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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan senyawa kompleks yang didopingkan pada material 

semikonduktor semakin banyak dilakukan dalam rangka mendapatkan material 

semikonduktor rekaan. Penggunaan bahan material semikonduktor rekaan pada 

saat sekarang antara lain sebagai permukaan fotokatalis, solar cell, dan 

fotodegradator. 

Semikonduktor merupakan bahan yang memiliki sifat di antara konduktor 

dan isolator. Keadaan elektronik semikonduktor diterangkan dengan teori orbital 

molekul yang menerangkan bahwa pada padatan semikonduktor elektron-elektron 

dari masing-masing atom yang terpisah saling bertumpang-tindih membentuk 

orbital molekul yang merupakan kombinasi linear dari masing-masing orbital 

atom. Masing-masing orbital molekul mempunyai perbedaan tingkat energi kecil 

yang dapat diperlakukan sebagai pita energi. Tingkat energi atau pita ini terbagi 

dua yaitu pita valensi (Valence Band, VB) dan pita konduksi (Conduction Band, 

CB). Di antara dua pita ini ada suatu luangan energi (Energy Gap) dimana tidak 

ada orbital elektron sama sekali. Pada  padatan semikonduktor biasanya luangan 

energi antar pita sangat besar sehingga kemungkinan terjadinya reaksi antara 

kedua pita tersebut sangat kecil. Keadaan elektronik semikonduktor ini kurang 

menguntungkan untuk keperluan konversi energi. Oleh karena itu, ilmuwan telah 

melakukan banyak cara untuk memodifikasi atau merubah keadaan elektronik ini. 

Tennakone, et al. (2001) telah melakukan doping ligan bromopyrogallol merah 

dan acridine orange pada material semikonduktor TiO2 untuk memperbaiki 

keadaan elektroniknya dalam mengkonversi energi matahari ke energi listrik. 

Kokorin, et al. (2002) telah melakukan doping logam V4+, Cr3+
 dan Nb5+ pada 

permukaan TiO2 untuk memperbesar konversi energi matahari untuk keperluan 

dekomposisi polutan. Ellingson, et al. (1998) juga telah memodifikasi TiO2 

dengan doping kompleks Ru(11)(4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridine)2(NCS)2 untuk 
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konversi energi dalam aplikasinya sebagai solar sel, dengan memanfaatkan 

kemampuan kompleks untuk melakukan proses MLCT pada permukaan TiO2.  

Proses MLCT adalah proses transfer elektron dari logam (M) ke ligan (L) 

yang disebabkan oleh pembentukan ikatan π-back bonding dari orbital dπ logam 

(M) ke orbital anti-bonding ligan (π*L atau σ*L) pada suatu senyawa kompleks. 

Akhir-akhir ini MLCT banyak diminati untuk dipelajari karena kemungkinan 

aplikasi yang sangat tinggi untuk konversi energi cahaya ke energi listrik. MLCT 

meliputi absorbsi cahaya tampak, photoluminescense, dan long time. 

Photoluminesen pada kompleks europium dan terbium telah dapat dimanfaatkan 

untuk sensor pH (Blair, et al., 2001). Sedangkan absorbsi cahaya tampak dapat 

dimanfaatkan untuk photodegradator senyawa organik kromofor (Hoffman, et al., 

1995). Tingkat eksitasi MLCT dapat diklasifikasikan dalam decay non-radiatif, 

proses transfer elektron, efek pelarut, dan interaksi molekul kecil dengan 

biopolimer. Proses MLCT ini mendasari proses kerja bahan dye sensitiser, yaitu 

suatu bahan yang bisa meningkatkan fotorespon suatu material semikonduktor di 

daerah cahaya tampak. 

Senyawa dye ini bisa berupa ligan organik atau senyawa kompleks 

organologam. Bossmann, et al. telah menunjukkan MLCT dari kompleks 

Ru(bpy)2-dcbpy)2+ pada bahan semikonduktor TiO2-Zeolit Y di daerah             

400 nm-500 nm (λmax=460 nm). Vinodgopal, et al. (1995) telah berhasil 

menunjukkan adanya proses injeksi muatan dari tingkat energi keadaan tereksitasi 

dye ke partikel semikonduktor dengan konstanta laju pada daerah 5,5 x 108 s-1 

sampai dengan 1,0 x 108 s-1 pada bahan semikonduktor TiO2 dengan dye 

Ru(bpy)2-dcbpy)2+ (bpy=bipiridin; dcbpy=4-4’-dikarboksi-2,2’-bipiridin).  

Dalam mensintesis dye, penggunaan ligan dua jenis yaitu ligan σ-donor 

dan ligan π-akseptor, dapat mengarahkan terjadinya MLCT. Pada senyawa 

kompleks, kontribusi σ-donor maupun π-akseptor  secara sinergis memberi 

kestabilan senyawa kompleks secara keseluruhan. Proses MLCT juga dapat 

didukung oleh tingkat oksidasi logam. Logam pada tingkat oksidasi rendah 

memiliki densitas elektron yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan untuk 

mengadakan proses MLCT. Faktor elektronegativitas logam juga merupakan salah 
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satu faktor yang mempengaruhi terjadinya MLCT. Logam dengan 

elektronegativitas relatif rendah mudah untuk melepaskan elektronnya sehingga 

proses MLCT mudah terjadi. Dengan berdasar pada prinsip-prinsip ini maka 

bahan dye yang digunakan pada penelitian ini adalah kompleks Mn(bpy)2Cl2, yang 

disintesis berdasarkan metode yang telah dilakukan oleh McCann, et al. pada 

tahun 1998. 

Penggunaan silylating agent sebagai agen penggandeng, menarik untuk 

dikaji. Scummann, et al. telah menggunakan (2-bromoetil)-trimetoksisilane, untuk 

menghubungkan kompleks rodium(I)-siklopentadienil dengan silika sol gel. Hal 

tersebut dilakukan untuk memerangkap kompleks pada silika sol gel, karena 

kompleks tidak terikat secara kuat pada sol gel. Penggunaan agen penggandeng 

senyawa 3-kloropropiltrimetoksisilan (KPTS) adalah untuk mengikat dye pada 

material TiO2. KPTS memiliki dua tipe gugus reaktif ini, gugus klor dan gugus 

metoksi. Gugus aktif klor yang mudah terdekomposisi sehingga memungkinkan 

untuk berikatan dengan senyawa lain dan tiga gugus metoksi yang sangat mudah 

bereaksi dengan material anorganik seperti seperti kaca, logam, pasir silika dan 

membentuk ikatan kimia dengan permukaan material anorganik . 

TiO2 telah terbukti paling baik untuk mengatasi masalah lingkungan dan 

aman untuk lingkungan. TiO2 secara biologi dan kimia bersifat inert, tidak mahal, 

dan stabil atau tidak mengalami fotokorosi dan korosi kimiawi (Brown, 1992). 

TiO2 yang bersifat lebih stabil, tetapi sifat yang kurang menguntungkan adalah 

pita energi lebar yang hanya aktif dalam daerah cahaya ultraviolet, yang hanya   

10 % dari seluruh cahaya matahari (Linsebigler, et al., 1995). Oleh karena itu, 

peningkatan kisaran respon panjang gelombang Vis (visibel) adalah suatu usaha 

yang memberi prospek baik ke depan dalam rangka mendapatkan material 

semikonduktor rekaan yang berkualitas. 

Sebagai perwujudan dari usaha tersebut, maka pada penelitian ini 

dilakukan sintesis dengan proses sensitisasi sol gel TiO2 dengan suatu dye,                      

senyawa kompleks Mn(Bpy)2Cl2 menggunakan agen penggandeng senyawa                                            

3-kloropropiltrimetoksisilan. Kemudian dilakukan pula karakterisasi untuk 

melihat sifat material yang dihasilkan. 
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B. Perumusan masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Material yang bisa digunakan sebagai bahan semikonduktor antara lain : 

TiO2, SiO2, Al2O3, SrTiO3, dan ZnO. Bahan-bahan semikonduktor itu masing-

masing memiliki sifat, kelebihan, dan kekurangan tersendiri. Dengan demikan 

pemilihan jenis semikonduktor mempengaruhi kualitas dari bahan semikonduktor 

rekaan yang akan disintesis.  

Banyak sekali senyawa kompleks yang berhasil disintesis oleh para 

ilmuwan dengan pelbagai tujuan. Banyak pula diantaranya yang bisa digunakan 

untuk material dye, seperti kompleks Platina(II)-diimineditiolate, kompleks RuRu 

dan  RuOs polipiridil, kompleks Ru(II)-tris-bipiridin, kompleks Re-polipiridil, 

kompleks Mn(II)-bipiridin, dengan syarat pada kompleks-kompleks itu bisa 

terjadi proses MLCT. Namun setiap kompleks memilki kemampuan mengadakan 

proses MLCT pada daerah cahaya tampak yang berbeda, sehingga pemilihan jenis 

kompleks yang digunakan akan mempengaruhi efektivitas dye yang akan 

digunakan.  

Mekanisme MLCT pada dye senyawa kompleks berpengaruh pada 

material semikonduktor. Dengan adanya energi cahaya tampak, elektron pada 

senyawa dye tereksitasi yang menyebabkan terjadinya proses MLCT. Untuk 

mengetahui terjadinya MLCT ini terdapat beberapa instrumen yang biasa 

digunakan yaitu spektrofotometer UV-Vis, UV-Vis diffuse reflectance, FTIR, dan 

YAG Laser Emission.  

Dye senyawa kompleks dapat menempel dengan kuat dan terikat secara 

kimia pada material semikonduktor, maka pada pendopingan dye pada material 

diperlukan suatu senyawa perantara (anchoring group) yaitu dengan penambahan 

senyawa yang bisa menggandengkan dye dengan material semikonduktor seperti 

silylating agent. Banyak jenis silylating agent yang bisa dijadikan senyawa 

penggandeng misalnya: Viniltrietoksisilan, Viniltrimetoksisilan, γ-aminopropil-

trimetoksisilan, 3-kloropropiltrimetoksisilan dan sebagainya.  

Semikonduktor juga mempunyai sifat fotoelektrokimia diantaranya: sifat 

konduktivitas yang dapat berubah oleh irradiasi cahaya, mentransport muatan 
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berupa elektron maupun hole positif, stabilitas fotoelektrokimia, dan mempunyai 

keadaan elektronik yang bisa berubah oleh injeksi elektron bila kontak dengan 

senyawa pendonor elektron. Terikatnya kompleks pada material semikonduktor 

akan mempengaruhi sifat fisika dan fotoelektrokimianya.  

 

2. Batasan Masalah 

a. Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar material semikonduktor rekaan 

yaitu material TiCl4 dengan senyawa kompleks yang digunakan sebagai dye 

adalah kompleks Mn(II)-bipiridin, Mn(bpy)2Cl2, dan silylating agent yang 

digunakan adalah 3-kloropropiltrimetoksisilan (KPTS). 

b. Untuk mengetahui kisaran respon panjang gelombang di daerah tampak dapat 

dilakukan analisis dengan spektrofotometer UV-Vis dan  spektrofotometer FTIR. 

c. Sifat fotoelektrokimia yang dikarakterisasi adalah injeksi elektron dan 

stabilitas fotoelektrokimia. 

 

3. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat diangkat dari penelitian ini adalah:  

a. Apakah material TiO2-dye dapat dilakukan dari TiCl4, senyawa dye (kompleks 

Mn(bpy)2Cl2), dan silylating agent 3-kloropropiltrimetoksisilan (KPTS) ? 

b. Apakah material TiO2-dye memiliki kisaran respon panjang gelombang di 

daerah tampak ? 

c. Apakah material TiO2-dye dapat mengkonversi energi cahaya ke energi   

listrik ? 

 

C. Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mensintesis material semikonduktor rekaan TiO2-dye menggunakan  TiCl4, 

senyawa dye (kompleks Mn(bpy)2Cl2), dan silylating agent 3-kloropropil-

trimetoksisilan (KPTS). 

b. Mengkaji kisaran respon panjang gelombang material TiO2-dye di daerah 

tampak.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

6 

c. Mengkaji kemampuan material TiO2-dye dalam mengkonversi energi cahaya 

ke energi listrik. 

 

D.  Manfaat 

a. Memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu kimia yaitu mengenai 

bahan semikonduktor rekaan baru.  

b. Mengembangkan rekayasa pembuatan bahan semikonduktor. 
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