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ABSTRACK 

The manufactured of BZT material in the formed of a thin film that deposited on a glass 

substrate has been carried out using the sol-gel method. The objectives achieved in this study 

were to determine the optical properties such as absorbance, transmittance, refractive index, 

film thickness, absorption coefficient and energy band gap values using the plot Tauc method 

with different compositions at 650 ºC. Characterization was performed using an Ultraviolet-

Visible spectrophotometer with a thin film of BaZrxTi1-xO3 where x = 0.25 ; 0.30 ; 0.35 at 

650ºC. The energy band gap values of the BaZr0,25Ti0,75O3 at 650 ° C were 3,10 eV, for 

BaZr0,30Ti0,70O3 was 3,83 eV and for BaZr0,35Ti0,65O3 was 3,84 eV. 

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

gap  

 

ABSTRAK 

 

Pembuatan bahan BZT berbentuk lapisan tipis diatas substrat kaca telah dilakukan dengan 

menggunakan metode sol-gel. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 

sifat optik dari absorbansi, transmitansi, indeks bias, ketebalan lapisan, koefisien serap dan 

nilai celah pita energi menggunakan metode Tauc plot dengan komposisi yang berbeda pada 

suhu 650 ºC. Karakterisasi dilakukan menggunakan spektrofotometer Ultraviolet-Visible 

dengan lapisan tipis BaZrxTi1-xO3 dimana x= 0,25; 0,30; 0,35 pada suhu 650ºC. Nilai celah 

pita energi lapisan tipis BaZr0,25Ti0,75O3 pada suhu 650°C yaitu  3,10 eV, untuk 

BaZr0,30Ti0,70O3 yaitu  3,83 eV dan untuk BaZr0,35Ti0,65O3 yaitu3,84 eV. 

 

Kata Kunci : Lapisan tipis BZT, metode sol-gel, karakterisasi optik, celah pita energi 
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1. PENDAHULUAN 

 Material ferroelektrik merupakan 

material dielektrik yang memiliki molekul 

polar dan dapat terpolarisasi secara 

spontan. Polarisasi secara spontan 

dihasilkan oleh keadaan non simetrik dari 

ion-ion dalam unit sel, dimana hasilnya 

berupa momen dipol listrik pada unit sel 

tersebut [1].  

 

 BaZrxTi1-xO3 merupakan salah satu 

bahan ferroelektrik yang sangat dikenal 

karena sifat listriknya yang sangat baik. 

Sifat ferroelektrik dari BZT sangat 

tergantung pada jumlah Zr yang 

didistribusikan dengan Ti [2]. 

  

 Lapisan tipis BaZrxTi1-xO3 

ditumbuhkan menggunakan metode sol-

gel yang kemudian diteruskan dengan 

proses spin coating. Metode sol-gel adalah  

proses yang digunakan untuk pembuatan 

material anorganik melalui suatu reaksi 

kimia dalam suatu larutan pada suhu 

relatif rendah. Teknik spin coating 

merupakan proses yang paling sederhana 

dan cepat dalam penumbuhan lapisan 

tipis. Lapisan tipis yang dihasilkan dengan 

bantuan spin coater ini memiliki tingkat 

kehomogenan yang cukup tinggi [3]. 

 Lapisan tipis BaZrxTi1-xO3 

ditumbukan dengan variasi komposisi. 

Dimana x merupakan bilangan presentase 

untuk Ba 100% dan ZrxTi1-xO3. 

Perbandingan Zr dan Ti adalah 25%.75% 

untuk x=0,25; 30%.70% untuk x=0,30 dan 

35%.65% untuk x=0,35. Lapisan tipis 

dikarakterisasi menggunakan spektroskopi 

UV-Vis untuk melihat sifat optiknya. Data 

absorbansinya diolah dengan metode Tauc 

plot untuk menentukan celah pita energi 

optik.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan beberapa tahap 

yaitu sebagai berikut: Tahap pertama 

persiapan substrat yang dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 1. Persiapan substrat 

Tahap kedua pembuatan larutan 

BaZrxTi1-xO3 yang dimulai dengan 

persiapan bahan yang digunakan yaitu 

Barium Karbonat (BaCO3), Zirkonium 

dioksida  (ZrO2) dan Titanium dioksida 

(TiO2) yang ditimbang menggunakan 

timbangan digital dengan komposisi yang 

berbeda yaitu sampel A (x=0,25), sampel 

B (x=0,30) dan sampel C (x=0,35). 

Pembuatan larutan dapat dilihat pada 

gambar 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembuatan Larutan BZT 

 

 Tahap ketiga proses pembuatan 

lapisan tipis dilakukan dengan cara 

mengambil 3 tetes larutan BZT untuk 

diteteskan diatas substat kaca yang telah 

ditempatkan pada spin coating. Kemudian 

substrat diputar dengan kecepatan 3500 

rpm selama 30 detik dan dilakukan 3 kali 

pengulangan dengan cara yang sama. 

Langkah berikutnya adalah pemanasan 

suhu  awal 150°C dengan menggunakan 

oven selama 30 menit bertujuan agar 

kandunganzat-zat lain seperti: Air (H2O) 
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dan gas (CO2) hilang. Setelah itu 

dilakukan pre annealing selama 30 menit 

pada suhu 300°C menggunakan oven dan 

selanjutnya sampel diannealing selama 1 

jam pada suhu 650°C. 

3. HASIL dan PEMBAHASAN 

Lapisan tipis BaZrxTi1-xO3 telah 

ditumbuhkan dengan baik pada suhu 

650°C dengan komposisi yang berbeda.  

Hasil UV-Vis berupa Absorbansi dan 

transmitansi dapat dilihat pada Gambar 3 

dan Gambar 4. 

 
 

Gambar 3. Spektrum absorbansi optik 

lapisan tipis dari sampel 

BaZr0,25Ti0,75O3, BaZr0,30Ti0,70O3 

dan BaZr0,35Ti0,65O3    

pada suhu 650°C. 

 

 
 

Gambar 4. Spektrum transmitansi optik 

lapisan tipis dari sampel 

BaZr0,25Ti0,75O3, BaZr0,30Ti0,70O3 

dan BaZr0,35Ti0,65O3  pada suhu 

650°C. 

Hasil karakteristik absorbansi pada 

Gambar 3 menunjukkan bahwa sampel 

dengan komposisi berbeda dan suhu yang 

sama, terlihat nilai absorbansi yang 

berbeda karena kerapatan dan 

kehomogenan bahan yang dihasilkan 

berbeda-beda [4]. 

 Gambar 4 menunjukkan bahwa 

transmitansi dengan komposisi yang 

berbeda dan suhu sama, terlihat nilai 

transmitansi merupakan kebalikan dari 

nilai absorbansi [5]. Sampel transmitansi 

pada subu yang sama memiliki titik 

transmitansi maksimum (TM) dan 

minimum (Tm) pada masing-masing 

komposisi dari lapisan BaZrxTi1-xO3. 

Sampel lapisan tipis BaZr0,25Ti0,75O3 pada 

panjang gelombang 1 (λ1) 775 nm dan 

panjang gelombang 2 (λ2) 450 nm dengan 

nilai transmitansi maksimum diperoleh 

TM1  99,494% dan TM2 98,909%, 

transmitansi minimum Tm1 90,552% dan 

Tm2 96,649%. Sampel lapisan tipis 

BaZr0,30Ti0,70O3 pada panjang gelombang 

1 (λ1) 700 nm dan panjang gelombang 2 

(λ2) 425 nm dengan nilai transmitansi 

maksimum diperoleh TM1  97,364% dan 

TM2 96,094%, transmitansi minimum 

Tm1 89,145% dan Tm2 90,448%. 

Sedangkan sampel lapisan tipis 

BaZr0,35Ti0,65O3 pada panjang gelombang 

1 (λ1) 775 nm dan panjang gelombang 2 

(λ2) 475 nm dengan nilai transmitansi 

maksimum diperoleh TM1  97,723% dan 

TM2 96,094%, transmitansi minimum 

Tm1 89,145% dan Tm2 91,033%. 

 

Celah pita energi optik pada lapisan 

tipis  BaZrxTi1-xO3 dapat ditentukan 

dengan mengolah data transmitansi yang 

diperoleh dari Gambar 4. Pengukuran 

transmitansi dimulai dari cahaya 

uktraviolet sampai cahaya tampak pada 

panjang gelombang 300 nm – 800 nm. 

Ketebalan dan indeks bias lapisan tipis 

ditentukan dengan menggunakan 

persamaan [6]. 

𝑁1 = 2 𝑛𝑠
𝑇𝑀1 −𝑇𝑚2

𝑇𝑀1 .𝑇𝑚2

+
𝑛𝑠

2+1

2
    (1) 

𝑁2 = 2 𝑛𝑠
𝑇𝑀2−𝑇𝑚1

𝑇𝑀2 .𝑇𝑚1

+
𝑛𝑠

2+1

2
   (2) 
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ns menyatakan indeks bias kaca (1,51), 

indeks bias lapisan tipis  BaZrxTi1-xO3  

dapat ditentukan dengan persamaan (3) 

𝑛 = √𝑁 + √𝑁2 − 𝑛𝑠
2   (3) 

Hasil perhitungan indeks bias digunakan 

untuk menghitung nilai tebal film tipis 

menggunakan persamaan (4) 

𝑑 =
𝜆1𝜆2

2(𝜆1𝑛2−𝜆2𝑛1)
    (4) 

Setelah ketebalan didapat, maka nilai 

koefisien serap lapisan tipis untuk masing-

masing panjang gelombang dapat 

diketahui dengan menggunakan 

persamaan (5) 

α = −
1

d
ln (T)     (5) 

setelah koefisien serap lapisan tipis 

diketahui,kemudian menentukan celah 

pita energi optik menggunakan metode 

Tau plot yaitu metode penentuan celah 

optik dengan cara melakukan ekstrapolasi 

dari garfik hubungan (hv) sebagai sumbu 

x dan (αhυ)n  sebagai kordinat sumbu y, 

dari kjurva dapat ditentukan nilai energi 

gap lapisan tipis BaZrxTi1-xO3 dengan 

masing-masing komposisi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Penentuan celah pita optik      

BaZr0,25Ti0,75O3,   menggunakan        

metode  pada suhu 650°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Penentuan celah pita optik  

BaZr0,30Ti0,70O3,   menggunakan     

metode  pada suhu 650°C. 

 
 

Gambar 5. Penentuan celah pita optik 

BaZr0,35Ti0,65O3,   menggunakan      

metode  pada suhu 650°C. 

 

4. KESIMPULAN 

Lapisan tipis BaZrxTi1-xO3 telah 

berhasil ditumbuhkan dengan metode sol-

gel pada suhu 650°C. Nilai absorbansi 

pada suhu yang sama dan komposisi 

berbeda, terjadi perbedaan nilai karena  

kerapatan dan kehomogenan bahan yang 

dihasilkan berbeda-beda. Lebar celah pita 

optik lapisan tipis BaZrxTi1-xO3 pada suhu 

650°C didapatkan dengan metode Tauc 

plot dimana celah pita energi 

BaZr0,25Ti0,75O3 rentang dari 3,10 eV, 

untuk BaZr0,30Ti0,70O3 rentang dari 3,76 

eV dan untuk BaZr0,35Ti0,65O3 rentang 

dari3,64 eV. 
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