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ABSTRACT 

Barium titanate (BaTiO3) is a basic ferroelectric component material which made in the form of a thin 

film. Barium Titanate is doped with Zr and made a thin film (BaZr0.35Ti0.65O3). BZT is the main 

material that is most interesting to be studied  because it has a high dielectric constant. This thin film 

was deposited onto glass substrate that assisted by  spin coating with speed of 3000 rpm for 30 

seconds. The growth of this thin film was made by variying annealing temperature of 600   and 650 

  for 1 hour. The BaZr0,35Ti0,65O3 was anlyzed using X-Ray Diffraction (XRD) method and the 

crystallite size of the sample was determined using Scherrer formula. The crystallite size of the 

sample is affected by the annealing temperature. Moreover, the X-Ray Diffraction results show that 

the crystal structure of the sample is tetragonal, that has a lattice parameters of a = b = 4.00   and   c 

= 4.02 angstroms. 
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ABSTRAK 

Barium titanat (BaTiO3) merupakan bahan dasar ferroelektrik yang dapat dibuat dalam bentuk film 

tipis. Barium Titanat didoping dengan Zr dan dibuat film tipis (BaZr0,35Ti0,65O3). BZT merupakan 

bahan utama yang paling menarik untuk diteliti karena memiliki konstanta dielektrik yang tinggi. 

Lapisan tipis ini telah dibuat diatas substrat kaca yang dibantu proses spin coating pada kecepatan 

3000 rpm selama 30 detik. Penumbuhan lapisan tipis ini menggunakan variasi suhu annealing 600  

dan 650  dalam waktu 1 jam. Lapisan tipis BaZr0,35Ti0,65O3 di karakterisasi dengan menggunakan X-

Ray Diffraction (XRD) untuk mengetahui ukuran Kristal, struktur kristal dan parameter kisi didapat 

dengan formula Scherer. Bedasarkan hasil analisa didapatkan bahwa variasi suhu annealing 

mempengaruhi ukuran kristal. Hasil yang diperoleh dari X-Ray Diffraction menunjukkan bahwa 

struktur kristal adalah tetragonal, yang memiliki parameter kisi sebesar  a=b = 4,00   dan   c = 4,02 

 .   

Kata kunci : Barium Zirkonium Titanat, Metode Sol-gel, Annealing, Karakterisasi XRD 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi merupakan peran 

penting dalam setiap aspek kehidupan 

manusia. Melihat kebutuhan manusia pada saat 

ini terhadap teknologi yang semakin 

meningkat, maka dilakukanlah perkembangan 

teknologi dalam bidang material khususnya 

material film tipis. Film tipis merupakan suatu 

material yang memiliki ketebalan berskala 

nanometer hingga mikrometer. Film tipis ini 

diaplikasikan pada bidang elektronika untuk 

membuat kapasitor, semikonduktor dan sensor. 
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Para fisikawan termotivasi untuk melakukan 

penelitian dalam pembuatan alat serta 

komponen elektronika yang diharapkan 

memiliki sifat dan karakterisasi tertentu pada 

bidang material ferroelektrik. Material 

ferroeletrik merupakan material elektronika 

khususnya bahan dielektrik yang terpolarisasi 

secara spontan dan memiliki kemampuan 

untuk mengubah arah listrik internalnya [1]. 

Material ferroeletrik sangat menjanjikan 

terhadap perkembangan devais generasi baru 

sehubungan dengan sifat unik yang dimiliki. 

Material ferroelektrik berdasarkan sifat 

dielektrik dapat diterapkan pada Dinamic 

Random Access Memory (DRAM), sifat 

piezoelektrik dapat digunakan sebagai 

mikroaktuator dan sensor, sifat polarizability 

dapat diterapkan sebagai Non Volatile 

Ferroelectric Random Access Memory 

(NVFRAM), serta sifat pieroelektrik dapat 

diterapkan pada sensor infra-red [2]. 

Penelitian ini digunakan film tipis Barium 

Zirkonium Titanat (BZT), BZT memiliki sifat 

dielektrik yang sangat baik sehingga 

digunakan dalam pembuatan kapasitor. Sifat 

ferroelektrik dari BZT sangat tergantung pada 

jumlah Zr yang disubstitusikan dengan Ti. 

BZT diperoleh dengan cara menggantikan ion 

diposisi B dan struktur perovskite ABO3 atau 

Ti dalam senyawa BaTiO3 dengan Zr, hal ini 

terjadi karena ion pada Zr
+4

 secara kimiawi 

lebih stabil dan memiliki ion yang lebih besar 

untuk memperluas struktur perovskite serta 

memiliki ukuran jari-jari yang lebih besar 

dibanding Ti
+4

 [3]. 

Film tipis BZT pada penelitian ini 

dibuat dengan menggunakan metode sol-

gel. Metode sol-gel merupakan metode 

yang menerapkan dua tahapan perubahan 

fasa yaitu dari sol ke gel. Sol-gel banyak 

digunakan karena memiliki beberapa 

keunggulan diantaranya biaya yang rendah, 

kemampuan komposisi dan homogenitas yang 

baik. Struktur mikro dan sifat optik dari BZT 

dapat dipengaruhi oleh parameter 

pengolahannya. Pembuatan lapisan 

menggunakan sol-gel dengan melibatkan 

sintesis larutan prekursor, untuk deposis 

lapisan menggunakan teknik spin coating. Spin 

Coating merupakan teknik pembentukan 

lapisan dengan proses pemutaran (spin). Bahan 

yang akan dibentuk lapisan dibuat dalam 

bentuk larutan (gel), kemudian diteteskan pada 

substrat kaca yang diletakkan di atas piringan 

lalu diputar menggunakan dengan kecepatan 

tertentu, untuk proses pengeringan dilakukan 

pada perlakuan panas suhu rendah dan 

perlakuan panas tinggi yang dilakukan untuk 

densifikasi dan kristalisasi lapisan [4]. 

 Pembuatan film tipis BaZrxTi1-xO3 pada 

penelitian ini menggunakan metode sol-gel 

dengan teknik spin coating di atas substrat 

kaca dengan perbandingan Zr dan TiO2 yaitu 

65% : 35% untuk x : 0,35. Suhu annealing 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu 600 

  dan 650   untuk waktu tahan selama 1 

jam. Jika digunakan suhu yang terlalu tinggi 

dapat menyebabkan substrat kaca menjadi 

rusak dan jika menggunakan suhu yang rendah 

substrat tidak akan menghasilkan struktur 

kristalin. Film tipis BaZr0,35Ti0,65O3 

dikarakterisasi menggunakan X-Ray 

Diffraction (XRD). XRD digunakan untuk 

mengidentifikasi fasa kristalin dalam material 

dengan cara menentukan parameter struktur 

kisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel. 

Semakin tinggi nilai intensitasnya maka akan 

semakin besar ukuran butirannya. 

 

2. METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan  

Alat dan bahan yang digunakan pada 

penelitian ini berupa timbangan digital, hot 

plate stirrer, spin coating, furnace, Difraksi 

Sinar X (XRD), larutan acetil acid, aqua DM, 

larutan asetil aseton, bubuk barium karbonat, 

bubuk zirconium dioksida, titanium dioksida, 

dan substrat kaca. 
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b. Diagram alir penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

c. Prosedur penelitian 

Pembuatan film tipis BZT 

menggunakan metode sol-gel yang 

ditempatkan di atas substrat kaca dengan 

menggunakan spin coating pada kecepatan 

putar 3000 rmp selama 30 detik untuk 

meratakan setiap lapisan dan di annealing 

pada temperatur 600  dan 650  selama 1 

jam untuk mendapatkan struktur kristalnya. 

Sampel di karakterisasi menggunakan alat 

karakterisasi XRD untuk mendapatkan 

ketebalannya dan menggunakan alat 

karakterisasi spektroskopi impedansi untuk 

menentukan parameter struktur kisi serta untuk 

mendapatkan ukuran partikel. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Barium zirkonium titanat  yang 

ditumbuhkan diatas substrat kaca dengan 

komposisi BaZr0,35Ti0,65O3 dikarakterisasi 

dengan XRD dengan tujuan untuk mengetahui 

parameter kisi, ukuran kristal kisi dan struktur 

kristal. Hasil dari film tipis BaZr0,35Ti0,65O3 

mendapatkan struktur kristal yaitu tetragonal. 

Penumbuhan lapisan tipis BZT yaitu dilakukan 

dengan metode sol gel kemudian dilanjutkan 

dengan proses spin coating dan di annealing 

dengan variasi suhu 600  dan 650  dengan 

tujuan meningkatkan kristal material tersebut. 

4.1 Variasi Suhu Annealing 

Hasil dari proses variasi suhu yang di 

annealing pada suhu 600  dan 650  dengan 

waktu 1 jam yang kemudian dikarakterisasi 

dengan XRD untuk melihat pola difraksi yang 

terbentuk. Hasil XRD dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 

 

Gambar 4.1 Grafik karakterisasi difraksi sinar 

X pada suhu anneling 600⁰C 

 
Gambar 4.2 Grafik difraksi sinar X pada suhu 

anneling 650⁰C 

Pembuatan larutan BZT denngan 

metode sol-gel 

Proses spin coating di atas substrat 

kaca 

Proses pemanasan/hidrolisis 

Proses pra annealing 

Proses annealing 

Karakterisasi BZT menggunakan 

XRD 

Analisa data 

Persiapan substrat 
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Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 

merupakan hasil data XRD yang berupa grafik 

hubungan antara intensitas dan sudut difraksi 

(2θ) yang di annealing pada suhu 600  dan 

650 , kemudian grafik tersebut diolah dengan 

menggunakan software match 3!. Program ini 

menampilkan data yaitu intensitas dan sudut 

difraksi (2θ) dapat dilihat pada Tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Hubungan antara intensitas dan 

sudut difraksi 

No 2θ Bidang hkl 
Intensitas 

600  650  

1 22,19 1 0 0 225,1 291,6 

2 31,59 1 1 0 1000,0 1000,0 

3 38,85 1 1 1 268,1 348,8 

4 47,43 2 0 0 303,8 368,4 

 

Gambar 4.1 dan 4.2 menunjukkan 

adanya puncak-puncak pola difraksi, 

terbentuknya puncak ini dikarenakan atom-

atom pada suatu bahan tertentu terdifraksi 

pada suhu tertentu. Setiap puncak yang 

muncul pada hasil uji XRD mewakili satu 

bidang. Munculnya puncak-puncak tersebut 

menandakan bahwa film tipis BZT memiliki 

struktur Kristal. Intensitas yang dihasilkan 

pada suhu 650  lebih tinggi dibandingkan 

dengan suhu 600 , hal ini disebabkan karena 

penambahan suhu annealing yang dapat 

mempengaruhi intensitas, semakin tinggi suhu 

annealing yang digunakan maka intensitas 

yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hal ini 

disebabkan karena semakin tinggi suhu 

annealing maka semakin banyak atom-atom 

yang bervariasi sehingga atom-atom menjadi 

teratur. 

 

 

4.2 Parameter Kisi Kristal 

Nilai parameter kisi diperoleh 

menggunakan perhitungan formula Scherer. 

Hasil dari perhitungan data menggunakan 

program match 3! ditunjukan pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Hasil perhitungan data 

karakterisasi XRD variasi suhu anneling 

Temperatur 

Annealing 

Parameter Kisi (Å) 

a = b C 

600⁰C 4,00  4,02  

650⁰C 4,00  4,02  

Hasil yang diperoleh mendapatkan 

parameter kisi dimana nilai a = b   c sehingga 

struktur kristal dari BZT adalah tetragonal. 

Nilai parameter kisi c akan semakin besar 

terhadap nilai parameter kisi a dan b, 

dikarenakan Zr memiliki jari-jari atom yang 

lebih besar dari ion Ti sehingga menyebabkan 

nilai parameter kisi semakin besar.  

Penambahan presentasi Zr pada lapisan tipis 

mempengaruhi nilai parameter kisi, semakin 

besar nilai Zr yang diberikan maka parameter 

kisi yang dihasilkan akan semakin kecil.  

4.3 Nilai Jarak Antar Bidang (dhkl) 

Nilai jarak antar bidang (dhkl) 

diperoleh dengan perhitungan pada persamaan 

2.6. Hasil dari perhitungan data menggunakan 

program software match 3! ditunjukan pada 

Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Nilai jarak antar bidang (dhkl) 

No 2θ Bidang hkl 
dhkl (   

600  650  

1 22,19 1 0 0 4,00 4,00 

2 31,59 1 1 0 2,83 2,83 

3 38,85 1 1 1 2,31 2,31 

4 47,43 2 0 0 2,00 2,00 

Holding time 1 jam pada suhu 

annealing  membentuk jarak antar bidang pada 

setiap orientasi bidang film tipis 

BaZr0,35Ti0,65O3 memiliki jarak antar bidang 

yang berbeda sesuai dengan intensitas yang 
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terbentuk. Penambahan suhu annealing yang 

diberikan pada lapisan tipis tidak 

mempengaruhi nilai jarak antar bidang yang 

dihasilkan dikarenakan memiliki nilai 2  yang 

sama. Nilai jarak antar bidang berbanding 

terbalik dengan penambahan komposisi, 

semakin besar komposisi yang digunakan 

maka nilai jarak antar bidang yang dihasilkan 

akan semakin kecil. 

4.4 Ukuran Kristal Kisi (D) 

Hasil dari perhitungan data 

menggunakan program softwere Match 3!, 

hasil dari perhitungan data dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 dibawah ini. 

Tabel 4.4 Ukuran Kristal kisi suhu 

annealing 

No Bidang hkl 
Ukuran Kristal (nm) 

600  650  

1 1 0 0 50,60 67,47 

2 1 1 0 63,70 103,2 

3 1 1 1 52,65 70,21 

4 2 0 0 54,24 72,31 
Berdasarkan tabel 4.4 ukuran Kristal 

semakin besar dengan bertambahnya suhu 

annealing. Ukuran partikel dapat ditentukan 

berdasarkan hasil data XRD dengan 

mengetahui nilai lebar setengah puncak 

maksimum (FWHM) kemudian dihitung 

dengan menggunakan persamaan scherer. 

Berdasarkan hasil dari perhitungan dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu 

annealing yang digunakan maka menghasilkan 

ukuran butir Kristal yang semakin besar. Hal 

ini disebabkan karena FWHM semakin kecil 

seiring dengan penambahan suhu annealing 

yang diberikan.  

 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari karakterisasi film 

tipis BaZr0,35Ti0,65O3 membentuk struktur 

kristal yaitu tetragonal. Parameter kisi yang 

dihasil dari variasi suhu annealing 600  dan 

650   didapatkan nilai      , dengan 

nilai     yaitu 4,00 Å dan nilai   yaitu 4,02 

Å. Penambahan suhu annealing 

mengakibatkan nilai intensitas semakin tinggi 

dan nilai FWHM semakin kecil sehingga 

ukuran kristal semakin besar dalam skala 

nanometer 
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