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ABSTRAK 

 

SINTESIS DAN KARAKTERISASI BASA SCHIFF DARI 

SALISILALDEHIDA DAN ETILENDIAMINA SEBAGAI SENSITIZER 

PADA DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) BERBASIS 

SEMIKONDUKTOR ZnO DAN VARIASI ELEKTROLIT GEL 

 

 

Oleh 

 

ANNISA TRI AGUSTIN 

 

 

Telah dilakukan sintesis senyawa basa Schiff dari salisilaldehida dan 

etilendiamina dengan metode kondensasi refluks.  Basa Schiff hasil sintesis 

dikarakterisasi menggunakan spektrofotometri UV-Vis untuk menentukan serapan 

panjang gelombang, spektrofotometri IR untuk menentukan gugus fungsi, dan 

TG/DTA untuk analisis dekomposisi termal senyawa tersebut.  Basa Schiff hasil 

sintesis kemudian diaplikasikan sebagai sensitizer pada Dye Sensitized Solar Cell 

(DSSC) menggunakan semikonduktor ZnO dan tiga variasi larutan elektrolit gel 

PEG 0,025 M; 0,05 M; dan 0,1 M untuk diukur kuat arus, tegangan, dan efisiensi 

kinerja DSSC.  Hasil sintesis yang diperoleh yaitu kristal berwarna kuning cerah 

dengan rendemen sebesar 81,14%. Hasil karakterisasi menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis menunjukkan bahwa basa Schiff mengalami pergeseran 

batokromik dari panjang gelombang senyawa pembentuknya 324 nm dan 328 nm 

ke panjang gelombang 335 nm dengan transisi n→π*.  Data spektrum IR basa 

Schiff menunjukkan adanya serapan khas gugus azometina (-C=N-) pada bilangan 

gelombang 1610 cm
-1

.  Analisis dekomposisi termal menunjukan adanya 

kehilangan massa dari molekul air sebesar 10,2% pada rentang suhu 75-100 °C 

dan molekul basa Schiff sebesar 97,2% pada rentang suhu 180-300 °C.  Hasil 

pengujian DSSC berbasis semikonduktor ZnO menggunakan larutan elektrolit gel 

PEG 0,1M menghasilkan kinerja paling baik dengan efisiensi sebesar 0,11% pada 

tegangan maksimum (Vmax) 234 mV serta kuat arus (Imax) 0,6 mA. 

 

 

Kata Kunci: basa Schiff, sensitizer, Dye Sensitized Solar Cell (DSSC), ZnO, 

elektrolit gel 



 

 

 

ABSTRACT 

 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SCHIFF BASE 

COMPOUND FROM SALICYLALDEHYDE AND ETHYLENEDIAMINE 

AS A SENSITIZER IN DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) BASED 

ZnO SEMICONDUCTOR AND  VARIATION OF GEL ELECTROLYTES 

 

 

By 

 

ANNISA TRI AGUSTIN 

 

 

The Schiff base compound has been synthesized from salicylaldehyde and 

ethylenediamine with reflux condensation method.  The synthesized Schiff base 

was characterized using UV-Vis spectrophotometry to determine the wavelength, 

IR spectrophotometry to determine functional groups, and TG/DTA for the 

analysis of the thermal decomposition of these compound.  Then, the synthesized 

Schiff base was applied as a sensitizer in Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) using 

a ZnO semiconductor and three variation of PEG gel electrolytes of 0.025 M; 

0.05 M; and 0.1 M respectively.  The synthesis of Schiff base obtained bright 

yellow crystal with a yield of 81.14%.  The characterization results using UV-Vis 

spectrophotometry showed that the Schiff base had a batochromic shift from the 

wavelength of its constituent compounds 324 nm and 328 nm to 335 nm with the 

n→π* transition.  Therefore, the IR spectrum data of Schiff base showed the 

typical absorption of azometine groups (-C=N-) at wave number 1610 cm
-1

.  

Analysis of thermal decomposition showed a mass loss from a water molecule of 

10.2% in the temperature range of 75-100 °C and a Schiff base molecule of 97.2% 

in the temperature range of 180-300 °C. Afterwards, the DSSC based ZnO 

semiconductor test results using a 0.1 M PEG gel electrolyte showed the best 

performance with an efficiency of 0.11% at a maximum voltage (Vmax) of 234 mV 

and a strong current (Imax) of 0.6 mA. 
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 gel electrolyte 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kebutuhan energi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

seiring dengan perkembangan teknologi.  Tingkat kebutuhan energi di 

Indonesia diperkirakan meningkat sebesar 4,27% pertahun pada tahun 

2011-2030 (BPPT, 2013).  Energi yang digunakan saat ini sebagian besar 

dihasilkan dari bahan bakar fosil yang jumlahnya semakin menipis sehingga 

menyebabkan pasokan minyak dunia berkurang dengan cepat.  Berdasarkan 

Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 

2015-2019,  menyatakan bahwa cadangan minyak bumi Indonesia 

diperkirakan akan habis dalam 13 tahun mendatang (Kementrian ESDM, 

2015).   

 

Penggunaan bahan bakar fosil selain dapat menyebabkan masalah krisis 

energi, dapat pula menyebabkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan 

efek rumah kaca akibat proses pembakarannya.  Hal ini mendorong 

pengembangan sumber energi alternatif terbarukan seperti biodiesel, panas 

bumi, dan sinar matahari.  Sinar matahari menjadi sumber energi terbarukan 

yang paling menjanjikan diantara sumber-sumber energi tersebut, karena 

jumlahnya yang tidak terbatas dan ramah lingkungan.  Diketahui bahwa 
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radiasi sinar matahari ke bumi sebesar 3,8 juta EJ/tahun.  Hal ini berarti 

10.000 kali lebih banyak dari energi yang dibutuhkan setiap tahunnya (Hasan 

and Sumathy, 2010).  Energi matahari dapat dikonversi menjadi energi listrik 

menggunakan perangkat fotovoltaik atau sel surya (Chadijah dkk., 2016; 

Ghann et al., 2017; Naik et al., 2018). 

 

Perkembangan teknologi tentang konversi energi matahari menjadi energi 

listrik semakin berkembang, sebagai contoh teknologi sel surya yang berbasis 

silikon.  Namun teknologi sel surya berbasis silikon ini memiliki kekurangan 

yaitu silikon yang digunakan harus dalam keadaan sangat murni, diperoleh 

melalui proses rumit, dan biaya yang cukup mahal (Carella et al., 2018).  Saat 

ini mulai berkembang Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) sebagai alternatif 

pengganti sel surya karena memiliki banyak keuntungan seperti biaya 

produksi rendah, mudah diproduksi, memiliki efisiensi tinggi, dan ramah 

lingkungan (Mohammed et al., 2015).  DSSC merupakan jenis sel surya yang 

menggunakan dye (zat warna) sebagai sensitizer untuk meningkatkan 

kinerjanya.  DSSC terdiri dari empat komponen penting yaitu elektroda kerja, 

elektrolit, elektroda pembanding, dan dye sensitizer (Gong et al., 2012).   

 

Zat warna pada DSSC merupakan komponen yang memegang peranan 

penting untuk menyerap energi dari sinar matahari pada panjang gelombang 

daerah visible sehingga terjadi eksitasi elektron.  Zat warna yang digunakan 

pada dasarnya harus memiliki gugus kromofor dan ikatan rangkap 

terkonjugasi (Gratzel, 2003).  Zat warna yang digunakan sebagai sensitizer 

dapat berupa zat warna alami maupun zat warna sintetis seperti kompleks 
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rutenium.  Kompleks rutenium dianggap sebagai sensitizer yang efektif dan 

efisien untuk menjalani transfer muatan karena memiliki efisiensi mencapai 

11% (Wongcharee et al., 2007).  Namun kompleks rutenium ini cukup mahal 

dan rumit dalam proses sintesisnya serta mengandung logam berat yang 

sangat tidak baik untuk lingkungan (Shalini et al., 2015).  Zat warna organik 

sintetis dapat dijadikan alternatif sensitizer pada DSSC sebagai pengganti 

kompleks rutenium.  Li et al. (2013) menyatakan bahwa alasan digunakannya 

zat warna organik sintetis karena memiliki beberapa keuntungan yaitu, lebih 

stabil secara kimia dan termal, tidak mudah terdegradasi, serta lebih murah 

dan mudah dalam proses sintesisnya. 

 

Zat warna organik sintetis saat ini banyak dikembangkan sebagai sensitizer 

pada DSSC, salah satunya senyawa basa Schiff.  Hal ini dikarenakan basa 

Schiff memiliki struktur yang khas yaitu adanya gugus imina atau disebut 

juga gugus azometina (-C=N-) (Imer et al., 2017).  Naik et al. (2018) telah 

berhasil menyintesis zat warna organik sintetis berupa basa Schiff dari 

senyawa 4-(dimetilamino)benzaldehida dan asam para-aminobenzoat.  Basa 

Schiff hasil sintesis digunakan sebagai sensitizer pada DSSC dan 

menghasilkan efisiensi sebesar 1%.  Selain itu, Ghann et al. (2017) telah 

berhasil menyintesis senyawa basa Schiff hasil kondensasi antara 

salisilaldehida dan etilendiamina serta senyawa kompleks Cu(II) basa Schiff.  

Senyawa hasil sintesis diaplikasikan sebagai sensitizer pada DSSC.  

Berdasarkan pengukuran kinerja DSSC diperoleh hasil efisiensi dari senyawa 

basa Schiff lebih besar yaitu 0,14% dibandingkan dengan kompleksnya yang 

hanya 0,12%.   
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Basa Schiff adalah produk kondensasi antara amina primer dan senyawa 

karbonil seperti aldehida atau keton. Beberapa penelitian mengenai sintesis 

basa Schiff menggunakan metode kondensasi refluks telah berhasil dilakukan  

(Sembiring dkk., 2013; Singh et al., 2010; Ghann et al., 2017).  Senyawa 

yang dapat digunakan dalam sintesis basa Schiff salah satunya adalah 

salisilaldehida sebagai senyawa karbonil dan etilendiamina sebagai senyawa 

amina primer (Asi, 2019). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini dilakukan sintesis 

senyawa basa Schiff  dari salisilaldehida dan etilendiamina menggunakan 

metode kondensasi.  Basa Schiff hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis (Ultra Violet-Visible) untuk menentukan panjang 

gelombang daerah-daerah serapan ikatan antar atom, spektrofotometer IR 

(Infra-Red) untuk menentukan gugus fungsi, dan TG/DTA 

(Thermogravimetric-Differential Thermal Analysis) untuk menentukan sifat 

termal senyawa tersebut.  Selain itu, Basa Schiff hasil sintesis diaplikasikan 

sebagai sensitizer pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) berbasis 

semikonduktor ZnO dengan variasi elektrolit untuk diukur kuat arus (mA), 

tegangan (mV), dan efisiensinya (%). 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan basa Schiff hasil 

sintesis dari saisilaldehida dan etilendiamina yang dapat digunakan sebagai 

sensitizer pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC). 

  



5 
 

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan senyawa basa Schiff dari salisilaldehida dan etilendiamina 

dengan metode kondensasi. 

2. Memperoleh data analisis senyawa basa Schiff  hasil sintesis yang 

meliputi, panjang gelombang menggunakan Spektrofotometer UV-Vis, 

gugus-gugus fungsi menggunakan spektrofotometer IR, dan sifat termal 

menggunakan TG/DTA. 

3. Mendapatkan data tengangan, kuat arus, dan efisiensi dari aplikasi basa 

Schiff hasil sintesis sebagai sensitizer pada Dye Sensitized Solar Cell 

(DSSC) dengan menggunakan semikonduktor ZnO dan variasi elektrolit. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam hal sintesis senyawa basa Schiff, dari hasil sintesis dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan aplikasi senyawa basa Schiff 

pada DSSC sebagai energi alternatif dimasa depan dengan biaya produksi 

rendah, mudah diproduksi, memiliki efisiensi tinggi, dan ramah lingkungan.  

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Basa Schiff 

 

Basa Schiff merupakan senyawa yang pertama kali ditemukan oleh Hugo 

Schiff (seorang kimiawan Jerman) pada tahun 1864.  Basa Schiff adalah 

produk hasil kondensasi antara amina primer dan senyawa karbonil (aldehida 

atau keton).  Berdasarkan strukturnya, basa Schiff memiliki karakteristik 

yaitu adanya gugus imina atau disebut juga gugus azometina (-C=N-). 

 

 

Gambar 1. Struktur Umum Basa Schiff 

 

 

Gambar 1 menunjukkan struktur umum dari basa Schiff yang terdiri dari 

gugus azometina (-C=N-) dan R
1
, R

2
, R

3
 dapat berupa gugus alkil, aril, atau 

heterosiklik dimana atom karbonnya terikat pada atom hidrogen dari amina 

sekunder sehingga membentuk struktur umum -RCH=NR-.  Senyawa basa 

Schiff juga sering disebut sebagai anil, imina, atau azometina (Ashraf, 2011). 

 

Pada proses pembentukan senyawa basa Schiff, amina primer (RNH2) 

bertindak sebagai nukleofil yang dapat menyerang gugus karbonil dari 
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aldehida dalam dua tahap reaksi yaitu reaksi adisi dan eliminasi (Gambar 2).  

Tahap  adisi amina nukleofilik pada karbon karbonil yang bermuatan positif 

parsial diikuti dengan lepasnya proton dari nitrogen dan diperoleh proton oleh 

oksigen.  Selanjutnya tahap eliminasi yaitu terjadinya protonasi gugus -OH 

yang kemudian dapat lepas sebagai air (Fessenden dan Fessenden, 1982). 

 

 

Gambar 2. Mekanisme Pembentukan Basa Schiff 

(Xavier and Srividhya, 2014). 

 

 

Dalam melakukan sintesis basa Schiff sangat bergantung pada kondisi pH.  

Hal ini disebabkan karena tahap pertama adalah tahap adisi amina pada gugus 

karbonil.  Jika pH terlalu asam akan menyebabkan sebagian amina 

terprotonkan sehingga mengurangi konsentrasi amina yang bertindak sebagai 

nukleofil.  Adanya peristiwa ini akan mengganggu proses adisi tahap pertama 

sehingga reaksi berjalan lambat.  Sedangkan laju reaksi eliminasi meningkat 

seiring dengan bertambahnya konsentrasi asam, dengan demikian diperlukan 

pengondisian pH agar keseluruhan tahap dapat berjalan dengan baik.  Kondisi 
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pH optimum untuk reaksi pembentukan basa Schiff dengan katalis asam 

terjadi pada pH 3-4 (Fessenden dan Fessenden, 1982).   

 

Pada pembentukannya, senyawa basa Schiff yang stabil akan dihasilkan 

apabila aldehida dan amina yang digunakan berasal dari kelompok aldehida 

aromatik dan arilamina (Fessenden dan Fessenden, 1982).  Senyawa basa 

Schiff dari kelompok aldehida alifatik relatif tidak stabil dan berpolimerisasi.  

Senyawa basa Schiff yang memiliki kestabilan tinggi dapat menggeser 

kesetimbangan ke arah produk, sehingga akan menghasilkan produk dengan 

persen (%)  hasil yang relatif tinggi. 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ghann et al. (2017) telah berhasil 

menyintesis senyawa basa Schiff  N,N′-bis(salisilidin)etilendiamina dari 

campuran salisilaldehida dan etilendiamina menggunakan pelarut metanol.  

Sintesis dilakukan dengan cara campuran dihomogenkan menggunakan 

stirrer (400 rpm) pada suhu ruang.  Hasil yang diperoleh berupa padatan 

kristalin berwarna kuning terang dengan rendemen sebesar 82,7% dan titik 

leleh 126,8 ºC.  Basa Schiff hasil sintesis selanjutnya dikarakterisasi 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis, IR, NMR, dan  TG/DTA.  Hasil 

karakterisasi menggunakan spektrofotometer IR menunjukkan gugus 

azometina (-C=N-) muncul pada bilangan gelombang 1680 cm
-1

.  

 

Selain itu, pada penelitian Asi (2019) telah berhasil menyintesis basa Schiff 

dari campuran salisilaldehida dan etilendiamina menggunakan pelarut etanol. 

Sintesis ini menggunakan metode kondensasi refluks selama 2 jam dan 

diperoleh padatan kristalin berwarna kuning terang dengan rendemen sebesar 
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86,684%.  Basa Schiff hasil sintesis selanjutnya dikarakterisasi menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dan IR. Dari spektrum inframerah menunjukkan 

gugus azometina (-C=N-) muncul pada bilangan gelombang 1636,34 cm
-1

.  

Pada penelitian ini dilakukan sintesis basa Schiff dengan senyawa yang sama 

menggunakan metode kondensasi refluks. 

 

 

Gambar 3. Mekanisme Reaksi Etilendiamina dan Salisilaldehida 

(Ghann et al., 2017). 

 

Basa Schiff pada umumnya berupa padatan kristalin dan bersifat basa lemah.  

Basa Schiff memiliki aplikasi yang sangat luas dalam berbagai bidang, 

misalnya dalam bidang kimia koordinasi, basa Schiff seringkali dijadikan 

ligan dalam pembentukan senyawa kompleks dengan berbagai logam transisi.  

Selain itu basa Schiff juga dapat berperan sebagai inhibitor korosi pada logam 

seng (Febriany, 2014), serta berperan dalam aktifitas biologis seperti 

antimalaria (Li et al., 2003), antikanker (Villar et al, 2004), antimikroba 

(Kumar et al., 2010), dan antituberkulosis (Ilango and Arunkumar, 2011).  

Namun, pada penelitin ini senyawa basa Schiff diaplikasikan pada DSSC 

sebagai dye sensitizer (zat warna). 
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1. Salisilaldehida 

 

Salisilaldehida merupakan senyawa dengan rumus molekul C7H6O2 

tergolong ke dalam senyawa aldehida aromatik karena memiliki gugus 

formil atau aldehida (-CHO).  Salisilaldehida berupa cairan berminyak 

berwarna merah gelap dengan berat molekul 122,12 g/mol.  Gambar 4 

menunjukkan struktur dari salisilaldehida. 

 

Gambar 4. Struktur Salisilaldehida 

 

 

Dari struktur salisilaldehida yang ditunjukkan pada Gambar 4, ada 

beberapa gugus yang tampak antara lain, gugus aldehida dan gugus 

hidroksil yang masing-masing terikat pada cincin benzena.  Atom C 

karbonil pada aldehida bermuatan parsil positif, maka dari itu dapat 

diserang oleh nukleofil dan mejalani reaksi adisi. 

 

Sintesis basa Schiff menggunakan salisilaldehida telah banyak dilakukan 

oleh peneliti terdahulu.  Salah satunya direaksikan dengan 3-aminorodanin 

menggunakan metode kondensasi refluks yang menghasilkan padatan 

berwarna kuning dengan rendemen sebesar 78.6%.  Basa Schiff tersebut 

selanjutnya dikarakterisasi dengan spektrofotometer IR dan NMR 

(Elzahany et al., 2008). 
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Selain itu telah dilakukan sintesis basa Schiff menggunakan salisilaldehida 

yang direaksikan dengan 2,2’-bis(p-metoksifenilamina).  Sintesis 

dilakukan dengan cara campuran dihomogenkan menggunakan stirrer 

selama 3 jam pada suhu ruang dan diperoleh hasil berupa padatan 

berwarna kuning dengan rendemen sebesar 94%.  Basa Schiff hasil sintesis 

selanjutnya dikarkaterisasi menggunakan spektrofotometer IR dan 

menunjukkan spektrum inframerah gugus azometina (-C=N-) pada 

panjang gelombang 1628 cm
-1

 (Tai et al., 2003). 

 

2. Etilendimina 

 

Etilendiamina atau 1,2-dimetiletana merupakan amina sintetis yang 

terbentuk dari hasil reaksi antara etilenklorida dan amonia.  Sifat-sifat 

etilendiamina diataranya, berupa larutan tak berwarna, memiliki bau 

amonia, densitas 0,898 g/cm
3
, titik didih 116-117 ºC, sedikit larut dalam 

eter, tidak larut dalam benzena, dan bersifat sangat basa.  Etilendiamina 

merupakan poliamina primer yang larut dalam air dan sangat higroskopis. 

Etilendiamina harus dilindungi dari kelembaban atmosfer dan CO2 selama 

pemurnian dan pemakaiannya karena akan menyebabkan banyak 

kesalahan dalam hasil yang diperoleh (Robert, 1982). 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Etilendiamina 
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Sintesis basa Schiff menggunakan etilendiamina telah banyak dilakukan 

oleh peneliti terdahulu.  Salah satunya direaksikan dengan 

1,5-difenilkarbazona menggunakan metode kondensasi refluks selama 2 

jam yang menghasilkan padatan kristalin berwarna merah tua. Basa Schiff 

hasil sintesis kemudian dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis dan menghasilkan panjang gelombang maksimum pada 

285,80 nm (Sembiring dkk., 2013). 

 

Selain itu telah dilakukan juga sintesis basa Schiff menggunakan 

etilendiamina yang direaksikan dengan senyawa aldehida hasil ozonolisis 

metil oleat dengan metode kondensasi refluks pada suhu 115-120 ºC 

selama 4 jam.  Basa Schiff hasil sintesis kemudian dianalisis mengunkan 

spektrofotomeri IR, diperoleh spektrum inframerah gugus azometina 

(-C=N-) pada bilangan gelombang 1645,64 cm
-1

 (Febriany, 2014).   

 

B. Karakterisasi Senyawa Basa Schiff 

 

Pada penelitian ini senyawa basa Schiff hasil sintesis selanjutnya 

dikarakterisasi menggunakan beberapa metode yang meliputi 

spektrofotometri UV-Vis, spektrofotometri IR, dan TG/DTA. 

 

1. Spektrofotometri UV-Vis 

 

Spektrofotometri UV-Vis adalah suatu teknik spektroskopi yang berfungsi 

untuk mengukur panjang gelombang maksimum suatu senyawa dan juga 

penentuan struktur yang dilihat dari kromofor yang terdapat dalam 

molekul yang dianalisis.  Spektrofotometri UV-Vis adalah anggota teknik 
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analisis spektroskopik yang memakai sumber REM (radiasi 

elektromagnetik) ultraviolet dekat (190-380 nm) dan sinar tampak 

(380-780 nm) dengan memakai instrumen spektrofotometer.  Sampel yang 

dapat diukur oleh spektrofotometer UV-Vis adalah sampel yang berwarna 

atau dibuat berwarna.  Hubungan warna-warna dan panjang gelombang 

disertai dengan warna komplementer yaitu warna dengan pandangan dua 

warna (spektrum) dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hubungan Panjang Gelombang dan Warna Senyawa 

 

Panjang Gelombang (nm) Warna Warna Komplementer 

400 – 435 Ungu Hijau kekuningan 

435 – 480 Biru Kuning 

480 – 490 Biru kehijauan Jingga 

490 – 500 Hijau kebiruan Merah 

500 – 560 Hijau Ungu kemerahan 

595 – 610 Jingga Biru Kehijauan 

610 – 680 Merah Hijau kebiruan 

680 – 700 Ungu kemerahan Hijau 

Sumber: Khopkar, 1990. 

 

 

Prinsip dasar spektrofotometri UV-Vis adalah terjadinya transisi elektronik 

yang disebabkan penyerapan sinar UV-Vis yang mampu mengeksitasi 

elektron dari orbital yang kosong.  Transisi elektronik yang terjadi pada 

daerah UV-Vis meliputi tiga macam transisi yaitu elektron σ, π, dan n.  

Umumnya, transisi yang paling mungkin adalah transisi pada tingkat 

energi tertinggi (HOMO) ke orbital molekul yang kosong pada tingkat 

terendah (LUMO).  Pada sebagian besar molekul, orbital molekul terisi 
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pada tingkat energi terendah adalah orbital σ yang berhubungan dengan 

ikatan σ, sedangkan orbital π berada pada tingkat energi lebih tinggi.  

Orbital non ikatan (n) yang mengandung elektron-elektron yang belum 

berpasangan berada pada tingkat energi yang lebih tinggi lagi. Sedangkan 

orbital-orbital anti ikatan yang kosong yaitu σ* dan π* menempati tingkat 

energi yang tertinggi (Pavia et al., 2001). 

 

Tabel 2 menunjukkan beberapa kromofor organik dan senyawa aromatik 

dengan puncak absorpsi dan nilai absorbtivitas molar serta transisi yang 

mungkin terjadi.  Tabel ini berguna untuk mengidentifikasi gugus fungsi 

dalam analisis spektra. 

 

Tabel 2. Absorpsi Kromofor Senyawa Aromatik pada Spektrofotometri     

UV-Vis 

 

 
Kromofor/Senyawa λ maks ε maks Transisi 

Karbonil 186 – 280 1,0 x 10
3
 – 16 n → π* 

Azometina 339 60 n → π* 

Keton 282 27 Delokalisasi n* 

Benzen 204 7,9 x 10
3
 π → π* 

Anilina 230 8,6 x 10
3
 π → π* 

Sumber: Khopkar, 1990. 

 

 

Gambar 6 menunjukkan transisi elektron n→π* yang memerlukan energi 

yang lebih kecil dibandingkan dengan transisi π→π*, tetapi karena orbital 

non ikatan berbeda dengan orbital anti ikatan π*, maka jumlah elektron n 

yang bertransisi ke π* jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumah 
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elektron transisi dari π→π*, sehingga absorbsi eksitasi n→π* jauh lebih 

rendah (Sudjadi, 1983). 

 

 

Gambar 6. Energi yang dibutuhkan dalam Transisi Elektron 

 

 

Panjang gelombang cahaya UV-Vis bergantung pada mudahnya promosi 

elektron.  Molekul-molekul yang memerlukan lebih banyak energi untuk 

promosi elektron akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih 

pendek.  Molekul yang memerlukan energi yang lebih sedikit akan 

menyerap pada panjang gelombang yang lebih panjang. Senyawa yang 

menyerap cahaya dalam daerah tampak (yakni senyawa berwarna) 

mempunyai elektron yang lebih mudah dipromosikan daripada senyawa 

yang menyerap pada panjang gelombang ultraviolet (Supratman, 2010). 

 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ghann et al. (2017), 

menunjukkan hasil spektrum UV-Vis bahwa senyawa basa Schiff 

N,N′-bis(salisilidin)etilendiamina memiliki panjang gelombang maksimum 

pada 318 nm dan absorbansi 0,4 (Gambar 7).  Munculnya puncak panjang 

gelombang tersebut dikarenakan basa Schiff mengandung gugus kromofor 
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yaitu imina atau azometina (-C=N-) yang memberikan serapan yang khas 

pada panjang gelombang tersebut.  Besarnya panjang gelombang 

maksimum senyawa tersebut berkaitan dengan transisi π→π* dari gugus 

imina atau benzena pada basa Schiff dimana terdapat elektron π (phi) 

menuju orbital π* (phi anti ikatan). 

 

 

 

Gambar 7. Spektrum UV-Vis N,N′-bis(salisilidin)etilendiamina 

 

 

2. Spektrofotometri IR 

 

Spektrofotometri IR merupakan suatu teknik spektroskopi yang digunakan 

dalam penentuan informasi struktur molekul suatu senyawa organik.  

Prinsip kerja dari spektrofotometri IR yaitu apabila suatu senyawa 

ditembak oleh suatu energi yang berasal dari suatu sinar maka molekul 

tersebut akan mengalami vibrasi.  Vibrasi ini terjadi karena energi yang 

berasal dari sumber sinar inframerah tidak cukup kuat untuk mengalami 

Ligan Cu(II) 

Ligan 

A
b

so
rb

an
si

 

Panjang Gelombang (nm) 
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atomisasi ataupun eksitasi elektron pada molekul senyawa yang ditembak, 

dimana besarnya vibrasi tiap atom atau molekul berbeda tergantung pada 

atom-atom ataupun kekuatan ikatan yang menghubungkannya sehingga 

dihasilkan frekuensi yang berbeda-beda (Griffitths and Haseth, 2007). 

Perekaman spektrum inframerah dilakukan pada daerah inframerah yaitu 

400-4000 cm
-1

.  Spektrum ini menunjukkan banyak puncak absorbsi pada 

frekuensi yang karakteristik (Fa’izah, 2016).  Pada spektrum IR senyawa 

yang berbeda tidak memiliki gugus fungsi yang sama sehingga serapan IR 

yang dihasilkan berbeda.  Sebagai contoh dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Pita Serapan Gugus Fungsi Pada Spektrofotometer IR 

Gugus Fungsi Bilangan Gelombang (cm-
1
) 

v(M-N) 400-600 

v(N-H) 660-900 

v(C-N) 1020-1220 

v(N=N) 1400-100 

v(C=N) 1600-1660 

v(C=O) 1710-1720 

v(C-H) 3000-3100 

v(O-H) 3100-3700 

Sumber: Khopkar, 1990. 

 

 

Selain itu Silverstein et al. (2005) melaporkan bahwa gugus hidroksi 

(-OH) dari etanol mempunyai serapan yang melebar pada daerah 3550-

3200 cm
-1

, sedangkan pada senyawa fenol memiliki gugus hidroksi (-OH) 

mempunyai serapan pada 3224 cm
-1

.  Gugus eter (R-O-R) memiliki 

serapan pada daerah 1150-1085 cm
-1

, akan tetapi pada senyawa aromatik 
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seperti anisol, vibrasi simetris eter menunjukkan serapan pada 1046 cm
-1

.  

Gugus karbonil (-C=O-) pada aldehida, keton, asam karboksilat, ester, dan 

amida pada umumnya memberikan serapan tajam pada 1870-1540 cm
-1 

namun gugus (-C=O) pada keton atau aldehid yang tersubtitusi oleh fenil 

menyerap radiasi IR pada 1686 cm
-1

. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, basa Schiff 

memiliki karakteristik yang menarik, yaitu adanya pita serapan yang 

muncul akibat adanya gugus azometina atau imina (-C=N-) pada spektrum 

inframerahnya.  Spektrum inframerah dari basa Schiff menunjukkan tipe 

absorpsi yang kuat pada 1620 cm
-1

 (Yildirim et al., 2002), 1657 cm
-1

 (Tai 

et al., 2003), 1605 cm
-1

 (Liu et al., 2006), dan 1600-1650 cm
-1

 (Rilyanti, 

2008) yang berkaitan dengan vibrasi uluran (C=N) dari gugus imina basa 

Schiff. 

 

3. Analisis TG/DTA 

 

TG/DTA merupakan metode analisis termal yang meliputi pengukuran 

sifat fisika dan kimia sebagai fungsi temperatur.  Terdapat dua metode 

pada metode analisis ini yaitu Thermogravimetric Analyzer (TGA) dan 

Differential Thermal Analyzer (DTA). 

 

TGA adalah metode analisis yang secara otomatis mencatat perubahan 

berat sampel sebagai fungsi temperatur atau waktu pada atmosfir yang 

terkontrol.  Pengukuran digunakan khususnya untuk menentukan 

komposisi suatu bahan atau cuplikan dan untuk memperkirakan 
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kestabilitas termal pada suhu di atas 1000 ºC.  Proses kehilangan massa 

terjadi karena adanya proses dekomposisi yaitu pemutusan ikatan kimia, 

evaporasi, reduksi sampel yang terjadi akibat interaksi bahan dengan 

pereduksi, dan desorpsi.  Sedangkan kenaikan massa disebabkan oleh 

proses oksidasi yaitu interaksi bahan dengan suasana pengoksidasi dan 

absorbsi.  Teknik ini biasa digunakan untuk mengetahui kemurnian 

sampel, perilaku dekomposisi, degradasi termal, reaksi kimia yang 

melibatkan perubahan berat materi akibat adsorpsi, desorpsi, dan kinetika 

kimia.  Data yang dihasilkan berupa kurva berat terhadap waktu maupun 

temperatur (Prasetyoko et al., 2016).  DTA adalah metode analisis yang 

mengukur perbedaan temperatur (T) antara sampel dan material 

pembanding inert sebagai fungsi temperatur.  Oleh karena itu, DTA 

mendeteksi perubahan pada kandungan panasnya (Susilowati, 2002). 

 

Data yang dihasilkan dari dua metode analisis termal tersebut ditampilkan 

dalam bentuk kurva temperatur sampel terhadap waktu.  Kurva ini dikenal 

sebagai termogram yang memiliki dua puncak yaitu puncak maksimum 

dan minimum.  Puncak maksimum menunjukkan peristiwa eksotermis 

dimana panas akan dilepaskan oleh sampel, sedangkan puncak minimum 

menunjukkan peristiwa endotermis dimana terjadinya penyerapan panas 

oleh sampel. 

 

Metode analisis termal ini diantaranya berguna untuk mengetahui formula 

materi hasil dekomposisi termal, dan berguna juga untuk mengetahui 

rentang temperatur yang dapat digunakan dengan memvariasikan laju 



20 

 

pemanasan dan mencatat perubahan beratnya.  Dekomposisi basa Schiff 

terjadi pada suhu antara 143-225 °C (Ghann et al., 2017) dan 220-280 °C 

(Yu et al., 2009). 

 

C. Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 

 

DSSC merupakan sel surya yang tersensitasi oleh zat warna. Sel surya ini 

dapat mengonversi energi cahaya menjadi energi listrik.  Pada awal tahun 

1990-an, Michael Gratzel dan Brian O’Regan menemukan bahwa sel surya 

yang tersensitasi zat warna menghasilkan arus listrik dengan efisiensi sebesar 

7,1%.  Lebih lanjut, peningkatan efisiensi DSSC terus dikembangkan hingga 

saat ini efisiensi maksimal yang didapatkan sebesar 10%.  Sejak saat itu 

DSSC telah banyak menarik perhatian peneliti karena proses fabrikasinya 

mudah, ramah lingkungan, fleksibel, dan sederhana. 

 

DSSC memiliki komponen berbeda dengan sel surya yang pada umumnya 

berbasis silikon.  DSSC tersusun dari beberapa komponen yaitu, elektroda 

kerja, dye sensitizer (zat warna), larutan elektrolit, dan elektroda pembanding 

(Ye et al., 2013).  Rangkaian komponen DSSC ditunjukkan seperti pada 

Gambar 8. 
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Gambar 8. Komponen DSSC (Yu et al., 2009). 

 

1. Elektroda Kerja 

 

Elektroda kerja terdiri dari subtrat TCO, lapisan semikonduktor, dan 

lapisan sensitizer berupa zat warna.  Substrat yang digunakan dalam DSSC 

biasanya menggunakan kaca yang diberi lapisan oksida khusus agar 

mampu menghantarkan arus listrik.  Kaca yang digunakan pada DSSC 

disebut dengan kaca TCO (Transparent Conductive Oxide) karena bersifat 

konduktif dan transparan.  Umumnya oksida yang digunakan antara lain 

Fluorine-doped tin oxide (FTO), indium-doped tin oxide (ITO), 

antimony-doped tin oxide (ATO) dan aluminium-doped zinc oxide (AZO).  

Kaca FTO dan ITO paling sering digunakan sebagai DSSC dengan proses 

sintering lapisan oksida pada substrat disuhu 450-500 °C.  Material FTO 

dan ITO memiliki konduktivitas yang baik sehingga tidak mengalami 

kerusakan pada rentang suhu tersebut (Halme, 2002), maka pada penelitian 

ini digunakan kaca ITO. 
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Komponen kedua pada elektroda kerja yaitu semikonduktor.  

Semikonduktor adalah zat padat kristalin yang berfungsi untuk 

mamfasilitasi proses reduksi karena struktur elektronik konduktif yang 

mengarah sebagai pita konduksi dan pita valensi (Gong et al., 2012).  

Semikonduktor yang umumnya dipakai adalah TiO2, ZnO, dan SnO2.  

Namun semikonduktor yang sering digunakan adalah TiO2.  Alasan sering 

digunakannya TiO2 karena memiliki energi celah pita (band gap)  yang 

lebar.  Semikonduktor dengan band gap lebar akan memperbanyak 

elektron yang mengalir dari pita konduksi ke pita valensi, yang membuat 

ruang reaksi fotokatalis dan absorpsi oleh dye akan menjadi lebih banyak, 

sehingga spektrum menjadi lebih lebar.  Namun pada penelitian ini 

digunakan ZnO sebagai semikonduktor pada DSSC. 

  

ZnO merupakan  jenis semikonduktor alternatif yang memiliki band gap 

yang cukup lebar yaitu sekitar 3,2-3,4 eV (Cheng, 2008 ; Wang et al., 

2006).  Nilai band gap ini hampir mirip dengan semikonduktor TiO2 yang 

memiliki band gap sebesar 3,2 eV, sehingga sesuai untuk diaplikasikan 

sebagai semikonduktor pada DSSC.  Selain itu ZnO memilik mobilitas 

pembawa muatan yang tinggi yaitu mencapai 2.000 cm
2
/(Vs) dan 

mobilitas hole yang relatif rendah berkisar 5-30 cm
2
/(Vs) (Cheng, 2008). 

 

Penelitian mengenai fabrikasi DSSC menggunakan semikonduktor ZnO 

telah banyak dilakukan.  Prasatya dan Susanti (2011) melaporkan bahwa 

efisiensi yang dihasilkan oleh DSSC berbasis semikonduktor ZnO ini ialah 

maksimum sebesar 0,150% pada temperatur kalsinasi 550 ºC serta 



23 

 

menggunakan terung belanda sebagai zat warna.  Selain itu pada penelitian 

Syukron dkk. (2013) melaporkan bahwa efisiensi yang dihasilkan oleh 

DSSC berbasis semikonduktor ZnO berdasarkan hasil sintesis ZnO yang 

merujuk pada Yonekawa (2012) ialah maksimum sebesar 0,11% pada 

temperatur kalsinasi 200 ºC. 

 

2. Dye Sensitizer (Zat Warna) 

 

Zat warna merupakan salah satu komponen yang memegang peranan 

penting pada rangkaian DSSC karena berfungsi dalam penangkapan energi 

dari sinar matahari.  Pada prosesnya, zat warna berfungsi menyerap cahaya 

tampak, memompa elektron ke dalam semikonduktor, menerima elektron 

dari pasangan redoks dalam larutan elektrolit, dan seterusnya dalam suatu 

siklus sehingga zat warna berperan dalam memproduksi elektron 

tereksitasi.  Zat warna yang digunakan harus mampu melekat secara kuat 

dengan semikonduktor, sehingga injeksi elektron ke dalam pita konduksi 

dari semikonduktor berjalan efisien.  Syarat lain yang harus dimiliki oleh 

zat warna pada DSSC yaitu memiliki gugus kromofor dan ikatan rangkap 

terkonjugasi (Gratzel, 2003). 

 

Sejauh ini zat warna yang digunakan sebagai sensitizer dapat berupa zat 

warna alami maupun sintetis (seperti senyawa kompleks dan basa Schiff).  

Zat warna sintetis yang umumnya digunakan adalah zat warna organik 

logam berbasis ruthenium, hal ini dikarenakan efisiensi zat warna tersebut 

mencapai 11% (Wongcharee et al., 2007).  Namun zat warna sintetis ini 

cukup mahal serta mengandung logam berat yang sangat tidak ramah 



24 

 

lingkungan (Shalini et al., 2015).  Oleh karena itu, saat ini sedang 

berkembang DSSC dengan zat warna sintetis dari senyawa basa Schiff.  

 

Naik et al. (2018) telah berhasil menyintesis basa Schiff dari senyawa 

aldehida aromatik 4-(dimetilamino)benzaldehida dan asam para-

aminobenzoat.  Sintesis dilakukan menggunakan metode refluks dalam 

pelarut metanol selama 5 jam.  Basa Schiff yang diperoleh memiliki dua 

puncak serapan yaitu pada 250 nm dan 371 nm.  Basa Schiff hasil sintesis 

digunakan sebagai sensitizer pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) dan 

menghasilkan efisiensi sebesar 1%. 

Ghann et al. (2017) telah berhasil menyintesis dan mengaplikasikan 

senyawa basa Schiff (hasil kondensasi antara salisilaldehida dan 

etilendiamina) serta senyawa kompleks Cu(II) basa Schiff pada DSSC.  

Efisiensi yang dihasilkan dari senyawa basa Schiff lebih besar yaitu 0,14% 

dibandingkan dengan kompleksnya yang hanya 0,12%.  Oleh karena itu, 

pada penelitian ini digunakan senyawa basa Schiff yang mempunyai 

fungsi yang sama dengan kompleks ruthenium sebagai dye sensitizer pada 

DSSC.  Selain itu, apabila dilihat dari strukturnya, basa Schiff memenuhi 

syarat sebagai zat warna pada DSSC yaitu memiliki gugus kromofor dan 

ikatan rangkap terkonjugsi. 

 

3. Elektrolit 

 

Fungsi elektrolit pada DSSC  adalah untuk menggantikan kehilangan 

elektron pada pita HOMO (Highest Unoccupied Molecular Orbital) dari 
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zat warna akibat eksitasi elektron dari pita HOMO ke pita LUMO (Lowest 

Occupied Molecular Orbital) karena penyerapan cahaya tampak oleh zat 

warna melalui reaksi reduksi-oksidasi (redoks).  Kecepatan reaksi redoks 

akan menentukan kinerja DSSC (Prasetyo dkk., 2014). 

 

Pada umumnya elektrolit yang digunakan berwujud cair yang mengandung 

sistem redoks yaitu pasangan I
-
/I3

-
.  I

-
/I3

-
 memiliki sifat yang stabil dan 

memiliki reversibility yang baik.  Elektrolit cair dapat menghasilkan 

efisiensi yang lebih tinggi mencapai 11% (Gratzel, 2003) jika 

dibandingkan dengan elektrolit semi padat.  Akan tetapi penggunaan 

elektrolit cair memiliki kelemahan yaitu mudah menguap.  Hal ini 

mempengaruhi stabilitas jangka panjang dari sistem DSSC sehingga proses 

transfer elektron terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut dalam penelitian 

ini digunakan elektrolit semi padat yang mempunyai keunggulan tidak 

mudah menguap, memiliki konduktivitas ion tinggi pada temperatur 

konstan, dan mempunyai stabilitas jangka panjang (Pancaningtyas dan 

Akhlus, 2010). 

 

4. Elektroda Pembanding 

 

Elektroda pembanding digunakan sebagai katalis pada DSSC untuk 

mempercepat reaksi redoks pada elektrolit.  Elektroda pembanding yang 

digunakan berupa kaca yang pada umumnya dilapisi oleh platina atau 

karbon.  Penggunaan masing-masing jenis elektroda memiliki 

kelebihannya masing-masing.  Pada penelitian ini digunakan jenis  

elektroda karbon.  Alasan digunakannya karbon sebagai elektroda 
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pembanding adalah karena memiliki kereaktifan tinggi yang menyerupai 

elektroda platina dan memiliki luas permukaan yang relatif luas 

dibandingkan dengan platina (Kumara dan Pajitno, 2012).  Karbon yang 

digunakan pada elektroda pembanding dapat menggunakan grafit dari 

pensil (Damayanti et al., 2014) atau karbon dari jelaga api lilin (Chadijah 

dkk., 2016). 

 

 

Gambar 9. Skema Prinsip Kerja DSSC 

 

 

Prinsip kerja DSSC secara skematik ditunjukkan pada Gambar 9, sedangkan 

proses yang terjadi di dalam DSSC dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

1. Ketika foton dari sinar matahari menimpa elektroda kerja pada DSSC, 

energi foton tersebut diserap oleh larutan pewarna yang melekat pada 

permukaan partikel TiO2.  Sehingga elektron dari zat warna mendapatkan 

energi untuk dapat tereksitasi (D*).    

D + cahaya→ D* 
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2. Elektron yang tereksitasi dari molekul zat warna tersebut akan diinjeksikan 

ke pita konduksi TiO2 yang bertindak sebagai akseptor/kolektor elektron. 

Molekul zat warna yang ditinggalkan kemudian dalam keadaan teroksidasi 

(D
+
).  

D* + TiO2→ (TiO2) + D+
 

3. Selanjutnya akan ditransfer melewati rangkaian luar menuju elektroda 

pembanding (elektroda karbon).  

4. Elektrolit redoks biasanya berupa pasangan iodin dan triiodida I
-
/I3

-
 yang 

bertindak sebagai mediator elektron sehingga dapat menghasilkan proses 

siklus dalam sel. Triiodida dari elektrolit yang terbentuk akan menangkap 

elektron yang berasal dari rangkaian luar dengan bantuan molekul karbon 

sebagai katalis.  

5.  Elektron yang tereksitasi masuk kembali ke dalam sel dan bereaksi 

dengan elektrolit menuju zat warna teroksidasi. Sehingga zat warna 

kembali ke keadaan awal dengan persamaan reaksi: 

𝐷+ 
+ 𝑒−(elektrolit) → elektrolit + D 

 

Tegangan yang dihasilkan oleh DSSC berasal dari perbedaan tingkat energi 

konduksi elektroda semikonduktor TiO2 dengan potensial elektrokimia 

pasangan elektrolit redoks I
-
/I3

-
.  Sedangkan arus yang dihasilkan dari sel 

surya ini terkait dalam proses konversi dan bergantung pada intensitas 

penyinaran serta kinerja dye yang digunakan (Kumara dan Prajitno, 2012). 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Juli 2019 di 

Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik, Jurusan Kimia Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.  Karakterisasi basa Schiff 

menggunakan spektrofotometer Ultraviolet-Visible(UV-Vis), 

spektrofotometer Infrared (IR), dan Thermogavimetric/Differential Thermal 

Analysis (TG/DTA) dilakukan di Laboratorium Terpadu Sentra Inovasi dan 

Teknologi Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

1. Alat 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat-alat gelas yang 

umum digunakan di laboratorium, satu set alat refluks, desikator, neraca 

analitik merek Kern & Son GMBH ABT 220-4M, hotplate stirrer merek 

Stuart CB 161, kertas saring whatman-42, kaca indium tin oxide (ITO), 

furnace, pensil 8B, scotch tape, binder clip, aligator clip, multimeter 

digital merek Zotek ZT111, spektrofotometer Ultraviolet-Visible(UV-Vis) 

Agilent Carry 50, spektrofotometer Infrared (IR) Agilent Carry 630, dan 
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Thermogavimetric/Differential Thermal Analysis (TG/DTA) Shimadzu 

DTG-60. 

 

2. Bahan 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi salisilaldehida 

(C7H6O2), etilendiamina (C2H8N2), etanol, seng klorida (ZnCl2), 

ammonium (NH3), kalium iodida (KI) 0,5 M, Iodin (I2) 0,05 M, asetonitril, 

dan polietilen glikol (PEG). 

 

C. Prosedur Kerja 

 

1. Sintesis Basa Schiff 

 

Basa Schiff disintesis dengan cara mencampurkan salisilaldehida dan 

etilendiamina dengan perbandingan mol 1:1.  Sekitar 2,29 mL 

(1 x 10
-2

 mol) salisilaldehida dilarutkan dalam 20 mL etanol dan sekitar 

1,33 mL etilendiamina (1 x 10
-2

 mol) dilarutkan dalam 20 mL etanol, 

kemudian larutan diaduk dengan menggunakan pengaduk magnet sambil 

direfluks selama 2 jam pada suhu 78 
o
C.  Setelah itu larutan didiamkan 

sampai terbentuk kristal, kristal yang terbentuk dicuci dengan etanol dan 

disaring menggunakan kertas saring, setelah itu diletakan dalam desikator 

hingga terbentuk kristal kering.  Kristal kering kemudian ditimbang 

beratnya sampai konstan. Kristal kering ini kemudian dikarakterisasi 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer IR, dan 

TG/DTA, serta digunakan sebagai zat pewarna pada DSSC. 
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2. Karakterisasi Basa Schiff 

 

a. Karakterisasi menggunakan Spektrofotometer UV-Vis 

 

Pengukuran panjang gelombang daerah-daerah serapan ikatan antar 

atom dan serapan panjang gelomang dari basa Schiff dilakukan dengan 

cara melarutkan 1,64 x 10
-3

 gram (10
-3

 M) basa Schiff dalam labu ukur 

10 mL menggunakan etanol.  Kemudian dilakukan pengenceran 

menjadi 10
-5

 M dengan melarutkan 0,1 mL larutan basa Schiff 10
-3

 M 

dalam labu ukur 10 mL menggunakan etanol.  Selanjutnya larutan yang 

terbentuk dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

Agilent Carry 50 pada panjang gelombang 200-800 nm. 

 

b. Karakterisasi menggunakan Spektrofotometer IR 

 

Karakterisasi menggunakan spektrofotometer IR digunakan untuk 

mengidentifikasi gugus fungsional dari basa Schiff menggunakan 

spektrofotometer IR Carry 630.  Sampel yang akan dianalisis diambil 

menggunakan ujung spatula kemudian ditempatkan pada sample pan 

dan siap untuk dianalisis dengan pita serapan antara 4000-400 cm
-1

. 

 

c. Karakterisasi menggunakan TG/DTA 

 

Penentuan komposisi basa Schiff dilakukan menggunakan TG/DTA 

dengan menghitung persen kehilangan massa dari masing-masing 

molekul dan membandingkannya dengan perhitungan hasil secara 

teoritis.  Basa Schiff hasil sintesis mula-mula dimasukkan ke dalam 
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termokoppel.  Kemudian dipanaskan dengan laju kenaikan temperatur 

sebesar 5 
o
C/menit.  Pengukuran dilakukan dari suhu 30

o 
C hingga 

600 
o
C.  Hasil pengaluran ΔT sebagai fungsi temperatur merupakan 

indikasi perolehan atau kehilangan energi dan perubahan massa dari 

basa Schiff yang dianalisis. 

 

3. Fabrikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 

 

a. Preparasi Pasta ZnO 

 

Pasta ZnO dibuat dengan cara mencampurkan sebanyak 3,5 gram ZnCl2 

dengan NH3 sebanyak 3,6 mL di dalam gelas kimia dan diaduk.  

Campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam furnace untuk 

dipanaskan pada suhu 100 ºC dengan waktu tahan 24 jam (Prasatya dan 

Diah, 2013).  ZnO yang telah difurnace kemudian ditimbang sebanyak 

0,5 gram, dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditambahkan 2 mL etanol, 

dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit. Kemudian 

pasta ZnO yang telah dibuat disimpan dalam botol tertutup untuk 

perlakuan selanjutnya. 

 

b. Preparasi Zat Warna Basa Schiff 

 

Pada penelitian ini zat pewarna pada DSSC dibuat pasta dengan cara 

mencampurkannya dengan pasta ZnO.  Sebanyak 0,5 gram basa Schiff 

dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditambahkan pasta ZnO yang telah 

dibuat, dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit 
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Kemudian pasta campuran ZnO dan basa Schiff disimpan dalam botol 

tertutup (Damayanti dkk., 2014). 

 

c. Preparasi Larutan Elektrolit 

 

Preparasi elektrolit semi padat (gel polimer) mengacu pada penelitian 

Pancaningtyas dan Akhlus (2010).  Preparasi elektrolit divariasikan 

menjadi tiga konsentrasi yaitu PEG 0,025 M; 0,05 M; dan 0,1 M. 

 

Larutan elektrolit PEG 0,025 M (KI 0,5 M dan I2 0,05 M) disiapkan 

dengan cara mengambil sebanyak 0,498 gram KI dilarutkan ke dalam 

6 mL asetonitril dalam gelas kimia.  Pada gelas kimia lain, dimasukkan 

sebanyak 0,076 gram I2 dan 6 mL asetonitril, lalu diaduk hingga 

homogen.  Larutan pada kedua gelas tersebut dicampur dan diaduk 

hingga homogen.  Sebanyak 0,6 gram PEG dimasukkan ke dalam 

larutan elektrolit yang telah dibuat dan diaduk hingga membentuk gel. 

 

Larutan elektrolit PEG 0,05 M (KI 0,5 M dan I2 0,05 M) disiapkan 

dengan mengambil sebanyak 0,498 gram KI dilarutkan ke dalam 6 mL 

asetonitril dalam gelas kimia.  Pada gelas kimia lain, dimasukkan 

sebanyak 0,076 gram I2 dan 6 mL asetonitril, lalu diaduk hingga 

homogen.  Larutan pada kedua gelas tersebut dicampur dan diaduk 

hingga homogen.  Sebanyak 1,2 gram PEG dimasukkan ke dalam 

larutan elektrolit yang telah dibuat dan diaduk hingga membentuk gel. 

 

Larutan elektrolit PEG 0,1 M (KI 0,5 M dan I2 0,05 M) disiapkan 

dengan cara mengambil sebanyak 0,498 gram KI dilarutkan ke dalam 
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6 mL asetonitril dalam gelas kimia.  Pada gelas kimia lain, dimasukkan 

sebanyak 0,076 gram I2 dan 6 mL asetonitril, lalu diaduk hingga 

homogen.  Larutan pada kedua gelas tersebut dicampur dan diaduk 

hingga homogen.  Sebanyak 2,4 gram PEG dimasukkan ke dalam 

larutan elektrolit yang telah dibuat dan diaduk hingga membentuk gel. 

 

d. Preparasi Elektroda Pembanding 

 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan dan pendeposisian elektroda 

pembanding karbon di atas kaca ITO.  Disiapkan pensil 8B sebagai 

sumber karbon kemudian digoreskan pada bagian konduktif kaca ITO.  

Kaca ITO yang telah digoreskan pensil kemudian dibakar pada jelaga 

api lilin agar goresan pensil 8B membentuk kotak yang baik sesama 

partikel karbon dengan kaca ITO (Ekasari dan Yudoyono, 2013). 

 

e. Perakitan Dye Sensitizer Solar Cell (DSSC) 

 

Langkah pertama perakitan DSSC adalah memperisapkan tiga buah 

kaca ITO yang telah dibersihkan.  Pada ketiga kaca ITO yang berukuran 

2 x 2 cm dibentuk area tempat pasta campuran ZnO dengan basa Schiff 

dideposisikan dengan bantuan selotip pada bagian konduktif sehingga 

terbentuk area sebesar 1,5 x 1,5 cm.  Pasta campuran ZnO dengan basa 

Schiff dideposisikan di atas area yang telah dibuat pada ketiga kaca ITO 

dengan bantuan batang pengaduk untuk meratakan pasta.  Kemudian 

lapisan dikeringkan selama kurang lebih 15 menit dan difurnace pada 

temperatur sekitar 200 ºC dengan waktu tahan 10 menit.  Kemudian 
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ketiga varisasi elektrolit gel polimer masing-masing diteteskan di atas 

permukaan ketiga kaca yang terdapat campuran pasta ZnO dengan basa 

Schiff.  Pada kaca pertama diteteskan larutan gel elektrolit 0,025 M, 

kaca kedua diteteskan larutan gel elektrolit 0,05 M, dan kaca ketiga 

diteteskan larutan gel elektrolit 0,1 M lalu masing-masing kaca ditutup 

dengan elektroda pembanding sehingga membentuk struktur sandwich.  

Kemudian agar struktur selnya mantap dijepit dengan klip pada kedua 

sisi seperti pada Gambar 10 (Ekasari dan Yudoyono, 2013). 

 

Gambar 10. Struktur Sandwich Ragkaian DSSC 

 

 

Ketiga sel surya yang telah dirangkai dilakukan pengujian tegangan dan 

kuat arus menggunakan multimeter digital merek Zotek ZT111.  

Sumber cahaya yang digunakan yaitu cahaya matahari langsung pada 

saat penyinaran. 

 

4. Skema Alur Kerja Penelitian 

 

Secara keseluruhan, skema alur kerja penelitian dapat dilihat pada Gambar 

11 dan Gambar 12. 
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a. Sintesis Basa Schiff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.  Skema Alur Kerja Sintesis Basa Schiff 
 

  

- dicuci dengan etanol 

- dikeringkan dalam desikator 

- ditimbang hingga berat konstan 

- dianalisis menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis, 

Spektrofotometer IR, dan TG/DTA 

- dilarutkan dalam 40 mL etanol 

- direfluks selama 2 jam pada suhu 78 
o
C 

 

Salisilaldehida + Etilendiamina 

 

Kristal basa Schiff  

 

Hasil 
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b. Fabrikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Skema Alur Kerja Fabrikasi DSSC 

 

- diukur tegangan dan arus listrik 

menggunakan multimeter Zotek 

ZT111 

- digabungkan membentuk struktur 

sandwich pada masing-masing kaca 

sesuai pasangannya 

- dijepit dengan binder clip pada sisi 

kanan dan kiri 

Kaca ITO 1 dan 

kaca ITO A 

Kaca ITO 2 dan 

kaca ITO B 

Kaca ITO 3 dan 

kaca ITO C 

Struktur sandwich 

 

Hasil 

- ditetesi larutan 

elektrolit 0,025 M 

- dilapiskan pada 3 buah kaca ITO 

- difurnace selama 10 menit (200 ºC) 

Campuran pasta ZnO + basa Schiff  

 

Kaca ITO 1 Kaca ITO 2 Kaca ITO 3 

- ditetesi larutan 

elektrolit 0,05 M 

- ditetesi larutan 

elektrolit 0,1 M 

Kaca ITO A Kaca ITO B Kaca ITO C 

- digores dengan 

pensil 8B 

- dibakar pada 

jelaga api lilin 

- digores dengan 

pensil 8B 

- dibakar pada 

jelaga api lilin 

- digores dengan 

pensil 8B 

- dibakar pada 

jelaga api lilin 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sintesis basa Schiff dari salisilaldehida dan etilendiamina dengan 

perbandingan mol 1:1 menghasilkan kristal berwarna kuning sebanyak 

2,6631 gram dengan rendemen 81,14%. 

2. Hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis menunjukkan 

bahwa basa Schiff hasil sintesis mengalami pergeseran batokromik dengan 

panjang gelombang sebesar 335 nm. 

3. Hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer IR menunjukkan basa 

Schiff telah berhasil disintesis yang ditandai dengan munculnya puncak 

serapan gugus azometina (-C=N-) yang merupakan ciri khas senyawa basa 

Schiff pada bilangan gelombang 1610 cm
-1

. 

4. Hasil analisis menggunakan TG/DTA pada basa Schiff hasil sintesis 

menunjukkan pengurangan massa molekul H2O pada rentang suhu 

75-102 ºC dan molekul basa Schiff (C9H12N2O) pada rentang suhu 

180-300 ºC. 

5. Berdasarkan hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis, 

IR, dan TG/DTA menunjukkan bahwa basa Schiff hasil sintesis dapat 

digunakan sebagai sensitizer pada DSSC.  Pengujian DSSC berbasis 
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semikonduktor ZnO menghasilkan efisiensi (ƞ) sekitar 0,01%-0,11%.  

Efisiensi (ƞ) paling tinggi dihasilkan dari DSSC menggunakan elektrolit 

PEG 0.1 M sebesar 0,11% dengan tegangan 234 mV dan kuat arus 

0,6 mA.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka pada penelitian 

selanjutnya disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Peningkatan variasi konsentrasi elektrolit gel untuk memperoleh efisiensi 

kinerja DSSC yang lebih tinggi. 

2. Perbaikan pada desain rangkaian DSSC untuk memperoleh kinerja 

fotovoltaik yang semakin optimal. 

3. Sintesis senyawa kompleks menggunakan basa Schiff hasil sintesis pada 

penelitian ini kemudian diaplikasikan sebagai sensitizer pada DSSC untuk 

mengetahui pengaruh adanya pengompleksan terhadap kinerja 

fotovoltaik. 
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