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ABSTRACT 

 

Preparation and characterization of Barium Zirconium Titanate (BZT) BaZrxTi1-xO3 thin 

films has been carried out. The aim of this research is  to determine the absorbance, 

transmittance, refractive index, layer thickness, absorption coefficient and energy gap using 

Tauc plot method. The thin films were prepared with the value of x = 0.4; 0.45 and 0.5 using 

sol gel method and then annealed at 600 ° C. The BZT thin films were characterized using 

ultraviolet-visible spectroscopy. The results showed that the energy band gap of the 

BaZr0.4Ti0.6O3 , BaZr0.45Ti0.55O3 and BaZr0.5Ti0.5O3 thin films is 3.66 eV, 3.53 eV and 3.75 eV 

respectively. 
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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian pembuatan dan karakterisasi Film Tipis Barium Zirkonium Titanat 

(BZT) BaZrxTi1-xO3 untuk mengetahui nilai absorbansi, transmitansi, indeks bias, ketebalan 

lapisan, koefisien serap dan energi gap dengan menggunakan metode tauc plot. Film Tipis 

BZT dibuat dengan komposisi x=0,4; 0,45 dan 0,5 menggunakan metode sol gel kemudian 

diannealing pada suhu 600°C. Film tipis BZT tersebut dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi ultraviolet-visible. Hasil dari spektroskopi ultraviolet-visible didapatkan lebar 

celah pita energi sampel BaZr0,4Ti0,6O3 yaitu 3,66 eV, untuk  sampel BaZr0,45Ti0,55O3 yaitu 

3,53 eV dan untuk sampel BaZr0,5Ti0,5O3 yaitu 3,75 eV. 

Kata kunci : BZT, Metode sol gel, Annealing, Energi gap 
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1. PENDAHULUAN 

Material ferroelektrik merupakan suatu 

material elektronika khususnya dielektrik 

yang dapat terpolarisasi spontan tanpa ada 

gangguan medan listrik dari luar serta 

memiliki kemampuan mengubah arah 

listrik internalnya [1]. Beberapa material 

ferroelektrik yang sering digunakan dalam 

penelitian untuk pembuatan lapisan tipis 

adalah material keramik yang memiliki 

struktur perovskite ABO3 diantaranya 

yaitu PbSrTiO3, BaZrTiO3, BaSrTiO3 dan 

lain sebagainya [2]. 

Berdasarkan sifat histerisis dan tetapan 

dielektriknya material ferroelektrik dapat 

digunakan pada sel memori Dynamic 

Random Access Memory (DRAM). 

Bedasarkan sifat polarizability digunakan 

sebagai Non Volatile FerroelectricRandom 

Access Memory (NVFRAM) serta 

berdasarkan sifat pyroelektrik juga dapat 

digunakan pada sensor infra merah [3]. 

Barium zirkonium titanat (BZT) adalah 

suatu material ferroelektrik yang banyak 

menarik perhatian para peneliti karena 

sifat dielektriknya yang menarik untuk 

dapat direalisasikan oleh substitusi 

Titanium dari BaTiO3 dengan zirconium 

(Zr) serta memiliki loss dielektrik yang 

rendah [3]. Pembuatan film tipis BZT 

dapat dilakukan dengan pulsed layer 

disposition (PLD), metal organic chemical 

vapour deposition (MOCVD), RF 

magneton sputtering dan sol-gel [4]. 

Pembuatan lapisan tipis BZT 

dilakukan menggunakan metode sol-gel 

kemudian dilanjutkan dengan proses spin 

coating. Metode sol-gel merupakan 

metode dengan melibatkan dua tahap 

diantaranya persiapan sol dan gel yang 

dibuat dengan pendeposisian larutan bahan 

kimia kemudian dipreparasi dengan spin 

coating pada kecepatan tertentu[5]. Spin 

coating merupakan suatu teknik 

penyebaran larutan diatas substrat yang 

diputar dengan kecepatan tertentu untuk 

memperoleh lapisan tipis yang homogen 

[6]. 

Lapisan tipis BZT dibuat dengan 

variasi komposisi yaitu x=0,40;0,45 dan 

0,50. Lapisan tipis dikarakterisasi dengan 

menggunakan spektroskopi ultraviolet-

visible untuk melihat sifat optiknya. Dari 

karakterisasi didapat nilai absorbansinya 

yang kemudian diolah dengan metode 

Tauc Plot untuk mendapatkan nilai celah 

pita energinya. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan beberapa tahap. 

Tahap pertama yaitu persiapan substrat, 

dimana substrat dicuci hingga bersih 

menggunakan etanol dan air suling 

kemudian dioven selama 15 menit. Tahap 

kedua yaitu pembuatan larutan BZT dan 

dapat dilihat pada diagram alir berikut ini: 

 

Gambar 1. Pembuatan larutan BZT 
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Pembuatan larutan BZT dimulai 

dengan persiapan bahan yang digunakan 

yaitu Barium Karbonat (BaCO3), 

Zirkonium Oksida (ZrO2) dan Titanium 

Oksida (TiO2) yang ditimbang sesuai 

dengan komposisi yang digunakan. Tahap 

ketiga yaitu proses pembuatan lapisan tipis 

yang dilakukan dengan cara mengambil 3 

tetes larutan BZT kemudian diteteskan 

diatas substrat kaca yang telah diletakkan 

pada spin coating lalu diputar dengan 

kecepatan 3000 rpm selama 30 detik 

dengan 3 kali pengulangan. 

Tahap selanjutnya adalah 

pemanasan substrat pada suhu 150°C 

selama 30 menit agar kandungan zat yang 

masih terkandung menghilang. Kemudian 

dilakukan proses pre-annealing pada suhu 

300°C selama 30 menit dan selanjutnya 

sampel di annealing pada suhu 600°C 

selama 1 jam agar terbentuk struktur 

kristalnya. 

3. HASIL dan PEMBAHASAN 

Data yang didapat dalam penelitian ini 

dari hasil karakterisasi UV-Vis pada suhu 

annealing 600°C dengan komposisi yang 

berbeda-beda berupa nilai absorbansi dan 

transmitansi yang dapat dilihat pada 

Gambar 2 dan Gambar 3 berikut ini: 

 

Gambar 2. Spektrum absorbansi optik 

lapisan tipis dari sampel 

BaZr0,50Ti0,50O3, BaZr0,45Ti0,55O3 

dan BaZr0,40Ti0,60O3 pada suhu 

600°C. 

 

Gambar 3. Spektrum transmitansi optik 

lapisan tipis dari sampel 

BaZr0,50Ti0,50O3, BaZr0,45Ti0,55O3 

dan BaZr0,40Ti0,60O3 pada suhu 

600°C. 

Gambar 2 memperlihatkan nilai 

absorbansi pada suhu 600 °C dengan 

komposisi yang berbeda. Nilai absorbansi 

yang didapat semakin meningkat seiring 

dengan variasi komposisi karena 

banyaknya atom yang terlibat pada proses 

penyerapan cahaya [7].  

Gambar 3 menunjukkan nilai transmitansi 

dengan komposisi yang berbeda pada 

suhu 600°C. Dapat dilihat bahwa nilai 

transmitansi berbanding terbalik dengan 

dengan nilai absorbansi [8]. Nilai 

transmitansi pada suhu 600°C memiliki 

titik transmitansi maksimum (TM) dan 

minimum (Tm) pada masing-masing 

komposisi dari lapisan BaZrxTi1-xO3. 

Sampel BaZr0,5Ti0,5O3 pada panjang 

gelombang 1 (λ1) 725 nm dan panjang 

gelombang 2 (λ2) 400 nm dengan nilai 

transmitansi maksimum diperoleh TM₁  

99,58% dan TM₂ 97,66%, transmitansi 

minimum Tm₁ 89,29% dan Tm₂ 90,15%. 

Sampel BaZr0,45Ti0,55O3 pada panjang 

gelombang 1 (λ1) 775 nm dan panjang 
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gelombang 2 (λ2) 450 nm dengan nilai 

transmitansi maksimum diperoleh TM₁  

99,90% dan TM₂ 98,07%, transmitansi 

minimum Tm₁ 90,67% dan Tm₂ 92,93%. 

Sampel BaZr0,4Ti0,6O3 pada panjang 

gelombang 1 (λ1) 700 nm dan panjang 

gelombang 2 (λ2) 425 nm dengan nilai 

transmitansi maksimum diperoleh TM₁  

99,39% dan TM₂ 97,37%, transmitansi 

minimum Tm₁ 89,25% dan Tm₂ 91,40%. 

Celah pita energi optik pada lapisan 

tipis  BaZrxTi1-xO3 dapat ditentukan 

dengan mengolah data transmitansi yang 

diperoleh dari Gambar 3. Pengukuran 

transmitansi dimulai dari cahaya 

ultraviolet sampai cahaya tampak pada 

panjang gelombang 300 nm – 800 nm. 

Indeks bias lapisan tipis ditentukan 

dengan menggunakan persamaan (1). 

𝑁1 = 2 𝑛𝑠
𝑇𝑀1 −𝑇𝑚2

𝑇𝑀1 .𝑇𝑚2

+
𝑛𝑠

2+1

2
  (1) 

𝑁2 = 2 𝑛𝑠
𝑇𝑀2−𝑇𝑚1

𝑇𝑀2 .𝑇𝑚1

+
𝑛𝑠

2+1

2
  (2) 

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 kurva dapat ditentukan nilai energi 

gap lapisan tipis BaZrxTi1-xO3 dengan 

masing-masing komposisi. 

 

Gambar 4. Grafik celah pita energi 

BaZr0,40Ti0,60O3 pada suhu 

600°C 

 

Gambar 5. Grafik celah pita energi 

BaZr0,45Ti0,55O3 pada suhu 

600°C 

 

Gambar 6. Grafik celah pita energi 

BaZr0,50Ti0,50O3 pada suhu 

600°C 



 

 5 
 

4. KESIMPULAN 

Hasil dari penelitian dan analisa 

data dari pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa nilai absorbansi 

semakin meningkat seiring dengan 

bertambahnya komposisi karena 

banyaknya atom yang terlibat dalam 

proses penyerapan. Nilai transmitansi 

berbanding terbalik dengan nilai 

absorbansi. Nilai lebar celah pita 

energi didapat dengan metode Tauc 

Plot dimana nilai celah pita energi 

yang didapat pada sampel 

BaZr0,40Ti0,60O3 yaitu 3,66 eV, pada 

sampel BaZr0,45Ti0,55O3 yaitu 3,56 eV, 

dan pada sampel BaZr0,50Ti0,50O3 yaitu 

3,85 eV. 
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