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ABSTRACT 

 

The sample of material BST shaped pellets has been conducted experimently by   

blending material BaCO3, SrCO3 and TiO2 with comparison of composition 

Ba0.7Sr0.3TiO3, Ba0.8Sr0.2TiO3 and Ba0.9Sr0.1TiO3 as many as three sample. Each 

sample was annealed with temperature at 700
o
C for 60 minutes and then 

characterized using Scanning Electron Microscopy (SEM) in order to identify 

grain size and density of the sample. The results showed that  the physical form of 

microstructure BST material that is shaped approaching circular size with various 

grain size and density. Material Ba0.7Sr0.3TiO3, Ba0.8Sr0.2TiO3 and Ba0.9Sr0.1  

annealed at temperature 700
o
C  for 60 minutes have an average grain size of each 

263,15 nm, 238,09 nm and 208,83 nm and density of particle is 4.36%, 4,53%  

and 4,77% respectively. Then  the increment of Strontium caused grain size is 

bigger and density is smaller. 
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ABSTRAK 

 

Sampel bahan BST berbentuk pelet telah dibuat dengan menggunakan metode 

eksperimen dari pencampuran bahan BaCO3, SrCO3 and TiO2 dengan 

perbandingan komposisi bahan Ba0.7Sr0.3TiO3, Ba0.8Sr0.2TiO3 and Ba0.9Sr0.1TiO3 

sebanyak tiga sampel. Ketiga sampel di annealing pada suhu 700
o
C selama 60 

menit dan dikarakterisasi menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) 

yang bertujuan untuk mengetahui ukuran butiran dan kerapatan butiran pada 

sampel. Hasil dari karakterisasi SEM menunjukkan bahwa bentuk fisik dari 

mikrostruktur bahan BST mendekati bulat dengan ukuran butiran dan kerapatan 

yang berbeda. Bahan Ba0.7Sr0.3TiO3, Ba0.8Sr0.2TiO3 dan Ba0.9Sr0.1TiO3 yang di 

annealing pada suhu 700
o
C selama 60 menit memiliki ukuran butiran rata-rata 

ialah 263,15 nm, 238,09 nm dan 208,83 nm sedangkan kerapatannya ialah 4,36%, 

4,53% dan 4,77%.  Ukuran butiran akan semakin besar dan kerapatannya semakin 

kecil dengan bertambahnya unsur Strontium. 

 

Kata Kunci ; BST, Suhu  Annealing, Scanning Electron Microscopy  (SEM). 
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PENDAHULUAN 

Bidang elektronik saat ini 

memegang peranan penting dalam setiap 

aspek kehidupan terutama dalam sektor 

pembangunan dan sektor industri. Selain 

itu, dipengaruhi oleh semakin 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang mendorong setiap orang 

untuk menciptakan komponen elektronika 

yang diharapkan mampu mempunyai sifat 

dan karakteristik tertentu. Pemilihan 

material yang terus dikembangkan oleh 

para ilmuwan untuk mendapatkan kualitas 

yang baik dan lebih menguntungkan  

dalam pemakaiannya. Selain itu para 

ilmuwan juga memilih beberapa material 

berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia 

yang dimiliki oleh bahan atau material  

tersebut diantaranya kekuatan material, 

ketahanan terhadap suhu dan sifat 

kelistrikannya. 

Material ferroelektrik adalah material 

yang mempunyai kemampuan untuk 

merubah nilai polarisasi listrik tanpa 

adanya bantuan atau gangguan dari medan 

listrik dari luar dan ditandakan dengan 

kemampuannya membentuk kurva 

histeresis yaitu kurva perbandingan medan 

listrik dari luar dengan nilai polarisasi 

listrik (Reitz, 1993). Beberapa material 

lapisan tipis ferroelektrik yang banyak 

dikembangkan para peneliti pada saat ini 

adalah PbSrTiO3 dan BaSrTiO3. Lapisan 

tipis ferroelektrik memiliki sifat dielektrik 

yang sangat tinggi karena itu bahan 

ferroelektrik banyak diaplikasikan dalam 

dunia elektronika diantaranya sebagai 

penyimpan muatan yang tinggi sehingga 

banyak digunakan sebagai    FRAM 

(Ferroelectrik Random Access Memory) 

dan DRAM (Dynamic RandomAccess 

Memory) (Irzaman dkk, 2010). 

Barium Strontium Titanat  (BST) 

adalah senyawa yang berasal dari 

prototype BaTiO3 yang didopping dengan 

Strontium (Sr) dan memiliki bentuk 

perovskit.  BST memiliki transisi fasa dari 

struktur kubik ke tetragonal, hal ini 

tergantung dari temperatur Curie dan rasio 

Ba/Sr. Pada konsentrasi 50% BST 

memiliki konstanta kisi a = 3.947Å. 

dengan penambahan Strontium akan 

menurunkan temperatur Curie menjadi 

suhu kamar sebesar 120
o
 yang sangat 

berguna untuk spesifikasi alat tertentu 

(Hikam dkk, 2006). Ada beberapa cara 

atau metode yang dilakukan dalam dalam 

penumbuhan material diantaranya 

Elektroplating, Chemical Vapour 

Deposition (CVD), Physical Vapour 

Deposition (PVD). Pada proses PVD 

dibagi menjadi dua metode yaitu DC 

Sputtering dan RF Sputtering, sedangkan 

untuk deposisi pada lapisan tipis gabungan 

dari metode fisika dan kimia adalah CSD 

(Chemical Solution Deposition) atau Sol 

Gel spin Coating (Nurhadi dkk, 2013). 

Scanning Electron Microscopy 

(SEM) adalah salah satu jenis mikroskop 

elektron yang menggunakan berkas 

elektron untuk menggambarkan bentuk 

permukaan, ukuran butiran dari material 

yang dianalisis. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Pembuatan pelet BST 

menggunakan metode eksperimen 

langsung dilaboratorium dengan 

perbandingan  komposisi bahan 

0,7:0,3:1;0,8:0,2:1 dan 0,9:0,1:1 dengan 

komposisi x = 0,7;0,8 dan 0,9. Pelet BST 

dibuat dengan menggunakan campuran 

bahan Barium Carbonat (BaCO3), 

Strontium Carbonat  (SrCO3) dan Titanium 

Oksida (TiO2) dengan kemurnian 

mencapai >>99%. Ketiga bahan tersebut 

ditimbang menggunakan timbangan digital 

dengan perbandingan 0,7:0,3:1;0,8:0,2:1 

dan 0,9:0,1:1, kemudian ketiga bahan BST 

di haluskan menggunakan mortal selama 

20 menit untuk menghasilkan serbuk BST 

yang lebih halus dan tingkat homogenitas 

yang sama. Setelah bahan BST halus, 

kemudian ketiga sampel dipanaskan 

selama 30 menit pada suhu 400
o
C 

menggunakan furnace yang berfungsi 

untuk menjadikan bahan BST lebih kering. 

Setelah dilakukan pengisaran dan 
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pengeringan pada ketiga  sampel BST 

maka serbuk yang halus tersebut 

dipadatkan dengan Hydraulic Press selama 

beberapa saat hingga padat dan tidak pecah 

dengan tekanan maksimal 10 ton. Setelah 

ketiga bahan BST telah padat dan 

berbentuk pelet, kemudian ketiga sampel 

dipanaskan kembali menggunakan furnace 

selama 60 menit dengan suhu 700
o
C, 

karena pada suhu ini sampel telah dalam 

keadaan kristal. Setelah ketiga sampel 

dalam keadaan dingin kemudian 

dikarakterisasi menggunakan Scanning 

Electron Microscopy (SEM). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini sampel yang 

dikarakterisasi berbentuk pelet yang dibuat  

dengan metode eksperimen langsung 

menggunakan reaksi kimia dengan 

komposisi masing-masing Ba0.7Sr0.3TiO3, 

Ba0.8Sr0.2TiO3 dan Ba0.9Sr0.1TiO3 yang 

diannealing pada suhu 700
o
C selama 60 

menit , kemudian dikarakterisasi 

menggunakan Scanning Electron 

Microscopy (SEM). Hasil karakterisasi 

bentuk permukaan untuk masing-masing 

komposisi bahan Ba0.7Sr0.3TiO3, 

Ba0.8Sr0.2TiO3 dan Ba0.9Sr0.1TiO3 adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Hasil karakterisasi bentuk 

Permukaan bahan 

Ba0.7Sr0.3TiO3 yang 

diannealing pada suhu 

700
o
C selama 60 menit. 

 

Gambar 2. Hasil karakterisasi bentuk   

permukaan bahan 

Ba0.8Sr0.2TiO3 yang 

diannealing pada suhu 

700
o
C 60 menit. 

 

 

Gambar 3. Hasil karakterisasi bentuk   

permukaan bahan 

Ba0.9Sr0.1TiO3 yang 

diannealing pada suhu 

700
o
C selama 60 menit. 

 

 Gambar 1,2 dan 3 menunjukkan 

bentuk permukaan,ukuran butiran dan 

kerapatan dari bahan BST dengan 

komposisi masing-masing Ba0.7Sr0.3TiO3, 

Ba0.8Sr0.2TiO3 dan Ba0.9Sr0.1TiO3 yang 

telah diannealing pada suhu 700
o
C selama 

60 menit. Hasil pengukuran ukuran rata-

rata butiran dan  kerapatan partikel pada 

suhu annealing 700
o
C selama 60 menit 

adalah 263,15 nm , 238,09 nm, 208,83  nm 
sedangkan untuk kerapatannya adalah  

4.36%, 4,53% dan 4,77%. 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semakin tinggi jumlah unsur 

Strontium yang diberikan maka ukuran 

butiran partikel Ba0.7Sr0.3TiO3, 
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Ba0.8Sr0.2TiO3 dan Ba0.9Sr0.1TiO3 akan 

semakin besar dan kerapatannya akan 

semakin kecil . Penambahan jumlah unsur 

Strontium menyebabkan ukuran butiran 

semakin besar dan kerapatan akan semakin 

kecil, selain itu suhu annealing juga sangat 

mempengaruhi dalam pembentukan 

ukuran butiran ini. Hal ini karena pada 

tahap annealing terjadi proses rekristalisasi 

dan nukleasi, dimana proses rekristalisasi 

adalah proses penyusunan atom -atom ke 

dalam kristal baru sedangkan nukleasi 

adalah tahapan pembentukan inti dari atom 

atom kristal yang baru terbentuk. Suhu 

annealing menyebabkan energi termal 

menjadi lebih besar yang kemudian dapat 

memperbesar difusi atom-atom melintasi 

batas butir dari butir yang lebih kecil 

menuju butir yang besar. Selain itu energi 

vibrasi ini juga menyebabkan butiran kecil 

akan menghilang dan menyatu dengan 

butiran-butiran yang lebih besar yang 

menyebabkan ukuran butiran akan 

semakin besar  (Vlack, 2004; Nurhadi, 

2013). 

 

KESIMPULAN 

 

Sampel BST dengan variasi komposisi 

Ba0.7Sr0.3TiO3, Ba0.8Sr0.2TiO3 dan 

Ba0.9Sr0.1TiO3 yang telah diannealing pada 

suhu 700
o
C selama 60 menit yang 

dikarakterisasi menggunakan Scanning 

Electron Microscopy (SEM) menunjukkan 

bahwa sampel adalah homogen dengan 

ukuran rata-rata butiran masing-masing 

263,15 nm, 238,09 nm, 208,83 nm dan 

kerapatan  adalah  4.36%, 4,53%  dan 

4,77%.  

Ukuran rata-rata butiran akan 

semakin besar  dan kerapatannya akan 

semakin kecil  dengan adanya penambahan 

jumlah unsur Strontium pada sampel. 
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