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ABSTRACT 

 

A thin film of Barium Zirkonium Titanat (BZT) was deposited by using sol-gel method at 

glass substrate on 600℃ and 650℃ temperature. A thin film of BZT was characterized by 

using X-Ray Diffraction for observing the crystal structure, lattice parameter and crystal size. 

According to analysis result shows the crystal structure is tetragone with a=b=3,90 Å dan 

c=3,95 Å lattice parameter for BaZr0,7Ti0,3O3, and a=b=3,85 Å dan c=3,90 Å for 

BaZr0,75Ti0,25O3. The crystal structure for BaZr0,7Ti0,3O3 dan BaZr0,75Ti0,25O3 on 600℃ and 

650℃ respectively are 26.17 nm, 27.97 nm, 28.95 nm dan 31.06 nm. The crystal size is 

increasing by increasing temperature, yet deacrease by decreasing composition. 

Keywords: BZT, Sol Gel Method, Annealing, XRD, Crystal structure, Crystal size. 

 

ABSTRAK 

 
Lapisan film tipis Barium Zirkonium Titanat (BZT) dideposisikan di atas substrat kaca 

menggunakan metode sol gel yang diannealing pada suhu 600℃ dan 650℃. Lapisan film 

tipis BZT dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) untuk melihat struktur 

kristal, parameter kisi, serta ukuran kristal. Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa 

struktur kristal adalah tetragonal dengan parameter kisi untuk BaZr0,7Ti0,3O3 adalah a=b=3,90 

Å dan c=3,95 Å, untuk BaZr0,75Ti0,25O3 adalah a=b=3,85 Å dan c=3,90 Å. Ukuran kristal 

berturut-turut untuk BaZr0,7Ti0,3O3 dan BaZr0,75Ti0,25O3 dengan suhu 600℃ dan 650℃ adalah 

26,17 nm, 27,97 nm, 28,95 nm dan 31,06 nm. Ukuran kristal betambah besar seiring 

penambahan suhu namun semakin kecil seiring penambahan komposisi. 

 

Kata kunci : BZT, Metode Sol Gel, Annealing, XRD, Struktur kristal, Ukuran kristal. 

1. PENDAHULUAN 

Beberapa tahun belakangan ini 

perkembangan penelitian terhadap material 

ferroelektrik banyak menarik perhatian 

para ahli fisika dikarenakan material 

ferroelektrik sangat menjanjikan terhadap 

perkembangan generasi baru. Bahan 

material ferroelektrik memiliki sifat 

karakteristik yang dapat dijadikan bahan 

dasar dari suatu piranti elektronika. Bahan 

dasar material seperti keramik, platinum, 

dan lain-lain yang memiliki bentuk variasi 

kawat (wire), lapisan tipis (thin film), bola 

(sphere), batang (rod), tabung (tube) [1] 
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Bahan material pada film tipis 

ferroelektrik yang sering digunakan adalah 

Barium Stronsium Titanat (BST), Barium 

Titanat (BaTiO3) dan Stronsium Titanat 

(SrTiO3). Barium Titanat (BaTiO3) dan 

Barium Zirkonat (BaZrO3)  merupakan 

dua komposisi pembuatan dari material 

ferroelektrik. Bahan material ferroelektrik 

akan menghasilkan polarisasi berbentuk 

kurva histerisis yang akan 

menghubungkan besaran dari polarisasi 

yang akan terjadi, hal ini dikarenakan 

adanya hasil dari penerapan medan listrik 

yang mengakibatkan ketidaksimetrisan 

struktur dari kristal pada bahan material 

ferroelektrik [2]. 

Barium Stronsium Titanat (BST) 

memiliki karakteristik sifat kelistrikan dan 

material (mikrostruktur) dari lapisan tipis 

BST yang dipengaruhi pada metode 

penumbuhan lapisan tipis, jenis material 

doping, suhu annealing, dan ukuran gain. 

Barium Zirkonium Titanat (BZT) 

merupakan bahan material sebagai 

pengganti BST dikarenakan Zr4
+  

mempunyai sifat kimiawi yang lebih stabil 

dari pada Ti4
+ serta mempunyai ukuran ion 

yang lebih besar untuk memperluas kisi 

perovskite [3]. Film tipis BZT yang 

digunakan adalah lapisan tipis BaZrxTi1-

xO3 dengan x = 0,7 ; 0,75 karena termasuk 

kedalam range material ferroelektrik 

relaxor yang berdasarkan sifat histerisis 

dan konstanta dielektrik yang tinggi dapat 

digunakan sebagai mikroaktuator dan 

sensor, juga dapat diaplikasikan pada 

memori Dynamic Random Acces Memory 

(DRAM) dan Ferroelectric Random 

Access Memory (FRAM) dengan kapasitas 

penyimpanan muatan hingga 1 Gb [4]. 

Pembuatan lapisan tipis BZT ada 

berbagai macam metode diantaranya yaitu 

Metalorganic Chemical Vapor Deposition 

(MOCVD), Pulsed Laser Deposition 

(PLD), Magneton Sputtering dan Chemical 

Solution Deposition atau metode sol-gel 

yang disiapkan dengan spin coating [5]. 

Metode sol-gel adalah proses fase cairan 

dalam pembuatan bahan material film 

tipis. Pada proses ini dipengaruhi 

persiapan sol (koloid), gel dari sol serta 

penguraian dari pelarut [6]. Metode sol gel 

memiliki keunggulan yakni pada 

prosesnya yang tidak sulit, dapat diproses 

pada suhu ruang atau kamar, biaya yang 

dibutuhkan juga relatif tidak mahal, serta 

dapat mengontrol stoikiometri lapisan 

dengan benar [7]. 

Penumbuhan lapisan film tipis BZT 

menggunakan metode sol gel dengan 

variasi suhu annealing 600℃ dan 650℃. 

Variasi suhu annealing yang tinggi akan 

menyebabkan intensitas semakin tinggi. 

Intensitas yang tinggi akan menunjukkan 

tingkat kekristalan semakin tinggi dan 

baik. Intensitas yang tinggi juga akan 

menyebabkan parameter kisi semakin 

besar. Parameter kisi yang besar maka unit 

sel semakin besar pula dan akan 

menyebabkan ukuran partikel semakin 

besar [8]. 

Pembuatan lapisan tipis Barium 

Zirkonium Titanat atau BZT menggunakan 

perbandingan Zr dan TiO2 yakni 30% : 

70% pada x = 0,7 dan 25% : 75% pada x = 

0,75. Lapisan film tipis BZT 

dikarakterisasi menggunakan X-Ray 

Diffraction (XRD) atau difraksi sinar X 

yang digunakan untuk menentukan 

struktur, ukuran dan parameter kisi kristal 

pada sampel BZT. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

yakni metode sol gel. Ada beberapa 

tahapan dalam penelitian ini, pertama 

yakni persiapan substrat. Pada persiapan 

substrat, substrat dicuci menggunakan 

aqua DM dan etanol selama 5 menit, 

kemudian substrat dikeringkan di oven 

selama 15 menit. Tahapan kedua adalah 

pembuatan larutan BZT. Bahan dasar yang 

digunakan pada pembuatan film tipis BZT 

yakni Zirconium Karbonat (ZrO2,) Barium 

Karbonat (BaCO3), dan Titanium 

Dioksida (TiO2). Semua bahan ditimbang 

menggunakan timbangan digital. Larutkan 

(ZrO2) dengan acetic acid dan aqua DM, 

serta larutkan (TiO2) dengan etilen glikol 
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dan etanol. Kemudian masing-masing 

larutan diaduk diatas hot plate 

menggunakan magnetic stirre. Larutan 

dari (ZrO2,) dan (TiO2) dicampurkan 

dengan (BaCO3) diaduk diatas hot plate 

menggunakan magnetic stirre hingga 

jernih, serta tambahkan 3 tetes acetyl 

aceton aduk hingga larutan berwarna 

kekuningan (± 1 jam). Tahapan ketiga 

adalah larutan BZT yang telah tercampur 

secara homogen di spin coating selama 30 

detik dengan meneteskan larutan di atas 

substrat kaca sebanyak 3 tetes dengan 

kecepatan 3600 rpm. Tahapan keempat 

adalah substrat yang telah di spin coating  

dipanaskan dengan suhu 150℃ selama 30 

menit bertujuan untuk mengihilangkan zat 

yang tidak dibutuhkan pada substrat. 

Kemudian di pra annealing dengan suhu 

300℃ selama 30 menit dan di annealing 

dengan masing-masing suhu 600℃ dan 

650℃ selama 1 jam. Lapisan film tipis 

BZT yang telah di annealing selanjutnya 

dikarakterisasi menggunakan X-Rays 

Diffraction (XRD). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lapisan tipis Barium Zirkonium 

Titanat (BaZrxTi1-xO3) dikarakterisasi 

menggunakan X-Rays Diffraction (XRD) 

yang bertujuan untuk melihat struktur 

kristal, ukuran dan parameter kisi pada 

komposisi 0,7 dan 0,75 serta variasi suhu 

600℃ dan 650℃.  

 

A. Variasi Suhu Annealing 

 

Gambar 3.1 Grafik Karakterisasi XRD 

antara intensitas dan sudut 2θ 

BaZr0,7Ti0,3O3 (a). Suhu 600⁰C (b). Suhu 

650⁰C 

Gambar 3.1 merupakan hasil data XRD 

yang diolah menggunakan software 

Match!3. Pada program ini juga 

menampilkan data yang dapat dilihat 

pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Hubungan antara intensitas dan 

sudut difraksi BaZr0,7Ti0,3O3 

No 2θ Bidang hkl 
  Intensitas  

                                                       600⁰C  650⁰C   

1 22,75 1 0 0 141 188 

2 32,47 1 1 0 795 865 

3 39,91 1 1 1 273 377 

4 47,67 2 0 0 172 195 

Berdasarkan data tesebut didapatkan 

nilai 2θ yang sama pada suhu 600⁰C dan 

650⁰C yaitu 22,75 pada bidang (100), 

32,47 pada bidang (110), 39,91 pada 

bidang (111) dan 47,67 pada bidang (200). 

Intensitas dari  kedua suhu yang paling 

tinggi ditunjukkan pada sudut difraksi 

32,47 dengan bidang hkl (110). Intensitas 

yang tinggi menggambarkan bahwa kristal 

tersebut memiliki keteraturan kristal yang 

baik dan semakin banyak atom- atom yang 

tersusun secara teratur. 

 

Gambar 3.2 Grafik Karakterisasi XRD 

antara intensitas dan sudut 2θ 

BaZr0,75Ti0,25O3 (a). Suhu 600⁰C (b). 

Suhu 650⁰C 

Gambar 3.2 merupakan hasil data XRD 

yang diolah menggunakan software 

Match!3. Pada program ini juga 

menampilkan data yang dapat dilihat 

pada tabel 3.2 
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Tabel 3.2 Hubungan antara intensitas dan 

sudut difraksi BaZr0,75Ti0,25O3 

No 2θ Bidang hkl 
  Intensitas  

                                                        600⁰C  650⁰C   

1 23,25 1 0 0 155 190 

2 32,91 1 1 0 800 970 

3 40,35 1 1 1 278 385 

4 47,73 2 0 0 185 200 

 

Tabel 3.2 merupakan hasil dari 

pengolahan data lapisan tipis 

BaZr0,75Ti0,25O3 pada suhu annealing 

600⁰C dan 650⁰C. Pada data tersebut 

menghasilkan sudut difraksi (2θ) yang 

sama yaitu 23,25 pada bidang (100), 

32,91 pada bidang (110), 40,35 pada 

bidang (111) dan 47,73 pada bidang (200) 

dengan panjang gelombang sinar-X yaitu 

1,54 nm. Pada gambar 3.1 dan 3.2 muncul 

puncak-puncak pola difraksi dikarenakan 

atom-atom suatu bahan tertentu terdifraksi 

pada suhu tertentu. Setiap puncak yang 

mucul pada hasil uji XRD mewakili satu 

bidang. Munculnya puncak-puncak 

tersebut menandakan bahwa lapisan tipis 

BZT memiliki struktur kristal. 

Penambahan suhu annealing tidak 

mempengaruhi perubahan sudut tetapi 

mempengaruhi intensitas. Semakin tinggi 

suhu annealing yang digunakan maka 

intensitas, tingkat kekristalan lapisan tipis 

akan semakin tinggi. 

 

B. Parameter Kisi 

Nilai parameter kisi diperoleh 

dengan menggunakan perhitungan 

formula      Scherrer. Hasil dari perhitungan 

formula Scherrer menggunakan program 

software Match!3. 

Tabel 3.3 Hasil perhitungan data 

karakterisasi XRD    
 

Lapisan Tipis 
  Parameter Kisi (Å)  

a = b      c 

BaZr0,7Ti0,3O3 3,90 Å 3,95 Å 

BaZr0,75Ti0,25O3 3,85 Å 3,90 Å 

 

Tabel 3.3 merupakan hasil dari 

perhitungan parameter kisi yang di 

kalkulasi pada perhitungan formula 

Scherrer. Dari perhitungan tersebut 

diketahui bahwa nilai parameter kisi 

a=b≠c sehingga didapatkan struktur kristal 

dari lapisan tipis yaitu Tetragonal. Pada 

lapisan tipis BaZr0,7Ti0,3O3 nilai a=b yaitu 

3,90 Å dan c=3,95 Å dimana nilai c lebih 
besar dari nilai a=b sedangkan pada 
lapisan tipis BaZr0,75Ti0,25O3 a=b 

memiliki nilai 3,85 Å sedangkan c adalah 
3,90 Å. Penambahan presentasi Zr pada 

lapisan tipis mempengaruhi nilai parameter 

kisi, semakin besar nilai Zr yang diberikan 

maka parameter kisi yang dihasilkan akan 

semakin kecil. 

 
C. Nilai Jarak Antar Bidang (dhkl) 

 

Hasil dari perhitungan data 

menggunakan program softwere Match!3 

ditunjukan pada tabel 3.4 dan 3.5. 

Tabel 3.4 Nilai jarak antar bidang 

(dhkl) BaZr0,7Ti0,3O3 

 

No 
2θ 

(⁰) 

Bidang 
hkl 

dhkl 

(Å) 

  Intensitas  

600⁰C 650⁰C 

1 22,75 1 0 0 3,90 141 188 

2 32,47 1 1 0 2,76 795 865 

3 39,91 1 1 1 2,26 273 377 

4 47,67 2 0 0 1,95 172 195 

Tabel 3.5 Nilai jarak antar bidang 

(dhkl) BaZr0,75Ti0,25O3 

 

No 
2θ 

(⁰) 

Bidang 
hkl 

dhkl 

(Å) 

  Intensitas  

600⁰C 650⁰C 

1 23,25 1 0 0 3,85 155 195 

2 32,91 1 1 0 2,73 800 970 

3 40,35 1 1 1 2,23 278 385 

4 47,73 2 0 0 1,93 185 200 

 

Dari data pada tabel 3.4 dan 3.5 yang 

di annealing pada suhu 600℃ dan 650℃ 

menghasilkan nilai yang berbeda sesuai 

dengan bidang 2θ yang dihasilkan. Pada 

tabel 3.4 nilai jarak antar bidang terbesar 

yaitu 3,90 Å dan pada tabel 3.5 nilai jarak 

antar bidang terbesar yaitu 3,85 Å. 
Berdasarkan tabel 3.4 dan 3.5 penambahan 

dari suhu annealing pada lapisan film tipis 
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tidak mempengaruhi nilai antar bidang 

yang dihasilkan, dikarenakan 2θ atau sudut 

difraksi yang dihasilkan memiliki nilai 

yang sama. Nilai dari jarak antar bidang 

yang dihasilkan berbanding terbalik 

dengan penambahan komposisi. Semakin 

besar komposisi maka nilai jarak antar 

bidang akan semakin kecil. 

 

D. Ukuran Kristal 

Hasil dari data XRD yang dihasilkan 

ukuran kristal didapatkan dengan 

menghitung FWHM pada perhitungan 

dengan menggunakan formula Scherrer. 

Hasil dari perhitungan data ditujukan pada 

tabel 3.6 dan 3.7. 

Tabel 3.6 Ukuran kristal BaZr0,7Ti0,3O3 

No 
2θ 

(⁰) 
Bidang hkl 

  Ukuran Kristal  

600⁰C 650⁰C 

1 22,75 1 0 0 28,95 nm 31,06 nm 
2 32,47 1 1 0 31,83 nm 34,48 nm 

3 39,91 1 1 1 30,19 nm 32,51 nm 

4 47,67 2 0 0 30,89 nm 33,40 nm 

Tabel 3.7 Ukuran kristal BaZr0,75Ti0,25O3 

No 
2θ 

(⁰) 

Bidang 

hkl 

  Ukuran Kristal  

600⁰C 650⁰C 

1 23,25 1 0 0 26,17 nm 27,97 nm 

2 32,91 1 1 0 28,57 nm 30,75 nm 
3 40,35 1 1 1 27,30 nm 29,19 nm 

4 47,73 2 0 0 28,02 nm 29,96 nm 

 

Berdasarkan tabel 3.6 dan 3.7 ukuran 

dari kristal akan semakin besar dengan 

bertambahnya suhu annealing. Ukuran 

kristal dapat ditentukan berdasarkan hasil 

data XRD dengan mengetahui nilai lebar 

setengah puncak (FWHM) kemudian 

dihitung menggunakan formula Scherrer. 

Berdasarkan hasil perhitungan dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu 

annealing yang digunakan maka semakin 

besar ukuran butir kristal yang dihasilkan. 

Hal tersebut disebabkan oleh nilai lebar 

setengah puncak (FWHM) semakin kecil 

seiring dengan penambahan suhu 

annealing. Semakin kecil nilai FWHM 

yang dihasilkan maka ukuran kristal yang 

dihasilkan akan lebih besar. Ukuran kristal 

mempengaruhi luas puncak atau kurva 

dari suatu difraksi sinar X yang 

diperlihatkan pada formula Scherrer.  

 

4. KESIMPULAN 

Lapisan tipis BaZrxTi1xO3 dengan 

variasi komposisi x=0,7 dan x=0,75 

menggunakan metode sol gel kemudian 

diannealing dengan suhu 600⁰C dan 650⁰C 

dan dikarakterisasi dengan XRD maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil dari karakterisasi 

XRD, struktur kristal lapisan tipis 

BaZrxTi1-xO3 adalah tetragonal 

a=b≠c dengan nilai parameter kisi 

untuk komposisi x=0,7 adalah a=b 

= 3,90 Å dan c =3,95 Å, komposisi 

x=0,75 adalah a=b =3,85 Å dan c 

=3,90Å. Variasi suhu annealing 

yang digunakan mempengaruhi 

intensitas yang dihasilkan, semakin 

tinggi suhu annealing maka 

intensitas yang dihasilkan semakin 

besar. 

2. Ukuran kristal bertambah besar 

seiring dengan penambahan suhu 

namun semakin kecil seiring 

dengan penambahan komposisi. 

Ukuran kristal berturut-turut untuk 

x=0,7 dan x=0,75 dengan suhu 

600oC dan 650 oC adalah 31,06 nm, 

28,95 nm, 27,97 nm, dan 26,17 nm. 
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