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ABSTRAK  

 Penumbuhan fillm Sn1-2xAlxZnxO2 dilakukan dengan menggunakan metode sol-gel dip coating. 

Bahan yang digunakan adalah SnCl2.2H2O dan AlCl3 dan ZnCl2 dengan variasi konsentrasi dopan x = 

0,000, 0,005, 0,0025, dan 0,05. Fillm ditumbuhkan dengan konsentrasi sol 0,4 M pada pelarut air-

etanol dengan perbandingan volume 1:9, deposisi menggunakan dip coater dengan whitdrawl speed 

12 cm/menit dan sintering pada suhu 600 °C selama 30 menit. Karakteristik fase dikarakterisasi oleh 

XRD, karakteristik morfologi dan komposisi unsur-unsur penyusun film dikarakterisasi oleh SEM-

EDX, karakteristik bentuk, struktur, dan ukuran partikel dikarakterisasi oleh TEM, dan karakteristik 

optik dikarakterisasi oleh UV-VIS Spectrophotometer. Hasil XRD menunjukan bahwa semua film 

memiliki fase SnO2 rutile tetragonal tanpa fase lain dengan ukuran partikel meningkat dengan 

penambahan dopan. Hasil SEM menunjukkan bahwa film yang ditumbuhkan memiliki morfologi 

yang halus dengan tekstur bergaris (x = 0,000) dan terdapat adanya retakan (x = 0,050). Hasil EDX 

menunjukkan bahwa unsur-unsur penyusun film tersebar merata dengan komposisi sesuai dengan 

perhitungan. Hasil TEM menunjukkan bahwa partikel fillm memiliki tiga struktur rutile polikristalin 

rutile tetragonal, ortorhombic dan amorf. Hasil UV-Vis menunjukkan bahwa film memiliki 

transmitansi yang rendah (<60%) dan reflektansi difusif yang tinggi yang mengindikasikan bahwa 

film memiliki permukaan yang kasar. Celah pita energi energi film meningkat seiring penambahan 

dopan dan peningkatan jumlah dopan dengan variasi pada rentang 3,47 eV – 3,73 eV. 
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1. PENDAHULUAN  
 SnO2 merupakan salah satu material semikonduktor transparan tipe-n dengan celah pita energi 

yang lebar (~3,6 eV), mengkombinasikan tranparansi optik yang tinggi dan resistivitas yang rendah 

sehingga membuat material ini diaplikasikan pada sel surya, Liquid Crystal Display, dan peralatan 

optoelektronik lainnya. Selain itu, SnO2 sangat sensitif terhadap kehadiran gas disekelilingnya yang 

membuatnya diaplikasikan sebagai gas sensor (Batziel dan Diebold, 2006). Oleh karena sifat dan 

aplikasinya tersebut, studi tentang rekayasa SnO2 sangatlah intensif. 

 Preparasi dan penumbuhan film SnO2 dapat dilakukan dengan berbagai tehnik seperti 

Chemical Vapour Deposition (CVD) (Jeong et al, 2006), DC dan RF Sputtering (Xu et al, 2016), 

Pulsed Laser Deposition (Khadim et al, 2014), Chemical Bath Deposition (Maddu et al, 2009), dan 

Sol-Gel Spray Pyrolisis (Sriram dan Thayumanavan, 2013), Sol-Gel Spin Coating (Doyan et al, 2017), 

dan Sol-Gel Dip Coating (Carvalho et al, 2012). Dari semua metode tersebut, Sol-Gel Dip Coating 

merupakan teknik yang sangat baik, karena merupakan teknik yang paling sederhana, dapat 

menumbuhkan film pada berbagai bentuk substrat, kemudahan dalam mengontrol pertumbuhan 

partikel dan penambahan doping, dan ekonomis (Miller et al, 2006). 

 Karakteristik film SnO2 diketahui dapat ditingkatkan dengan penambahan dopan. Dopan 

umumnya memiliki elektron valensi yang lebih besar atau lebih kecil dengan Sn4+, serta memiliki 

ionik radius yang mirip. Dopan dapat berbentuk unsur tunggal seperti Sb5+ (Alsac et al, 2015), F- 

(Sánchez-García et al, 2012), Zn2+ (Doyan et al, 2017), Al3+ (Doyan et al, 2017), Mn6+ (Al-Jumali dan 

Al-Jenabi, 2014) dan lainnya atau berbentuk unsur ganda seperti Sb-F (Kocyigit et al, 2012), Zn-Co 

(Rajwali dan Ming-Hu, 2015), Sb-Zn (Saadeddin et al, 2007) yang bergantung dengan aplikasi SnO2 

itu sendiri. 

 Film SnO2 yang didoping dengan ion Zn2+ dan Al3+ diketahui dapat mempengaruhi sifat-sifat 

SnO2 itu sendiri, termasuk menstabilkan partikel SnO2 dan merubah celah pita energi, meningkatkan 

transimitansi optik dan konduktivitas listrik, merubah struktural, meningkatkan respons, selektivitas 



dan stabilitas pada gas sensor (Mageto et al, 2012; Doyan et al, 2017; Haidry et al, 2015). Namun 

belum diketahui bagaimana pengaruh gabungan kedua dopan ini terhadap karakteristik film SnO2. 

Sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut mengenai pengaruh kedua dopan tersebut terhadap 

karakteristik film SnO2. 

 Oleh karena itu, pada penelitian ini Karakteristik SnO2 dengan doping gabungan Zn2+ dan 

Al3+ dilakukan menggunakan Sol-Gel Dip Coating. Karakteristik fase dan struktur film diamati 

menggunakan X-Ray Diffracthometer (XRD), morfologi dan komposisi film diamati menggunakan 

Scanning Electron Microscope (SEM) yang dipasangkan dengan Energy Dispersive X-Ray 

Spectroscopy, ukuran dan bentuk partikel menggunakan Transmission Electron Microscope (TEM), 

sifat optik seperti transmitansi dan absorbansi diamati menggunakan UV-Vis Spectrophotometer, dan 

reflektansi difusif dan celah pita optik diamati menggunakan Diffuse Reflectance Spectrophotometer 

(DRS UV-Vis). 

 

2. METODE 

 Bahan dasar yang digunakan sebagai film dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Tin (II) 

chloride dihydrate (SnCl2∙2H2O) dengan massa molar 225.63gr/mol, kemurnian 98%, Merck). Pelarut 

yang digunakan adalah Etanol (C2H5OH) dengan massa molar 46.07gr/mol (kemurnian 98%, Merck) 

dan Aquades. Bahan dopan yang digunakan adalah Zinc dichloride (ZnCl2) dengan massa molar 

136,30 g/mol (kemurnian 98%, Merck) dan Alumunium Chloride (AlCl3) dengan massa molar  133,34  

gr/mol (kemurnian 98%, Merck). Substrat film yang digunakan adalah Kaca preparat (Sail) dengan 

dimensi 2,54 mm x 76,2 mm x 1 mm. Sedangkan bahan untuk pencucian substrat adalah 

Hydrochloride (HCl 1,0 M) dan detergent keramik. 

 Prosedur preparasi sol film Sn1-2xZnxAlxO2 merupakan modifikasi preparasi sol oleh Doyan et 

al (2017). Sebanyak 4,5 gr SnCl2.2H2O dilarutkan dalam 5 ml aquades menggunakan magnetik stirrer 

selama 30 menit pada suhu 80 °C. Kemudian pada larutan dicampurkan 45 ml etanol (C2H5OH) untuk 

memperoleh konsentrasi sol konstan 0,4 mol/L. Massa dopan dengan berbagai variasi konsentrasi  

SnCl2.2H2O, ZnCl2, dan AlCl3, dilarutkan dalam 5 ml aquades menggunakan magnetik stirrer selama 

30 menit pada suhu 80 °C hingga dengan perbandingan komposisi massa SnCl2.2H2O, ZnCl2, AlCl3 

dengan variasi konsentrasi x = 0,000, 0,005, 0,025, 0,050. Kemudian pada larutan dicampurkan 45 ml 

etanol (C2H5OH) untuk memperoleh konsentrasi sol konstan 0,4 mol/L. Larutan kemudian di stirrer 

pada suhu 80 °C selama 2 jam dan dimatangkan (aging) selama 2 hari. Sebelum deposisi, Substrat 

kaca dicuci menggunakan deterjen yang dilanjutkan dengan merendam substrat selama 1 hari pada 

laruancampuran 100 ml HCl 1 M dengan 300 ml aquades selama 1 hari. Kemudian substrat dicuci 

pada aquades mengalir. Substrat kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 100 °C selama 

1 jam. Deposisi lapisan tipis dilakukan menggunakan instrumen dip coater dengan Kecepatan tarik 

(Whitdrawl Speed) pada 12 cm/menit, lama perendaman 5 detik, di sintering pada furnace elektrik 

pada suhu 600 C selama 30 menit. Langkah ini dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan. 

 Karakterisasi struktur sampel film Sn1-2xZnxAlxO2 dilakukan menggunakan XRD tipe Rigaku 

Smartlab  dengan radiasi Cu Kα. Kondisi operasi XRD di atur pada 40.0 kV 30 mA dan rentang sudut 

peminadaian XRD diatur pada rentang sudut (2θ) 5° – 90°. Karakteristik morfologi dan komposisi 

sampel di karakterisasi menggununakan SEM yang dipasangkan dengan EDX. Dalam penelitian ini 

sampel yang dikarakterisasi adalah sampel dengan komposisi doping x = 0,000 dan 0,050.  

Karaketerisasi Bentuk, Ukuran, dan Keteraturan Daerah Sampel diamati menggunakan TEM JEOL 

JEM 1400. Sampel yang dikarakterisasi oleh TEM adalah sampel dengan komposisi dopan x = 0,050.  

Karakteristik sifat optik film seperti Transmitansi dan Absorbansi sampel film diukur menggunakan 

UV-Vis-NIR Ocean Optic DH-2000-BAL. Nilai transmitansi dan abosrbansi film diukur hanya pada 

rentang panjang gelombang 200 nm – 800 nm. Sedangkan Karakteristik reflektansi difusif sampel film 

diukur menggunkan Thermo Scientific Uv-Vis Spectrophotometer Evolution 220 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Karakteristik Fase dan Struktur 

 Gambar 1 menunjukkan hasil XRD untuk sampel Sn1-2xZnxAlxO2 pada berbagai konsentrasi 

dopan memiliki fase Tin Oxide (SnO2) yang bersesuaian dengan DB card number 01-072-1147. Tidak 



teramati adanya puncak difraksi Sn, SnO, ZnO dan Al2O3 Sehingga dapat disimpulkan bahwa ion 

dopan Zn2+ dan Al3+ tersubtitusi menggantikan atom Sn4+ pada kisi SnO2 yang disebabkan ionik 

radius ion Zn2+ (0,74 Å) dan Al3+(0,5 Å) yang tidak berbeda signifikan dengan ionic radius Sn4+ (0,69). 

Hasil ini serupa dengan hasil yang diperoleh oleh Xu et al (2015) dan Mwamburi (2012). Seluruh 

sampel berorientasi pada 110, 101, dan 211. Penambahan dan peningkatan dopan Al-Zn 

meningkatkan intensitas difraksi, kecuali pada x = 0,050 yang mengindikasikan batas kelarutan dopan 

dalam kisi SnO2.  

 
Gambar 1. Grafik hubungn Sudut difraksi dengan intensitas cacahan untuk variasi konsentrasi doping. 

 

 parameter kisi dari grafik difraksi ditentukan dengan persamaan 
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dan estimasi ukran partikel film ditentukan dengan menggunakan formula Scherer  
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dengan D adalah ukuran rata-rata kristal, K adalah konstanta yang berhubungan dengan bentuk kristal 

dan mempunyai nilai 0,9, λ adalah panjang gelombang sinar-X yang digunakan (nm), dan β 

merupakan lebar puncak pada setengah puncak difraksi maksimum (FWHM) (radian). Data parameter 

kisi dan estimasi ukuran partikel film pada variasi konsentrasi dopan ditunjukkan oleh Tabel 1. 

 

 Tabel 1.  Parameter kisi dan ukuran partikel film Sn1-2xZnxAlxO2 

No. Sample 
nilai a  

(Å) 

nilai c   

(Å) 

D  

(Å) 

1. x = 0,000 4.78444 3.18134 51.41 

2. x = 0,005 4.7564 3.18336 56.94 

3. x = 0,025 4.73352 3.16838 54.78 

4. x = 0,050 5.19802 2.93922 20.99 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa konstanta kisi a menurun seiring bertambahnya dopan, namun 

meningkat drastis pada konsentrasi dopan x = 0,050. Sedangkan nilai konstanta kisi c meningkat pada 

konsentrasi dopan x = 0,005 yang kemudian mengalami penurun untuk konsentrasi dopan x = 0,025 

dan x = 0,050. Hal ini mengindikasikan bahwa substitusi ion dopan Zn2+ dan Al3+ menyebakan 

gangguan (distorsi) kisi SnO2 yang disebabkan oleh perbedaan ionik radius Sn4+. Ekspansi kisi 

disebabkan oleh radius ionik Zn2+ lebih besar dibandingkan dengan radius ionik Sn4+, sedangkan 

penyusutan kisi disebabkan oleh radius ionik Al3+ lebih kecil dibandingkan dengan radius ionik Sn4+. 



Hasil ini juga diperkuat oleh hasil yang diperoleh oleh Rajwali dan Ming-Hu (2015) yang mendoping 

SnO2 dengan Zn dan Co. Pola perubahan konstanta kisi yang acak ini disebabkan oleh dopan 

tersubtiusi menggantikan kisi SnO2 secara acak. Sedangkan pada konsentrasi dopan x = 0,050 terlihat 

terjadi peningkatan konstanta kisi a = 5.19802 Å dan c = 2.93922 Å yang mendekati nilai konstanta 

kisi ZnO. Hasil ini mengindikasikan bahwa pada sumbu aksaial a ion Sn4+ digantikan dengan ion Zn2+ 

yang lebih besar. 

 Ukuran partikel SnO2 dengan x = 0,000 memiliki rata-rata ukuran partikel 5,14 nm dengan 

rentang ukuran 2,67 nm – 7,76 nm. Pada konsentrasi dopan x = 0,005 terjadi peningkatan ukuran 

partikel dengan rata-rata ukuran 5,69 nm dengan rentang ukuran 0,87 nm – 8,72 nm. Pada konsentrasi 

dopan x = 0,025 ukuran partikel mengalami penurunan dengan rata-rata ukuran 5,48 nm dengan 

rentang 2,60 nm – 7,51 nm. Sedangkan pada konsentrasi dopan x = 0,050 mengalami penurunan 

ukuran partikel dengan rata-rata ukuran 2,09 nm dengan rentang 1,01 nm – 3,69 nm. Peningkatan 

rata-rata ukuran partikel pada konsentrasi doping rendah ini sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh 

Uno et al (2014) yang menumbuhkan film SnO2 dengan doping Zn menggunakan teknik spray 

pyrolisis. 

 

b. Karakteristik Morfologi  

 Karaktersitik Morfologi permukaan film dikarakeristik menggunakan Scanning Electron 

Micrsoscope (SEM). Gambar 2(a) memperlihatkan citra film Sn1-2xZnxAlxO2 pada konsentrasi dopan x 

= 0,000 bertekstur garis-garis, sedangkan untuk konsentrasi dopan x = 0,050 (Gambar 2(b)) 

mumpunyai permukaan yang halus dengan dua jenis retakan (crack) dengan ukuran 3,27 μm dan 0,80 

μm dan adanya kawah (cater). retakan dengan ukuran 3,27 μm dihasillkan pada pelapisan sebelumnya 

yang telah tertutupi oleh pelapisan lainnya. sedangkan retakan dengan ukuran 0,80 μm dihasilkan 

pada pelapisan terakhir. Retakan ini disebabkan oleh konsentrasi sol yang cukup tinggi (Sakai dalam 

Miller et al, 2006) dan tingginya laju pemanasan pada saat sintering oleh furnace elektrik (Sing & 

Tirimkudulu, 2007; Kozuka, 2016). Gambar 2(c) menunjukan citra sayatan melintang SEM. Film 

yang ditumbuhkan memiliki ketebalan bervariasi dengan rentang 4,37 μm – 5,00 μm. Menurut Carter 

dan Norton (2007), ketebalan ini dikategorikan sebagai film tebal. 

 
 (a)  (b)  (c) 

 

Gambar 2. Citra morfologi permukaan film pada perbesaran 10000 kali untuk (a) x = 0,000, (b) x = 

0,050, dan (c) gambar sayatan melintang SEM  

   

c. Karakteristik komposisi 

 Karakteristik persebaran dan komposisi bahan penyusun film yang telah ditumbuhkan 

dikarakterisasi menggunakan Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDX) yang bergandengan 

dengan alat uji SEM. Komposisi unsur-unsur penyusun sampel film untuk x = 0,000 diindikasikan 

oleh adanya puncak-puncak energi yang ditunjukkan pada Gambar 3(a). Puncak pada energi 3,44 eV, 

dan 3,68 eV menunjukan emisi energi dari unsur Sn dan puncak pada 0,52 eV menunjukkan emisi 

energi unsur O. Pola sebaran unsur untuk film dengan x = 0,050 oleh Gambar 3(b). Puncak pada 

energi 0,37 eV, 3,44 eV, 3,68 eV, dan 3,94 eV menunjukan spektra dari unsur Sn. Puncak pada 0,52 

eV menunjukkan spektra unsur O. Puncak pada 1,01 eV dan 1,48 menunjukkan unsur dopan Zn dan 

Al. Puncak pada 0,25 eV dan 1,74 eV menunjukkan spektra unsur C dan Si. Adanya unsur C 

mengindikasikan bahwa pelarut tidak menguap sepenuhnya, sedangkan unsur Si merupakan unsur 

penyusun Substrat (SiO2).  



  
Gambar 3.  Grafik EDX penyusun film pada konsentrasi dopan x = 0,000 konsentrasi dopan x = 

0,050 

 

d. Karakteristik Bentuk dan Ukuran Partikel 

 Karakteristik bentuk dan ukuran partikel dikarakterisasi menggunakan TEM. Sampel yang 

dikarakterisasi oleh TEM adalah sampel dengan konsentrasi doping x = 0,050. Partikel yang 

ditumbuhkan berbentuk spherical dengan rentang ukuran 3,72 nm – 6,16 nm. Hasil ini berbeda 

dengan hasil estimasi ukuran partikel dengan formula scherer pada XRD dengan rentang ukuran 

partikel 1,01 nm – 3,69 nm. 

6,06 nm

6,16 nm

5,58 nm

3,72 nm

5,40 nm

 
Gambar 4.  Citra Partikel Sn1-2xZnxAlxO2 

 

 TEM juga dapat digunakan untuk menentukan struktur partikel melalui fiture difraksi elektron 

pada area yang dipilih (Selected Area Diffraction Electron – SAED). Gambar 5(a) menunukkan pola 

difraksi elektron tidak beraturan yang menandakan bahwa beberapa partikel mempunyai struktur 

polikristalin dengan fase rutile tetragonal dengan berbagai orientasi. Pola difraksi ini mirip dengan 

hasil yang diperoleh oleh Zhao et al (2015). Adanya ketidak beraturan spot pada difraksi elektron 

mengindikasikan adanya gangguan kisi oleh dopan Al-Zn yang bersesuaian dengan hasil XRD. 

Gambar 5(b) menunjukkan bahwa beberapa partikel juga mempunyai struktur polikristalin dengan 

fase orthorhombic. Pola difraksi elektron ini mirip dengan pola difraksi film SnO2 yang didoping Cd 

oleh Khallaf et al (2012) yang ditumbuhkan dengan metode Chemical Bath Deposition (CBD). 

Adanya struktur ortorhombic disebabkan oleh adanya distorsi kisi yang disebabkan oleh ion doping 

Zn yang tersubstitusi menggantikan kisi SnO2. Sedangkan gambar 5(c) menunjukkan partikel bersifat 

amorf. Hal ini disebabkan oleh nukleasi dan tumbuh (Nucleation and Growth) kristal film belum 

sempurna karena singkatnya waktu sintering. 



 
 (a)  (b)  (c) 

  

Gambar 5.  Citra Pola Difraksi Elektron Sn1-2xZnxAlxO2 

 

   

e. Karakeristtik Sifa Optik dan Celah Pita Energi 

 Gambar 6(a) dan 6(b) menunjukkan transmitansi dan absorbansi film. Seluruh sampel film 

yang ditumbuhkan terlihat memiliki transmitansi yang rendah (<60%). Penambahan dan peningkatan 

konsentrasi dopan Al-Zn menurunkan transmitansi optik dan meningkatkan absorbansi film. 

Penurunan transmitansi optik disebabkan oleh peningkatan konsentrasi dopan Al sesuai dengan hasil 

yang diperoleh Razeghizadeh et al (2017) dan Doyan et al (2017). Faktor lain yang menyebabkan 

rendahnya transmitansi optik adalah ketebalan film dan kekasaran film yang dihasilkan (Ghdeeb, 

2014). Selain itu, Film dengan permukaan kasar akan meningkatkan transmisi difusif cahaya sehingga 

menurunkan intensitas cahaya menuju detektor spektropotometer UV-Vis sehingga menyebabkan 

error pembacaan transmitansi film. 

 

  
 (a)  (b) 

 

Gambar 6.  Grafik Hubungan panjang gelombang terhadap Transmitansi absorbansi 

 

 Grafik hubungan panjang gelombang dan persentase reflektansi difusif ditunjukkan pada 

gambar 7(a). Dari grafik terlihat bahwa penambahan doping meningkatkan reflektansi difusif film. 

Data reflektansi difusif kemudian diolah untuk menentukan celah pita energi film dengan persamaan 
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dengan h merupakan konstanta planc, v merupakan panjang gelomban cahaya, C adalah tetapan, dan

 F R
 merupakan fungsi Kubelka-Munk yang ditentukan melalui persamaan 
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dengan K merupakan koefisien absorbansi dan s merupakan koefisien hamburan. Grafik kemudian di 

plot menggunakan Tauc plot untuk estimasi celah pita energi seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 

7(b).  

  
Gambar 7.  Grafik Hubungan panjang gelombang dan reflektansi difusif film Grafik hubungan 

foton energi terhadap Kubelka-Munk Function. 

 

 

 Dari ploting diketahui bahwa film yang ditumbuhkan memilik celah pita energi untuk tiap 

doping x = 0,000, x = 0,005, x = 0,025 dan 0,050 masing-masing memiliki celah pita energi 3,47 eV, 

3,67 eV, 3,71 eV, dan 3, 73 eV.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada konsentrasi x = 0,000 

memiliki celah pita energi 3,47 eV. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai celah pita energi 

SnO2 (3,6 eV). hal ini disebabkan oleh film yang cukup tebal (Abdul-Allah, 2014). Penambahan dan 

peningkatan konsentrasi doping Al-Zn meningkatkan celah pita energi SnO2. Hasil ini berbeda dengan 

penambahan doping tunggal Al3+ (Doyan et al, 2017) dan Zn2+ (Doyan et al, 2017). Hal ini 

disebabkan oleh efek Burstein – Moss. Penambahan doping Al-Zn mengakibatkan peningkatan 

konsentrasi hole pada SnO2 yang terakumulasi pada pita valensi sehingga meningkatkan nilai celah 

pita energi yang terukur. 

 

4. KESIMPULAN  
 Dari hasil dan analisis data dapat disimpulkan bahwa penambahan doping Al-Zn tidak 

merubah fase SnO2 sesuai dengan hasil XRD. Hasil SEM menunjukkan bahwa film yang 

ditumbuhkan memiliki morfologi yang halus dengan tekstur bergaris (x = 0,000) dan terdapat adanya 

retakan (x = 0,050). Hasil EDX menunjukkan bahwa unsur-unsur penyusun film tersebar merata 

dengan komposisi sesuai dengan perhitungan. Hasil TEM menunjukkan bahwa partikel film memiliki 

tiga struktur rutile polikristalin tetragonal, ortorhombic dan amorf. Hasil UV-Vis menunjukkan bahwa 

film memiliki transmitansi yang rendah (<60%) dan difusi reflektansi yang tinggi yang 

mengindikasikan bahwa film memiliki permukaan yang kasar. Celah pita energi film meningkat 

seiring penambahan dan peningkatan jumlah dopan. 
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