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ABSTRACT 

A thin layer of Barium Zirconium Titanate (BaZrxTi1-xO3) was deposited on the glass substrate 

using the sol-gel method with annealing temperatures of 6000C and 6500C. The thin layer was 

characterized using ultraviolet-visible spectroscopy to determine the absorbance, transmittance, and 

energy bandgap values. The energy bandgap value of the BaZr0.8Ti0.2O3 thin layer at a temperature 

of 6000C and 6500C were 3.76 and 3.69 eV, respectively. The energy bandgap value obtained shows 

that the BaZr0,8Ti0,2O3 thin layer is a semiconductor material. The width of the energy band gap 

decreases with increasing annealing temperature given to the sample with the same composition. 
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ABSTRAK 

 

Lapisan tipis Barium Zirkonium Titanat (BaZrxTi1-xO3) telah dideposisikan diatas substrat kaca 

menggunakan metode sol-gel dengan suhu annealing 6000C dan 6500C. Lapisan Tipis 

dikarakterisasi menggunakan spektroskopi ultraviolet-visible untuk mengetahui nilai absorbansi, 

transmitansi, dan celah pita energi. Nilai celah pita energi lapisan tipis BaZr0,8Ti0,2O3 pada suhu 

6000C dan 6500C berturut-turut adalah 3,76 dan 3,69 eV. Nilai celah pita energi yang didapatkan 

menunjukkan bahwa lapisan tipis BaZr0,8Ti0,2O3 adalah material semikonduktor. Lebarnya celah 

pita energi semakin kecil seiring dengan bertambahnya suhu annealing yang diberikan pada 

sampel dengan komposisi yang sama. 

Kata Kunci : lapisan tipis, metode sol-gel, suhu, celah pita energi  
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi semakin maju 

terutama dalam bidang elektronika. Salah 

satunya adalah ukuran piranti elektronika yang 

semakin tipis dan kecil. Material yang 

mempunyai peran yang penting dan perlu 

dipelajari adalah material ferroelektrik 

[1].Material ferroelektrik adalah material 

elektronik khususnya material dielektrik yang 

terpolarisasi secara spontan dan bisa mengubah 

arah listrik internalnya tanpa ada gangguan 

medan listrik luar. Material ferroelektrik 

merupakan kelompok material dielektrik yang 

mempunyai kemampuan untuk mengubah sifat 

polarisasinya di dalam  medan listrik yang 

sesuai [2]. 

Barium Zirkonium Titanat digunakan 

sebagai pengganti material Barium Stronsium 

Titanat dalam fabrikasi kapasitor karena secara 

kimiawi Zr4+ telah stabil dibanding Ti4+. 

Larutan BaZrTiO3 atau BZT memiliki sifat 

dielektrik yang sangat baik sehingga digunakan 

dalam kapasitor. Material BaZrTiO3 

mempunyai sifat ferroelektrik yang tergantung 

pada jumlah Zr yang disubtitusikan dengan Ti 

[3]. Beberapa penelitian juga berpendapat 

bahwa BZT memiliki potensi untuk 

menggantikan BST karena ion Zr4+ lebih stabil 

dibanding ion Ti4+. [4].  

    Penelitian ini film tipis BaZrxTi(1-x)O3 

ditumbuhkan dengan metode sol-gel kemudian 

diproses lebih lanjut menggunakan teknik spin 

coating dan di annealing dengan suhu 600o C 

dan 650o C . Metode sol gel adalah cara 

pembuatan film tipis dengen pendeposisian 

larutan di atas substrat kemudian dipreparasi 

dengan spin coating pada kecepatan putar 

tertentu [5]. 

 Penelitian ini film tipis dikarakterisasi sifat 

optik menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

sehingga didapat nilai absorbansi. Nilai 

transmitansi didapat dari nilai absorbansinya 

kemudian diolah menggunakan metode Tauc 

Plot untuk menentukan celah pita energi optik. 

2. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode sol gel. Ada beberapa tahap dalam 

penelitian ini,yang pertama yaitu persiapan 

substrat. Pada persiapan substrat,substrat 

dicuci menggunakan aqua dm dan etanol 

selama 5 menit, kemudian dikeringkan di oven 

selama 15 menit. Tahap kedua adalah 

pembuatan larutan BZT, berikut adalah 

diagram alir dari pembuatan larutan BZT: 

 

 
Gambar 1. Pembuatan larutan BZT 

Pembuatan larutan BZT dilakukan dengan  

BaCO3 dan ZrO2 ditimbang sesuai dengan 

komposisi, kemudian di hot plate dengan 

kecepatan 250 rpm.Tahap ketiga adalah larutan 

BZT di spin coating selama 30 detik dengan 
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kecepatan 3000 rpm dengan tiga kali 

pengulangan. Tahap keempat adalah substrat 

dipanaskan dengan suhu 150oC selama 30 

menit denga tujuan untuk mengihilangkan zat 

zat yang tidak dibutuhkan pada substrat. 

Kemudian substrat di pre annealing dengan 

suhu 300oC selama 30 menit dan substrat yang 

tadi di annealing dengan suhu 600oC selama 1 

jam bertujuan untuk melihat struktur 

kristalnya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lapisan tipis Barium Zirkonium 

Titanat (BaZrxTi1-xO3) dikarakterisasi 

menggunakan spektroskopi Ultraviolet-

Visible. Berdasarkan data karakterisasi sifat 

optik dari film tipis BZT menggunakan 

spektroskopi Ultraviolet-Visible dengan 

rentang panjang gelombang antara 300-800 

nm. Berikut adalah data yang didapatkan 

yaitu nilai transmitansi dan absorbansi, 

dengan variasi suhu annealing 600oC dan 

650oC yang bisa dilihat pada gambar 2 dan 

gambar 3. 

 

Gambar 2. Spektrum absorbansi lapisan tipis 

dari sampel BaZr0,8Ti0,2TiO3 pada suhu 

600oC dan 650oC. 

Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai 

absorbansi tertinggi pada BaZr0,8Ti0,2O3  

dengan suhu 600oC yaitu 0,8387 a.u dan suhu  

650oC yaitu 1,3570 a.u. Hasil karakterisasi 

absorbansi pada sampel sebagaimana 

ditunjukkan pada gambar 2  memperlihatkan 

puncak absorbansi terjadi pada rentang 

panjang gelombang 300-450 nm dan 650-700 

nm. 

Panjang gelombang yang semkin kecil 

yang diberikan oleh alat maka semakin besar 

nilai absorbansinya. Molekul yang 

membutuhkan energi lebih sedikit untuk 

transisi elektron akan melakukan penyerapan 

pada panjang gelombang lebih panjang. 

Molekul yang melakukan penyerapan ketika 

panjang gelombang yang lebih pendek berarti 

membutuhkan energi lebih banyak [6]. 

Nilai absorbansi untuk semua sampel akan 

menurun dari panjang gelombang yang besar 

ke panjang gelombang yang kecil. Pada lapisan 

tipis BZT yang mempunyai absorbansi yang 

tinggi disimpulkan bahwa banyak energi foton 

yang yang diserap melewatinya [7]. 

 

Gambar 3. Spektrum transmitansi lapisan 

tipis dari sampel BaZr0,8Ti0,2TiO3 pada suhu 

600oC dan 650oC. 

Gambar 3 menunjukkan bahwa nilai 

transmitansi maksimum (TM) dan 

transmitansi minimum (Tm) pada 

BaZr0,8Ti0,2O3  dengan suhu 600oC dengan 

panjang gelombang 1 (λ1) 750 nm dan 

panjang gelombang 2 (λ2) 450 nm dengan 

nilai transmitansi maksimum diperoleh TM₁  

0,9815 a.u dan TM₂ 0,9689 a.u, transmitansi 

minimum Tm₁ 0,8672 a.u dan Tm₂ 0,9051 a.u. 

Nilai transmitansi merupakan kebalikan dari 

nilai absorbansi suatu bahan. Semakin tinggi 

nilai transmitansi yang dihasilkan maka 
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semakin rendah nilai absorbansi dan begitu 

pula sebaliknya semakin rendah nilai 

transmitansi yang didapat maka semakin 

tinggi nilai absorbansi dari sampel tersebut 

[8]. 

Nilai transmitansi tersebut dapat diperoleh 

dari data absorbansi dengan menggunakan 

persamaan Lambert Beer (1). Lambert (1760), 

Beer (1852) dan Bouger menunjukkan 

hubungan absorbansi dengan transmitansi 

sebagai berikut: 

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔 𝑇    (1) 

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔
1

𝑇
= log 1 − log 𝑇   (2) 

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 

(3). 

𝑁1 = 2 𝑛𝑠
𝑇𝑀1 −𝑇𝑚2

𝑇𝑀1 .𝑇𝑚2

+
𝑛𝑠

2+1

2
  (3) 

𝑁2 = 2 𝑛𝑠
𝑇𝑀2−𝑇𝑚1

𝑇𝑀2 .𝑇𝑚1

+
𝑛𝑠

2+1

2
  (4) 

ns menyatakan indeks bias kaca (1,51), 

indeks bias lapisan tipis  BaZrxTi1-xO3  dapat 

ditentukan dengan persamaan (5) 

𝑛 = √𝑁 + √𝑁2 − 𝑛𝑠
2   (5) 

Hasil perhitungan indeks bias digunakan 

untuk menghitung nilai tebal film tipis 

menggunakan persamaan (6) 

𝑑 =
𝜆1𝜆2

2(𝜆1𝑛2−𝜆2𝑛1)
   (6) 

Setelah ketebalan didapat, maka nilai 

koefisien serap lapisan tipis untuk masing-

masing panjang gelombang dapat diketahui 

dengan menggunakan persamaan (7) 

α = −
1

d
ln (T)    (7) 

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   

          .pada suhu 600°C3 O2,0Ti8,0BaZr 

 
Gambar 5. Grafik celah pita energi 

BaZr0,8Ti0,2O3 pada suhu 650°C 

 

Pada gamabr 4 dan gambar 5 

menjelaskan bahwa lebarnya celah energi 

(Eg) semakin kecil seiring dengan 

bertambahnya suhu annealing yang 

diberikan pada sampel dengan komposisi 

yang sama, hal ini dikarenakan butir kristal 

kecil menyusut dan ditelan oleh butir kristal 

yang lebih besar. Pertumbuhan butir ini 
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terjadi pada saat kristalisasi primer terhenti 

[9].  Dengan suhu annealing yang lebih 

tinggi menyebabkan struktur kristal lebih 

rapat dan kompak, sehingga energi gap lebih 

kecil. 

 

 

4. KESIMPULAN 

Lapisan tipis BaZr0,8Ti0,2O3 dibuat deng

an metode sol gel dan dikarakterisasi dengan 

spektroskopi ultraviolet-visible. Nilai 

absorbansi semakin meningkat seiring 

bertambahnya komposisi karena bahan pada 

substrat yang telah dipanaskan menjadi lebih 

rapat dan homogen sehingga cahaya yang 

diteruskan tidak seluruhnya diserap 

melainkan lebih banyak yang dihamburkan. 

Nilai transmitansi merupakan kebalikan dari 

nilai absorbansi. Nilai lebar celah pita energi 

dibuat dengan metode tauc plot di mana nilai 

celah pita energinya pada suhu 600oC dan 

650oC adalah 3,76 eV dan 3,69 eV. Lebarnya 

celah energi (Eg) semakin kecil seiring 

dengan bertambahnya suhu annealing yang 

diberikan pada sampel dengan komposisi 

yang sama. 
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