
Repository FMIPA  1 
 

PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI FILM TIPIS BARIUM STRONSIUM TITANAT 

 

 

Rendi Mulyadi*, Rahmi Dewi, Krisman 

 

Jurusan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau 

Kampus Bina Widya Pekanbaru, 28293, Indonesia 

*rendimulyadi@outlook.co.id 

 

ABSTRACT 

 

Fabrication and characterization of Barium Strontium Titanate are studied to determine the 

electrical properties, the complex capacitance and relative dielectric constant of the material by 

annealing Ba0.8Sr0.2TiO3 at 600ºC and 650ºC. Samples are made by using the sol-gel method. 

Characterization of the samples uses Scanning Electron Microscope (SEM) and Impedance 

Spectroscopy. Results of SEM for samples 600ºC and 650ºC have thickness of 198 nm and 208 

nm respectively. Results of impedance spectroscopy can determine the value of the complex 

capacitance and relative dielectric constant. The complex capacitance value  at temperature of 

600ºC is 0.0011 Farad and at temperature of 650ºC is 0.0013 Farad. The value of the relative 

dielectric constant at temperatures of 600ºC and 650ºC are 2.519 and 3.091 respectively. 

 

Keywords : Ba0,8Sr0,2TiO3 , Sol-gel method , Constant dilektrik. 

 

ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian pembuatan dan karakterisasi Barium Stronsium Titanat untuk 

mengetahui sifat-sifat listrik, kapasitansi kompleks dan konstanta dielektrik dari bahan 

Ba0.8Sr0.2TiO3 yang diannealing pada 600ºC dan 650ºC. sampel dibuat dengan menggunakan 

metode sol-gel. Karakterisasi sampel menggunakan SEM dan Spektroskopi Impedansi. Hasil 

dari SEM untuk sampel 600ºC dan 650ºC masing-masing ketebalannya 198 nm dan 208 nm. 

Hasil dari spektroskopi impedansi dapat menentukan nilai kapasitansi kompleks dan konstanta 

dielektrik. Nilai kapasitansi kompleks pada suhu 600ºC yaitu 0,0011 farad dan pada suhu 650ºC 

yaitu 0,0013 farad.  Nilai konstanta dielektrik pada suhu 600ºC dan 650ºC masing-masing yaitu 

2,519 dan 3,091. 

 

Kata Kunci : Ba0,8Sr0,2TiO3, Metode sol-gel, Konstanta Dilektrik. 
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PENDAHULUAN 

Penelitian bahan material terus menjadi 

pusat perhatian di berbagai penjuru, dikarenakan 

bahan material memiliki karakteristik yang dapat 

dijadikan bahan dasar piranti elektronika.  Salah 

satu produk yang berbasis dari bahan dasar 

material adalah seperti paladium, platinum, 

keramik, dan lain-lain dengan bentuk yang 

bervariasi seperti lapisan tipis (thin film), 

batangan (rod), kawat (wire), tabung (tube) dan 

bola (sphere) (Liu, 2006). 

Barium Stronsium Titanat atau sering 

disebut BST merupakan salah satu jenis material 

yang menarik untuk diteliti terutama sebagai 

bahan untuk perangkat mikroelektronik. Lapisan 

tipis BST memiliki konstanta dielektrik yang 

tinggi, kapasitas penyimpanan muatan yang 

tinggi, serta memiliki stabilitas suhu yang baik, 

sangat sesuai sebagai bahan pembuat kapasitor 

(Jamaluddin dkk, 2011). 

Barium stronsium titanat merupakan 

semikonduktor lapisan tipis yang memiliki 

konstanta dielektrik tinggi, kebocoran arus 

rendah, dan tahan terhadap tegangan breakdown 

yang tinggi digunakan pada devais sebagai 

kapasitor. Daerah serapan dari lapisan tipis BST 

(absorbansi) pada rentang ultraviolet, visible, 

sampai pada infrared. Hal tersebut menjelaskan 

lapisan tipis dapat dipakai sebagai sensor suhu 

dan cahaya. struktur lapisan tipis sangat 

dipengaruhi oleh metode pembuatannya, 

beberapa metode pembuatan lapisan tipis yaitu 

sputtering, mechanosynthesis powder, chemical 

vapor, sol gel, laser ablation (Krisman dan 

Rahmi, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rositawati, 2008 bahan 

perovskite Ba0,5Sr0,5TiO yang difabrikasi 

dengan menggunakan metode mechanosynthesis 

powder, kemudian diberi kalsinasi, kompaksi, 

annealing dan sintering, hasil dari pembuatan 

tersebut berbentuk pelet dengan diameter 0,88 

cm dan ketebalan 0,16 cm. kesimpulan dari 

penelitian ini menyatakan bahwa bahan 

perovskite Ba0,5Sr0,5TiO memiliki fasa tunggal. 

Waktu sintering dan annealing berpengaruh 

terhadap ukuran grain, perubahan nilai resistansi 

dan kapasitansi dari grain dan grain boundary 

(Rositawati, 2008). 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

Desryana, 2010 dengan bahan  Ba0.6Sr0.4TiO3 

yang dianneling 600
o
C dan 650

o
C, metode 

pembuatan yaitu dengan metode sol-gel dan dari 

pembuatan tersebut berbentuk lapisan tipis yang 

dilapisi dengan substrat silikon, hasil dari 

penelitian ini menyatakan semakin besar nilai 

konstanta dielektriknya (k) maka frekuensi akan 

semakin kecil begitu juga sebaliknya. Pada 

frekuensi 356,91 Hz, harga konstanta dielektrik 

masing-masing suhu yaitu 3x10
-4

 dan 9,92x10
-6

, 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

suhunya maka semakin rendah harga konstanta 

dielektriknya hal ini disebabkan karena 

konstanta dielektrik (k) sangat bergantung pada 

sampel yang digunakan misalnya kualitas 

kristalnya, ukuran butirannya dan juga ratio 

Ba/Sr, 

Pada penelitian ini penulis ingin 

melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu untuk mengeksplor lebih 

dalam nilai konstanta dielektrik. Pada penelitian 

terdahulu BST menggunakan substrat silikon, 

namun kali ini bahan BST dengan komposisi 

Ba0.8Sr0.2TiO3 akan menggunakan substrat kaca. 

Selanjutnya dipelajari bagaimana pengaruh 

annealing terhadap nilai konstanta dielektrik, 

kapasitansi kompleks dan sifat kelistrikan dari 

bahan Ba0.8Sr0.2TiO3. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan enam tahap 

yaitu sebagai berikut :  

Tahap pertama pencucian alat, masukan 

aqua DM kedalam gelas reaksi ukuran 300 

ml, kemudian masukan alat-alat tersebut 

getarkan selama 5 menit keluarkan alat-alat 

dari gelas reaksi, buang aqua DM dan 

masukan larutan etanol, masukan kembali 

alat-alat kedalam gelas reaksi yang telah 

diisi larutan etanol dan getarkan selama 5 

menit keluarkan alat-alat dari gelas reaksi 

dan buang larutan etanol kemudian masukan 

alat-alat tersebut kedalam oven panaskan 

selama 15 menit dengan temperatur 70̊ C. 

Tahap kedua timbang bubuk BaCO3 

dan SrCO3 dan dengan komposisi masing-

masing 1,97 gram, dan 0,36 gram masing-
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masing sampel dimasukan kedalam botol 

kaca tambahkan larutan asetil acid 6 ml dan 

aqua DM 4 ml, stering diatas hotplate 

dengan menggunakan bola magnetic sampai 

jernih (±60menit), selanjutnya penghancuran 

Alumunium (Al) yaitu timbang bubuk 

alumunium sebanyak 1 gram dan masukan 

kedalam gelas reaksi 300 ml larutkan Hcl 

murni 37% menjadi 15% dalam 25 ml, 

komposisi Hcl = 10,1 ml dan aqua DM = 

12,9 ml masukan sedikit demi sedikit Hcl 

15% (25 ml) kedalam gelas reaksi yang 

telah diisi alumunium  aduk terus ketika Hcl 

dan Al bereaksi, setelah selesai reaksi 

puncak, panaskan gelas reaksi pada hotplate 

sampai Hcl dan Al benar-benar tercampur 

homogen. selanjutnya diamkan dalam lemari 

asam selama ± 20 jam.  

Tahap ketiga spin coating sampel 

alumunium + Hcl dengan meletakan substrat 

kaca diatas piringan spin coating dan 

kuatkan penjepitnya teteskan sebanyak 8 

tetes (± 0,1 ml) Hcl + Al yang telah 

tercampur homogen putar piringan spin 

coating dengan kecepatan 3500 rpm selama 

30 detik. 

Tahap keempat pembuatan BST yaitu 

masukan sebanyak 5 ml SrCO3 kedalam 

botol kaca dan stering semuanya 

menggunakan bola magnetic pada hotpate 

(15 menit) teteskan lagi secara perlahan-

lahan BaCO3 sebanyak 5 ml dan stering 

pada hotplate menggunakan bola magnetic 

selama (1 jam), teteskan kembali secara 

perlahan-lahan TiO3 sebanyak 1 ml kedalam 

botol kaca tersebut dan kembali stering 

selama (1 jam), selanjutnya teteskan 

sebanyak 0,1 ml asetil aseton dan kembali 

stering dengan hotplate selama (1 jam) 
kemudian lakukan pemanasan Al pada substrat 

dan pencucian kaca untuk larutan BST AlCl3 

yang telah dispin coating  pada substrat  kaca 

letakan pada mangkok furnace dan panaskan 

pada temperature 350̊ C selama 1 jam, 

selanjutnya temperature furnace dinaikan 

menjadi 600 C dan dipanaskan kembali 

selama 1 jam, untuk pencucian substrat kaca 

dengan memasukan aqua DM kedalam gelas 

reaksi ukuran 30 ml kemudian masukan 

substrat kaca dan getarkan dengan ultrasonic 

bath selama 5 menit, kemudian keluarkan 

substrat kaca dari gelas reaksi, buang aqua 

Dm dan masukan etanol, masukan kembali 

substrat kaca dan getarkan selama 5 menit 

keluarkan substrat kaca dari gelas reaksi dan 

masukan substrat kaca dalam oven yang 

dipanaskan pada temperature 70̊ C selama 

15 menit. 
Tahap kelima spin coating BST diatas 

lapisan Alcl3 dan substrat kaca, langkah kerja 

larutan BST diatas lapisan Alcl3 yaitu tutup 2 

sisi substrat kaca (bagian kiri dan kanan) 

dengan alumunium foil dan rapatkan dengan 

solasiban letakan substrat kaca tersebut 

diatas piringan spin coating dan rekatkan 

penjepitnya teteskan BST dibagian tengah 

substrat kaca yang tidak ditutupi oleh 

alumunium foil sebanyak 8 tetes (± 0.1 ml) 

putar piringan spin coating dengan 

kecepatan 3500 rpm selama 30 detik 

selanjutnya langkah kerja larutan BST diatas 

substrat kaca yaitu dengan meletakan substrat 

kaca diatas piringan spin coating dan 

kuatkan penjepitnya, teteskan larutan BST 

keseluruh permukaan substrat kaca sebanyak 

8 tetes (±0.1 ml) putar piringan spin coating 

dengan kecepatan 3500 rpm selama 30 detik 
Tahap keenam pemanasan larutan BST 

yang berada diatas lapisan Alcl3, larutan BST 

yang telah dispin coating pada lapisan Alcl3 

di letakan didalam furnace untuk dipanaskan 

selama 1 jam dengan temperatur 350ºC, 

selanjutnya temperatur dinaikan masing-

masing menjadi 600 dan 650 selama 1 jam 

kemudian untuk pemanasan larutan BST yang 

berada diatas substrat, larutan BST yang telah 

dispin coating diatas substrat kaca 

dimasukan masing-masing dalam mangkok 

furnace dan dipanaskan selama 1 jam 

dengan temperature 350, selanjutnya 

temperatur dinaikan masing-masing menjadi 

600ºC dan 650ºC selama 1 jam. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh dari suhu annealing yang 

berbeda menyebabkan ukuran butiran lebih 

besar pada suhu yang lebih tinggi. Hasil 

karakterisasi SEM memperlihatkan adanya 

pori-pori antara butir kristal Ba0,8Sr0,2TiO3. 

Tujuan dari annealing untuk susunan atom-

atom sampel sehingga didapat bentuk 

partikel yang tidak homogen dan tersusun 

secara random dengan porositas yang 

semakin besar serta untuk membentuk 

pertambahan butir. Ukuran partikel pada 

setiap sampel yang datanya diambil 30 

partikel secara random tiap sampel. Kriteria 

butir partikel yang diukur oleh butiran yang 

berbentuk hampir bulat dan berukuran tidak 

sama. 

Alat yang digunakan untuk 

karakterisasi sampel Ba0,8Sr0,2TiO3 adalah 

SEM. Hasil karakteristik menunjukkan 

adanya bentuk, ukuran, dan kerapatan 

partikel dari sampel Ba0,8Sr0,2TiO3 pada 

suhu yang berbeda yaitu 600
o
C, dan 650

o
C.  

Gambar 4.1 dan 4.2 memperlihatkan 

ukuran rata-rata partikel adalah 198ηm dan 

206ηm yang telah dikalsinasi pada suhu 

600
o
C dan 650

o
C selama 1 jam. Semakin 

besar suhu maka semakin besar pula ukuran 

rata-rata partikel. Semakin besar suhu maka 

semakin besar ukuran partikel ini terbukti 

bedasarkan penelitian sebelumnya didapat 

nilai ukuran butiran partikel tidak homogen 

bergantung pada suhu (Anuwar, 2013). 

Begitu juga semakin besar suhu maka nilai 

kerapatannya semakin kecil bedasarkan 

penelitian sebelumnya (Zulpratama, 2013). 

Vlack dan Steele menyimpulkan 

bahwa hasil ini ialah pemanasan dengan 

suhu annealing yang lebih tinggi 

menyebabkan ukuran butir partikel BST 

juga menjadi lebih besar dan kerapatannya 

lebih kecil. Peningkatan suhu menyebabkan 

energi vibrasi termal menjadi lebih besar 

yang kemudian mempercepat difusi atom 

melintasi batas butir dari butir yang kecil 

menuju butir yang lebih besar, sehingga 

menyebabkan butir kecil menghilang dan 

menyatu dengan butir-butiran besar yang 

menyebabkan ukuran butiran semakin besar. 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Vlack dan 

Steele (Vlack,2004; Steele, 1991). 

 

 
Gambar 1. Scanning Electron Microskope      

annealing 600º C  

 
Gambar 2. Sccaning Electron Microskope 

annealing 650º C 

 

Hasil spektroskopi impedansi bahan 

film tipis Ba0.8Sr0.2TiO3 dengan suhu 

anneling 600
o
C membentuk lengkung 

dengan bulatan sempurna. Dimana frekuensi 

pertengahan (1-100 Khz) mewakili proses 

pada perbatasan butiran (Kleitz dan 

Kennedy,1979). spektroskopi impedansi 

bahan film tipis Ba0.8Sr0.2TiO3 dengan suhu 

anneling 650
o
C yang membentuk 2 

lengkungan dengan 1 bulatan sempurna. 

Dimana frekuensi tinggi yaitu besar dari 10 

KHz mewakili proses padat pada sampel 

(Kleitz dan Kennedy,1979). Pada plot ini 

isyarat dialirkan melalui elektroda maka 

elektroda tidak dapat dikutubkan akan tetapi 
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berfungsi sebagai kapasitor dengan 

hambatan sejajar. Plot spektroskopi 

impedansi tersebut difitting kemudian akan 

menunjukkan hasil yang sebenarnya. 

 

 
Gambar 3. Grafik impedansi real dan 

impedansi imajiner suhu 

600º C 

 
Gambar 4. Grafik impedansi real dan 

impedansi imajiner suhu 650º 

C 

Hasil karakterisasi yang telah 

diselesaikan dan diperoleh nilai kapasitansi 

kompleks, maka analisis nilai kapasitansi 

kompleks terhadap frekuensi annealing 

600ºC menyatakan Pada frekuensi 20 Hz 

nilai kapasitansi kompleks adalah, 0,011 

farad kemudian seiring dengan kenaikan 

frekuensi nilai kapasitansi menurun hingga 

mencapai titik minium pertama sebesar 

9x10
-4

 farad pada frekuensi 100 Hz. 

Sedangkan pada frekuensi tertinggi yaitu 1 

MHz, nilai kapasitansi kompleks 6,7x10
-9 

farad, sampel Ba0.8Sr0.2TiO3 annealing 

650ºC menunjukan pada frekuensi 20 Hz 

nilai kapasitansi kompleks adalah, 0,013 

farad selanjutnya seiring dengan kenaikan 

frekuensi nilai kapasitansi kompleks 

menurun hingga mencapai titik minium 

pertama sebesar 2,2x10
-8

 farad pada 

frekuensi 6 KHz. Sedangkan pada frekuensi 

tertinggi yaitu 1 MHz, nilai kapasitansi 

kompleks sebesar 8,6x10
-10

 farad, semakin 

tinggi annealing maka nilai kapasitansi 

kompleks semakin kecil. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

Desryunita, 2010 dengan perlakuan 

annealing berbeda untuk annealing 600ºC 

pada frekuensi rendah 20 Hz, kapasitansi 

kompleks bernilai tinggi yaitu 37,10 farad, 

dan pada frekuensi tinggi 1
 

MHz, 

kapasitansi kompleks bernilai rendah yaitu 

3.90 farad, sementara untuk annealing 

650ºC pada frekuensi rendah 20 Hz, 

kapasitansi kompleks bernilai tinggi yaitu 

1,3 farad, dan pada frekuensi 1
 

MHz, 

kapasitansi kompleks bernilai rendah yaitu 

1.4x10
-7

 farad. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Desryunita, 2010 dimana semakin kecil 

frekuensi yang diberikan maka nilai  

kapasitansi kompleks akan semakin besar. 

(Desryunita, 2010). 
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Gambar 5. Grafik kapasiansi kompleks   

terhadap frekuensi suhu 600º 

C 
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Gambar 6. Grafik kapasitansi kompleks 

terhadap frekuensi suhu 650º C 

 

Hasil foto karakterisasi SEM dan 

hasil karakterisasi spektroskopi kemudian 

digunakan untuk perhitungan konstanta 

dielektrik, selanjutnya diperoleh nilai 

konstanta dielektrik pada masing-masing 

annealing yaitu 600ºC dan 650ºC. 

Hubungan konstanta dielektrik  

terhadap frekuensi bahan Ba0.8Sr0.2TiO3 

annealing 600ºC. Pada frekuensi 20 Hz nilai 

konstanta dielektrik adalah 2,5 kemudian 

seiring dengan kenaikan frekuensi nilaianya 

menurun pada frekuensi tertinggi yaitu 1 

MHz dengan nilai konstanta dielektrik 

sebesar 1.5x10
-6

. Penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Maharsi dkk, dimana Nilai konstanta 

dielektrik memiliki nilai maksimal pada 

frekuensi terendah (Maharsi,dkk., 2014).  
Konstanta dielektrik  terhadap 

frekuensi bahan Ba0.8Sr0.2TiO3 annealing 

650ºC Pada frekuensi 20 Hz nilai konstanta 

dielektrik adalah 3,09, kemudian seiring 

dengan kenaikan frekuensi nilaianya 

menurun pada frekuensi tertinggi yaitu 1 

MHz, nilai konstanta dielektrik sebesar 

2,03x10
-7

. Penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Maharsi dkk, 

dimana nilai konstanta dielektrik memiliki 

nilai maksimal pada frekuensi rendah. 

Hasil perbedaan nilai konstanta 

dielektrik  annealing 600
o
C dan 650

o
C pada 

frekuensi 20 Hz, menunjukan semakin besar 

suhu annealing yang diberikan maka nilai 

konstanta dielektrik akan semakin besar, 

selanjutnya berdasarkan hasil tersebut 

frekuensi divariasikan dari nilai 20 Hz 

hingga 120 Hz. 

Gambar 4.6 memperlhatkan nilai 

konstanta dielektrik sangat bergantung pada 

frekuensi yang diberikan dan nilai konstanta 

dielektrik lebih besar pada suhu annealing 

650
o
C dibandingkan pada suhu annealing 

600
o
C, besarnya nilai konstanta dielektrik 

tersebut masing-masing adalah 2,519 dan 

3,091.  

 Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Maharsi dkk yang menyatakan frekuensi 

sangat mempengaruhi nilai dari konstanta 

dielektrik sementara untuk pengaruh 

annealing dan sintering semakin besar suhu 

annealing maka nilai konstanta dielektrik 

semakin besar, besarnya nilai konstanta 

dielektrik pada suhu annealing 800
o
C dan 

900
o
C adalah 1920 dan 3650, hasil ini sesuai 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis (Maharsi,dkk., 2014). 
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Gambar 7. Grafik konstanta dielektrik 

terhadap perubahan frekuensi 
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KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian dan analisa data 

yang telah pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Sifat kelistrikan dari bahan 

Ba0.8Sr0.2TiO3 dipengaruhi oleh nilai 

resistansi  dan kapasitansi yang 

berasal dari butir (grain), batas butir 

(grain boundary), daerah antara 

sampel dan substrat kaca. 

2. Nilai kapasitansi kompleks dari 

bahan Ba0.8Sr0.2TiO3 sangat 

dipengaruhi oleh frekuensi, semakin 

rendah nilai frekuensi maka 

kapasitansi semakin besar dan 

sebaliknya. Pada frekuensi 20 Hz 

nilai kapasitansi masing-masing 

bahan Ba0.8Sr0.2TiO3 yang 

diannealing 600ºC dan 650ºC adalah  

0,011 farad dan 0,0013 farad. 

3. Nilai konstanta dielektrik 

dipengaruhi oleh frekuensi, semakin 

rendah nilai frekuensi maka 

konstanta dielektrik semakin besar 

dan sebaliknya, konstanta dielektrik 

semakin besar pada suhu annealing 

650ºC dibandingkan pada suhu 

annealing 600ºC dimana pada suhu 

annealing 600 nilai konstanta 

dielektrik yaitu 2,519 dan pada suhu 

annealing 650ºC nilai konstanta 

dielektrik yaitu 3,091. 
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