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ABSTRACT 

Thin layer of barium zirconium titanate (BaZr0,3Ti0,7O3) was grown on a glass substrate using 

sol-gel method with variations in annealing temperature assisted by a spin coating process at a 

speed of 3000 rpm. The BaZr0,3Ti0,7O3 thin layer was annealed for 1 hour at a temperature of 

600oC and 650oC. Characterization was carried out using X-Ray Diffractometer (XRD) to 

determine the crystal structure, lattice parameters, and type of structure. The crystal structure 

shows that the lattice parameters are a = b ≠ c, it can be concluded that the crystal structure is 

tetragonal. The particle size was obtained using Scherer formula. The two annealing 

temperatures produced in XRD characterization produced the same 2θ angles, namely 22.29o, 

31.61o, 38.31o and 47.54o. The increase in annealing temperature does not affect the 

diffraction angle but rather affects the intensity. 
Keywords: BaZr0,3Ti0,7O3 thin layer, sol-gel method, characterization of X-Ray Diffraction 

 

  

ABSTRAK 

 

Penelitian lapisan tipis barium zirconium titanat (BaZr0,3Ti0,7O3) dibuat diatas substrat kaca 

menggunakan metode sol-gel dengan variasi suhu annealing yang dibantu dengan  proses spin 

coating pada kecepatan 3000 rpm. Lapisan tipis BaZr0,3Ti0,7O3 diannealing selama 1 jam pada 

suhu 600oC, dan 650oC. Karakterisasi dilakukan menggunakan X-Ray Diffraction untuk 

mengetahui struktur kristal, parameter kisi, jenis struktur. Struktur kristal yang didapat bahwa 

parameter kisi     a=b≠c, maka dapat disimpulkan bahwa struktur kristal berbentuk tetragonal. 

Ukuran partikel didapat dengan menggunakan formula Scherer. Kedua suhu annealing yang 

dihasilkan pada karakterisisasi XRD menghasilkan sudut 2θ yang sama yaitu 22,29o, 31,61o, 

38,31o dan 47,54o. Penambahan suhu annealing tidak mempengaruhi sudut difraksi melainkan 

mempengaruhi intensitas. 

Kata Kunci : Lapisan tipis BaZr0,3Ti0,7O3, metode sol-gel, karakterisasi  X-Ray  Diffraction 
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1. PENDAHULUAN 

Salah satu bukti dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya 

bidang material yang telah di kembangkan 

sejak tahun 1960-an adalah Material 

Ferroelektrik. Sampai saat ini, upaya-

upaya terus dilakukan untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di berbagai bidang tidak 

terkecuali pada bidang material dan terus 

dilakukan  pengembangan terbaru dari 

smart material terutama yang didasarkan 

pada bahan ferroelektrik. Ferroelektrik 

merupakan material elektronik khususnya 

dielektrik yang terpolarisasi spontan dan 

memiliki kemampuan untuk mengubah 

arah listrik internalnya (Hadiati dkk, 

2014). 

Material ferroelektrik memiliki sifat-sifat 

yang unik, yaitu sifat dielektrik, sifat piro

elektrik, dan sifat piezoelektrik. Penemun 

material ferroelektrik ini sebagai elemen  

aktif yang mulai dikembangkan dalam ber

bagai ukurun tergantung karakteristik dan 

kebutuhan yang diperlukan seperti perke-

mbangannya dalam dunia elektronika 

(Fildzah dkk, 2016). 

Barium Zirkonium Titanat adalah 

alternatif pengganti yang mungkin 

dilakukan untuk menggantikan Barium 

Strontium Titanat (BST) dalam fabrikasi 

kapasitor keramik karena Zr+4 secara 

kimiawi lebih mudah. Beberapa metode 

yang digunakan untuk membuat lapisan 

tipis di antaranya Thermal Evaporation, 

Radio Frequency dan Magnetron 

Sputtering, Metal Organic Chemical 

Vapor Deposition (MOCVD), Chemical 

Solution Deposition (CSD), dan Pulse 

Laser Ablation Deposition (PLAD). 

Metode yang paling banyak digunakan 

untuk lapisan tipis adalah CSD atau 

disebut juga metode sol-gel (David dkk, 

2011). 

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 (Darbyshire, 

2011). 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). 

2. KAJIAN LITERATUR 

Ferroelektrik adalah sifat yang 

dimiliki oleh beberapa material dimana 

material tersebut dapat mengalami 

polarisasi secara spontan akibat adanya 

medan listrik dari luar. Secara umum 

material ferroelektrik memilik struktur 

perovskite yang formula dasarnya adalah 

ABO3. (Moura, 2008). 

Kandungan Zr kurang dari 10% 

Ba(ZryTi1-y)O3 menunjukkan perilaku 

ferroelektrik yang bersesuaian dengan 

struktur kubik ke tetragonal, tetragonal ke 

orthorhombik, dan orthorhombik ke 

rhombohedral telah diamati dengan baik. 

Lapisan tipis Barium Zirconium Titanat 

(BZT) memiliki keuntungan dalam 

beberapa aspek seperti diperlukan medan 

listrik yang lebih rendah, suhu annealing 

rendah dan mudah di integrasikan dengan 

substrat Pt. Barium zirconium titanat 

(BZT) dengan berbagai komposisi Zr 

telah diteliti. Hal ini diperlukan untuk 

mempelajari pengaruh kandungan Zr 

dalam lapisan tipis Ba(ZryTi1-y)O3 ( Gao, 

2005). 

Metode sol-gel adalah metode 

penumbuhan lapisan yang dilakukan pada 

suhu kamar (Iriani, 2009).  

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.  dinyatakan dengan 

persamaan 2.1 (Lahure dkk, 2015) : 

2𝑑 sin 𝜃 = 1 𝜆 
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Parameter kisi pada sistem kristal tetragonal 

memiliki dimensi a=b≠c sehingga jarak 

antar bidang pada sistem kristal dinyatakan 

dalam persamaan 2.4 (Agus dkk, 2012) : 
1

𝑑ℎ𝑘𝑙
2 =  

ℎ2+𝑘2

𝑎2  + 
𝑙2

𝑐2 

Estimasi ukuran kristal dapat dihitung 

menggunakan persamaan 2.5 yaitu 

persamaan Scherrer  (Yadev dkk, 2017) 

𝐷 (𝑛𝑚) =
𝑘 𝜆

𝛽 cos  𝜃
 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

Metode yang dilakukan dalam 

pembuatan BZT ini adalah metode sol gel 

dan diagram alir penelitian dapat dilihat 

seperti Gambar 1 berikut: 

 

   
 

Gambar 1. Pembuatan larutan BZT 

Langkah-langkah pembuatan film tipis 

BZT dengan komposisi x = 0,3 

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 3000 

rpm dalam waktu 30 detik. Sampel 

dipreannealing pada suhu 300⁰C selama 30 

menit. Selanjutnya sampel di annealing 

dengan furnace dengan variasi suhu 600⁰C 

dan 650⁰C selama 1 jam. Sampel 

dikarakterisasi dengan difraksi sinar X 

(XRD). 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Data yang didapat dalam penelitian ini dari 

hasil karakterisasi difraksi sinar X (XRD) 

pada suhu annealing 600°C dan 650°C pada 

komposisi x = 0,30 yang dapat dilihat pada 

Gambar 2. Hasil data dari  XRD yang 

berupa grafik hubungan antara intensitas 

dan sudut difraksi (2θ) yaitu 20o-60o yang di 

annealing pada suhu 600oC dan 650oC, 

kemudian grafik tersebut diolah dengan 

software Match 3!. Program dari software 

Match 3! menampilkan data berupa 

intensitas dan sudut difraksi (2θ). Berikut 

grafik dan tabel dari hubungan intensitas 

dan sudut difraksi (2θ):  

 

   
Gambar 2 Grafik difraksi sinar X pada 

suhu anneling 650oC 

Tabel 4.1 hubungan antara intensitas dan 

sudut difraksi 

No 2θ 
Bidang 

hkl 

Intensitas 

600oC 650oC 

1 22,29 1 0 0 81,4 110,2 

2 31,61 1 1 0 1000 1000 

3 38,31 1 1 1 236 276,6 

4 47,54 2 0 0 87,6 118,4 

Karakterisisasi XRD dari kedua suhu 

annealing tersebut menghasilkan sudut 2θ 

yang sama yaitu 22,29o pada bidang (1 0 0), 

31,61o pada bidang (1 1 0), 38,31o pada 

bidang (1 1 1) dan 47,54o pada bidang (2 0 

0). Puncak-puncak yang terdapat pada 

grafik merupakan orientasi bidang tertentu 

milik BaZr0,3Ti0,7O3 pada bidang yang 

sama. Pengaruh suhu annealing 

menyebabkan semakin bertambah besar 
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ukuran jari-jari atom sehingga kerapatan 

menjadi meningkat (Liman dkk, 2015). 

Intensitas berbanding lurus dengan suhu 

annealing. Semakin besar suhu maka 

semakin tinggi puncak difraksi. (Waseda 

dkk, 2011).  

Hasil yang diperoleh dari parameter kisi 

ini adalah a=b≠c sehingga struktur kristal 

dari BZT adalah tetragonal. Hasil yang 

diperoleh Dari data parameter kisi a=b 

bernilai 4,00 Å dan nilai c adalah 4,24 Å. 

Tabel 4.2 Ukuran partikel suhu annealing 

No 
Bidang 

hkl 

Ukuran partikel 

600oC 650oC 

1 1 0 0 2,94 nm 5,04 nm 

2 1 1 0 3,27 nm 6,00 nm 

3 1 1 1 3,05 nm 5,24 nm 

4 2 0 0 3,41 nm 5,37 nm 

Persamaan Debye Scherrer 

menunjukkan bahwa nilai ukuran kristal 

yang dihasilkan akan berbanding terbalik 

dengan nilai FWHM, karena nilai FWHM 

dipengaruhi oleh intensitas masing-

masing bidang kristal, dimana semakin 

tinggi intensitas maka nilai FWHM 

semakin kecil. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel 4.2 dimana suhu annealing 650oC 

memiliki ukuran partikel yang lebih besar 

yaitu pada bidang (1 0 0) bernilai 5,04, 

pada bidang (1 1 0) bernilai 6,00, pada 

bidang (1 1 1) bernilai 5,24 dan dibidang 

(2 0 0) bernilai 5,37. Hubungan antara 

penambahan suhu dengan FWHM adalah 

semakin tinggi suhu annealing maka 

FWHM semakin kecil hal ini 

mengakibatkan ukuran partikel semakin 

besar seiring bertambahnya suhu 

annealing (Masruroh dkk, 2013). 

5. KESIMPULAN 

Struktur film tipis dari BaZr0,3Ti0,7O3 

membentuk kristal tetragonal yang dapat 

dilihat dari parameter kisi a=b≠
𝑐. Intensitas berbanding lurus dengan suhu 

annealing. Semakin besar suhu maka 

semakin tinggi puncak difraksi. 

Penambahan suhu annealing 

mengakibatkan FWHM semakin kecil 

sehingga ukuran kristal semakin besar. 

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  
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