energi yang didapatkan berada dalam rentang 3,17-

3,61 eV, nilai ini termasuk bahan semikonduktor. Hasil analisa difraksi sinar X 

sampel BZT 600
o
C dan 650

o
C didapatkan bahwa variasi suhu annealing 

mempengaruhi ukuran kristal. Data parameter kisi menunjukkan bahwa nilai a=b 

sebesar 4,03 Å dan untuk nilai c sebesar 4,08 Å, hal ini menunjukkan bahwa struktur 

kristal BZT bersifat tetragonal karena parameter kisi memiliki nilai a=b c. 

Kata kunci : Lapisan tipis BZT, metode sol-gel, karakterisasi optik, celah pita  

energi, Struktur Kristal 
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1. PENDAHULUAN 

 

Material ferroelektrolik telah 

dikembangkan sejak tahun 1960-an 

dan mulai menarik perhatian para ahli 

fisika dikarenakan material 

ferroelektrolik ini sangat menjanjikan 

untuk menciptakan dan memodifikasi 

suatu alat atau perangkat sesuai 

dengan yang dibutuhkan berdasarkan 

sifat-sifat yang dimiliki ferroelektrolik 

tersebut. Ferroelektrolik merupakan 

sifat yang dimiliki oleh beberapa 

material dielektrik tertentu yang 

mempunyai sifat polarisasi spontan 

tanpa adanya gangguan medan listrik 

dari luar (E) (Hadiati dkk, 2014). 

Barium Zirkonium Titanat (BZT) 

menggantikan Barium Stronsium 

Titanat (BST) karena Zr
4+

 memiliki 

sifat kimia yang lebih stabil dari pada 

Ti
4+ 

 dan mempunyai ukuran ion yang 

lebih besar untuk memperluas kisi 

perovskite. Zr
4+

 mempunyai ukuran 

jari-jari 86 pm sedangkan Ti
4+ 

 

mempunyai ukuran jari-jari 74,5 pm 

(Zhai et al., 2004).                       

Pembuatan lapisan tipis BaZrxTi1-

xO3 dapat digunakan dengan metode 

sol gel yang kemudian diteruskan 

dengan teknik spin coating. Metode 

sol gel merupakan proses fase cairan 

untuk pembuatan bahan film tipis. 

Proses ini dipengaruhi oleh persiapan 

sol (koloid), gelation dari sol, dan 

penguraian pelarut (Bilalodin, 

2012).Teknik spin coating merupakan 

terknik pembuatan lapisan tipis yang 

banyak dilakukan. Teknik spin coating 

pada dasarnya melakukan gerak rotasi 

pada larutan secara dipercepat dan 

kemudian  larutan diteteskan substrat 

sebagai mediumnya (Naat, 2014). 

Karakteristik film tipis ini akan 

menggunakan metode difraksi sinar X 

(XRD) dan U-Vis, mengetahui bentuk 

struktur kristal, identifikasi campuran, 

dan menganalisa kimia secara 

kualitatif dan kuantitatif distribusi 

elektron dalam kristal sehingga efek 

temperature sinar X terhadap material 

yang diuji (Rizky dan Edward, 2012) 

dan mengetahui celah pita energi 

mengunakan metode Tauc Plot, 

Semakin besar celah pita energi yang 

didapat maka semakin besar lebar 

antara pita valensi dan pita konduksi. 

Semakin kecil celah pita energi maka 

proses eksitasi elektron pita valensi 

kepita konduksi menjadi semakin 

mudah dan energi yang diperlukan pun 

kecil (Nuayi, 2013 

Penelitian ini merupakan studi 

terhadap pembuatan lapisan tipis BZT 

dengan metode sol gel yang dikenal 

dengan istilah CSD. Pembuatan 

lapisan tipis BZT ini menggunakan 

BaZr0,15Ti0.85O3. Kemudian larutan 

BZT dilakukan proses spin coating 

dan annealing dengan variasi suhu 

600⁰C dan 650⁰C. Kegunaan variasi 

suhu ini untuk memperoleh struktur 

kristal, semakin bagus ukuran kristal 

maka semakan besar bentuk 

butirannya sehingga saat 

mengkarakterisasi dengan XRD 

terlihat puncak-puncak dan 

mengetahui struktur kristal serta 

identifikasi campuran pada material 

yang diuji. 

2. KAJIAN LITERATUR 

Ferroelektrik adalah peristiwa yang 

diperlihatkan oleh kristal dengan 
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polarisasi spontan dan efek histerisis 

yang berkaitan dengan perubahan 

dielektrik dalam merespon penerapan 

medan listrik. Ferroelektrik merupakan 

kelompok d ari material dielektrik 

dengan menggunakan medan listrik 

yang sesuai untuk mengubah polarisasi 

listrik internal yang lebar. Polarisasi 

sendiri merupakan jumlah seluruh 

momen dipol tiap sel satuan volume. 

Momen dipol dalam hal ini 

didefinisikan sebagai jarak yang 

memisahkan antara pusat muatan 

positif dengan negatif (O’Brien, 

2001). 

Ferroelektrik merupakan sifat dari 

suatu bahan tertentu yang terjadinya 

polarisasi listrik secara spontan tanpa 

adanya gangguan medan listrik luar 

(Hadiati dkk, 2014). Material 

ferroelektrik yang dipakai untuk 

perkembangan teknologi merupakan 

keramik yang mempunyai struktur 

perovskite meliputi BaTiO3 (Barium 

Titanat), PZT (Timbal Zirkonat 

Titanat), PLZT (Timbal Lanthanum 

Zirkonat Titanat), PT (Timbal Titanat), 

PMN (Timbal Magnesium Niobat), 

dan larutan padat dari elemen lain 

yang membentuk struktur perovskite 

(Adem, 2003). 

Barium Zirkonium Titanat, 

BaZrTiO3 yang dikenal (BZT) 

menggantikan BST karena Zr
4+

 

mempunyai sifat kimia yang lebih 

stabil daripada Ti
4+

 dan mempunyai 

ukuran ion yang lebih besar untuk 

memperluas kisi perovskite. Zr
4+

 juga 

dapat mengurangi kehilangan 

dielektrik saat frekuensi rendah. 

Keramik BZT yang mempunyai 

struktur butir yang halus dan padat 

akan memiliki sifat dielektrik yang 

baik (Chen et al., 2010). BZT 

merupakan komposisi penting sebagai 

dieletrik dalam kapasitor multilayer 

(Bernardi et al., 2007). 

Metode ini memiliki kelebihan 

seperti mengontrol komposisi material 

yang diinginkan dan dapat 

menghasilkan material dengan tingkat 

kehomogenan tinggi. Pembuatan 

lapisan tipis dengan metode ini 

memiliki biaya relatif murah 

(Darbyshire, 2011). 

Difraksi sinar X adalah metode 

yang digunakan untuk mengetahui 

struktur kristal, perubahan fase dan 

derajar kristalinitas. syarat terjadinya 

difraksi harus memenuhi hukum 

Bragg. Bragg juga menyatakan bawa 

bidang yang berisi atom-atom dalam 

kristal akan memantulkan radiasi yang 

sama persis dengan pristiwa 

pemantulan cahaya dibidang cermin.  

(Lahure dkk, 2015)  

Penentuan celah pita optik pada 

lapisan tipis dapat dilakukan dengan 

mengolah data transmitansi yang 

diperoleh dari karakterisasi mengguna

kan spektroskopi Ultraviolet- 

Visible.Panjang gelombang yang 

digunakan untuk pengukuran 

transmitansi  yaitu dimulai dari cahaya 

ultraviolet sampai cahaya tampak (300 

nm sampai 800 nm).  Nilai indeks bias 

dan ketebalan lapisan tipis ditentukan 

dengan 

menggunakan persamaan (Swanepoel, 

1983). 
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3. METODE PENELITIAN 

  

Metode yang dilakukan dalam 

pembuatan BZT ini adalah metode sol 

gel dan diagram alir penelitian dapat 

dilihat seperti Gambar 1 dibawah ini 

 
Gambar 1. Digram alir penelitian 

Langkah pembuatan lapisan  tipis 

BZT dengan komposisi x = 0,15 

menggunakan metode sol gel dan di 

variasi suhu annealing 600⁰C dan 

650⁰C. Proses ini melalui beberapa 

tahap yaitu pencucian substrat kaca 

menggunakan Ultrasonic Bath.  

Substrat kaca yang bersih diteteskan 

larutan BZT sebanyak 3 tetes melalui 

proses spin coating diputar dengan 

kecepatan 3500 rpm dalam waktu 15 

menit. Sampel dipreannealing pada 

suhu 300⁰C selama 30 menit. 

Selanjutnya sampel di annealing 

dengan furnace dengan variasi suhu 

600⁰C dan 650⁰C. Sampel 

dikarakterisasi dengan difraksi sinar X 

(XRD). 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Difraksi Sinar X (XRD) 

Gambar 2 dan 3 merupakan hasil 

dari BaZr0,1Ti0,9O3 dengan variasi suhu 

annealing 600⁰C dan 650⁰C yang 

dikarakterisi dengan XRD. 

 

 

 

 
Gambar 2 Suhu annealing 600⁰C 

 
Gambar 3. Suhu annealing 650⁰C 

 

Kedua suhu annealing yang 

dihasilkan pada karakterisisasi XRD 

menghasilkan sudut 2θ yang sama 

yaitu 22,29
o
 pada bidang (100), 31,61

o
 

pada bidang (110), 38,31
o
 pada bidang 

(111) dan 47,54
o
 pada bidang (200). 
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Bertambahnya suhu annealing 

menyebabkan intensitas semakin 

tinggi sehingga menunjukkan tingkat 

kekristalan semakin tinggi. 

Penambahan suhu annealing tidak 

mempengaruhi sudut difraksi 

melainkan mempengaruhi intensitas. 

Hasil karakterisasi XRD untuk BZT 

dengan komposisi X=0,1 yang di 

annealing pada suhu 800
o
C dengan 

waktu tahan 3 jam terdapat puncak-

puncak difraksi terhadap sudut 2θ 

yaitu (100), (110), (111), dan (200) 

(Septian, 2012).  

Hasil yang diperoleh mendapatkan 

parameter kisi dimana nilai a = b   c 
sehingga struktur kristal dari BZT 

adalah tetragonal. Dari data parameter 

kisi a = b bernilai 4,0329 Å untuk nilai 

c adalah 4,0886 Å 

Analisa Celah Energi Pita 

Gambar 3 merupakan data dari absor

bansi BaZr0,15Ti0,85O3 untuk variasi 

suhu annealing 600⁰C dan 

650⁰C yang dikarakterisi dengan UV-

Vis 

 

Gambar 3 Grafik absorbansi vs panjang 

gelombang  

 

 Hasil data absorbansi pada gambar 

3 menunjukkan bahwa dengan variasi 

suhu komposisi yang berbeda ,terlihat 

nilai absorbansi yang berbeda karena 

kerapatan dan kehomogenan bahan 

yang dihasilkan berbeda- beda ( Dewi 

dkk., 2016).

 

Gambar 4 Grafik ( .hυ)
2 

terhadap 

(hυ) pada lapisan tipis BaZr0,15Ti0,85O3 

dengan suhu 650
o
C 

 

 

Gambar 5 Grafik ( .hυ)
2 

terhadap 
(hυ) pada lapisan tipis BaZr0,15Ti0,85O3 

dengan suhu 650
o
C. 

 Gambar 4 dan 5 melihatkan bahwa 

pada suhu 650
o
C memiliki nilai celah 

pita energi kecil yaitu 3,17 eV dari pada 

suhu 600
o
C  yaitu 3,61 eV, Semakin 

besar celah pita energi yang didapat 

maka semakin besar lebar antara pita 

valensi dan pita konduksi. Semakin kecil 

celah pita energi maka proses eksitasi 

elektron pita valensi kepita konduksi 

menjadi semakin mudah dan energi yang 

diperlukan pun kecil (Nuayi, 2013). 
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Waktu dan suhu annealing 

mempengaruhi celah pita energi pada 

material semikonduktor akibat dari 

struktur kristal yang berubah 

(Hilaluddin, 2011). 

 

5. KESIMPULAN 

Struktur film tipis BaZr0,1Ti0,9O3 

membentuk kristal tetragonal hal ini 

dapat dilihat dari parameter kisi 

a=b  . Variasi suhu annealing 
mempengaruhi intensitas yang 

terbentuk. Semakin tinggi suhu 

annealing maka semakin tinggi 

intensitas. Penambahan suhu 

annealing tidak mempengaruhi sudut 

difraksi melainkan mempengaruhi 

intensitas yang terbentuk . Nilai 

absorbansi pada suhu komposisi yang 

berbeda ,terlihat nilai absorbansi yang 

berbeda karena kerapatan dan 

kehomogenan bahan yang dihasilkan 

berbeda- beda. Waktu dan suhu 

annealing mempengaruhi celah pita 

energi pada material semikonduktor 

akibat dari struktur kristal yang 

berubah 

6. REFERENSI 

Adem, U. 2003. “Preparation of 

BaSrxTi1-xO3Thin Films by 

Chemical Solution Deposition and 

Their Electrical Characterization. 

The Department of Metallurgical & 

Materials Engineering” Thesis. The 

Middle East Technical University. 

Bernardi, APM., Lopez-Alarcon, C., 

Aspee, A., Rech, S., Poser, GLV., 

Bride, R., Lossp, E. 2007. 

Antioxidant Activity Of Flavonoids 

Isolated From Hyperincum Ternum. 

 Journal Of The Cheilean 

Chemical Society 52(4). 1326-

1329.  

Chen, S., X. Chen, Q. Cheng, dan T. 

Shevlin. 2010. Are Family Firms 

More Tax Aggressive Than Non-

Family Firms. Journal of Financial 

Economic. 95: 41 – 61. 

Darbyshire, D.A. 2011. “Development 

of Lead-Free Thin-Film 

Dielectrics for Capacitor 

Applications” Thesis. Cranfield 

University School of Applied 

Sciences Microsystems and 

Nanotechnology Centre. 

Dewi, R., Krisman., Taufik, H. 2016. 

Penentuan Celah Pita Energi Film Tipis 

Barium Stronsium Titanat (BaxSr1-

xTiO3) x=0,4; 0,5 dan 0,6. 

Proseding Seminar Nasional Fisika 

(E-Journal) 5: 2339-0654. 

Hadiati, S., Ramelan, A.H., Variani, 

V.I., Hilkam, m., Soegijono, B., 

Saputri D.F, dan Iriani, Y. 2014. 

Kajian Variasi Temperatur 

Annealing dan holding time pada 

Penumbuhan Lapisan Tipis 

BaZr0,15Ti0,85O3 dengan Metode sol 

Gel. Jurnal Fisika dan Aplikasi. 

10(1): 37-43. 

Hilaluddin, M.N. 2011. Pembuatan Sel 

Surya Berbasis Film Ferroelektrik 

Barium Strontium Titanate 

(Ba0,5Sr0,5TiO3), Skripsi Jurusan 

Fisika FMIPA, Institut Pertanian 

Bogor, Bogor. 



  7 
 

Lahure, P., Salunke, P., dan Soliwal, 

R. 2015.  X-Ray Diffraction Study 

of ZnO Nanoparticles, 

International Journal of Scientific 

Research in Physics and Applied 

Sciences. 3(1): 32-33. 14.  

Naat, J.N., Tjahjanto, R.T., dan 

Masruroh. 2014. Pengaruh 

Kecepatan Putar Deposisi 

Terhadap Struktur Kristal, 

Ketebalan dan Morfologi Lapisan 

Tipis Timbal Zirkonat Titanat 

(PZT) dengan Metode Spin 

Coater. Chimica et Natura Acta. 

2(2). 

Naat, J.N., Tjahjanto, R.T., dan 

Masruroh. 2014. Pengaruh 

Kecepatan Putar Deposisi Terhadap 

Struktur Kristal, Ketebalan dan 

Morfologi Lapisan Tipis Timbal 

Zirkonat Titanat (PZT) dengan 

Metode Spin Coater. Chimica et 

Natura Acta. 2(2). 

Nuayi, A.W. 2013. Peningkatan 

Absorbsi Foton pada Film Tipis 

Semikonduktor BaxSr1-xTiO3 

dengan Menggunakan Kristal 

Fotonik. Magister Sains, Institut 

Pertanian Bogor. 

O’Brien, L. Brus, C. B. Murray. 2001. 

Synthesis of Monodisperse 

Nanoparticles of Barium Titanate: 

Toward a Generalized Strategy of 

Oxide Nanoparticles Synthesis. J. 

Am. Chem. Soc 123: 12085-12086. 

Rizky dan Edward. 2012. 

“Karakterisasi dan Pembuatan 

Lapisan Tipis BaZrTi(1-x)O3 Di 

Doping Indium pada Substrat Pt 

Menggunakan Metode CSD 

(Chemical Deposition Solution)”. 

Skripsi Jurusan Fisika FMIPA, 

Universitas Indonesia. 

Septian , R.A. 2012. “Proses 

Pembuatan dan Karakteristik 

Lapisan Tipis Barium Zirkonium 

Titanat (BaZr0,1Ti0,9O3) yang 

Didoping Lantanum dengan Metode 

Sol Gel”. Skripsi Fisika FMIPA 

Universitas Indonesia.  

Swanepoel, R. 1983. Determination Of 

Thickness And Optical Constants 

Of Amorphous Silicon. Journal 

Physics E: Science And Instrument 

16, 1214 . 

Zhai, J., Hu, D., Yao, X., Xu, Z., 

Chen, H. 2006. Preparation And 

Tunability Properties of  Ba(ZrxTi1-

x)O3 Thin Films Grown By A Sol-

gel Process. Journal of the 

European Ceramic Society 26. 

1917-1920. 

 


