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ABSTRACT 

The thin layer of Barium Zirconium Titanate (BZT) has been successfully fabricated on an 

FTO substrate using sol-gel method and growing with spin coating. The thin films were 

annealed at 700oC for 30, 60, 90 and 120 minutes. Characterization of the thin films was 

carried out using Scanning Electron Microscopy (SEM) to determine their grain size and 

thickness. The results of SEM photographs analysis showed that the average grain sizes for 

annealing times of 30; 60; 90; and 120 minutes, respectively, is 130.181 ± 36.117 nm; 185.918 ± 

58.303; 240.414 ± 73.750 nm; and 256.765 ± 64.569 nm and the average thicknesses is 597.241 ± 

89.967 nm, 565.975 ± 77.626 nm, 513.537 ± 69.534 nm; and 440.076 ± 65.576 nm. The data obtained 

indicate that the grain size of the BZT layer increases with the widening of the grain diameter 

due to the diffusion process. The BZT elements are more compressed and the solvent that is 

still trapped is reduced due to the longer holding time in the annealing process, causing the 

reduction of the layer thickness. 

Keywords: Barium Zirconium Titanate, grain size, holding time, sol-gel method, thin layer 

ABSTRAK 

Lapisan tipis Barium Zirkonium Titanat (BZT) telah berhasil dibuat di atas substrat FTO 

dengan menggunakan metode sol-gel dan penumbuhan dengan spin coating. Lapisan BZT 

diannealing dengan suhu 700oC dan dilakukan penahanan waktu selama 30 menit, 60 menit, 

90 menit dan 120 menit. Karakterisasi lapisan tipis dilakukan menggunakan Scanning 

Electron Microscopy (SEM) untuk mengetahui ukuran butiran dan ketebalan. Hasil analisa 

foto SEM didapatkan rata-rata ukuran butiran untuk waktu tahan 30, 60, 90, dan 120 menit 

berturut-turut yaitu 130,181 ± 36,117 nm, 185,918 ± 58,303, 240,414 ± 73,750 nm, dan 256,765 ± 

64,569 nm, serta ketebalan rata-rata berturut-turut yaitu 597,241 ± 89,967 nm, 565,975 ± 77,626 

nm, 513,537 ± 69,534, nm dan 440,076 ± 65,576 nm. Data yang didapatkan menunjukkan bahwa 

ukuran butiran lapisan BZT bertambah besar dengan melebarnya diameter butiran tersebut 

dikarenakan proses difusi. Unsur-unsur BZT makin mampat dan pelarut yang masih 

terperosok pun berkurang karena lamanya waktu tahan pada proses annealing sehingga 

menyebabkan ketebalan menjadi menipis. 

Kata Kunci: Barium Zirkonium Titanat, lapisan tipis, metode sol-gel, ukuran butiran, waktu 

tahan 
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1. PENDAHULUAN 

Ferroelektrik tergolong bahan 

dielektrik yang memiliki polarisasi 

spontan kuat. Kemahiran dalam mengubah 

polarisasi internal memakai medan listrik 

yang tepat dan polarisasi spontan 

merupakan kelebihan dari bahan 

feroelektrik. Pada pengaplikasian bidang 

elektronika terdapat aspiran yang sangat 

baik salah satunya adalah lapisan tipis 

ferroelektrik [1]. 

Material yang memiliki sifat 

ferroelektrik yang sudah banyak dikenal 

yaitu material BaTiO3. Material BaTiO3 

juga sudah menjadi keunggulan banyak 

peneliti karena sifatnya dan material yang 

bebas dari Timbal (Pb) untuk banyak 

aplikasi divasi elektronik. Salah satu 

kandidat aplikasi dari material BaTiO3 

kandidat memori, kapasitor dan sensor. 

BaTiO3 dengan doping Zirkonium 

diketahui memiliki sifat ferroelektrik yang 

meningkat dikarenakan atom Zr4+ yang 

menggantikan atom TI4+ [2]. 

Salah satu contoh doping terhadap 

BaTiO3 yaitu penggunaan atom Zr yang 

akan membentuk BaZrxTi1−xO3 dengan 

tergantinya posisi atom Ti oleh atom Zr 

pada struktur BaTiO3. Dikarenakan jari-

jari ion yang dimiliki Zr lebih besar, yaitu 

0,086 nm sedangkan Ti hanya memiliki 

jari-jari 0,0745 nm sehingga menghasilkan 

struktur yang lebih optimal [3]. 

CSD atau metode sol-gel adalah 

metode yang paling populer karena banyak 

dimanfaatkan untuk pembutan lapisan tipis 

[4]. Metode ini memiliki sejumlah 

keunggulan diantaranya: prosedur yang 

tidak sulit, stoikiometri dapat dikontrol 

dengan baik, terdapat lapisan yang sama 

dengan luas daerah yang besar, dalam 

proses membutuhkan suhu rendah, dan 

hasil yang didapatkan memiliki tingkat 

kemurnian yang tinggi [5]. 

Faktor suhu mempengaruhi lapisan 

tipis BZT. Faktor suhu juga dipengaruhi 

oleh waktu tahan. Waktu tahan yang 

dimaksudkan disini adalah waktu saat 

sampel diletakkan ke dalam tungku 

pemanas setelah tercapainya suhu tertentu 

kemudian dilakukan penahanan [6]. 

Penelitian ini akan dibuat dengan 

bahan BZT komposisi x=0,5 atau dapat 

ditulis BaZr0,5Ti0,5O3 menggunakan 

metode sol gel, setelah itu dilakukan 

proses spin coating  di atas substrat FTO 

dan diannealing pada suhu 700⁰C dengan 

memvariasikan waktu tahan yaitu 30 

menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. 

Karakterisasi menggunakan Scanning 

Electron Microscopy (SEM) untuk melihat 

morfologi yang meliputi ukuran butiran 

serta ketebalan lapisan BZT, menganalisa 

ukuran butiran dan ketebalan film tipis 

BaZr0,5Ti0,5O3 yang telah didapatkan dari 

masing-masing variasi waktu tahan 

annealing.  

2. METODE PENELITIAN 

Bahan material yang digunakan 

untuk membentuk lapisan tipis BaZrxTi1-

xO3 dalam penelitian ini yaitu: Barium 

Karbonat (BaCO3), Zirkonium dioksida 

(ZrO2) dan Titanium dioksida (TiO2). 

Timbang semua bahan menggunakan 

timbangan digital. Acetyl acid dilarutkan 

dan ditambahkan aqua DM, serta TiO2 

dilarutkan dengan Etilen glikon setelah itu 

masing-masing diaduk menggunakan 

magnetic stirrer di atas hotplate. BacO3 

dicampurkan  dengan larutan ZrO2 pada 

tahap pertama dan larutan TiO2 pada tahap 

kedua kemudian ketiganya diaduk di atas 

hotplate dengan menggunakan magnetic 

stirrer. 

Larutan BZT sebanyak tiga tetes 

diteteskan di atas substrat lalu diputar 
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dengan menggunakan spin coater dengan 

kecepatan 3500 rpm. Setelah itu sampel 

diannealing pada suhu 700oC dengan 

memvariasikan waktu tahan 30 menit, 60 

menit, 90 menit, dan 120 menit. Sampel 

dikarakterisasi menggunakan Scanning 

Electron Microscopy (SEM).  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteriasi untuk melihat ukuran 

butiran dengan memvariasikan waktu 

tahan annealing 30 menit, 60 menit, 90 

menit dan 120 menit. Penelitian ini 

menggunakan perbesaran Scanning 

Electron Microscopy (SEM) 100.000 kali. 

Morfologi hasil SEM pada keempat variasi 

waktu tahan tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 

Gambar 3.1 Foto hasil Scanning Electron 

Microscopy (SEM) lapisan tipis BZT 

untuk variasi waktu tahan annealing (a) 30 

menit (b) 60 menit (c) 90 menit dan (d) 

120 menit 

 

Berdasarkan Gambar 3.1 ukuran 

butiran memiliki bentuk yang hampir sama 

mendekati bulat, tetapi memiliki ukuran 

butiran yang berbeda-beda walaupun 

perbedaan tidak terlihat signifikan secara 

visualisasi.  

Pada Gambar 3.1 (a) dan (b) 

ukuran butiran tampak kecil dan masih 

terlihat batas antar butir satu dengan butir 

lainnya sedangkan pada Gambar 3.1 (c) 

dan (d) ukuran tampak lebih besar dari 

sebelumnya dan butir dengan yang lainnya 

tampak menyatu membentuk butiran yang 

lebih besar.  

Hasil analisa  terhadap ukuran 

butiran dengan menggunakan ImageJ 

menunjukkan perbedaan ukuran untuk 

masing-masing variasi waktu tahan 

annealing dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Pada Tabel 3.1 dapat diketahui 

bahwa ukuran butiran dari masing-masing 

variasi waktu tahan 30 menit, 60 menit, 90 

menit, dan 120 menit berbeda-beda. 

Ukuran rata-rata butiran berturut-turut yaitu 

130,181 ± 36,117 nm, 185,918 ± 58,303, 

240,414 ± 73,750 nm dan 256,765 ± 64,569 nm.  

Data ini menunjukkan ukuran 

butiran bertambah besar seiring dengan 

bertambahnya waktu tahan pada proses 

annealing dan sesuai Gambar 3.1, dimana 

butiran bertambah besar dengan saling 

menyatunya butiran-butiran kecil tersebut 

membentuk butiran yang lebih besar. 

Meningkatnya diameter butiran akibat 

penambahan waktu tahan akan mendorong 

pengurangan jumlah kerusakan non-

bridging  oksigen  sehingga  mendukung 

Tabel 3.1 Ukuran butiran  lapisan tipis BZT untuk variasi waktu tahan annealing 

Variasi waktu 

tahan (menit) 

30 menit 60 menit 90 menit 120 menit 

Ukuran butiran 

rata-rata (nm) 

130,181 ± 36,117 185,918 ± 58,303 240,414 ± 73,750 256,765 ± 64,569 
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pembentukan butiran [7]. 

Ketebalan Lapisan BZT diperoleh 

dari hasil foto SEM tampak lintang (cross 

section) dengan memvariasikan waktu 

tahan annealing 30 menit, 60 menit, 90 

menit dan 120 menit. Penelitian ini 

menggunakan perbesaran Scanning 

Electron Microscopy (SEM) 20.000 kali. 

Ketebalan lapisan tipis BZT hasil SEM 

pada keempat waktu tahan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3.2 

 
Gambar 3.2 Foto hasil SEM tampak 

lintang lapisan BZT untuk variasi waktu 

tahan (a) 30 menit (b) 60 menit (c) 90 

menit dan (d) 120 menit 

 

Karakterisasi hasil foto SEM 

terhadap lapisan tipis BZT pada Gambar 

3.2 (a), (b), (c), dan (d) menunjukkan 

ketebalan lapisan BZT yang berbeda-beda. 

Pada gambar yang tertera tampak jelas 

bahwa ketebalan dari lapisan BZT semakin 

menipis seiring dengan bertambahnya 

waktu tahan annealing. Perbedaan yang 

signifikan dapat jelas dibedakan antara 

Gambar 3.2 (a) waktu tahan 30 menit  

dengan Gambar 3.2 (d) waktu tahan 120 

menit. 

Hasil analisa terhadap ketebalan 

dengan menggunakan ImageJ 

menunjukkan perbedaan ketebalan untuk 

masing-masing variasi waktu tahan dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 menunjukkan hasil rata-

rata ketebalan lapisan BZT dari masing-

masing variasi waktu tahan. Berdasarkan 

Gambar 3.2 terlihat adanya permukaan 

yang tidak rata, untuk itu tidak mudah 

menentukan ketebalannya maka diambil 

ketebalan rata-rata yaitu pada Gambar 3.2 

(a), (b), (c), dan (d) berturut-turut sekitar 

597,241 ± 89,967 nm, 565,975 ± 77,626 nm, 

513,537 ± 69,534, dan 440,076  ± 65,576 nm.   

Semakin bertambahnya waktu tahan 

pada proses annealing didapatkan bahwa 

ketebalan lapisan BZT semakin menipis, 

disebabkan karena semakin lamanya 

(waktu tahan) menyebabkan unsur-unsur 

BZT makin mampat dan pelarut yang 

terperosok yang masih ada pada lapisan 

BZT semakin berkurang [6].

Tabel 3.2 Ketebalan lapisan tipis BZT untuk variasi waktu tahan annealing 

Variasi Waktu 

Tahan (menit) 

30 menit 60 menit 90 menit 120 menit 

Ketebalan Rata-

rata (nm) 

597,241 ± 89,967 565,975 ± 77,626 513,537 ± 69,534 440,076  ± 65,576 

 

4. KESIMPULAN 

Lapisan BZT yang dikarakterisasi 

dengan Scanning Electron Microscopy 

(SEM) memperlihatkan bahwa ukuran 

butiran lapisan BZT bertambah besar 

dengan  melebarnya  diameter  butiran  

 

tersebut dikarenakan proses difusi. Unsur-

unsur BZT makin mampat akibat lamanya 

waktu tahan pada proses annealing 

sehingga pelarut yang masih terperosok 

berkurang dan  menyebabkan ketebalan 

menjadi menipis.  
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