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FABRIKASI PROTOTYPE DSSC (DYE-SENSITIZED SOLAR CELL)
MENGGUNAKAN KLOROFIL BAYAM (AMARANTHUS HYBRIDUS L.)
SEBAGAI DYE ALAMI
SARROH WIJAYANTI
M0206008
Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Sebelas Maret Surakarta
ABSTRAK
Fabrikasi DSSC (Dye-Sensitized Solar Cell) menggunakan daun bayam
(Amaranthus hybridus L) sebagai dye alami telah dilakukan. Klorofil hasil isolasi
telah dibuat dan mampu menjadi dye pada DSSC dengan uji absorbansi dan uji
kelistrikan pada kondisi gelap dan terang. Dari hasil pengujian menunjukkan
bahwa dye klorofil bayam mampu sebagai fotosensitizer. Pengujian dilakukan
dengan uji karakteristik absorbansi larutan dan lapisan tipis. Uji absorbansi
klorofil bayam pada penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan spektrum
absorbansi pada umumnya yakni muncul dua puncak. Klorofil bayam juga diuji
karakteristik I-Vnya pada kondisi gelap dan terang. Hasil pengujian menunjukkan
klorofil bayam mampu menghasilkan arus listrik dengan grafik membentuk grafik
eksponensial yang merupakan ciri resistansi material organik. Dari hasil isolasi
telah berhasil dibuat divais sel surya tipe DSSC menggunakan TiO2 sebagai
bahan semikonduktor serta klorofil bayam sebagai dye pada DSSC. Dari hasil
fabrikasi divais diuji karakteristik I-Vnya. Hasil pengujian karakteristik I-V pada
divais DSSC menunjukkan grafik linier dibandingkan pengujian pada larutan
klorofil, hal ini dikarenakan pada DSSC terdapat TiO2 yang merupakan bahan
semikonduktor.

Kata kunci : Absorbansi, klorofil bayam, dye, DSSC
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PROTOTYPE FABRICATION DSSC (DYE-SENSITIZED SOLAR CELL)
USING CHLOROPHYLL OF SPINCH (AMARANTHUS HYBRIDUS L.)
AS A NATURAL DYE
SARROH WIJAYANTI
M0206008
Departement of Physics, Mathematics and Natural Sciences Faculty,
Sebelas Maret University, Surakarta

ABSTRACT
Fabrication of DSSC (Dye-Sensitized Solar Cell) has been performed
using spinach leaves (Amaranthus Hybridus L.) as a natural dye. Chlorophyll
resulted from isolation process have been made and capable of being a dye at the
DSSC under absorbance and electrical examinations in dark and light condition.
The examination results show that the dye Chlorophyll is able of being photosensitizer. The examination has been performed using absorbance solution and
thin layer. The absorbance examination of spinach Chlorophyll in this study
shows a consistency in a common absorbance spectrum, in which it is appearance
of two peaks. I-V characteristic of spinach chlorophyll is also examined in dark
and light condition. The experimental results show that spinach chlorophyll is
able to produce an electric current in the form of exponential graph in which it
agrees with the resistance behavior of organic materials. From the isolation
results, a solar cell device DSSC type using TiO2 as a semiconductor material as
well as spinach chlorophyll as a dye are successful made. The resulted
fabrications are also examined its I-V characteristics. The examination results of
DSSC devices show a linear graph compared with examination in chlorophyll
solution, this is due to the use of TiO2 in DSSC devices as a
semiconductor materials.
Key words: Absorbance, chlorophyll of spinach, dye, DSSC
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MOTTO

Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu.
Tetapi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
(QS.Al Baqarah:216)
Seandainya aku tahu yang kita lakukan itu salah, maka itu tidak akan disebut
penelitian, bukan?
(Albert Einstein)
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Beberapa sumber energi terbaharukan disarankan sebagai energi alternatif
untuk mengatasi krisis saat ini diantaranya adalah sumber energi surya, biomass,
angin dan tenaga air. Energi surya untuk negara dengan iklim topis seperti Indonesia
menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan karena sangat menjanjikan.
Salah satunya adalah dari segi kelimpahan di alam serta segi kesehatan seperti
kebersihan, keamanan dan memungkinkan sebagai pembangkit energi di daerah –
daerah terpencil.
Energi surya merupakan koversi dari radiasi matahari menjadi energi listrik
atau disebut sebagai sel fotovoltaik. Radiasi yang dipancarkan sinar matahari
sebenarnya hanya diterima oleh permukaan bumi sebesar 69% dari total energi
pancaran matahari. Meskipun demikian, suplai energi surya dari sinar matahari yang
diterima dibumi sangat besar yakni 2 1017 watt (West, 2003). Jumlah energi sebesar
itu setara dengan 10.000 kali konsumsi energi di seluruh dunia saat ini. Jika 0,1%
permukaan bumi ditutup dengan divais sel surya yang memiliki efisiensi 10% sudah
mampu menutupi kebutuhan energi di seluruh dunia saat ini (Gratzel, 2001).
Kebutuhan yang besar terhadap energi diseluruh dunia membuat para peneliti
berusaha mengembangkan berbagai jenis sel surya dengan efisiensi tinggi.
Pengembangan sel surya ini juga pada teknik fabrikasi yang mudah sehingga
menghemat pengeluaran. Hingga saat ini terdapat beberapa jenis sel surya yang
berhasil dikembangkan oleh para peneliti untuk mendapatkan divais sel surya dengan
efisiensi tinggi serta teknik fabrikasi yang mudah.
Sel surya yang banyak digunakan sekarang ini adalah sel surya berbasis
teknologi silikon yang merupakan hasil dari perkembangan pesat teknologi
semikonduktor elektronik. Walaupun sel surya sekarang didominasi oleh bahan
silikon, namun mahalnya biaya produksi silikon membuat biaya konsumsinya lebih
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mahal dari pada sumber energi fosil. Sel surya yang murah bisa dibuat dari bahan
semikonduktor organik. Hal ini karena semikonduktor organik dapat disintesis dalam
jumlah besar. Meskipun demikian efesiensinya jauh dibawah sel surya silikon. Oleh
karena ini penelitian terhadap material organik sebagai bahan dari sel surya masih
perlu terus dikembangkan (Lehninger, 1982).
Seiring dengan perkembangan nanoteknologi, sel surya generasi ketiga yang
berbasis nanoteknologi mulai dikembangkan. Sistem fotovoltaik generasi ketiga ini
dikembangkan oleh Grätzel pada 1991 dengan sistem ini dinamakan sel surya
pewarna tersintesis atau DSSC (dye-sensitized solar cell) (Halme, 2002). Mekanisme
ini menunjukkan absorbsi optis dan proses pemisahan muatan melalui asosiasi suatu
sensitizer sebagai bahan penyerap cahaya dengan suatu semikonduktor nanokristal
yang mempunyai bandgap lebar (Grätzel, 2003).
DSSC dengan sel surya sintesis dye dikembangkan sebagai konsep alternatif
piranti fotovoltaik konvensional. Banyak studi tentang DSSC yang telah
dikembangkan. Material semikonduktor yang lazim digunakan dalam DSSC adalah
TiO2 (Titanium Oksida) yang memiliki struktur mesopori. Semikonduktor titania
memiliki energi gap sebesar 3,2 eV dan menyerap sinar pada daerah ultraviolet.
Material ini dipilih selain karena memiliki banyak keuntungan diantaranya murah,
pemakaian luas, tidak beracun, serta banyak pula digunakan sebagai bahan dasar
pembuatan produk-produk kesehatan serta sebagai pigmen cat (Grätzel, 2003).
TiO2 yang diaplikasikan pada DSSC harus dipreparasi pada permukaan yang
luas sehingga dye terabsorbsi lebih banyak. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan
photocurrent. Utama lainnya adalah penggunaan dye mampu menyerap spektrum
cahaya yang lebar dan sesuai dengan pita energi TiO2 (Amoa dkk., 2004). Dye dapat
berupa dye alami maupun dye sintetis. Dye alami lebih mudah didapatakn di alam.
Kelompok studi di Jepang telah mencoba lebih dari dua puluh jenis dye alami
dari ekstrak tumbuhan diantaranya adalah kol merah, kunyit, teh hijau, dan
sebagainya. Ekstrak dye atau pigmen tumbuhan yang digunakan sebagai
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fotosensitizer salah satunya berupa ekstrak klorofil (Sasaki dkk, 2008) atau
anthosianin (Wongcharee, 2006).
Pada proses fotosintesis, klorofil berperan sebagai penyerap cahaya dan
mengubahnya menjadi energi kimia yang dibutuhkan pada tumbuhan. Sifat dari
klorofil yang mampu menyerap cahaya merupakan fungsi dari dye pada DSSC.
Fungsi absorbsi cahaya dilakukan oleh molekul dye yang terabsorbsi pada permukaan
TiO2. Dye yang banyak digunakan dan mencapai efisiensi tinggi yaitu jenis
ruthenium complex. Klorofil, sebagai sebuah pigmen utama sebagai fotosensitizer
pada proses fotosisntesis dari tumbuhan hijau, yang memiliki absorbsi maksium pada
panjang gelombang 670 nm. Sehingga klorofil merupakan komponen utama yang
terungkap karakteristik fotosensitizer pada sinar tampak (Amoa dkk, 2003).
Dalam skripsi ini dye alami sebagai sensitizer yang digunakan adalah Daun
Bayam (Amaranthus Hybridus L.) yang memiliki kadar klorofil tinggi. Klorofil ini
akan dikaji mulai dari proses isolasi dye, pengujian karakteristik optik dan I-V dari
dye klorofil, serta pembuatan DSSC.

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat
dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :
1.

Bagaimana mengisolasi klorofil sehingga mampu menjadi dye pada system
DSSC?

2.

Bagaimana kemampuan absorbansi dan karakteristik I-V dari klorofil bayam
yang akan digunakan sebagai dye?

3.

Bagaimana membuat DSSC menggunakan dye klorofil dari isolasi klorofil daun
bayam dan karakteristik I-Vnya?

3
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1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1.

Mengetahui kemampuan fotosensitizer klorofil bayam sehingga dapat dijadikan
sebagai dye.

2.

Membuat DSSC dengan TiO2 sebagai bahan semikonduktor menggunakan hasil
isolasi klorofil sebagai dye.

3.

Mengetahui karakteristik elektrik yang dihasilkan oleh prototipe DSSC dengan
uji karakteristik I-V.

1.4. Batasan Masalah
Penelitian ini diberi batasan sebagai berikut:
1.

Dye pada penelitian ini merupakan isolasi dari klorofil Daun Bayam
(Amaranthus Hybridus L.).

2.

Karakterisasi optik meliputi absorbansi menggunakan Spektrometer UV-Vis dan
karakterisasi I-V dengan two point probe.

3.

TiO2 dilapiskan pada TCO menggunakan metode spin coating pada fabrikasi
DSSC, selanjutnya dilakukan pengujian karakteristik I-V pada DSSC.

1.5. Manfaat Penelitian
Teknologi pembuatan DSSC (Dye-Sensitized Solar Cell) yang dikembangkan
pada penelitian ini bisa menjadi studi awal untuk penelitian lebih lanjut sehingga
menghasilkan sel surya yang mempunyai performansi lebih baik.

4
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1.6. Sistematika Penulisan
Laporan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I

Pendahuluan.

BAB II

Tinjauan Pustaka

BAB III

Metodologi Penelitian

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V

Simpulan dan saran

Pada Bab I dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika
penulisan skripsi. Bab II tentang dasar teori. Bab ini berisi teori yang mendasari
penelitian yang dilakukan. Sedangkan Bab III berisi metode penelitian yang meliputi
waktu, tempat dan pelaksanaan penelitian, alat dan bahan yang diperlukan, serta
langkah-langkah dalam penelitian. Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan analisa
yang dibahas dengan acuan dasar teori yang berkaitan dengan penelitian. Terakhir,
Bab V berisi simpulan dari pembahasan di bab sebelumnya dan saran-saran untuk
pengembangan lebih lanjut dari skripsi ini.

5
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.

Energi Surya

Pancaran matahari merupakan radiasi elektromagnetik yang luar biasa banyak.
Dalam kaitannya dengan sel surya yaitu perangkat pengkonversi radiasi matahari
menjadi listrik, terdapat dua parameter penting dalam energi surya: pertama intensitas
radiasi, yaitu jumlah daya matahari yang datang kepada permukaan per luas area, dan
karakteristik spektrum cahaya matahari (Smestad, 1998). Energi surya terpancar
hingga ke bumi berupa paket-paket energi yang disebut foton. Total kekuatan
radiasinya mencapai 3,83 x 1023 kilowatt (KW). Namun demikian sebagian besar dari
radiasi ini hilang di angkasa.
Jumlah rata-rata sinar matahari di atas atmosfir bumi disebut sebagai solar
constant. Pengukurannya dilakukan oleh beberapa satelit yang menunjukkan bahwa
solar constant bernilai 1368 watt/m2. Intensitas sinar matahari ke bumi bervariasi
karena orbit bumi mengitari matahari adalah elips. Perbedaan intensitas sinar
matahari antara perihelium dan aphelium sekitar 6,7 % hal ini berpengaruh pada
pancaran matahari saat waktu-waktu tertentu.

2.2.

Sel Surya

2.2.1. Umum
Sel surya atau Photovoltaic (PV) cell adalah sebuah peralatan yang mengubah
energi matahari menjadi listrik oleh efek fotovoltaik. Photovoltaic merupakan kajian
bidang teknologi dan riset yang berhubungan dengan aplikasi sel surya sebagai
energi surya. Photovoltaic berasal dari Bahasa Yunani yang merupakan kombinasi
kata light, photo, dan voltaic dari nama Alessandro Volta (Pagliaro, 2008).
Sebagaimana telah diketahui bahwa cahaya tampak maupun yang tidak
tampak memiliki dua buah sifat yaitu berperilaku sebagai gelombang dan dapat
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sebagai partikel yang disebut sebagai foton. Penemuan ini pertama kali diungkapkan
oleh Einstein pada tahun 1905. Energi yang dipancarkan oleh sebuah cahaya dengan
panjang dan frekuensi foton satu gelombang

dirumuskan dengan persamaan :
(2.1)

Dengan h adalah tetapan planks (6.62 10-34 J.s) dan c adalah kecepatan cahaya
vakum (3,00 108 m/s). Persamaan di atas juga menunjukkan bahwa foton dapat
dilihat sebagai partikel energi atau sebagai gelombang dengan panjang gelombang
dan frekuensi tertentu.
2.2.2. Prinsip kerja sel surya
Prinsip kerja sel surya adalah berdasarkan konsep semikonduktor p-n
junction. Sel terdiri dari lapisan semikonduktor doping-n dan doping-p yang
membentuk sambungan (junction) p-n, lapisan antirefleksi, dan substrat logam
sebagai tempat mengalirnya arus dari lapisan tipa-n (elektron) dan tipe-p (hole). Hal
ini dapat dilihat pada struktur sel surya Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur sel surya silikon sambungan p-n (Halme, 2002)
Semikonduktor tipe-n didapat dari silikon yang didoping unsur golongan V
sehingga terdapat kelebihan elektron valensi. Pada sisi lain semikonduktor tipe-p
diperoleh dengan doping unsur golongan III sehingga elektron valensinya defisit satu
dibanding atom sekitar. Ketika dua tipe material tersebut mengalami kontak maka
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kelebihan elektron tipe-n berdifusi ke tipe-p sehingga area doping-n akan bermuatan
positif sedangkan area doping-p akan bermuatan negatif. Medan elektrik yang terjadi
antara keduanya mendorong elektron kembali ke daerah-n dan hole ke daerah-p. Pada
proses ini telah terbentuk sambungan p-n. Dengan menambahkan kontak logam pada
area p dan n maka telah terbentuk dioda.

Gambar 2.2. Cara kerja sel surya silikon (Halme, 2002)
Ketika sambungan disinari foton dengan energi yang sama atau lebih besar
dari lebar pita energi material tersebut akan menyebabkan eksitasi elektron dari pita
valensi ke pita konduksi dan akan meninggalkan hole pada pita valensi. Elektron dan
hole ini dapat bergerak dalam materi sehingga menghasilkan pasangan elektron-hole.
Apabila ditempatkan hambatan pada terminal sel surya, maka elektron dari area-n
akan kembali ke area-p sehingga menyebabkan perbedaan potensial dan arus akan
mengalir. Skema kerja sel surya silikon ditunjukkan pada Gambar 2.2.

2.2.3. Performa Sel Surya
Daya listrik yang dihasilkan sel surya ketika mendapat cahaya diperoleh dari
kemampuan perangkat sel surya tersebut untuk memproduksi tegangan dan arus.
Kemampuan ini direpresentasikan dalam kurva arus tegangan (I-V) ditunjukkan pada
Gambar 2.3.
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Gambar 2.3. Bentuk khusus dari kurva I-V solar cell (Makvart, 2003)
Gambar 2.3 memperlihatkan tegangan open-circuit (Voc), Arus short circuit
Isc, dan Maximum Power Point (MPP), dan arus tegangan pada MPP : Impp,Vmpp.
Ketika sel dalam kondisi short circuit, arus maksimum atau arus short circuit (Isc)
dihasilkan, sedangkan pada kondisi open circuit tidak ada arus yang dapat mengalir
sehingga tergangannya maksimum, disebut tegangan open-circuit (Voc). Titik pada
kurva I-V yang menghasilkan arus dan tegangan maksimum disebut titik daya
maksimum (MPP). Karaktersitik penting lainnya dari sel surya yaitu fill factor (FF),
dengan persamaan (Halme, 2002) :
(2.2)
Dengan menggunakan fill factor maka maksimum daya dari sel surya didapat dari
persamaan (Halme, 2002) :
(2.3)
Sehingga efisiensi sel surya yang didefinisikan sebagai daya yang dihasilkan dari sel
(

) dibagi dengan daya dari cahaya yang datang (

):
(2.4)

Nilai efisiensi ini yang menjadi ukuran global dalam menentukan kualitas
performansi sel surya. Efisiensi dari sel surya tergantung pada temperatur dari sel dan

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

10

yang lebih penting lagi adalah kualitas illuminasi. Misalnya total intensitas cahaya
dan intensitas spektrum yang terdistribusi. Oleh karena itu, standar kondisi
pengukuran harus dikembangkan sejalan dengan pengujian sel surya di laboraturium.
Kondisi standar yang telah digunakan untuk menguji solar sel dengan intensitas
cahaya 1000 W/m2, distribusi spektrum dari pancaran matahari seperti Gambar 2.4,
dan temperatur sel 25oC. Daya yang dikeluarkan solar cell pada kondisi ini adalah
daya normal dari sel, atau modul, dan dicatat sebagai puncak daya (peak watt), Wp
(Halme, 2002).

Gambar 2.4. Spektrum pancaran matahari (Halme, 2002)

2.3.

DSSC (Dye-Sensitized Solar Cell)
2.3.1. Umum

Dye Sensitized Solar Cell (DSSC), sejak pertama kali ditemukan oleh
Professor Michael Gratzel pada tahun 1991, telah menjadi salah satu topik penelitian
yang dilakukan intensif oleh peneliti di seluruh dunia. DSSC bahan disebut juga
terobosan pertama dalam teknologi sel surya sejak sel surya silikon.
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Penemuan Gratzel tersebut berhubungan dengan penerapan prinsip efisiensi
kompleks ruthenium untuk mengaktifkan semikonduktor oksida, yang sangat sensitif
di daerah cahaya tampak (visible region). DSSC terdiri dari sebuah elektrode kerja,
sebuah counter electrode dan sebuah elektrolit. Zat warna dari komleks ruthenium
melekat pada pori nanokristal dari film semikonduktor, misalnya TiO2 yang
merupakan elektroda kerja. Sebuah kaca konduktif platina sebagai counter electrode
dan larutan I3-/I- sebagai elektrolit (Halme, 2002). DSSC atau Sel Gratzel ini sangat
menjanjikan karena dibuat dengan material dengan biaya murah dan pembuatannya
tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Efisiensi DSSC dengan bahan organic
terdiri dari ruthenium (II) polypyridyl complex seperti N3 dye mencapai 10%
(Gratzel, 2003).
2.3.2. Prinsip Kerja DSSC
Pada susunan paling sederhana pada DSSC terdiri dari kaca konduktif
transparan dilapisi dengan nanocristalline TiO2 (nc-TiO2), molekul dye berkait
dengan permukaan nc-TiO2, sebuah electrolyte seperti I-/I3-, dengan illuminasi pada
sel mampu menghasilkan tegangan dan arus (Halme,2002).

Gambar 2.5. Struktur dan komponen DSSC (Halme, 2002)
Absorbsi cahaya dari DSSC dilakukan oleh molekul dye dan separasi muatan
oleh injeksi elektron dari dye pada TiO2 di permukaan elektrolit semikonduktor.
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Dengan struktur pori yang nano maka permukaan dari TiO2 menjadi luas sehingga
memperbanyak dye yang terabsorbsi dan akan meningkatkan efisiensi Meskipun
hanya selapis dye, dapat mengabsorbsi kurang dari 1% dari cahaya yang datang
(O’Regan dan Gratzel, 1991). Saat penyusunannya, molekul dye menjadi sebuah
lapisan dye yang tebal. Lapisan tersebut mampu meningkatkan kemampuan optis
DSSC. kontak langsung antara molekul dye dengan permukaan elektrode
semikondutor dapat memisahkan muatan dan berkontribusi pada pembangkit arus.
Prinsip kerja DSSC digambarkan dengan Gambar 2.6. Pada dasarnya prinsip
kerja dari DSSC merupakan reaksi dari transfer elektron. Proses pertama dimulai
dengan terjadinya eksitasi elektron pada molekul dye akibat absorbsi foton. Elektron
tereksitasi dari ground state (D) ke excited state (D*).
(2.5)
Elektron dari exited state kemudian langsung terinjeksi menuju conduction
band (ECB) titania sehingga molekul dye teroksidasi (D+). Dengan adanya donor
elektron oleh elektrolit

maka molekul dye kembali ke keadaan awalnya (ground

state) dan mencegah penangkapan kembali elektron dye yang teroksidasi.
(2.6)

Gambar 2.6. Skema Kerja dari DSSC (Sastrawan, 2006)
Setelah mencapai elektrode TCO, elektron mengalir menuju counter-elektroda
melalui rangkaian eksternal. Dengan adanya katalis pada cunter-elektroda, elektron
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diterima pada proses sebelumnya, berkombinasi dengan elektron membentuk iodide
.
(2.7)
Iodide ini digunakan untuk mendonor elektron kepada dye yang teroksidasi,
sehingga terbentuk suatu siklus transport elektron. Dengan siklus ini terjadi konversi
langsung dari cahaya matahari menjadi listrik.
2.3.3. Material DSSC
2.3.3.1.

Substrat

Substrat yang digunakan pada DSSC yaitu jenis TCO (Transparent
Conductive Oxide) yang merupakan kaca transparan konduktif. Material substrat itu
sendiri berfungsi sebagai badan dari sel surya dan lapisan konduktifnya berfungsi
sebagai tempat muatan mengalir. Material yang umumnya digunakan yaitu flourinedoped tin oxide (Sn:F atau FTO) dan Indium Tin Oxide (ITO) hal ini dikarenakan
dalam proses pelapisan material kepada substrat, diperlukan proses sintering pada
temperatur 400o-500oC dan kedua material tersebut merupakan pilihan yang cocok
karena tidak mengalami defect pada range temperatur tersebut.
2.3.3.2.

Lapisan TiO2
TiO2 merupakan bahan semikonduktor yang bersifat inert, stabil terhadap

fotokorosi dan korosi oleh bahan kimia (Hoffmann, 1995). Aplikasi TiO2 sebagai
semikonduktor telah banyak dilaporkan. Berbagai metode dilakukan dalam aplikasi
pemanfaatan TiO2 pada DSSC diantaranya Wang dkk (2007) melaporkan
penelitiannya tentang preparasi TiO2 dengan metode Micro-Plasma Oxidation
(MPO), Menzies dkk (2005) dengan metode sintesa sol-gel.
Lapisan TiO2 memiliki bandgap yang tinggi (>3 eV) dan memiliki transmisi
optik yang baik. Penggunaan TiO2 diantaranya untuk manufaktur elemen optik.
Selain itu TiO2 berpotensial pada aplikasi divais elektronik seperti DSSC, sensor gas,
dan lain-lainnya (Marchad, 2004).

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

14

TiO2 dengan struktur nanopori yaitu ukuran pori dalam skala nano akan
menaikan kinerja sistem karena struktur nanopori mempunyai karakteristik luas
permukaan yang tinggi sehingga akan menaikan jumlah dye yang teradsorp yang
implikasinya akan menaikan jumlah cahaya yang terabsorb.
2.3.3.3.

Dye

Fungsi absorbsi cahaya dilakukan oleh molekul dye yang terabsorbsi pada
permukaan TiO2. Dye yang umumnya digunakan dan mencapai efisiensi paling tinggi
yaitu jenis ruthenium complex. Walaupun DSSC menggunakan ruthenium complex
telah mencapai efisiensi yang cukup tinggi, namun dye jenis ini cukup sulit untuk
disintesa dan ruthenium complex komersil berharga mahal.
Sebuah kelompok studi di Jepang, telah mencoba lebih dari dua puluh jenis
dye alami dari ekstrak tumbuhan sebagai fotosensitiser pada sistem sel surya ini,
diantaranya adalah kol merah, kunyit, teh hijau, dan sebagainya. Kelompok lain dari
brazil, juga intensif mengembangkan sel surya berbasis dye alami, selain itu (Smestad
dkk. 1998) juga telah menguji beberapa jenis berry seperti strawberry dan blackberry
sebagai fotosensitizer pada sistem sel surya tersensitisasi dye. Ekstrak dye atau
pigmen tumbuhan yang digunakan sebagai fotosensitizer berupa ekstrak klorofil
(Amoa dkk., 2003), karoten (Wang dkk.,2006) atau antosianin (Wongcharee dkk.,
2006).
2.3.4. Klorofil sebagai dye
Klorofil adalah pigmen utama yang berfungsi menyerap cahaya dan
mengubahnya

menjadi

energi

kimia

yang

dibutuhkan

dalam

mereduksi

karbondioksida menjadi karbohidrat dalam proses fotosintesis. Klorofil merupakan
komponen yang menarik sebagai fotosensitizer pada daerah visible (Amoa, 2003). Zat
ini terdapat pada kloroplas dalam jumlah banyak serta mudah diekstraksi ke dalam
pelarut aseton (Harborne, 1996).
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Krolofil memiliki struktur klorofil seperti ditunjukkan pada Gambar 2.7
mengandung satu inti porfirin dengan satu atom Mg yang terikat kuat ditengah, dan
satu rantai dihidrokarbon panjang tergabung melalui gugus asam karboksilat.

Gambar 2.7. Mg terdapat pada struktur molekuler klorofil (Poruka dalam
skripsi Arrohmah, 2007)

Gambar 2.8. Spektrum absorbsi klorofil a dan klorofil b (Poruka dalam skripsi
Arrohmah, 2007)
Pengubahan energi radiasi matahari (cahaya) menjadi energi kimia terjadi
mula-mula karena eksitasi rangsangan elektron. Ini dapat diartikan secara sederhana
dengan pemindah elektron dari orbit dasar (paling dekat dengan inti) ke orbit 1 atau 2
yang menjadi inti. Atom berada pada keadaan paling stabil bila elektron menempati
shell (garis orbit) yang paling dekat dengan inti (keadaan energi paling kecil atau
posisi dasar elektron).
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Karena garis orbit tempat mengorbitnya sangat definit, hanya gelombang
cahaya dengan kandungan energi (kuanta atau foton) tertentu yang dapat
menghasilkan transisi elektron. Kuanta cahaya yang memiliki energi yang lebih besar
atau lebih rendah tidak efektif. Cahaya biru dan merah dari sinar matahari merupakan
yang paling efektif menghasilkan transisi elektron. Hanya gelombang cahaya tertentu
yang aktif dalam proses fotosintesis. Bagian radiasi yang aktif dalam fotosintesis
yang dikenal dengan istilah photosynthetic active radiation (PAR) adalah cahaya
nampak yang terletak pada panjang gelombang 400-700 nm ditunjukan pada Gambar
2.7.
2.3.5. Fabrikasi DSSC
Cara

paling

umum

dalam

fabrikasi

DSSC

di

laboratorium

yaitu

menggabungkan dua kaca dengan lapisan yang berbeda dengan struktur sandwich,
sebagai substrat dan superstrat, yang salah satunya yaitu lapisan TiO2 dimana cahaya
masuk dan yang lainnya yaitu counter-electrode yang dilapisi katalis contohnya
platina. Untuk meminimalisasi biaya produksi pada skala massal, satu sel bisa
dideposisikan secarqa langsung antara kaca dengan luas permukaan yang tinggi.

Gambar 2.9. Struktur DSSC menggunakan SnO2 (Wang, 2007)
Selain itu Kay dan Gratzel (1996) mengembangkan tiga lapisan struktur sel
monolithic (Gambar 2.8), untuk mengadaptasi proses produksi sel surya lapisan tipis
sehingga lebih mudah mencapai tahap komersialisasi. Pada struktur monolithic,
semua lapisan dari sel dapat dideposisikan masing-masing diatas yang lainnya pada
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satu kaca yang dilapisi TCO, sedangkan satu kaca lain yang berlawanan hanya
berfungsi sebagai pelindung dan enkapsulasi.

Gambar 2.10. Struktur Sandwich DSSC (Halme, 2002).
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Material Jurusan Fisika dan
Laboratorium Pusat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Penelitian dimulai dari bulan Maret 2010 sampai Juni 2010.
Pengukuran nilai absorbansi dilaksanakan di Laboratorium Pusat jurusan Biologi
MIPA Universitas Sebelas Maret Surakarta, sedangkan uji I-V gelap terang
dilaksanakan di Laboratorium Pusat jurusan Fisika MIPA Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
3.2.

Alat dan Bahan

3.2.1. Alat Penelitian
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah
1.

Tabung erlenmeyer 250 ml digunakan pada proses ekstrkasi sebagai wadah.

2.

Corong 1 buah untuk mempermudah menuangkan larutan pada wadah lain.

3.

Kolom kromatografi 2 buah untuk memisahkan menjadi 4 sampel.

4.

UV-Visible Spectrophotometer 1601 PC, untuk mengukur absorbansi larutan
ekstraksi.

5.

Two Point Probe Keithley type 6517 A, sebagai sumber tegangan dalam
pengukuran konduktivitas larutan klorofil.

6.

Neraca digital spesifikasi Neraca XY-200A merk Aslep, untuk menimbang
bahan-bahan yang akan diekstrak.

7.

Multimeter digunakan untuk mengukur arus yang melalui larutan klorofil
pada saat pengukuran konduktivitas.

8.

Spinner sebagai alat pembuatan lapisan tipis dengan metode spin coating.

9.

Vortex stirrer, untuk mengaduk larutan dalam tabung reaksi.

10.

Ultrasonic cleaner, untuk membersihkan kaca preparat.

11.

Illuminator sebagai sumber cahaya.
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12.

Luxmeter, untuk mengukur intensitas cahaya.

13.

Kabel penghubung

14.

Gelas ukur 10 ml

1 buah

15.

Gelas ukur 50 ml

4 buah

16.

Pipet tetes plastik

4 buah

17.

Pipet tetes panjang

1 buah

18.

Pinset bahan plastik

1 buah

19.

Pinset bahan logam

1 buah

3.2.2. Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah:
1.

Daun bayam segar dari jenis Amaranthus Hybridus

2.

Aceton, sebagai pelarut pigmen klorofil daun.

3.

Benzena digunakan pada proses kromatografi.

4.

Almunium dengan ketebalan 0,1 mm sebagai elektroda.

5.

Kertas saring Whatman no.42, untuk menyaring larutan ekstrak.

6.

Tissue sebagai bahan pembersih.

7.

Glass wool

8.

TiO2 dalam bentuk larutan sebagai bahan semikonduktor pada DSSC.
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3.3.

Diagram Penelitian

Secara umum alur penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1.
Persiapan

Ekstraksi

Isolasi dye
klorofil

Kromatografi
Didapatkan larutan
dye klorofil

Pembuatan lapisan
tipis dengan spin
coating

Fabrikasi DSSC

Karakterisasi dasar
Absorbansi

Karakterisasi grafik absorbansi

Variasi
kecepatan

Variasi lama
waktu putar

Dengan strukutur divais
Substrat
SnO2
Dye klorofil bayam

Pengujian
karakteristik I-V

I-V

TiO2
SnO2
Substrat

Analisa dan
kesimpulan
Gambar 3.1. Diagram alir penelitian
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3.3.1. Persiapan
Persiapan ini meliputi persiapan dan pembersihan alat-alat untuk ekstraksi
maupun kromatografi. Proses persiapan untuk ekstraksi dilakukan dengan
pembersihan alat berupa mortar, Tabung Erlenmeyer, serta corong. Proses persiapan
kromatografi yakni menyiapkan alat berupa kolom kromatografi. Alat-alat tersebut
dibersihkan dengan metanol.
Selain proses persiapan ekstraksi dan kromatografi dilakukan pula
pembersihan kaca preparat untuk pengujian sampel dengan ultrasonic cleaner seperti
ditunjukkan pada gambar 3.2. Pembersihan kaca substrat menggunakan ultrasonic
cleaner agar kaca terbebas dari material-material yang tidak mampu dibersihkan
dengan air saja. Kaca yang bersih mempengaruhi hasil pengujian dari sampel yang
akan dilapiskan pada kaca substrat.

Gambar 3.2. Pembersihan kaca preparat dengan ultrasonic cleaner
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3.3.2. Isolasi Dye Klorofil
3.3.2.1.

Ekstrakasi Bayam

Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari campurannya dengan pembagian
sebuah zat terlarut antara dua pelarut yang tidak dapat tercampur untuk mengambil
zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut yang lain.
Ekstraksi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Larutan aceton disiapkan dengan gelas ukur.
2. Daun bayam kering ditimbang dengan neraca digital.
3. Daun bayam yang sudah ditimbang kemudian dihaluskan dengan mortar.
4. Daun yang sudah halus dilarutkan dengan aceton ke dalam tabung erlenmeyer.
5. Larutan ekstrak tersebut kemudian diaduk menggunakan pengaduk vortex
stirrer pada kecepatan 100 rpm sampai semua daun larut.
6. Larutan disaring dengan kertas saring whatman no. 42 supaya sisa daunnya
teringgal.
3.3.2.2.

Kromatografi

Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan
pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen
(berupa molekul) yang berada pada larutan. Sebagai fase gerak dalam penelitian ini
adalah klorofil yang dimurnikan dan sebagai fase diam adalah silica gel. Proses
kromatografi ditunjukkan pada Gambar 3.3.
Langkah langkah kromatografi sebgai berikut :
1.

Kertas saring dipasang di dasar tabung kolam, glass wool diletakkan di atas
kertas saring, kemudian dilapisi kertas saring.

2.

Benzena ditungkan ke dalam kolom kromatografi.

3.

Silica gel dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai gelembung
dalam campuran benzena dan silica gel berkurang.
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4.

Larutan klorofil kemudian dituangkan dalam kolom kromatografi ditunggu
hingga klorofil yang dalam penelitian ini berwarna hijau turun sampai ujung
kolom dan terpisah dalam 4 warna yang berbeda.

5.

Masing-masing sampel warna ditandai dengan X1 yang merupakan larutan
dengan warna hijau pekat yang turun pertama kali, X2 merupakan cairan
berikutnya yang didapatkan pada proses penetesan saat kromatografi ditandai
dengan X2, sampel ketiga memiliki warna hijau sangat muda ditandai dengan
X3, dan sampel terakhir yang didapatkan dengan warna kuning ditandai
dengan X4.

6.

Klorofil yang terpisah-pisah menjadi beberapa sampel ditampung dalam
wadah yang berbeda. Kandungan klorofil larutan tersebut diukur dengan
absorbansinya dengan Spectrometer UV-VIS Shimadzu 1601 PC.

Gambar 3.3. Kolom kromatografi dan statif

3.3.3. Karakterisasi Dye klorofil
3.3.3.1.

Karakteristik absorbansi klorofil dalam bentuk larutan

Hasil kromatografi dalam bentuk larutan diuji absorbansinya dengan
Spektrometer UV-Vis. Spektrometer UV-Vis ditunjukkan pada Gambar 3.5.
Pengujian larutan klorofil dilakukan untuk mengetahui kemampuan absorbansi pada
setiap sampel yang dihasilkan dari proses isolasi klorofil.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

24

Semua sampel diuji untuk mengetahui spektrum masing-masing sampel.
Larutan dimasukkan pada kuvet hingga kuvet terisi minimal tigaperempat dari kuvet.
Pembanding sampel adalah aceton, aceton merupakan pelarut saat dibuat ekstrak
klorofil. Hasil absorbansi dari semua sampel kemudian dibandingkan dengan klorofil
dalam bentuk lapisan tipis.
3.3.3.2.
Semua

Karakteristik absorbansi klorofil dalam bentuk lapisan tipis
Klorofil yang telah didapatkan dalam 4 warna kemudian dibuat

lapisan tipis dengan metode spin coating. Kaca subtrat yang sudah dibersihkan
dengan ultrasonic cleaner diletakkan di piringan spin coating. Setelah siap kaca
subtrat ditetesi dengan larutan yang telah diisolasi menjadi beberapa sampel. Untuk
mengetahui optimasi lapisan tipis maka dilakukan variasi kecepatan putar dan lama
waktu putar. Variasi kecepatan dilakukan pada 1500 rpm, 2500 rpm, 3250 rpm
dengan lama waktu putar 60 detik. Pada kecepatan 1500 rpm kemudian dilakukan
variasi lama waktu putar pada 60 detik, 120 detik dan 180 detik. Pelapisan pada kaca
subtrat dilakukan sebanyak 3 kali diusahakan merata pada setiap permukaan substrat
seperti Gambar 3.4 .
Setelah dilakukan spin coating pada kecepatan tertentu selama waktu yang
telah ditentukan, substrat dipanaskan pada suhu 100

selama 5 menit. Proses

pemanasan dilakukan untuk hidrolisis untuk mengurangi kadar air dalam lapisan
tipis. Proses optimalisasi lapisan tipis dilakukan dengan tiga kali proses spin coating.

Gambar 3.4. Pembuatan lapisan tipis dengan metode spin coating
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Setelah didapatkan lapisan tipis hasil variasi kecepatan dan lama waktu putar,
lapisan diuji absorbansinya dengan Spektrometer UV-Visible Shimadzu 1601 PC.
Langkah awal melakukan UV-Vis yaitu menghidupkan mesin Spectrometer UVVisible Shimadzu 1601 PC dan komputer dengan cara menekan tombol On pada
mesin. Pada program dipilih parameter abs yang artinya absorbansi. Sebelum
melakukan proses pengukuran absorbansi dilakukan baseline terlebih dahulu.
Baseline saat pengukuran larutan dilakukan dengan meletakkan kuvet berisi aceton.
Setelah baseline selesai maka dilakukan pengukuran pada lapisan tipis dari semua
sampel.
Saat pengukuran lapisan tipis proses baseline dilakukan dengan meletakkan
kaca preparat yang belum terdapat lapisan tipis pada kedua holder. Baseline
dilakukan pada panjang gelombang 300 – 800 nm, lebar celah 1,0 dan interval
sampling 1,0. Kemudian mengganti salah satu kaca preparat yang telah terdapat
lapisan tipis klorofil.

Gambar 3.5. Spectrometer UV-Visible Shimadzu 1601 PC dan komputer
3.3.3.3.

Karakteristik I-V Larutan Klorofil

Pengukuran karakteristik I-V larutan dapat dilakukan dengan mengalirkan
arus pada dua elektroda. Kedua elektroda tersebut dicelupkan ke dalam larutan
klorofil sehingga jika Keithley dihidupkan, arus akan mengalir pada larutan tersebut.
Pengukuran resistansi larutan klorofil dilakukan dengan menggunakan metode dua
titik (two point probe).
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Berdasarkan hukum ohm, nilai resistansi bergantung pada kuat arus yang
terukur melalui Amperemeter dan tegangan yang terukur oleh Voltmeter. Hukum
ohm dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut:

V = IR
R merupakan resistansi dalam Ω, V adalah tegangan dalam volt dan I adalah arus
listrik yang mengalir dalam ampere (A). Skema pengukuran ditunjukkan pada
Gambar 3.6.
S

A

v

Gambar 3.6. Skema pengukuran karakteristik I-V larutan klorofil
Dalam metode ini digunakan Keithley 6517 A dalam rangkaian dengan tahapan
sebagai berikut:
a. Merangkai alat percobaan sesuai dengan skema diatas.
b. Menyalakan Keithley kemudian mengatur arus dalam satuan µA.
c. Menekan tombol operate pada Keithley 6517 A.
d. Menaikkan tegangan sumber sekaligus mencatat arus yang terukur dan
tegangan yang terukur pada multimeter.
A merupakan amperemeter yang digunakan untuk mengukur besarnya arus
yang mengalir melalui larutan klorofil dirangkai secara seri, V merupakan voltmeter
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yang dirangkai secara paralel digunakan untuk mengukur besarnya tegangan dan S
adalah Keithley sebagai sumber arus. Skema pengukuran resistansi diatas dilakukan
dengan mengabaikan tahanan dalam alat ukur.

3.3.4. Pembuatan DSSC
Secara umum alur pembuatan DSSC pada penelitian ini ditunjukkan pada
Gambar 3.7.
Deposisi TiO2 ke kaca konduktif
(SnO2 ) dengan spin coating

Pembuatan skruktur
kaca konduktif berlapis TiO2
dengan kaca konduktif

Menyisipkan dye diantara dua
kaca konduktif

Pengujian Karakteristik elektrik
DSSC

Gambar 3.7. Alur tahapan pembuatan DSSC

a.

Deposisi TiO2 ke kaca konduktif dengan metode spin coating
Kaca konduktif SnO2 diletakkan pada alat spin coating. Selanjutnya, kaca

konduktif tersebut ditetesi TiO2 sampai merata di seluruh permukaan kaca. Setelah
merata diseluruh permukaan alat, kemudian alat diatur pada kecepatan 1500 rpm serta
menyiapkan timer dan pemanas diatur pada suhu 200 .
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Alat dinyalakan dan kaca diputar selama 60 detik kemudian dipanaskan
selama 5 menit. Pembuatan lapisan tipis dilakukan dengan 3 kali pelapisan agar
hasilnya merata pada kaca konduktif.

b.

Pembuatan Struktur Kaca konduktif berlapis TiO2 dan deposisi dye
Kaca konduktif yang telah dilapisi dengan lapisan tipis TiO2 yang merupakan

elektroda kerja digabungkan dengan kaca konduktif yang tidak dilapisi dengan TiO2
(elektroda lawan). Penggabungan direkatkan dengan penjepit kertas pada kedua
sisinya. Kemudian diantara keduanya ditetesi dye klorofil. Struktur DSSC dibuat
seperti Gambar 3.8.

SnO2

TiO2 dan dye (klorofil)
SnO2

Gambar 3.8. Struktur DSSC pada penelitian ini
Kontak pada DSSC dibuat dengan menggunakan penjepit buaya pada tepi
elektroda lawan dan elektroda kerja seperti pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9. Kontak pada konstruksi sel surya
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3.3.5. Pengujian karakteritik I-V DSSC
Pengujian DSSC dengan hubungan I-V saat kondisi gelap dan terang. Hal ini
akan menunjukkan ada tidaknya sifat fotokonduktivitas DSSC. Pada kondisi terang
DSSC diiluminasi dengan illuminator sebesar 1050 lux. Pengukuran intensitas cahaya
dengan luxmeter. Pengukuran dilakukan dengan memberikan tegangan pada
elektrode dan menghasilkan arus pada setiap kenaikan tegangan. Skema pengujian
ditunjukkan pada Gambar 3.10.
S

DSSC

A

v

Gambar 3.10. Skema pengujian I-V pada divais DSSC
Gambar saat pengujian pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.11.
divais diberi cahaya dengan illuminator.

Gambar 3.11. Pengujian I-V divais DSSC pada kondisi terang

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
30

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
DSSC menggunakan klorofil bayam telah dibuat di Laboratorium Material
Jurusan Fisika FMIPA UNS. Penelitian ini meliputi isolasi dye klorofil, pengujian
karakteristik sifat optik pada dye dan TiO2, serta pengujian karakteristik sifat
listrik larutan klorofil dan I-V DSSC. Isolasi klorofil bayam dengan ekstraksi dan
dilanjutkan kromatografi. Karakteristik sifat optik klorofil berupa larutan dan
lapisan tipis klorofil menggunakan Spectrometer UV-Vis di Sub Lab. Biologi.
Karakteristik sifat listrik larutan klorofil berupa uji I-V menggunakan metode two
point probe. Setelah pengujian karakteristik dasar dari dye maka dilakukan
fabrikasi DSSC.
4.1.

Isolasi Dye Klorofil

Pada penelitian ini telah dilakukan isolasi dye klorofil bayam. Bayam yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan bayam yang memiliki daun yang lebar
serta berumur 30 hari. Bayam yang digunakan merupakan jenis Amaranthus
Hybridus L. Proses isolasi terdiri dari porses pembuatan larutan ekstraks
kemudian dilakukan proses kromatografi.
Dalam pembuatan larutan ekstraks bayam menggunakan aceton. Aceton
memiliki sifat polar, artinya aceton tidak dapat bereaksi dengan komponenkomponen lainnya yang diisolasi. Aceton juga lebih selektif, selektif yaitu hanya
mengisolasi atau melarutkan zat-zat yang diinginkan dan mempunyai titik didih
rendah.
Larutan yang telah didapatkan dari hasil ekstraksi kemudian dilanjutkan
proses kromatografi. Hasil kromatografi dari penelitian ini didapatkan 4 warna
yang berbeda seperti pada Gambar 4.1 yang nantinya akan disebut X1, X2, X3 dan
X4.
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X4
X3
X2
X1

Gambar 4.1. Perbedaan warna hasil proses kromatografi
Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa warna hijau tua merupakan warna
yang pertama dihasilkan dari proses kromatografi. Warna hijau pada penelitian ini
disimbulkan dengan X1. Warna kedua yang didapatkan pada proses kromatografi
adalah warna hijau dinyatakan dengan X2. Selanjutnya warna ketiga dihasilkan
dari kromatografi adalah hijau muda dinyatakan X3 dan warna keempat adalah
warna kuning dinyatakan dengan X4.
Hasil yang diperlihatkan Gambar 4.1 merupakan hasil kromatografi
sehingga larutan ekstraks dapat dibedakan menjadi 4 warna. Perbedaan ini
menunjukkan sampel klorofil terlarut. Akhirnya, pengujian dilakukan pada ke-4
sampel klorofil yakni X1, X2, X3 dan X4 untuk diketahui sampel klorofil terbaik
guna aplikasi DSSC.

4.2.

Sifat Optik Dye

4.2.1. Absorbansi larutan dye klorofil bayam
Absorbansi merupakan kuantitas yang menyatakan kemampuan bahan
dalam menyerap (mengabsorbsi) cahaya. Senyawa organik mampu mengabsorbsi
cahaya sebab senyawa organik mengandung elektron valensi yang dapat dieksitasi
ke tingkat energi yang lebih tinggi. Salah satu senyawa organik tersebut adalah
klorofil.
Karakteristik absorbansi klorofil dalam mengabsorbsi ini menjadi hal yang
penting dalam pemanfaatannya, yaitu sebagai dye pada sistem DSSC. Oleh karena
itu perlu dilakukan uji absorbansi hasil isolasi klorofil bayam. Dengan mengetahui
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karakteristik absorbansi klorofil bayam, maka fungsional klorofil dye pada sistem
DSSC dapat dikonfirmasi.
Setelah diperoleh hasil isolasi klorofil dalam empat sampel maka klorofil
diuji dengan Spectrometer UV-Vis pada panjang gelombang 300-800 nm. Pada
rentang panjang gelombang tersebut, klorofil secara alami efektif menyerap
cahaya pada cahaya tampak saat berlangsungnya proses fotosintesis. Hasil
absorbansi keempat sampel klorofil hasil isolasi bayam ditunjukkan pada Gambar
4.2.
Proses pengujian absorbansi dye klorofil pada empat warna diawali dengan
proses baseline pada spektrometer. Proses ini bertujuan untuk mengurangi
pengaruh aceton sebagai pelarut pada ekstrak bayam sehingga hanya spektrum
absorpsi dari zat terlarut saja yang terukur. Selanjutnya setelah proses baseline,
dilakukan pengujian absorpsi dye klorofil bayam.
4.0
3.5
3.0

Absorbansi

2.5

X1
X2
X3
X4

2.0
1.5

1.0
Gambar 4.2.
Grafik absorbansi larutan klorofil bayam semua sampel.
0.5
Gambar 4.2
memperlihatkan grafik absorbansi sebagai fungsi dari panjang
0.0
gelombang. Teramati
dengan jelas karakteristik dua puncak absorbansi hasil
400

450

500

550

600

650

700

750

800

Panjang
Gelombang
(nm)
eksperimen yang konsisten dengan
spektrum
absorbansi
klorofil standar seperti

ditunjukkan pada Gambar 2.8.
Hasil pengujian tersebut memperlihatkan bahwa puncak pertama absorbsi
pada X1, X2 dan X3 terjadi pada rentang panjang gelombang yang sama yakni
450-500 nm dan puncak kedua pada panjang 650-700 nm. Sedangkan X4 terjadi
puncak absorbansi pada rentang panjang gelombang 400-440 nm dan puncak
kedua adalah pada rentang panjang gelombang 650-780 nm. Nilai puncak
absorbansi pada setiap warna larutan klorofil ditunjukkan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Nilai puncak absorbansi larutan klorofil
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Sampel

Panjang
Gelombang (nm)
470
658
468
661
460
663
415
664

X1
X2
X3
X4

Absorbansi
3,6123
2,6021
3,6123
2,5518
3,4362
2,4507
1,1809
0,4941

Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa panjang gelombang maksimum
setiap sampel memiliki kemampuan absorbansi yang berbeda. Hal ini
dapat diketahui dari nilai absorbansi setiap sampel. Setiap sampel memiliki
puncak absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Pada X1
absorbansi sebesar 2,6021 pada

658 nm dan 470 nm dengan absorbansi

sebesar 3,6123. Sampel X2 memperlihatkan
sebesar 2,5518 dan

memiliki

pada 661 nm dengan absorbansi

pada 468 nm sebesar 3,6123. Kedua sampel ini memiliki

nilai absorbansi yang sama pada puncak kedua dengan panjang gelombang yang
hampir sama yakni 470 nm dan 468 nm. Hal ini menunjukkan sampel X1 dan
sampel X2 memiliki kadar klorofil yang hampir sama.
Pada X3 terjadi puncak absorbansi lebih rendah dari pada X1 dan X2.
Puncak pertama dengan panjang gelombang 663 nm nilai absorbansinya sebesar
2,4507 sedangkan puncak kedua pada 460 nm nilai absorbansinya sebesar 3,4362.
Pada sampel ini menunjukkan kemampuan absorbansi yang lebih rendah
dibanding sampel pertama dan kedua. Kemampuan absorbansi yang menurun
karena kadar klorofil sampel ketiga lebih rendah dibanding X1 dan X2.
Sampel keempat juga memperlihatkan penurunan puncak absorbansi yang
jauh lebih rendah dari pada X1, X2 dan X3. Warna pada sampel keempat atau X4
adalah warna kuning. Sampel ini menyerap cahaya lebih sedikit dibandingkan
dengan sampel lainnya. Hal ini dikarenakan kandungan klorofil pada sampel ini
lebih

sedikit

dibandingkan

sampel

sebelumnya.

Meskipun

kemampuan
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mengabsorbsinya rendah namun pada sampel ini muncul konsistensi yakni dua
puncak pada spektrum absorbansinya.
Kadar klorofil setiap bahan berbeda sehingga kemampuan mengabsorbsi
pada setiap sampel juga berbeda. Dari berbagai uji absorbansi sampel dalam
bentuk larutan didapatkan bahwa absorbansi paling tinggi dari klorofil bayam
pada penelitian ini dimiliki oleh X1 dan X2. Absorbansi terendah dimiliki oleh
sampel keempat atau X4.
4.2.2. Absorbansi Lapisan tipis Dye Klorofil Bayam
Hasil pengujian absorbansi yang telah ditunjukkan pada Gambar 4.2
kemudian diuji kembali dalam bentuk lapisan tipis. Pengujian dalam bentuk
lapisan tipis ini bertujuan untuk mengetahui kestabilan dye dalam bentuk larutan
dan padatan atau lapisan tipis.
Proses pembuatan lapisan tipis dengan metode spin coating melalui
beberapa tahap yakni diputar pada kecepatan tertentu dan dipanaskan pada suhu
tertentu. Proses pembuatan diawali dengan meneteskan larutan pada substrat.
Larutan diteteskan sebanyak 3 kali kemudian diputar pada kecepatan tertentu.
Mula-mula putaran spin coating belum mengalami kestabilan, pada proses awal
ini larutan terlempar dari substrat disebabkan gaya sentripetal dari kecepatan putar
yang telah ditentukan. Proses selanjutnya adalah keadaan kecepatan putar
yang konstan sehingga terjadi evaporasi. Pada proses evaporasi ini lapisan tipis
terbentuk. Setelah diputar pada kecepatan putar dan waktu putar tertentu, lapisan
tipis dipanaskan menggunakan vortex stirrer. Pamanasan pada pada suhu tertentu
bertujuan untuk proses hidrolisis yakni menguapkan kandungan air yang
dimungkinkan masih terdapat dalam lapisan tipis serta mengurangi kadar aceton
dalam lapisan tipis. Pemanasan pada penelitian ini adalah pada suhu 100
selama 5 menit karena pada suhu tersubut air dapat menguap. Perlakuan ini
dilakukan sebanyak 3 kali untuk optimasi ketebalan lapisan pada kaca substrat.
Pembuatan lapisan tipis dengan metode spin coating dilakukan dengan
variasi kecepatan dan lama waktu putar. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi
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lapisan tipis pada kecepatan dan lama waktu putar tertentu sehingga didapatkan
puncak absorbansi yang paling tinggi.
Variasai pertama yang dilakukan adalah variasi kecepatan putar. Variasi
kecepatan pada 1500 rpm, 2500 rpm dan 3250 rpm dengan lama waktu putar 60
detik. Hasil pembuatan lapisan tipis kemudian diuji absorbansinya dengan
Spectrometer UV-Vis pada panjang gelombang 300-800 nm. Hasil pengukuran
absorbansi klorofil dalam bentuk lapisan tipis pada sampel X1 dapat dilihat pada
Gambar 4.3.
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X1 1500 rpm
X1 2500 rpm
X1 3250 rpm
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Absorbansi
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Gambar 4.3. Grafik absorbansi lapisan tipis X1 dengan variasi
kecepatan putar
Gambar 4.3. merupakan hasil pengujian lapisan tipis sampel pertama yang
memperlihatkan hubungan antara absorbansi sebagai fungsi dari panjang
gelombang. Pada hasil pengujian muncul dua puncak, hal ini konsisten dengan
pengujian pada larutan klorofil bayam. Hasil karakteristik spektrum absorbansi
memperlihatkan bahwa spektrum serapan dye klorofil cukup lebar yang mencakup
dari 420-500 nm dan 650-680 nm.
Hasil variasi memperlihatkan penurunan puncak absorbansi. Hal ini
menunjukkan bahwa kecepatan putar mempengaruhi ketebalan lapisan yang
ditujukkan dari kemampuan lapisan mengansorbsi cahaya. Tampilan lain dari
hubungan absorbansi sebagai fungsi kecepatan putar ditunjukkan pada Gambar
4.4.
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Gambar 4.4. Grafik hubungan absorbansi dan kecepatan putar pada lapisan
tipis X1
Gambar 4.4 memperlihatkan tren menurun dengan peningkatan kecepatan
putar. Hal ini dikarenakan ketika kecepatan putar semakin tinggi maka sampel
klorofil yang airdeposit sedikit menyebabkan lapisan tipis memiliki perbedaan
ketebalan. Perbedaan ketebalan mempengaruhi kemampuan dalam mengabsorbsi
cahaya.
Pada kecepatan 1500 rpm,
pada

430 nm nilai absorbansi 0,0393 serta

672 nm sebesar 0,0195. Selanjutnya pada kecepatan 2500 rpm,

terukur puncak absorbansi pada
dengan variasi kecepatan 3250 rpm,

672 nm adalah 0,0141 serta pada sampel
670 nm nilai absorbansinya setara

dengan 0,0048.
Pembuatan lapisan tipis yang dihasilkan menunjukkan pada kecepatan
1500 rpm lapisan tipis mampu mengabsorbasi foton lebih tinggi dibandingkan
pembuatan lapisan tipis dengan kecepatan putar 2500 rpm dan 3250 rpm. Hal ini
disebutkan pada kecepatan 1500 rpm, lapisan tipis lebih tebal dibandingkan
kecepatan yang lebih tinggi.
Tren yang sama dihasilkan dari pengujian absorbansi lapisan tipis pada X2,
X3 dan X4. Hasil pengukuran menunjukkan konsistensi spektrum absorbansi pada
lapisan tipis. Data dan grafik absorbansi lapisan tipis sampel X2, X3 dan X4
terdapat pada lampiran 2.
Setelah dilakukan variasi kecepatan kemudian dilakukan variasi waktu
pada kecepatan 1500 rpm. Variasi yang dilakukan adalah 60 detik, 120 detik dan
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180 detik. Variasi waktu dilakukan untuk optimasi tebal lapisan tipis. Hasil
pengukuran absorbansi lapisan tipis dengan variasi lama waktu putar ini
ditunjukkan pada Gambar 4.5.
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Gambar 4.5. Grafik Absorbansi lapisan tipis X1 dengan variasi waktu putar
Gambar 4.5 menunjukkan grafik absorbansi sebagai fungsi panjang
gelombang. Dari hasil pengujian terlihat konsistensi yakni muncul dua puncak
pada rentang panjang gelombang 650-700 nm dan 400-450 nm. Teramati dari
grafik terlihat penurunan puncak absorbansi dari variasi lama waktu putar. Hal ini
disebabkan pada proses spin coating, substrat diputar pada waktu yang berbeda
sehingga mempengaruhi ketebalan lapisan. Tebal dan tipisnya lapisan dilihat dari
kemampuan bahan menyerap cahaya. Semakin tebal bahan maka absorbansi juga
semakin besar.
Pada lapisan tipis untuk variasi waktu, substrat ditetesi dengan larutan
klorofil sebanyak 3 tetes dengan proses yang sama dengan variasi kecepatan
putar. Perbedaan ketebalan lapisan dipengaruhi saat proses evaporasi pada metode
spin coating. Semakin lama waktu putar maka lapisan semakin tipis. Dari hasil
pengukuran dapat dilihat bahwa absorbansi pada waktu putar 60 detik nilai
abosrbansi lebih tinggi dibandingkan pada waktu putar 120 detik dan 180 detik.
Nilai absrobansi pada setiap variasi lama waktu putar ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Nilai puncak absorbansi lapisan tipis X1 dengan variasi
lama waktu putar
Waktu (detik)
Panjang
Absorbansi
Gelombang (nm)
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60

673
421
671
412
671
419

120
180

0,0198
0,0406
0,0098
0,0167
0,0065
0,0129

Dari hasil eksperimen variasi lama waktu putar, memperlihatkan bahwa waktu
optimum diperlihatkan untuk t= 60 detik.
Lapisan tipis klorofil bayam pada penelitian ini memiliki nilai absorbansi
yang berbeda dibandingkan dengan hasil pengukuran absorbansi larutan klorofil.
Nilai absorbansi yang menurun pada pengukuran setelah dibuat lapisan tipis
karena jumlah zat pengabsorbsi molekul organik klorofil bayam semakin sedikit.
Data absorbansi lapisan tipis variasi lama waktu putar dapat dilihat pada lampiran
2.
Kemampuan absorbansi pada larutan maupun lapisan tipis mampu
menyerap foton dengan baik. Hal ini menunjukkan klorofil bayam memiliki
kemampuan sebagai fotosensitizer baik dalam bentuk larutan maupun padatan.
Fungsi absorbansi cahaya atau fotosensitizer dari klorofil ini menunjukkan bahwa
klorofil bayam memiliki karakteristik sebagai dye pada DSSC (Dye-Sensitized
Solar Cell).
4.3.

Karakteristik I-V Larutan Klorofil

Konduktivitas listrik suatu larutan bergantung pada konsentrasi, jenis, dan
pergerakan ion di dalam larutan. Ion yang mudah bergerak memiliki konduktivitas
listrik yang besar. Aceton merupakan pelarut semi polar dan klorofil merupakan
molekul polar sehingga kepolaran sampel tersebut berkontribusi terhadap nilai
konduktivitas listrik klorofil.
Pengaruh tingkat kepolaran pelarut terhadap karakteristik elektrik dapat
diketahui melalui pengukuran I-V aceton yang diperlihatkan pada Gambar 4.6.
kemudian membandingkannya dengan karakteristik I-V larutan klorofil. Pada
pengukuran ini masih terdapat aceton karena meskipun telah melalui proses
kromatografi.
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Gambar 4.6. Grafik karakteristik I-V pada aceton
Gambar 4.6 menunjukkan hubungan arus sebagai fungsi tegangan.
Pengujian I-V pada aceton menunjukkan arus meningkat secara linier dengan
kenaikan tegangan. Dari hasil pengujian aceton selanjutnya dilakukan pengujian IV pada larutan klorofil. Klorofil hasil isolasi ini digunakan sebagai dye pada
sistem DSSC sehingga harus mampu mengalirkan listrik dan memiliki perbedaan
pada kondisi gelap dan terang.
Dye selain sebagai fungsi absorpsi, dye perlu diuji karakteristik sifat
listriknya. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui respon cahaya dengan
mengukur I-V pada saat gelap dan pada saat disinari. Pengukuran I-V larutan
klorofil ini dilakukan di Sub Lab Fisika Laboratorium Pusat Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Metode yang digunakan adalah metode two point probe dan
Keithley 6517 A yang menghasilkan data arus dan tegangan.
Pengukuran I-V dilakukan dengan dua kondisi yaitu kondisi terang dan
kondisi gelap. Pengukuran pada kondisi gelap dilakukan di ruang gelap serta
ditutup dalam sebuah kotak dengan tujuan memastikan larutan benar-benar pada
kondisi tanpa cahaya. Sedangkan pengukuran pada kondisi terang, larutan disinari
dengan illuminator dengan intensitas sebesar 1050 lux. Pengukuran intensitas
menggunakan luxmeter. Lampu illuminator berjarak 10 cm dari sampel dan
konstan pada setiap pengukuran. Intensitas cahaya sebesar 1050 lux setara dengan
3413,55 W/m2. Pengujian karakteristik I-V pada kondisi terang disinari hanya
melalui illuminator tanpa cahaya lampu lainnya.
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Karakterisasi I-V dilakukan dengan nilai tegangan 0-3 V. Dengan
memberikan beda tegangan pada kedua ujung plat almunium maka terjadi aliran
arus melewati larutan klorofil yang dapat diukur dengan rangkaian two point
probe yang terhubung dengan Keithley 6517 A.
Perbedaan kemampuan larutan klorofil dalam mengabsorbsi cahaya
mempengaruhi kemampuannya dalam mengalirkan elektron. Hal ini ditunjukkan
pada hasil pengujian I-V larutan. Pada Gambar 4.2. menunjukkan kemampuan
absorbansi paling tinggi pada sampel X1, hal yang sama muncul pada kemampuan
X1 dalam menghasilkan arus. Sampel X1 memiliki kemampuan paling tinggi
dibanding sampel lainnya. Perbandingan kemampuan semua sampel pada satu
kondisi yang sama ditampilkan pada Gambar 4.7. dan 4.8. Tampilan dari
perbandingan semua sampel larutan klorofil saat kondisi terang ditunjukkan pada
Gambar 4.7.
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Gambar 4.7. Grafik karakteristik I-V larutan klorofil
pada kondisi terang
Gambar 4.7 menunjukkan hasil pengujian semua sampel pada kondisi
terang. Perbandingan antar sampel menunjukkan kemampuan sampel dalam
mengalirkan arus. Dari hasil kurva menunjukkan X1 menghasilkan arus yang
paling tinggi dari pada sampel yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa fraksi
klorofil terlarut menentukan konduktivitas larutan.
Gambar 4.8. memperlihatkan grafik hubungan antara arus sebagai fungsi
tegangan. Sampel pertama memiliki kemampuan menghasilkan arus paling besar
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dari pada sampel lainnya. Sampel ke empat menghasilkan arus paling kecil. Hal
ini konsisten dengan ketika sampel diberi cahaya.

Gambar 4.8. Grafik karakteristik I-V larutan klorofil
pada kondisi gelap
Hasil pengukuran respon cahaya terhadap klorofil pada perbandiangan
masing-masing sampel ditunjukkan pada Gambar 4.9.
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Gambar 4.9. Kurva I-V gelap-terang larutan klorofil bayam A. Sampel 1
(X1), B. Sampel 2 (X2), C. Sampel 3 (X3), D. Sampel 4 (X4)
Gambar 4.9 merupakan perbandingan setiap sampel pada kondisi gelap
dan terang. Teramati dengan jelas karakteristik peningkatan arus secara linier
dilanjutkan eksponensial ketika tegangan dinaikkan. Arus yang muncul pada
kondisi gelap lebih kecil dibandingkan larutan pada kondisi terang. Hasil ini
mengidentifikasikan bahwa klorofil berperan sebagai fotosensitizer sehingga
terdapat arus. Gambar 4.9. memperlihatkan perbandingan kurva hasil pengujian
karakteritik I-V antara X1, X2, X3 dan X4.
Mula-mula pada grafik peningkatan arus secara linier muncul ada
tegangan dibawah 1,5 V. Setelah diberikan tegangan lebih dari 1,5 V terjadi
kenaikan yang signifikan sehingga grafik hubungan arus sebagai fungsi tegangan
menunjukkan grafik yang cenderung eksponensial. Hal ini merupakan ciri dari
karakteristik I-V bahan organik.
Kurva karakteristik I-V pada sampel X1 kondisi gelap dan terang
menunjukkan nilai arus yang hampir sama ketika tegangan yang diberikan 0-0,9 V
sehingga pada kurva terlihat saling berhimpitan. Saat tegangan yang diberikan
bernilai 1 V hingga 3 V, terlihat selisih besar arus pada kondisi gelap dan terang.
Arus yang dihasilkan kondisi terang lebih tinggi dibandingkan kondisi gelap.
Pengujian yang sama dilakukan pada X2, X3 dan X4. Pada pengujian
karakteristik listrik larutan X2, hubungan antara arus dan tegangan pada kondisi
gelap dan terang seperti pada Gambar 4.9 B. Terlihat dari kurva bahwa selisih
arus pada kondisi gelap dan terang muncul saat diberikan tegangan 1,4 V hingga 3
V. Pada tegangan 0–1,4 V saat kondisi gelap dan terang dihasilkan arus yang
hampir sama, sehingga pada kurva terlihat saling berhimpitan. Pada Pengujian X3
muncul perbedaan arus kondisi gelap dan terang saat diberikan tegangan 1,8 - 3 V.
Pengujian sifat listrik larutan sampel keempat menunjukkan bahwa pada
kondisi gelap arus naik secara perlahan namun cenderung konstan yakni pada saat
tegangan 0 - 0,7V. Pada saat diberi cahaya arus meningkat perlahan.
Perbandingan antara pengujian setiap sampel adalah pada X4 kurva cenderung
linier dan menghasilkan arus yang kecil dibanding sampel lainnya. Pada sampel
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keempat kondisi terang kurva karakteristik I-V memiliki kecenderungan yang
sama dengan kurva pengukuran I-V dari larutan aceton. Hal ini menunjukkan
sebagian besar dari larutan X4 masih terdapat banyak aceton.

4.4.

FABRIKASI DSSC

Elektroda kerja dalam DSSC merupakan lapisan tipis TiO2 yang
mengadsorp molekul zat warna (dye) yang dilapiskan di atas substrat kaca
berkonduksi. Dalam penelitian ini kaca yang digunakan adalah kaca SnO2 yang
merupakan salah satu kaca konduktif yang memiliki pita energi yang lebar
(Gratzel, 2005).
TiO2 dilapiskan pada kaca konduktif dengan metode spin coating pada
kecepatan 1500 rpm selama 60 sekon. Optimasi lapisan tipis TiO2 pada kaca
konduktif dibuat dengan 3 lapis dan dipanaskan pada suhu 200oC. Tujuan dari
pembuatan sebanyak 3 lapis adalah permukaan lebih rata dan homogenitas terjaga.
Kaca konduktif yang telah dilapisi TiO2 kemudian dipanaskan pada suhu 200oC
selama 5 menit dengan tujuan mengurangi kadar air.
Setelah dilapisi TiO2 selanjutnya kaca substrat yang tidak dilapisi TiO2
diletakkan diatas kaca konduktif berlapis TiO2. Dua kaca konduktif tersebut
kemudian direkatkan dengan penjepit kertas agar kedua kaca saling terhubung.
Setelah itu diantara kedua kaca diteteskan larutan klorofil sampai rata.
Dye disisipkan pada kedua kaca konduktif agar TiO2 yang dalam bentuk
lapisan tipis dapat mengadsorp dye dengan baik. Dye klorofil ditambahkan dalam
bentuk larutan kemudian menjadi lapisan tipis karena berada diantara kaca
konduktif. Meskipun perubahan dari bentuk dye dari larutan menjadi lapisan
diantara kaca konduktif, hal ini tidak mempengaruhi kemampuan dye sebagai
fungsi absorbsi cahaya. Hal ini ditunjukkan pada pembahasan tentang
karakteristik absorbansi larutan dan lapisan tipis Gambar

4.2, 4.3 dan 4.4

memperlihatkan bahwa karakteristik absorbansi larutan dan lapisan tipis dye
klorofil dari penelitian ini memiliki dua puncak absorbansi. Ini menunjukkan
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bahwa dye jenis klorofil dari bayam dapat menyerap spektrum cahaya lebih lebar
sehingga dalam hal performansinya lebih baik.
Pembuatan DSSC pada umumnya menggunakan elektrolit sebagai transfer
elektron. Pada penelitian ini DSSC yang dibuat tidak menggunakan elektrolit. Ini
merupakan penelitian awal tentang DSSC. DSSC merupakan sel surya yang
murah fabrikasinya dan bahan – bahan yang digunakan tidak berbahaya. Dalam
pembuatan DSSC tanpa elektrolit ini tetap dapat menghasilkan arus yang berbeda
pada kondisi gelap dan terang. Hal ini menunjukkan ketika dye terkena sinar
matahari, terjadi aliran elektron menuju TiO2. Sehingga TCO mampu menangkap
elektron dan muncul arus.

4.5.

Karakterisasi I-V Kondisi Gelap-Terang DSSC

Karakterisasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah karakterisasi
kelistrikan hubungan arus dan tegangan pada DSSC yang telah dibuat. Pada
pengujian dilakukan dengan variasi sampel yang sebagai dye pada DSSC.
Pengujian dengan variasi dye ini bertujuan sebagai optimasi sampel yang
menunjukkan karakteristik I-V yang berbeda-beda.
Pada pengujian karakteristik I-V DSSC juga dilakukan pengujian I-V pada
divais tanpa dye. Pengukuran I-V pada pada divais tanpa dye untuk menguji
peranan TiO2 dalam DSSC. Hasil karakterisasi divais tanpa dye pada DSSC
ditunjukkan pada Gambar 4.10.
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Gambar 4.10. Grafik karakteristik I-V pada divais hanya TiO2 (tanpa dye)
Pada kurva terlihat perbedaan yang kecil antara perlakuan dengan diberi
cahaya dan pada kondisi gelap. Arus yang dihasilkan tanpa pemberian dye pada
divais juga kecil. Arus yang muncul merupakan pengaruh dari TiO2 yang
merupakan semikonduktor sehingga mampu menghasilkan arus saat diberi
tegangan. Seteleh meyakinkan arus mengalir untuk kondisi tanpa diberi dye maka
selanjutnya dilakukan pengujian karakteristik I-V pada DSSC dengan kondisi
gelap dan terang.
Tampilan pertama dari pengujian karakteristik I-V divais DSCC pada
kondisi terang ditunjukkan pada Gambar 4.11.
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Gambar 4.11. Grafik karakteristik I-V Divais DSSC pada kondisi
terang
Gambar 4.11 menunjukkan hubungan antara arus sebagai fungsi tegangan.
Secara umum arus meningkat secara linier dengan kenaikan tegangan. Gambar
4.11 arus muncul paling besar pada divais dengan sampel pertama sebagai dye.
Hal ini konsisten dengan arus yang muncul pada uji klorofil dalam bentuk larutan.
Pada uji larutan arus muncul paling besar adalah sampel pertama atau X1. Pada
sampel X4 memiliki kemampuan menghasilkan arus paling rendah dibandingkan
sampel lainnya. Kondisi penurunan arus yang dihasilkan setiap divais berada pada
keadaan gelap ditunjukkan pada Gambar 4.12.
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Gambar 4.12. Grafik karakteristik I-V Divais DSSC pada kondisi
gelap
Tampilan lain dari perbandingan gelap dan terang setiap sampel
ditunjukkan pada Gambar 4.13.
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Gambar 4.13. kurva karakteristik I-V DSSC dengan dye klorofil (A)
X1 (B) X2 (C) X3 (D) X4
Gambar 4.13 menunjukkan perbandingan kondisi gelap dan terang pada
semua sampel sebagai dye pada divais DSSC. Pembuatan divais dilakukan pada
setiap sampel yang dihasilkan hal ini bertujuan untuk mempelajari fungsional
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klorofil sebagai dye. Artinya untuk mengetahui faktor-faktor fundamental klorofil
sehingga berperan optimum sebagai divais.
Pada gambar menunjukkan bahwa terjadi perpedaan arus yang dihasilkan
antara sampel yakni klorofil yang disintesis ke divais yang telah ditumbuhkan
lapisan tipis TiO2. Pada Gambar 4.13 A memperlihatkan tegangan yang diberikan
pada DSSC menghasilkan arus yang besar. Nilai dari masing-masing arus pada
setiap tegangan dapat dilihat pada lampiran 4. Pada DSSC X1 saat tegangan yang
diberikan 0,1 V arus yang dihasilkan sebesar 149

pada kondisi terang,

sedangkan pada kondisi gelap arus yang dihasilkan adalah 112,6

. Pada DSSC

dengan X1 arus yang dihasilkan lebih besar dari pada sintesis dye pada sampel
lainnya. Gambar menunjukkan penurunan pada arus yang dihasilkan DSSC.
Penurunan hasil ini sesuai dengan pengujian dye berbentuk cairan. Pada pengujian
berbentuk cairan menunjukkan hal yang sama yakni arus muncul paling tinggi
pada X1. Pada divais dengan sampel X4, arus yang muncul paling kecil dan
karakteristiknya hampir sama dengan divais hanya menggunakan TiO2. Sampel
keempat yang disusun pada struktur dye tidak mempengaruhi performa dari
DSSC.
Pada kurva karakteristik DSSC memperlihatkan bentuk yang linier. Hal ini
merupakan pengaruh dari TiO2 sebagai semikonduktor. Sedangkan ke kurva linier
kemudian meningkat secara eksponensial secara drastis merupakan karakteristik IV suatu bahan organik semikonduktor. Perbedaan pada kondisi gelap dan terang
teramati karena karakter sensitizer sel surya yang tersintesis dye.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembuatan dan pengujian DSSC dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Klorofil hasil isolasi telah dibuat dan mampu menjadi dye pada DSSC
dengan uji absorbansi dan uji kelistrikan pada kondisi gelap dan terang.
Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa dye klorofil bayam mampu
sebagai fotosensitizer.
2. Telah berhasil dibuat divais sel surya tipe DSSC menggunakan TiO2
sebagai bahan semikonduktor serta klorofil bayam sebagai dye pada
DSSC.
3. Hasil pengujian karakteristik I-V pada divais DSSC menunjukkan grafik
linier dibandingkan pengujian pada larutan klorofil, hal ini dikarenakan
pada DSSC terdapat TiO2 yang merupakan bahan semikonduktor.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini saranuntuk penelitian selanjutnya adalah
1. Pada penelitian selanjutnya proses isolasi klorofil dilakukan dengan kolom
kromatografi tekan karena dengan alat ini proses kromatografi lebih cepat
serta klorofil yang dihasilkan lebih murni.
2. Dari pengujian dihasilkan X1 yang memiliki absorbansi maksimum dan
arus yang dihasilkan paling maksimum, maka sebaiknya dilakukan
pengembangan lebih lanjut untuk sampel X1.
3. Pada pengujian DSSC sebaiknya dilanjutkan dengan pengujian terhadap
nilai konduktivitas dari sel surya. Serta diperlukan pengkuran efisiensi
divais.
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