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ABSTRACT 

 
Ferroelectric is an electronic material, the dielectric in particular, which can be applied as a capacitor. 

Ferroelectric is able to change the direction of its internal electric field by the use of a suitable electric 

field. Barium Titanate is a ferroelectric material which can be doped with zirconium and made in the 

form of a thin film. The addition of zirconium doping to Barium Titanate will increase the dielectric 

constant of the material. The making of Barium Zirconiun Titanate thin film with the composition 

(BaZr0,45Ti0,55O3) has been successfully prepared using the sol-gel method. The annealing temperature 

variations are 600
o
C and 650

o
C with a 1 hour holding time and characterized using XRD and SEM. 

The XRD characterization results obtain lattice parameters of a = b = 3.97 and c = 4.25 Ȧ, and 

thereby, the crystal structure is tetragonal. The crystallinity level is highly increasing with increased 

annealing temperature, indicated by increased intensity. SEM characterization shows that at annealing 

temperature of 600
o
C, the grain size is not clearly visible, so the grain size cannot be determined. At a 

temperature of 650
o
C, the grain size can be determined with the average grain size of about 134.5 nm. 

Keywords: The BaZr0.45Ti0.55O3, sol-gel method, annealing, crystal structure, grain size. 

 
ABSTRAK 

 

Ferroelektrik merupakan bahan elektronik khususnya dielektrik yang dapat diaplikasikan sebagai 

kapasitor. Ferroeletrik mempunyai kemampuan mengubah arah medan listrik internalnya dengan 

menggunakan medan listrik yang sesuai. Barium titanat merupakan bahan yang bersifat ferroelektrik 

yang dapat didoping dengan bahan zirconium dan dapat dibuat dalambentuk film tipis. Penambahan 

doping zirconium pada barium titanat akan meningkatkan konstanta dielektrik bahan. Pembuatan film 

tipis Barium Zirkoniun Titanat dengan komposisi (BaZr0.45Ti0.55O3) telah berhasil dibuat dengan 

menggunakan metode sol-gel. Variasi suhu annealing yaitu 600
o
C dan 650

o
C dengan waktu tahan 1 

jam dan dikarakterisasi menggunakan XRD dan SEM. Hasil karakterisasi XRD mendapatkan 

parameter kisi a = b = 3,97Ȧ dan c = 4,25 Ȧ sehingga struktur kristalnya adalah tetragonal. Tingkat 

kekristalan semakin tinggi dengan bertambahnya suhu annealing yang ditandai dengan meningkatnya 

intensitas. Karakterisasi SEM menunjukkan pada suhu annealing 600
o
C ukuran butiran belum terlihat 

jelas sehingga tidak dapat ditentukan ukuran butirannya. Pada suhu 650
o
C ukuran butirannya dapat 

ditentukan dengan nilai ukuran butiran rata-ratanya adalah sekitar 134,5 nm. 

 

Kata kunci : BaZr0.45Ti0.55O3, metode sol-gel, annealing, struktur kristal, ukuran butir. 
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PENDAHULUAN 

 

Material ferroelektrik merupakan 

kelompok dielektrik yang mempunyai 

kemampuan untuk mengubah polarisasi 

listrik internal yang lebar menggunakan 

medan listrik yang sesuai (Sunandar, 

2006). Material ini dikembangkan sejak 

tahun 1960an yang dibuat dalam bentuk 

kristal tunggal. Namun dalam 40 tahun 

terakhir material ini dibuat dalam bentuk 

lapisan tipis dikarenakan sifat- sifat 

material ferroelektrik dalam bentuk lapisan 

tipis dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan 

dan mudah diintegrasikan dalam bentuk 

perangkat. Hasil penerapan medan dari 

polarisasi yang terjadi mengalami 

ketidaksimetrisan struktur kristal pada 

material ferroelektrik. 

Berdasarkan sifat hysteresis dan 

tetapan dielektrik yang tinggi, material 

ferroelektrik dapat di terapkan pada 

Dynamic Random Acces Memory 

(DRAM). Untuk sifat piezoelektrik 

biasanya digunakan pada sensor dan 

mikroatuator, material ferroelektrik juga 

diterapkan sebagai Non Volatile 

Ferroelectric Random Acces Memory 

(NVFRAM) karena sifat polarisasinya, 

kemudian sifat elektro optic yang 

diterapkan pada switch thermal infrared, 

dan sifat pyeroelektriknya dapatditerapkan 

pada sensor infrared (Uchino,2000). 

BaTiO3 merupakan salah satu 

material ferroelektrik dengan struktur 

perovskit ABO3 yang secara umum 

digunakan sebagai kapasitor karena 

konstanta dielektriknya yang tinggi. Agar 

tidak terjadi kehilangan dielektrik pada 

frekuensi rendah serta meningkatnya 

konstanta dielektrik, maka pada BaTiO3 

dilakukan penambahan ion zirconium (Zr) 

sehingga menjadi barium zirconium 

titanate (BZT). Film tipis BZT merupakan 

suatu komposisi penting untuk bahan 

dielektrik dalam pembuatan kapasitor 

(Iriani, 2014). Penambahan Zr akan 

meningkatkan konstanta dielektrik 

sehingga kapasitas penyimpanan muatan 

akan lebih banyak dan kebocoran arusyang 

rendah serta mengurangi kehilangan 

dielektrik saat frekuensi rendah (Gao et al., 

2005). 

 

METODOLOGI 

 

Pada penelitian ini menggunakan 

metode sol- gel dan variasi suhu annealing 

yaitu 600℃ dan 650℃ dalam pembuatan 

film tipis BaZr0,45Ti0,55O3. Diagram alir 

penelitian dapat dilihat pada gambar 1. 

Persamaan kimiadalam pembuatan larutan 

BaZr0,45Ti0,55O3 sebagai berikut: 

 
BaCO3+Zr0,45O2+Ti(0,55)O3    BaZr0,45Ti0,55O3 

+CO2 + O2 

Tahap pertama yang dilakukan yaitu proses 

pencucian substrat kaca dengan alat 

ultrasonic bath. Substat kaca yang bersih 

dilapisi denganlarutan BaZr0,45Ti0,55O3 dan 

di-spin coating dengan laju 3600 rpm 

sebanyak 3 kali. Sampel akan di- 

praannealing pada suhu 300℃ selama 30 

menit kemudian di- annealing 

menggunakan furnace pada suhu 600℃ 

dan 650℃ selama 1 jam. Kemudian akan 

dikarekterisasi menggunakan difraksi sinar X 

(XRD) dan Scnanning Electron Microscopy 

(SEM). 
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Gambar 1 Diagram alir penelitian 

 
HASIL PENELITIAN 

 

Hasil analisa XRD diperoleh grafik pola 

difraksi yang menunujukkan puncak- 

puncak intensitas terhadap sudut 2 theta 

dengan panjang gelombang (λ) 1,544Å. 

Hasil data yang diperoleh dapat ditentukan 

struktur kristal, parameter kisi dan nilai 

jarak antar bidang serta ukuran kristal 
dengan menggunakan software match!3. 

yang bervibrasi sehingga atom-atom menjadi 

teratur (Iriani et al., 2019). 
 

 

 
Gambar 2 Pola difraksi XRD film tipis 

BaZr0,45Ti0,55O3 

 

Puncak difraksi dari film tipis BZT ini didapat 

nilai parameter kisi yaitu a = b = 3,97Å dan c = 

4,25Å sehingga struktur kristal yaitu tetragonal. 

Estimasi ukuran kristal dapat dilihat pada tabel 

1 dengan menggunakan persamaan dibawah ini 

(Yadav et al., 2017): 

Hasil data XRD diperoleh terlihat pada 

gambar 2. Pada gambar, sumbu x 

𝐷(𝑛𝑚) =    𝑘  
𝛽 cos 𝜃 

(1) 

merupakan sudut 2 theta dengan satuan 

derajat dan sumbu y merupakan intensitas 

relatif dengan satuan (a.u). Gambar 

tersebut merupakan pola difraksi yang 

terbentuk pada sampel BaZr0,45Ti0,55O3 

pada suhu annealing 600℃ dan 650℃ 

selama 1 jam. Puncak-puncak yang 

dihasilkan dari karakterisasi XRD pada 

orientasi bidang (100), (110), (111) dan 

(200) dengan sudut 2 theta yang berturut- 

turut yaitu 22,41 derajat, 31,90 derajat, 

38,45 derajat dan 51,39 derajat. Puncak ini 

merupakan orientasi bidang tertentu dari 

sampel BaZr0,45Ti0,55O3. Seiring 

bertambahnya suhu annealing maka 

intensitas, tingkat kekristalan dan ukuran 

kristal film tipis BaZr0,45Ti0,55O3 juga 

semakin meningkat. Hal ini disebabkan makin 

tinggi suhu maka makin banyak atom-atom 

Pada tabel 1 menunjukkan ukuran kristal 

meningkat ketika suhu annealing dinaikkan. 

Sampel yang memiliki ukuran kristal besar 

memiliki nilai FWHM yang kecil (Shahab, 

2020). 

 

Tabel 1. Ukuran kristal sampel 

BaZr0,45Ti0,55O3 

 

Bidang hkl 
Ukuran kristal kisi 

600⁰C 650⁰C 

1 0 0 38,87 nm 40,84 nm 

1 1 0 16,31 nm 19,29 nm 

1 1 1 37,73 nm 41,14 nm 

2 0 0 35,77 nm 43,02 nm 

 
 

Karakterisasi menggunakan Scanning Electron 

Microscopy (SEM) dilakukan untuk melihat 

morfologi dari sampel BaZr0,45Ti0,55O3. data 
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yang didapat berupa foto morfologi film tipis 

BZT pada gambar 3. 

 

 

(a) (b) 

Gambar 3. Morfologi lapisan tipis 

BaZr0,45Ti0,55O3 (a) annealing 600℃ (b) 

annealing 650℃. 

Berdasarkan gambar 3 terlihat bahwa suhu 

annealing 600℃ ukuran butir belum terlihat 

dengan jelas dan pada suhu annealing 650℃ 

ukuran butir sudah terlihat dengan ukuran 

butiran rata-rata sekitar 134,5 nm. 

KESIMPULAN Telah dilakukan pembuatan 

film tipis BaZr0.45Ti0.55O3 dengan metode 

sol-gel pada suhu annealing 600℃ dan 650℃. 

Hasil yang diperoleh mendapatkan puncak 

pada bidang 100 pada sudut 2𝜃 = 22,41 derajat, 

bidang 110 pada sudut 2𝜃 = 31,9 derajat, 

bidang 111 pada sudut 2𝜃 = 38,45 derajat dan 

pada bidang 200 pada sudut 2𝜃 = 51,39 derajat. 

Struktur kristal sampel BaZr0,45Ti0,55O3 

yaitu tetragonal dengan nilai parameter kisi a = 

b = 3,97Å dan c = 4,25Å. Bertambahnya suhu 

annealing maka intensitas, tingkat kekristalan 

dan ukuran kristal juga semakin meningkat. 

Ukuran butir belum terlihat jelas pada suhu 

600℃ sedangkan pada suhu 650℃ ukuran butir 

sudah mulai terbentuk dengan ukuran sekitar 

134,5 nm. 
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