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Oleh 

 

TRI JULIANTI 

 

 

 

Telah dilakukan penelitian tentang sintesis senyawa basa Schiff dari salisilaldehida 

dan etilendiamina sebagai sensitizer dengan variasi elektrolit gel pada Dye 

Sensitized Solar Cell (DSSC) menggunakan metode kondensasi.  Karakterisasi 

menggunakan spektrofotometri UV-Vis, FT-IR dan analisis dekomposisi termal 

menggunakan DTA/TGA lalu diaplikasikan pada DSSC dengan variasi konsentrasi 

larutan elektrolit gel PEG 0,025 M, 0,05 M dan 0,1 M..  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui nilai kuat arus, tegangan dan efisiensi dari senyawa basa Schiff 

sebagai sensitizer.  Hasil sintesis senyawa basa Schiff diperoleh padatan kristal 

berwarna kuning cerah dengan rendemen 81,14 %.  Karakterisasi menggunakan 

UV-Vis menunjukan adanya pergeseran panjang gelombang maksimum (λmaks) 

yang memiliki transisi n → π* dari gugus azometina senyawa basa Schiff sebesar 

335 nm.  Hasil data spektrum IR senyawa basa Schiff menunjukkan adanya vibrasi 

ikatan gugus azometina (>C=N-) pada 1610,21 cm-1.  Hasil analisis DTA/TGA 

diperoleh pengurangan bobot massa yang berasal dari degradasi kerangka senyawa 

basa Schiff sebesar 97,2% pada rentang suhu 180 oC – 300 oC.  Berdasarkan hasil 

analisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis, spektrofotometri IR, dan 

DTA/TGA senyawa basa Schiff dapat digunakan sebagai sensitizer pada DSSC.  

Senyawa basa Schiff yang  Hasil uji DSSC berdasarkan variasi konsentrasi larutan 

elektrolit gel PEG diperoleh kuat arus (mA) dan tegangan (mV) pada konsentrasi 

larutan PEG 0,1 M memiliki nilai efisiensi tertinggi sebesar 0,08% dengan kuat arus 

0,8 mA dan tegangan 98,34 mV.  Hasil pengukuran pada rangkaian DSSC 

menunjukkan bahwa senyawa basa Schiff dapat diaplikasikan pada DSSC. 

 

 

Kata Kunci : Basa Schiff, sensitizer, DSSC, DTA/TGA, elektrolit gel. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION THE BASE-SCHIFF 

COMPOUNDS OF SALICILALDEHYDE AND ETHENDIAMINA AS THE 

SENSITIZERS WITH VARIATIONS OF GEL ELECTROLYTES 

AGAINST DYE SENSITIZED SOLAR CELLS (DSSC) 

 

 

 

By 

 

TRI JULIANTI 

 

 

 

Research about synthesize Schiff base compound from salicylaldehide and 

etylenediamine with variation of electrolyte gel on Dye Sensitized Solar Cell 

(DSSC) has been carried out using condensation method.  Characterization utilized 

by UV-Vis spectrophotometry, FT-IR and thermal decomposition analysis using 

DTA/TGA and then applied to DSSC with variation concentration of gel electrolyte 

solution PEG 0.025 M, 0.05M, and 0.1 M.  Aims of this research is to find out 

strong current, voltage, and efficiency value from Schiff base compound as 

sensitizer.  Schiff base synthesis results obtained bright yellow crystalline solid with 

percent value of 81.14 %.  Characterization using UV-Vis spectrophotometry 

indicated maximum wavelength shift of 335 nm that have a electronic transition 

n→π* from azometine group on Schiff base compound.  IR spectra of Schiff base 

showed the presence of bond vibration due to azometine group in 1610.21 cm-1.  

DTA/TGA analysis evidences reduction in mass weight that originated from 

framework degradation Schiff base compound of 97.2 % on temperature range of 

180-300 C.  Based on analysis result exert spectrophotometry of UV-Vis, IR and 

DTA/TGA showed that Schiff base can be used as sensitizer on DSSC.  The results 

of DSSC test with variation concentration of gel electrolyte solution PEG were the 

yield have strong current (mA) and voltage (mV), PEG solution concentration of 

0.1 M give highest efficiency value equal to 0.08%, strong current was 0.8 mA and 

the voltage in 98.34 mV.  The measurement result in DSSC suite conclude that 

Schiff base compound can be applied on DSSC. 

 

Keywords : Schiff Base, sensitizer, DSSC, DTA/TGA, gel electrolyte 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, tingkat kebutuhan 

manusia terhadap energi semakin meningkat.  Sementara cadangan energi 

utama manusia yang berbasis fosil semakin menipis.  Oleh karena itu, usaha 

mencari energi alternatif telah mendapat perhatian besar dari masyarakat 

dunia.  Energi alternatif yang ditemukan diharapkan selain bisa 

menyelesaikan permasalahan energi secara ekonomi, juga mampu menjawab 

masalah lingkungan dan kesehatan seperti polusi udara dan emisi karbon 

dioksida (Pandey and Samaddar, 2016; Longo and de Paoli, 2003). 

 

 

Salah satu energi alternatif yang mempunyai potensi sumber energi yang 

sangat besar namun belum teroptimalkan adalah sinar matahari.  Energi yang 

dikeluarkan oleh sinar matahari sebenarnya hanya diterima oleh permukaan 

bumi sebesar 69% dari total pancaran matahari dan selebihnya dipantulkan 

oleh bumi.  Sedangkan suplai energi surya dari sinar matahari yang diterima 

oleh permukaan bumi mencapai 3 x 1024 Joule pertahun, energi ini setara 

dengan 2 x 1017 Watt (Marthua, dkk., 2012). 
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Indonesia sendiri, merupakan sebuah negara yang dilewati oleh garis 

khatulistiwa dan menerima panas matahari yang lebih banyak daripada negara 

lain (Ferdiansyah, 2011).  Dengan alasan ini, Indonesia mempunyai potensial 

yang sangat besar untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya 

sebagai energi alternatif yang persediaannya tidak terbatas. 

 

 

Pengembangan solar cell (sel surya) menjadi sebuah tuntutan ketika manusia 

dihadapkan pada berbagai kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan 

bakar fosil dan global warming.  Perkembangan yang menarik dari teknologi 

sel surya saat ini salah satunya adalah sel surya yang dikembangkan oleh 

Gratzel.  Sel surya sering juga disebut dengan sel Grätzel atau Dye Sensitized 

Solar Cells (DSSC) atau sel surya berbasis pewarna sensitizer (SSPT).  Pada 

dasarnya prinsip kerja DSSC merupakan suatu siklus transfer elektron oleh 

komponen-komponen DSSC (Gratzel, 2003). 

 

 

Cadangan sumber energi dari tahun-ketahun semakin berkurang, maka 

penelitian yang telah dilakukan Gratzel (2003), berhasil menemukan sumber 

energi alternatif yaitu sinar matahari yang dikonversi menjadi energi listrik 

dengan Dye Sensitized Solar Cells (DSSC).  DSSC merupakan salah satu 

kandidat potensial sel surya generasi mendatang, hal ini dikarenakan tidak 

memerlukan material dengan kemurnian tinggi sehingga biaya proses 

produksinya yang relatif rendah.  Performa DSSC umumnya tergantung dari 

jenis pewarna yang digunakan.  Biasanya digunakan senyawa bahan alam 

yang dibuat dengan cara ekstraksi sebagai pewarna, karena senyawa bahan 
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alam ini mempunyai absorbansi yang cukup luas, mudah disintesis dan 

harganya murah.  Beberapa yang telah dikembangkan diantaranya adalah 

ekstrak dye atau pigmen tumbuhan seperti ekstrak klorofil (Sasaki et al., 2008 

dalam Khoirudin, 2011), antosianin (Khoirudin, 2011) dan betakaroten    

(Gao et al., 2000 dalam Khoirudin, 2011).   

 

 

Telah banyak penelitian yang mengembangkan DSSC dengan menggunakan 

senyawa organik yang diberlakukan pada semikonduktor seperti TiO2,  

Berdasarkan penelitian Prasetyo dkk., 2014 studi variasi eletrolit terhadap 

kinerja DSSC dengan dye antosianin sebagai sensitizer dan elektrolit yang 

digunakan adalah KI, Nal, atau TEAI yang dicampur I2 dengan konsentrasi 

yang sama.  Analisa karakteristik I-V menghasilkan nilai efisiensi untuk 

masing-masing elektrolit KI, Nal, dan TEAI adalah 0,057%, 0,0014%, dan 

0,00062%, hal ini menunjukan bahwa pembawa muatan dalam larutan KI 

lebih besar daripada pembawa muatan dalam larutan Nal dan TEAI.  

Berdasarkan hasil tersebut menyebabkan pasukan elektron dari reaksi redoks 

semakin banyak menggantikan elektron dye yang tereksitasi.  Menurut 

Ekasari dkk. (2013), fabrikasi DSSC dengan menggunakan dye ekstrak jahe 

merah (Zingiber officinale Linn Var. Rubrum) dengan variasi larutan TiO2 

fase anatase dengan teknik pelapisan Spin Coating, hasil pengujian 

menggunakan sumber cahaya lampu halogen, diperoleh karakteristik dari 

DSSC tersebut adalah Voc 500 mV, Isc 0,05 mA, Pmax 15,87 mWatt untuk 

sampel A.  Sedangkan untuk sampel B diperoleh Voc 296 mV, Isc 0,02 mA, 

Pmax 1,7368 mWatt yang menunjukan pencampuran dye pada larutan TiO2 
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akan menghasilkan nilai tegangan dan arus yang lebih besar dan waktu 

preparasi yang lebih efisien.  Banyak senyawa organik yang dapat digunakan 

sebagai semikonduktor salah satunya  senyawa basa Schiff terkonjugasi 

karena memiliki absorbansi yang lebar pada semua rentang spektrum daerah 

cahaya tampak dan memiliki konduktivitas listrik yang baik sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi tinggi pada DSSC.  Basa Schiff memiliki rumus 

umum R1R2C=NR3, dimana R adalah gugus aryl atau alkil rantai samping.  

Dalam definisi ini, basa Schiff identik dengan gugus azometina.  Azometina 

adalah gugus dimana atom karbon terikat pada sebuah atom nitrogen pada 

posisi diamina sekunder dengan rumus umum R1CH =NR2, maka rantai pada 

nitrogen akan membuat basa Schiff imina menjadi stabil (Dawood, et al., 

2009).   

 

 

Senyawa basa Schiff dengan ion logam transisi merupakan senyawa penting 

dalam berbagai keperluan reaksi-reaksi kimia baik sebagai polimerisasi, 

oksidasi, reduksi maupun sebagai katalis yang memiliki efektifitas yang 

tinggi.  Berdasarkan hasil laporan dari beberapa peneliti, metode yang 

digunakan dalam sintesis yaitu metode kondensasi karena relatif lebih mudah 

dan sederhana.  Banyak peneliti sebelumnya yang telah berhasil mensintesis 

basa Schiff melalui reaksi kondensasi (Sembiring et al., 2013; Ghann et al., 

2017; Al-Barody et al., 2018).  Telah dilakukan studi karakterisasi senyawa 

kompleks Fe(II) dengan ligan basa schiff dari salisilaldehida dan 

etilendiamina memperoleh hasil karakterisasi menggunakan UV-Vis 

menunjukan adanya pergeseran panjang gelombang maksimum (λmaks) pada 
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daerah transisi π→π* dari gugus azometin ligan basa Schiff sebesar 339 nm 

menjadi 368 nm setelah dikomplekskan (Asi, 2019). 

 

 

Basa Schiff yang disintesis dari turunan keton atau aldehida dengan amina 

primer dapat ditinjau dari struktur, stabilitas, dan sintesisnya memiliki 

aplikasi yang sangat luas.  Senyawa basa Schiff memiliki berbagai 

keistimewaan yaitu basa Schiff RCH=NR, dimana atom C terikat pada atom 

H gugus azometina, maka rantai N yang terdapat pada gugus akan membuat 

basa Schiff imina menjadi stabil (Mirkhani, 2008).  Basa Schiff memiliki 

donor elektron N, N, O atau N, O, X atau N, N, X tergantung awal basa 

Schiff dipersiapkan (Pouralimadana et al., 2007; Dawood Z, 2009).  Basa 

Schiff asimetris dapat mengikat satu, dua atau lebih ion logam pusat yang 

melibatkan berbagai model koordinasi dan memungkinkan sintesis berhasil 

menjadi homo atau heteronuklir logam kompleks dengan stereokimia 

menarik.  Gugus R nitrogen imina dapat menyebabkan efek geometri pada 

kompleks basa Schiff jenis ON (Yildirim, 2002). 

 

 

Salah satu tantangan dalam perkembangan penelitian saat ini adalah 

bagaimana memperoleh senyawa basa Schiff yang stabil, memiliki gugus 

kromofor, ikatan terkonjugasi dan memiliki panjang gelombang pada daerah 

200-800 nm, serta diharapkan dengan didapatkannya hal-hal tersebut senyawa 

basa Schiff yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sensitizer pada DSSC. 
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Dengan meninjau dari berbagai keistimewaan sifat, bentuk struktur dan 

potensi yang dimiliki oleh senyawa basa Schiff maka pada penelitian ini telah 

dilakukan sintesis senyawa basa Schiff dari salisilaldehida dan etilendiamina 

dengan metode kondensasi refluks selama 2 jam untuk mengembangkan 

senyawa basa Schiff sebagai sensitizer dengan variasi elektrolit gel pada 

kinerja DSSC.  Hasil sintesis yang didapatkan dikarakterisasi menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui panjang gelombang maksimum 

dan tingkat energi, Fourier Transform Infra Red (FT-IR) digunakan untuk 

mengetahui gugus fungsi yang terbentuk, Differential Thermal Analysis / 

Thermogravimetry Analysis (DTA/TGA) untuk mengetahui data termal dari 

senyawa hasil sintesis beserta struktur senyawa basa Schiff yang dihasilkan.  

Kemudian Multimeter Digital yang dihubungkan pada rangkaian DSSC untuk 

mengetahui keberhasilan basa Schiff sebagai sensitizer pada DSSC dari 

penelitian ini. 

 

 

 

A. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Untuk mendapatkan senyawa basa Schiff dari salisilaldehida dengan 

etilendiamina. 

2. Untuk memperoleh panjang gelombang maksimum dari senyawa basa 

Schiff yang terbentuk. 

3. Mengetahui adanya gugus fungsi khas yang terbentuk dari senyawa basa 

Schiff hasil sintesis. 
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4. Memperoleh data termal dari senyawa basa Schiff hasil sintesis. 

5. Untuk mendapatkan nilai kuat arus, tegangan dan efisiensi dengan variasi 

elektrolit gel terhadap kinerja DSSC.  

 

 

 

B. Manfaat Penelitian 

 

 

Adapun manfaat dari penelitian yang telah dilakukan adalah senyawa basa 

Schiff yang dihasilkan dapat diaplikasikan sebagai dye sensitizer pada Dye 

Sensitized Solar Cells (DSSC) untuk pemanfaatan energi alternatif 

terbaharukan yang sangat potensial. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Basa Schiff 

 

 

Basa Schiff merupakan senyawa yang terdiri dari gugus imina atau gugus 

azometina (-R-C=N-).  Basa Schiff ini biasanya terbentuk melalui sebuah 

reaksi kondensasi amina primer dengan sebuah karbonil aktif.  Senyawa ini 

pertama kali disintesis oleh seorang peneliti yang bernama Hugo Schiff pada 

tahun 1864.  Reaksi untuk sintesis basa Schiff ini adalah reaksi reversibel, 

yang terbentuk intermediet sebuah karbinolamina, dan membutuhkan suasana 

kering (tanpa air), yang lebih sering dilakukan melalui distilasi dengan 

benzena untuk mendapatkan hasil terbanyak.  Reaksinya merupakan reaksi 

katalis asam, namun katalis ini umumnya tidak dibutuhkan ketika terdapat 

serangan amina alifatik (Collinson, et al., 1996). 

 

 

Hugo Schiff juga menemukan teknik percobaan pembuatan kompleks logam - 

imina dengan cara mereksikan sebuah senyawa logam-salisilaldehida dengan 

sebuah amina primer.  Teknik ini dapat juga digambarkan sebagai sebuah 

pendekatan logam template mula-mula yang telah dikembangkan sebagai 

sebuah jalur efisien unuk sintesis ligan makrosiklik dan kompleks.  Basa 

Schiff telah memegang peranan penting dalam perkembangan kimia 

koordinasi dikarenakan kestabilan kompleksnya dengan hampir semua logam 
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transisi.  Dalam bidang kimia bioanorganik, kompleks basa Schiff telah 

menjadi pusat dalam penelitian mengenai senyawa koordinasi         

(Collinson, et al., 1996). 

 

 

Suatu senyawa yang mengandung gugus azometina (-CH=N-) dinamakan 

sebagai basa Schiff.  Senyawa ini biasanya dibentuk oleh reaksi kondensasi 

antara suatu senyawa amina primer dengan suatu senyawa karbonil.  Amina 

primer dapat menjadi inhibitor lebih efektif apabila panjang rantainya 

bertambah, namun kebalikan bagi merkaptan alifatik primer dan beberapa 

aldehida justru efisiensinya menurun apabila panjang rantai bertambah 

(Widharto, 2004).  Basa Schiff dalam penggunaannya sangat efektif sebagai 

inhibitor korosi yang dimana memiliki kemampuan secara spontan 

membentuk suatu lapisan untuk melindungi suatu bahan atau material 

tersebut yang ramah lingkungan (Li et al., 1999).  Selain sebagai anti korosi, 

basa Schiff juga memiliki kegunaan lain.  Basa Schiff yang mengandung 

atom pendonor (seperti N, O, S dan lainnya) (Gwaram, 2012). 

 

 

Spektrum absorpsi dalam daerah-daerah ultra violet dan tampak umumnya 

terdiri dari satu atau beberapa pita absorpsi yang lebar.  Semua molekul dapat 

menyerap radiasi dalam daerah UV-Vis, oleh karena mereka mengandung 

elektron baik yang dipakai bersama maupun tidak yang dapat dieksitasi ke 

tingkat energi yang paling tinggi.  Panjang gelombang pada waktu absorpsi 

terjadi tergantung pada bagaimana erat elektron terikat di dalam molekul.  

Elektron dalam ikatan rangkap dua atau tiga cukup mudah terekstasi ke 
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orbital 𝜋 lebih tinggi.  Suatu transisi ditandai dengan * apabila satu 𝜋 elektron 

dinaikkan dari orbital 𝜋 bonding ke orbital 𝜋 anti-bonding.  Absorpsi energi 

dalam transisi demikian biasanya lebih kuat daripada transisi 𝜋 → 𝜋*.  Dalam 

molekul terkonjugasi (yaitu mengandung sederatan ikatan rangkap berselang-

seling) absorpsi tergeser ke panjang gelombang lebih panjang.  Pergeseran   

ke panjang gelombang yang lebih panjang mencerminkan kenyataan bahwa 

elektron dalam suatu sistem berkonjugasi adalah kurang erat terikat daripada 

dalam satu ikatan yang tidak berkonjugasi.  Telah diketahui bahwa transisi   

 𝜋 → 𝜋* dalam molekul-molekul yang mengandung gugus tak jenuh adalah 

sama dengan tidak mengindahkan atom-atom yang menyusun ikatan 

rangkapnya.  Dalam sintesis basa Schiff dengan terbentuknya ikatan imina    

(-C=N-) akan terjadi pergeseran panjang gelombang seperti yang telah 

dilakukan Azzouz dan R.T.Ali (2010) dimana terjadi pertambahan panjang 

gelombang dari 247 nm menjadi 327 nm untuk basa Schiff. 

 

 

Spektrum inframerah menunjukkan nilai-nilai informasi pada senyawa 

kompleks mengenai gugus fungsi yang terikat pada ligan maupun logam lain 

di dalam senyawa kompleks.  Spektra infra merah dapat direkam dari sampel 

berupa cairan, padatan, atau gas.  Untuk merekam spektra, sampel 

ditempatkan pada sel sesuai dengan ruang spektrofotometer.  Spektrum 

inframerah untuk basa Schiff dapat ditunjukkan pada ilustrasinya mengikuti 

panjang gelombang berikut.  Kekuatan intensitas yang kuat ke lemah bertugas 

untuk ikatan rangkap karbon dan nitrogen  (-C=N-) dengan frekuensi 

stretching antara 1689-1471 cm-1, intensitas suatu ikatan kuat dan sedang 
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tergantung dari gugus karbonil di dalam basa Schiff yang mempunyai 

frekuensi antara 1735-1750 cm-1 dan uluran C-H strecthing pada pita 

gelombang antara 2800-3000 cm-1 serta dukungan luas daerah stretching 

dengan range panjang gelombang antara 3385-3355 cm-1 (Silverstein, 1984). 

 

 

B. Reaksi Aldehida dengan Amina Primer 

 

 

Aldehida dapat bereaksi dengan amonia yang merupakan nukleofil.  Amonia 

akan menyerang gugus karbonil suatu aldehida dalam suatu reaksi adisi-

eliminasi, reaksi ini dipercepat dengan kehadiran katalis runutan asam. 

Produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah suatu imina, yaitu suatu 

senyawa yang mengandung gugus -C=N-. 

 

 

Proses pembentukan imina merupakan suatu reaksi yang bergantung pada pH.  

Pada tahapan pertama, bila larutan terlalu asam maka konsentrasi amina 

bebas dapat diabaikan (nilainya sangat kecil).  Apabila hal ini terjadi maka 

tahap adisi yang biasanya cepat menjadi lambat dan menjadi tahap penentu 

laju dalam rentetan tersebut.  Pada tahapan kedua, pertambahan tingkat 

keasaman akan menyebabkan tahap 2 berjalan lebih cepat tetapi tahap 1 

berjalan lebih lambat.  Sebaliknya menurunnya keasaman menyebabkan tahap 

1 akan berjalan lebih cepat, tetapi tahap 2 lebih lambat.  Untuk itu diperlukan 

kondisi pH optimum untuk menghindari kedua pengaruh tersebut, pH yang 

disarankan adalah sekitar 3-4, dimana pada pH ini laju reaksinya paling 

tinggi.  Pada pH ini, sebagian amina terprotonkan tetapi sebagian lain bersifat 
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amina bebas yang megawaki adisi nukleofilik.  Pada pH ini juga terdapat 

cukup asam sehingga eliminasi berjalan dengan laju yang pantas. 

 

 

 

C. Etilendiamina 

  

 

Etilendiamina (1,2- diamino etana) dibuat dari etilen diklorida dan amonia, 

sifatnya adalah tidak berwarna, jernih, mempunyai bau amonia, densitasnya  

0,898 g/cm-3, titik didihnya 116-117oC, titik lebur 8,5oC, sedikit larut dalam 

eter, tidak larut dalam benzena, bersifat sangat basa sehingga mudah 

mengadsorbsi CO2 dari udara membentuk karbonat yang tak mudah 

menguap.  Etilendiamina digunakan sebagai pelarut untuk kasein, albumin 

dan sulfur, juga digunakan sebagai emulsifier, penstabil lateks serta sebagai 

penghambat atau inhibitor dalam larutan anti beku (Anonimous, 1976). 

 

 

 
 

Gambar 1.  Struktur Etilendiamina 

 

 

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 (Roberts, 1982).  
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D. Salisilaldehida  

 

 

Salisilaldehida (2-hydroxybenzaldehyde) adalah senyawa organik dengan 

rumus C6H4CHO-2-OH.  Bersamaan dengan senyawa organik 3-

hydroxybenzaldehyde dan 4-hydroxybenzaldehyde, merupakan salah satu dari 

tiga isomer hydroxybenzaldehyde.  Cairan berminyak yang tidak berwarna ini 

memiliki bau almond pahit pada konsentrasi yang lebih tinggi.  

Salisilaldehida adalah prekursor utama berbagai agen pengkelat, beberapa 

diantaranya penting secara komersial.  Memiliki massa molar 122,12 g/mol, 

massa jenis sebesar 1,146 g/cm3, titik leburnya -7 oC, dan memiliki titik didih 

sebesar 196 hingga 197 oC.  Salisilaldehida merupakan isosterik dengan        

7-formylaldehyda, sehingga struktur kimia indol sangat tertarik untuk diteliti 

reaksi-reaksinya dalam pembentukan senyawa kompleks dalam aplikasinya 

sebagai katalis.  Reaksi-reaksi yang terlibat dalam sintesis ini meliputi reaksi 

basa Schiff.  Bila dua molekul senyawa aldehida direaksikan dengan satu 

molekul senyawa diamina seperti etilendiamina, propilendiamina, 

benzendiamina akan diperoleh suatu senyawa dimer diiminilalkana.  

 

 
 

Gambar 2.  Struktur Salisilaldehida 
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E. Spektrofotometri UV-Vis 

 

 

1. Pengertian Spektrofotometri UV-Vis 

 

 

Spektrofotometri sinar tampak (UV-Vis) adalah pengukuran energi cahaya 

oleh suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu (Day, 2002).  

Sinar Ultraviolet (UV) mempunyai panjang gelombang antara 200-400 

nm, dan sinar tampak (visible) mempunyai panjang gelombang 400-750 

nm.  Spektrofotometri digunakan untuk mengukur besarnya energi yang 

diabsorbsi atau diteruskan.  Sinar radiasi monokromatik akan melewati 

larutan yang mengandung zat yang dapat menyerap sinar radiasi tersebut 

(Harmita, 2006).  Pengukuran spektrofotometri menggunakan alat 

spektrofotometer yang melibatkan energi elektronik yang cukup besar 

pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometer UV-Vis sangat 

berguna untuk pengukuran secara kuantitatif.  Konsentrasi dari analit di 

dalam larutan bisa ditentukan dengan menggunakan hukum Lambert-Beer 

(Rohman, 2007). 

 

 

Cahaya tampak (visible) mempunyai panjang gelombang 400-800 nm.  

Cahaya tampak merupakan cahaya berkesinambungan artinya cahaya yang 

terdiri dari semua panjang gelombang yang mungkin terdapat dalam suatu 

jarak tertentu.  Hubungan antara warna-warna dan panjang gelombang 

terlihat pada Tabel 1 disertai dengan warna komplementer yaitu 
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merupakan pandangan dua warna (spektrum).  Apabila kedua warna ini 

digabung maka akan dihasilkan warna putih. 

 

 

Tabel 1.  Panjang gelombang beserta warna komplementer 

 

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 Biru keunguan 

595-610 Jingga Biru kehijauan 

610-680 Merah Hijau kebiruan 

680-700 Ungu kemerahan Hijau 

 (Sumber: Khopkar, 1990). 

 

 

 

2. Prinsip Kerja Spektrofotometer UV-Vis 

 

 

Salah satu syarat senyawa dianalisis dengan spektrofotometri adalah 

karena senyawa tersebut mengandung gugus kromofor.  Kromofor adalah 

gugus fungsional yang mengabsorbsi radiasi ultraviolet dan tampak, jika 

diikat oleh gugus ausokrom.  Hampir semua kromofor mempunyai ikatan 

rangkap berkonjugasi (diena (-C=C-C=C-), dienon (-C=C-C=O-), benzena 

dan lain-lain.  Ausokrom adalah gugus fungsional yang mempunyai 

elektron bebas, seperti -OH, NH2, NO2, -X (Harmita, 2006). 
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F. Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

 

 

1. Pengertian FTIR 

 

 

FTIR merupakan singkatan dari Fourier Transform Infra Red.  Dimana 

FTIR ini adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan spektrum infra 

merah dari absorbansi, emisi, fotokonduktivitas atau Raman Scattering 

dari sampel padat, cair, dan gas.  Karakterisasi dengan menggunakan FTIR 

bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis vibrasi antar atom.  FTIR juga 

digunakan untuk menganalisa senyawa organik dan anorganik serta analisa 

kualitatif dan analisa kuantitatif dengan melihat kekuatan absorpsi 

senyawa pada bilangan gelombang tertentu (Hindrayawati, 2010; 

Mujiyanti et al., 2010).  

 

 

Spektrum IR memberikan puncak-puncak maksimum yang baik spektrum 

adsorbsi dibuat dengan bilangan gelombang ada sumbu X dan presentase 

transmitan (T) pada sumbu Y.  Jika dibandingkan dengan UV-Vis dimana 

energi dalam daerah ini dibutuhkan untuk tansisi elektronik maka radiasi 

inframerah hanya terbatas pada perubahan energi setingkat molekul.  

Untuk tingkat molekul perbedaan dalam keadaan vibrasi dan rotasi 

digunakan untuk mengadsorbsi sinar inframerah.  Jadi untuk mengadsorbsi 

molekul harus mempunyai perubahan momen dipol sebagai akibat dari 

vibrasi (Khopkar, 1990). 

 

 

 



17 

Pita adsorpsi IR akan tampak untuk tiap derajat kebebasan getaran dengan 

syarat: 

a. Terjadi perubahan momen dikutub molekul selama getaran. 

b. Frekuensi pita tidak berimpit dengan getaran utama lainnya (tingkat 

energi berenergi sama akan menurun). 

c. Adsorpsi terjadi di daerah inframerah. 

d. Intensitas adsorpsi cukup kuat untuk dideteksi. 

 

 

Tabel 2.  Pita serapan gugus fungsi pada spektrofotometer inframerah 

 

Gugus fungsi Bilangan gelombang (cm) 

ν(M-N) 400-600 

ν(N-H) 660-900 

ν(C-N) 1020-1220 

ν(N=N) 1400-1500 

ν(C=N) 1600-1660 

ν(C=O) 1710-1720 

ν(C-H) 3000-3100 

ν(O-H) 3100-3700 

(Sumber: Khopkar, 1990). 

 

 

Penggunaan spektrum inframerah untuk penentuan spektrum senyawa 

organik biasanya antara 650-4000 cm-1.  Daerah dibawah frekuensi        

650 cm-1 dinamakan infra merah jauh dan darah diatas 4000 cm-1 

dinamakan inframera dekat.  Letak puncak serapan dapat dinyatakan 

dalam satuan frekuensi v (detik-1 atau Hz), panjang gelombang λ (µm), 

atau bilangan gelombang v (cm-1).  Spektrofotometer IR biasanya 

merupakan spektrofotometer berkas ganda dan terdiri dari lima bagian 

utama yaitu sumber radiasi, daerah cuplikan, monokromator, dan detektor 

(Sudjadi, 1983).  Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, basa 
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Schiff memiliki hal yang menarik yang dapat dilihat dalam spektrum infra 

merahnya, yaitu adanya pita serapan yang muncul akibat adanya gugus 

azometina atau imina (>C=N-).  Spektrum infra merah dari basa Schiff 

menunjukan tipe absorpsi yang kuat pada 1620 cm-1 (Yildirim et al., 2002) 

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

Schiff. 

 

 

2. Prinsip Kerja FTIR 

 

 

Spektroskopi FTIR menggunakan sistem optik dengan laser yang 

berfungsi sebagai sumber radiasi yang kemudian diinterferensikan oleh 

radiasi infra merah agar sinyal radiasi yang diterima oleh detektor 

memiliki kualitas yang baik dan bersifat utuh (Giwangkara, 2006).  Prinsip 

kerja FTIR berupa infra merah yang melewati celah ke sampel, di mana 

celah tersebut berfungsi mengontrol jumlah energi yang disampaikan 

kepada sampel.  Kemudian beberapa infra merah diserap oleh sampel dan 

yang lainnya ditransmisikan melalui permukaan sampel sehingga sinar 

infra red lolos ke detektor dan sinyal yang terukur kemudian dikirim ke 

komputer (Thermo, 2001).  Pada umumnya, basa Schiff memperlihatkan 

ciri-ciri yang sama dan menunjukan pita untuk gugus yang khas yang 

mana ditunjukan pada senyawa ini sebagai vibrasi C-H dan C=N dalam 

pita spesifik untuk vibrasi ArC-N (Ibrahim et al., 2006).  Chigurupati 

(2015) mengkarakterisasi basa Schiff dari vanilina dan p-metoksi anilina 

yang menghasilkan pita serapan pada 1658 cm-1 (-C=N-, stretching).  

Kemudian Pandev et al., (2015) mengkarakterisasi senyawa basa Schiff 
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dari vanilina dan m-kloroanilina dan menghasilkan pita serapan pada 1245 

cm-1 (-C-OH) dan 1680 cm-1 (-C=N-). 

 

 

G. Differential Thermal Analysis / Thermogravimetry Analysis (DTA/TGA) 

 

 

1. Pengertian DTA/TGA 

 

 

Analisis termal adalah pengukuran sifat fisika dan kimia sebagai fungsi 

temperatur.  Dalam praktiknya, analisis termal ini meliputi entalpi, 

kapasitas panas, massa, dan koefisien ekspansi termal.  Terdapat dua 

teknik utama dalam analisis yaitu Thermogravimetric Analyzer (TGA) dan 

Differential Thermal Analyzer (DTA).  Thermogravimetric Analyzer 

(TGA) adalah metode analisis yang secara otomatis mencatat perubahan 

berat sampel sebagai fungsi temperatur atau waktu pada atmosfer yang 

terkontrol.  Pengukuran digunakan khususnya untuk menentukan 

komposisi suatu bahan atau cuplikan dan untuk memperkirakan 

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 

absorpsi.  Teknik ini biasa digunakan untuk mengetahui kemurnian 

sampel, perilaku dekomposisi, degradasi termal, reaksi kimia yang 

melibatkan perubahan berat materi akibat adsorpsi, desorpsi dan kinetika 
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kimia.  Data yang dihasilkan berupa kurva berat terhadap waktu maupun 

temperatur (Prasetyoko et al., 2016).  

 

Differential Thermal Analyzer (DTA) yang mengukur perbedaan 

temperatur (T) antara sampel dan material pembanding inert sebagai 

fungsi temperatur.  Oleh karena itu, DTA mendeteksi perubahan pada 

kandungan panasnya.  Data yang dihasilkan berupa kurva temperatur 

sampel terhadap waktu atau temperatur dan kurva temperatur reference 

terhadap waktu atau temperatur.  Spektrum termal ini dikenal dengan 

termogram (Susilowati, 2002). 

 

 

 

2. Prinsip Kerja DTA/TGA 

 

 

Adapun prinsip kerja DTA yaitu sebagai berikut:  Mengukur perbedaan 

temperatur antara sampel dan referensi yang dihubungkan secara 

berlawanan dengan termokopel (Harsanti, 2010).  Dengan DTA/TGA 

meterial dipanaskan dengan suhu tinggi dan mengalami reaksi 

dekomposisi dimana reaksi ini dipengaruhi oleh efek spesi lain, rasio 

ukuran, dan volume serta komposisi materi (Hamdila, 2012).  Prinsip 

analisis dari DTA ini yaitu mengukur perbedaan suhu sampel dengan suhu 

acuan, dimana jika dalam pengamatan suhu acuan lebih besar dari pada 

suhu sampel maka ∆T negatif, sedangkan jika suhu acuan lebih kecil dari 

pada suhu sampel maka ∆T positif, dan jika suhu acuan sama dengan suhu 

sampel berarti tidak terjadi perubahan dan ditunjukkan berupa garis lurus 

(Suherman, 2009). 
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Adapun komponen utama yang terdapat pada DTA/TGA yaitu pemegang 

sampel yang terdiri dari termokopel, wadah sampel, furnace, program 

temperatur, dan sistem perekam.  Termokopel yang terdapat pada sampel 

uji dan pembanding berfungsi untuk menjamin sebuah distribusi panas 

yang rata (Suherman, 2009). 

 

 

 

H. Daya Hantar Listrik 

 

 

Pengujian daya hantar listrik ini digunakan untuk mengetahui apakah 

senyawa basa Schiff hasil sintesis bersifat molekuler ataukah ionik, dengan 

cara membandingkan antar senyawa basa Schiff dengan akuabides.  Apabila 

daya hantar yang dihasilkan pada senyawa basa Schiff ini bersifat ionik, maka 

dapat diaplikasikan sebagai sensitizer pada DSSC (Zahro, et al., 2010).  

Pengukuran arus dan voltase diukur menggunakan multimeter yang nantinya 

digunakan untuk menghitung efisiensi sifat sensitizer senyawa basa Schiff 

yang dihasilkan. 

 

 

I. Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 

 

 

Tingginya efisiensi konversi energi surya menjadi listrik dari DSSC 

merupakan salah satu daya tarik berkembangnya riset mengenai DSSC 

diberbagai negara akhir-akhir ini, dikarenakan proses produksi yang simpel 

dan biaya produksi yang murah.  Beberapa penelitian mengenai DSSC seperti 

yang telah dilakukan oleh Septina dkk (2007), dengan menggunakan metode 
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nanopori TiO2 yaitu sol-gel dan bahan dye  yang digunakan buah delima.  

Hasil yang didapatkan dengan intensitas penyinaran pada siang hari.  Selain 

itu ada juga Pangestuti (2010), yaitu pembuatan DSSC berbasis TiO2 dengan 

dye buah huni, hasil penelitian tersebut didapatkan tegangan listrik sebesar 

0,223 Volt. 

 

Dye Sensitized Solar Cell (DSSC), sejak pertama kali ditemukan oleh 

Professor Michael Gratzel pada tahun 1991, telah menjadi satu topik 

penelitian yang dilakukan intensif oleh peneliti di seluruh dunia.  DSSC 

disebut juga terobosan pertama dalam teknologi sel surya sejak sel surya 

silikon.  Berbeda dengan sel surya konvensonal, DSSC adalah sel surya 

fotoelektrokimia sehingga menggunakan sebagai medium transport muatan.  

Selain elektrolit, DSSC terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari 

nanopartikel TiO2, molekul dye yang teradsorbsi di permukaan TiO2, larutan 

elektrolit dan katalis yang semuanya dideposisi diantara dua kaca konduktif 

seperti terlihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3.  Struktur Dye sensitized solar cell  

 

(Sumber: Sastrawan, 2006) 
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Pada bagian atas dan alas sel surya merupakan kaca yang sudah dilapisi oleh 

TCO (Transparent Conducting Oxide) biasanya ITO, yang berfungsi sebagai 

elektroda dan counter-elektroda.  Pada TCO counter-elektroda dilapisi katalis 

untuk mempercepat reaksi redoks dengan elektrolit.  Pasangan redoks yang 

umumnya dipakai yaitu I-/I3
- (iododa/triiodida).  Pada permukaan elektroda 

dilapisi oleh lapisan tipis TiO2 yang mana dye teradsorpsi di lapisan TiO2.  

Dye yang umumnya digunakan yaitu jenis ruthenium complex. 

 

Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) merupakan sel surya yang terbuat dari 

semikonduktor yang dilapisi oleh zat warna untuk meningkatkan efisiensi.  

DSSC tersusun atas sepasang elektroda, yakni elektroda kerja dan elektroda 

lawan (counter electrode).  Kedua elektroda tersebut terbuat dari substrat 

kaca konduktif, yang telah dilapisi Transparent Conductive Oxide (TCO).  

Elektroda kerja tersusun atas lapisan oksida partikel nano yang dilapisi oleh 

molekul zat dye (pewarna) sensitasi.  Molekul pewarna berfungsi sebagai 

penangkap foton cahaya dan semikonduktor yang umumnya berstruktur nano 

berfungsi meneruskan foton menjadi electron.  Selain sel surya DSSC 

konvensional yang memiliki dua jenis elektroda (atau disebut juga dengan 

struktur sandwich), sel surya DSSC juga dapat dibuat pada satu substrat 

elektroda yang disebut dengan konfigurasi tipe monolitik.  Pada tipe 

monolitik ini hanya menggunakan satu pelapisan substrat glass yang terlapisi 

TCO.  Hal ini sangat menguntungkan secara ekonomis karena harga TCO 

glass yang relatif mahal, sehingga tipe monolitik ini lebih hemat dalam 

penggunaannya.  Pada penelitian yang telah dilakukan, dikembangkan sel 
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surya DSSC menggunakan konfigurasi tipe monolitik.  Metode yang 

digunakan yaitu metode screen printing serta melihat pengaruh lapisan ZrO2 

dan counter electrode karbon dan platina terhadap efisiensi sel surya. 

 

 

J. Cara kerja DSSC 

 

 

Elektroda kerja pada DSSC merupakan kaca yang sudah dilapisi oleh TiO2 

yang telah terabsorbsi oleh pewarna yang mana TiO2 berfungsi sebagai 

collector elektron sehingga dapat disebut sebagai semikonduktor tipe-n.  

Struktur nano pada TiO2 memungkinkan pewarna yang teradsorpsi lebih 

banyak sehingga menghasilkan proses absorbsi cahaya yang lebih efisien.  

Pada elektron pembanding dilapisi katalis berupa karbon untuk mempercepat 

reaksi redoks pada elektrolit.  Pasangan redoks yang umumnya dipakai yaitu 

I-/I3
- (iodida/triiodida).  Pada DSSC, pewarna berfungsi sebagai donor 

elektron yang menyebabkan timbulnya hole saat molekul pewarna terkena 

sinar matahari.  Sehingga pewarna dapat dikatakan sebagai semikonduktor 

tipe-p.  Ketika molekul pewarna terkena sinar matahari, electron dye 

tereksitasi dan masuk ke daerah tereduksi yaitu lapisan titanium dioksida.  

 

Proses yang terjadi di dalam DSSC dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

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

energi foton tersebut diserap oleh larutan dye yang melekat pada 

permukaan partikel TiO2.  Sehingga elektron dari dye mendapatkan energi 

untuk dapat tereksitasi (D*). 
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D + cahaya → D*  

b. Elektron yang tereksitasi dari molekul dye tersebut akan diinjeksikan ke 

pita konduksi TiO2 dimana TiO2 bertindak sebagai akseptor / kolektor 

elektron. Molekul dye yang ditinggalkan kemudian dalam keadaan 

teroksidasi (D+). 

D* + TiO2 → e-(TiO2) + D+  

c. Selanjutnya elektron akan ditransfer melewati rangkaian luar menuju 

elektroda pembanding (elektroda karbon). 

d. Elektrolit redoks biasanya berupa pasangan iodida 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. 

e. Elektron yang tereksitasi masuk kembali ke dalam sel dan bereaksi dengan 

elektrolit menuju dye teroksidasi.  Elektrolit menyediakan elektron 

pengganti untuk molekul dye teroksidasi.  Sehingga dye kembali ke 

keadaan awal dengan persamaan reaksi. 

D+ + e- (elektrolit) → elektrolit + D  

 

 

K.  Material DSSC 

 

 

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 
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konduktifnya berfungsi sebagai tempat muatan mengalir.  Material yang 

umumnya digunakan yaitu Flourin-doped Tin Oxide (SnO2:F atau FTO) 

dan Indium Tin Oxide (In2O3:Sn atau ITO) hal ini dikarenakan dalam 

proses pelapisan material TiO2 kepada substrat, diperlukan proses sintering 

pada temperatur 400-500 oC dan kedua material tersebut merupakan 

pilihan yang cocok karena tidak mengalami defect pada range temperatur 

tersebut. 

 

 

2. Elektroda  

 

Penggunaa oksida semikonduktor dalam fotoelektrokimia dikarenakan 

kestabilannya menghadapi fotokorosi.  Selain itu lebar pita energinya yang 

besar (3,2 – 3,8 eV), dibutuhkan dalam DSSC untuk tranparansi 

semikonduktor pada sebagian besar spektrum cahaya matahari.  Selain 

semikonduktor TiO2 yang digunakan sebagian besar spektrum cahaya 

matahari.  Selain semikonduktor TiO2, yang digunakan dalam penelitian 

ini, semikonduktor lain yang digunakan yaitu ZnO, CdSe, CdS, WO3, 

Fe2O3, SnO2, Nb2O5, dan Ta2O5.  Namun TiO2 masih menjadi material 

yang sering digunakan karena efisiensi menggunakan TiO2 masih belum 

tertandingi. 

 

 

Di alam umumnya TiO2 mempunyai tiga fasa yaitu rutile, anatase, dan 

brookite.  Fasa rutile dari TiO2 adalah fasa yang umum dan merupakan 

fasa yang disintesis dari mineral ilmenite melalui proses Becher.  Pada 

proses Becher, oksida besi yang terkandung dalam ilmenite dipisahkan 
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dengan temperatur tinggi dan juga dengan bantuan gas sulfat atau klor 

sehingga menghasikan TiO2 rutile dengan kemurnian 91-93%.  Titania 

pada fasa anatase umumnya stabil pada ukuran partikel kurang dari 11 nm, 

fasa brookite pada ukuran partikel 11 – 35 nm, dan fase rutile diatas        

35 nm. 

 

Untuk aplikasinya pada DSSC, TiO2 yang digunakan umumnya berfasa 

anatase karena mempunyai kemampuan fotoaktif yang tinggi.  Selain itu 

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 

teradsorb yang implikasinya akan menaikan jumlah cahaya yang 

terabsorbsi (Zhang, and Banfield, 2000). 

 

 

3. Elektrolit 

 

Elektrolit yang digunakan pada DSSC terdiri dari iodina (I-) dan triiodida 

(I3
-) sebagai pasangan redoks dalam pelarut.  Karakteristik ideal dari 

pasangan redoks untuk elektrolit DSSC yaitu: 

a. Potensial redoksnya secara termodinamika berlangsung sesuai dengan 

potensial redoks dari dye untuk tegangan sel yang maksimal. 

b. Tingginya kelarutan terhadap pelarut untuk mendukung konsentrasi 

yang tinggi dari muatan pada elektrolit. 

c. Pelarut mempunyai koefisien difusi yang tinggi untuk transportasi 

massa yang efisien. 
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d. Tidak adanya karakteristik spektral pada daerah cahaya tampak untuk 

menghindari absorbsi cahaya datang pada elektrolit. 

e. Kestabilan yang tinggi baik dalam bentuk tereduksi maupun teroksidasi. 

f. Mempunyai reversibilitas tinggi. 

g. Inert terhadap komponen lain pada DSSC.   

 

 

4. Katalis Counter Electrode 

 

 

Katalis dibutuhkan untuk mempercepat kinetik reaksi proses reduksi 

triiodide pada TCO.  Platina, material yang umum digunakan sebagai 

katalis pada berbagai aplikasi, juga sangat efisien dalam aplikasinya pada 

DSSC.  Platina dideposisikan pada TCO dengan berbagai metoda yaitu 

elektrokimia, sputterung, spin coating, atau pyrolysis.  Walaupun 

mempunyai kemampuan katalitik yang tinggi, platina merupakan material 

yang mahal.  Sebagai alternatif, O’regan dan Gratzel, (1996) 

mengembangkan desain DSSC dengan menggunakan counter-electrode 

karbon mempunyai keaktifan reduksi triiodida yang menyerupai elektroda 

platina. 

 

5. Dye 

 

 

Seperti telah dijelaskan diatas, fungsi absorpsi cahaya dilakukan oleh 

molekul dye yang teradsorbsi 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 
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untuk disintesis dan ruthenium complex komersil berharga mahal.  

Alternatif lain yaitu penggunaan dye dari basa Schiff. 

 

L. Perakitan DSSC 

 

 

1. Persiapan Substrat 

 

Terlebih dahulu substrat kaca dipotong sesuai dengan ukuran sel surya 

yang diinginkan.  Gores kaca dengan glass cutter di bagian kaca yang 

tidak ada lapisan TCO.  Jangan potong di bagian kaca yang ada lapisan 

TCO karena akan merusak sebagian lapisan TCO.  Pakai bantuan 

penggaris untuk membuat goresan di kaca (Martineu, 2011).  Substrat 

harus ditangani dengan hati-hati seperti halnya perangkat optik untuk 

menghindari goresan pada permukaan.  Sebelum substrat dilapisi dengan 

TiO2 atau karbon substrat kaca ditempatkan di dalam wadah bersih 

direndam dalam larutan 2-propanol atau etanol selama 5 menit agar tidak 

ada penambahan nilai hambatan pada kaca TCO.  Setelah pembersihan 

selesai substrat dikeluarkan dari wadah dan dibiarkan terlebih dahulu 

hingga pelarut menguap. 

 

 

2. Persiapan Larutan TiO2 dan Deposisi Karbon 

 

Larutan TiO2 yang digunakan untuk melapisi elektroda dibuat dari 

campuran bubuk TiO2 (ukuran partikel rata-ratanya adalah 25 nanometer) 

air suling, 2-propanol sebagai pelarut dan asam glasial.  Berbagai pelarut 

(etanol dan aseton) telah digunakan pada rasio yang berbeda dengan air 

suling dengan pelarut menunjukan hasil yang optimal.  Asam asetat 
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membantu untuk mengurangi resistensi seri dari lapisan TiO2 dan 

meningkatkan penyerapan zat pada permukaan partikel TiO2.  Menurut 

Mawyin (2009) menyebutkan ada tiga teknik yang berbeda digunakan 

untuk deposit lapisan counter-electrode.  Pertama, substrat dilapisi dengan 

jelaga yang dihasilkan oleh lilin.  Kedua, grafit dari pensil dan yang 

terbaik adalah counter-electrode dari platina. 

 

3. Annealing dan Sintering Titania Elektroda 

 

Elektroda yang telah dideposisikan TiO2 pada permukaannya, kemudian 

disinter.  Proses ini bertujuan untuk membentuk kontak dan adhesi yang 

baik antara larutan dengan substrat kaca TCO.  Temperatur annealing 

tidak terlalu tinggi untuk mengubah fase dari TiO2 nano-partikel (anatase) 

yang digunakan dalam lapisan.  Temperatur annealing yang lazim 

digunakan untuk elektroda adalah ~500 oC dan untuk counter-electrode 

~450 oC.  Sintering elektroda dapat menggunakan oven, atau kompor 

listrik dengan pengatur suhu. 

 

4. Ekstraksi Dye dan Pewarnaan Titania Elektroda 

 

Serapan spektra TiO2 perlu ditingkatkan di daerah cahaya tampak, dengan 

menambah lapisan zat warna atau sensitizer.  Hal ini, disebabkan TiO2 

hanya dapat menyerap sinar ultraviolet pada range 350-380 nm.  Sensitizer 

yang digunakan dapat berupa dye organik dan kompleks metal organik, 

yang diberlakukan pada semikonduktor TiO2.  Dye yang umumnya 

digunakan dan mencapai efisiensi paling tinggi yaitu jenis ruthenium 

complex.  Walaupun DSSC menggunakan ruthenium complex telah 
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mencapai efisiensi yang cukup tinggi, namun dye jenis ini cukup sulit untuk 

disintesis dan ruthenium complex komersil berharga mahal.  Proses 

fotosintesis pada tumbuhan telah membuktikan bahwa terdapat senyawa 

yang terkandung dalam tumbuhan yang mana dapat digunakan sebagai dye. 

Zat warna sebagai sensitizer harus memenuhi beberapa persyaratan untuk 

bekerja secara efisien dalam DSSC. Beberapa persyaratan tersebut yaitu 

(Carella et al., 2018): 

1. Zat warna memiliki koefisien penyerapan yang tinggi di wilayah cahaya 

tampak (visible) dan melekat kuat dengan TiO2. 

2. Zat warna harus memiliki stabilitas cahaya, stabilitas termal, dan 

stabilitas elektrokimia kimia yang tinggi. 

 

Menurut Sugathan et al. (2015) zat warna juga harus sangat menempel 

pada molekul TiO2, mengadsorpsi pada serapan cahaya tampak, dan 

memiliki gugus kromofor dan ikatan terkonjugasi, hal ini akan 

meningkatkan efisiensi dari DSSC.  Kompleks ruthenium saat ini dianggap 

sebagai sensitizer yang sangat baik pada DSSC dan memiliki efisiensi 

maksimum melebihi 11%.  Namun, kompleks ruthenium memiliki 

kekurangan diantaranya biaya yang tinggi, efek yang buruk pada 

lingkungan, dan proses sintesis sulit dan rumit, sehingga membatasi 

aplikasi lebih lanjut di DSSC. Di sisi lain, zat warna seperti senyawa basa 

Schiff memiliki keunggulan yaitu kemudahan ketersediaan, karakteristik 

penyerapan UV-Vis yang intens dan luas, fleksibilitas struktural, koefisien 

ekstinsi molar tinggi dan biaya yang lebih rendah dalam sintesisnya 

dibandingkan dengan kompleks ruthenium (Abdel-shakour et al., 2019). 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juli 2019, di 

Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik FMIPA Universitas Lampung.  Analisis 

menggunakan Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR dan DTA/TGA dilakukan di 

UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (LTSIT) 

Universitas Lampung. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

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

diantaranya: kaca arloji, neraca analitik merk Kern & Son GMBH ABT 220-

4M, spatula, pipet volumetrik 2 mL, gelas kimia 100 mL, gelas ukur 25 mL, 

Labu ukur 10 mL, pipet tetes merk Iwaki dan Pyrex, magnetic stirrer merk 

Stuart CB 161, satu set peralatan refluks, hot plate merk Behr-Labor 

Technich, termometer, pompa vakum, corong Buchner, desikator, pH 

universal, multimeter digital merk Zotek ZT111, pensil 8B, scotch (3M) tape, 

batang gelas, kertas tisu, filter, furnace  merk Heraeus Hanau Type KR 170E, 

dan instrumen Spektrofotometer UV-Vis Tipe Carry 50, FT-IR Tipe Cary 

630, dan DTA/TGA. 
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Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : salisilaldehida 

p.a Merck, etilendiamina p.a Merck, etanol p.a Merck, akuabides, substrat 

kaca Indium Tin Oxide (ITO), serbuk TiO2 (Merck), Polyethylene Glycol 

(PEG), asetonitril, Kalium Iodida (KI), dan Iodin (I2).  

 

 

C. Metode 

 

 

1. Sintesis Senyawa Basa Schiff (Salisilaldehida - Etilendiamina)  

 

Senyawa basa Schiff disintesis dengan cara mencampurkan salisilaldehida 

dan etilendiamina dengan perbandingan mol 1:1.  Sebanyak 1,147 mL     

(1 x 10-2 mo1) salisilaldehida dilarutkan dalam 10 mL etanol, kemudian 

larutan yang terbentuk dicampurkan dengan 0,666 mL (1 x 10-2 mol ) 

etilendiamina yang telah dilarutkan dalam 10 mL etanol.  Larutan 

salisilaldehida dan larutan etilendiamina dicampurkan dalam labu alas 

bulat 50 mL.  Setelah itu campuran diaduk dengan menggunakan magnet 

sambil direfluks selama 2 jam pada suhu 78 ºC menggunakan hot plate.  

Campuran yang telah direfluks selanjutnya didinginkan pada suhu ruang 

hingga terbentuk kristal.  Kristal yang terbentuk dicuci dengan etanol dan 

disaring menggunakan kertas saring whattman lalu di vakum, setelah itu 

diletakan dalam desikator.  Kristal kering lalu ditimbang pada neraca 

analitik hingga berat konstan.  Kristal kering ini kemudian dikarakterisasi 

dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer infra 

merah (FT-IR) dan DTA/TGA. 
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2. Karakterisasi Senyawa Basa Schiff 

 

a. Spektrofotometer UV-Vis 

 

Penentuan panjang gelombang maksimum dari senyawa basa Schiff hasil 

sintesis dari salisilaldehida dan etilendiamina dilakukan dengan 

melarutkan 0,0016 gram (1 x 10-3 M) senyawa basa Schiff dalam 10 mL 

etanol.  Kemudian dilakukan pengenceran menjadi 1 x 10-5 M dengan 

mengambil 0,1 mL larutan 1 x 10-3 M yang dilarutkan dalam 10 mL 

etanol yang kemudian dikarakterisasi pada panjang gelombang            

200-800 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis Carry 50. 

 

 

b. Fourier Transform Infra Red (FT-IR) 

 

Sampel padat senyawa basa Schiff menggunakan prinsip refleksi atau 

disebut dengan FTIR diamond ATR.  Sampel padat senyawa basa Schiff 

diletakkan pada sample pan dengan menggunakan batang pengaduk dan 

diratakan sampai sampel tepat ditengah-tengah.  Kemudian sampel 

dipadatkan dengan cara tuas diputar sampai bagian diamond menekan 

sampel.  Lalu sampel siap untuk dianalisis dengan pita serapan antara 

4000-600 cm-1 .  

 

 

c. Differential Thermal Analysis / Thermogravimetry Analysis 

(DTA/TGA) 

 

Mula-mula tabung yang telah berisi sampel yaitu senyawa basa Schiff 

dengan variasi suhu dan konsentrasi tertentu dimasukkan termokoppel.  

Kemudian dipanaskan dengan laju tertentu.  Karakterisasi DTA-TGA 

dilakukan dengan pemanasan dari suhu 30-600 °C dengan kenaikan 
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temperatur 5 °C/menit.  Hasil pengaluran ∆T sebagai fungsi temperatur 

merupakan indikasi perolehan atau kehilangan energi dan perubahan 

berat dari sampel yang diteliti.  Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui sifat termal dari senyawa basa Schiff yang diukur. 

 

 

 

3. Fabrikasi DSSC 

 

 

a. Pembuatan Pasta TiO2 

 

Bubuk TiO2 sebanyak 0,5 g ditambahkan ke dalam etanol sebanyak 2 

mL, kemudian diaduk dengan menggunakan magnetic stirer selama      

15 menit. Setelah pasta homogen lalu ditambahkan senyawa basa Schiff 

hasil sintesis sebanyak 0,5 g kemudian diaduk dengan menggunakan 

magnetic stirer selama 15 menit untuk menghasilkan pasta TiO2 yang 

optimal. 

 

 

b. Pembuatan Elektrolit Gel  

 

Preparasi elektrolit semipadat (gel polimer) mengacu kepada 

Pancaningtyas dan Akhlus (2010).  Preparasi elektrolit divariasikan 

menjadi tiga konsentrasi PEG 0,025 M, PEG 0,05 M, PEG 0,1 M.  PEG 

0,025 M (KI 0,5 M dan I2 0,05 M) disiapkan dengan cara mengambil 

sebanyak 0,498 g KI dilarutkan dalam 6 mL asetonitril ke dalam gelas 

kimia.  Pada gelas kimia lain, dimasukkan sebanyak 0,076 g I2 dan 6 mL 

asetonitril, lalu diaduk hingga homogen.  Larutan pada kedua gelas 

tersebut dicampur dan diaduk hingga homogen.  Sebanyak 0,6 g PEG 
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dimasukkan dalam larutan elektrolit yang telah dibuat, dan diaduk hingga 

membentuk gel dengan menggunakan magnetic stirer dan disimpan dalam 

botol tertutup. 

 

Kemudian larutan PEG 0,05 M (KI 0,5 M dan I2 0,05 M) disiapkan dengan 

mengambil sebanyak 0,498 g KI dilarutkan ke dalam 6 mL asetonitril 

dalam gelas kimia.  Pada gelas kimia lain, dimasukkan sebanyak 0,076 g I2 

dan 6 mL asetonitril, lalu diaduk hingga homogen.  Larutan pada kedua 

gelas tersebut dicampur dan diaduk hingga homogen.  Sebanyak 1,2 g 

PEG dimasukkan dalam larutan elektrolit yang telah dibuat, dan diaduk 

hingga membentuk gel dengan menggunakan magnetic stirer dan disimpan 

di dalam botol tertutup. 

 

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

mengambil sebanyak 0,498 g KI dilarutkan ke dalam 6 mL asetonitril 

dalam gelas kimia.  Pada gelas kimia lain, dimasukkan sebanyak         

0,076 g I2 dan 6 mL asetonitril, lalu diaduk hingga homogen.  Larutan 

pada kedua gelas tersebut dicampur dan diaduk hingga homogen.  

Sebanyak 2,4 g PEG dimasukkan dalam larutan elektrolit yang telah 

dibuat, dan diaduk hingga membentuk gel dengan menggunakan magnetic 

stirer.  Penyimpanan larutan elektrolit dalam botol tertutup (Gambar dapat 

dilihat pada Lampiran 7). 

 

c. Deposisi TiO2 Pada Substrat Kaca Berkonduksi 

 

Kaca Indium Tin Oxide (ITO) sepanjang 2 x 2 cm dilakukan pencucian 

dengan menggunakan etanol sebelum dilapisi.  Tepi substrat sepanjang     
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0,5 cm dan 0,5 cm dari tepi diberi isolasi Scocth 3M untuk mengontrol 

ketebalan lapisan.  Pasta TiO2 diletakan pada tepi substrat, kemudian 

diratakan dengan batang pengaduk setelah itu dilakukan pengeringan di 

udara terbuka.  Setelah kering isolasi dilepas dan dilakukan pemanasan 

dalam furnace pada suhu 200 oC selama 15 menit. 

 

 

d. Pembuatan Elektroda Karbon 

 

Kaca Indium Tin Oxide (ITO) yang sudah diberi isolasi scotch 3M bagian 

tepinya diarsir dengan menggunakan pensil 8B secara merata.  Kemudian 

dibakar pada api dari lilin sampai terbentuk lapisan karbon.  Pada masing-

masing tepi kaca digosok menggunakan kertas tisu membuat batas agar 

luasan karbon 1,5 cm x 1,5 cm. 

 

 

e. Pembuatan Lapisan Sandwich DSSC 

 

Langkah pertama perakitan sel surya yaitu dengan mempersiapkan tiga 

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

berukuran 2 x 2 cm dibentuk area tempat campuran TiO2 dengan basa 

Schiff dideposisikan dengan bantuan selotip pada bagian kaca yang 

konduktif sehingga terbentuk area sebesar 1,5 x 1,5 cm.  Pasta campuran 

TiO2 dengan basa Schiff dideposisikan di atas area yang telah dibuat pada 

ketiga kaca konduktif dengan bantuan batang pengaduk untuk meratakan 

pasta.  Kemudian lapisan dikeringkan selama 10 menit dan di furnace pada 

temperatur sekitar 200oC selama 10 menit.  Kemudian ketiga variasi 

elektrolit gel polimer diteteskan masing-masing di atas permukaan ketiga 
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kaca yang terdapat campuran pasta TiO2 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 lawan 

(counter-electrode) sehingga membentuk struktur sandwich.  Kemudian 

agar struktur selnya tidak bergerak maka dijepit dengan klip pada kedua 

sisi seperti pada Gambar 4.  Kemudian ketiga sel surya yang telah 

dirangkai dilakukan pengujian tegangan dan kuat arus menggunakan 

multimeter digital merk Zotek ZT111.  Setelah itu sel surya siap untuk 

dilakukan pengujian. 

 

 
 

Gambar 4.  Rangkaian fabrikasi DSSC 

 

 

f. Pengujian DSSC 

 

 

Pada sel surya yang telah dirangkai selanjutnya dilakukan pengujian.  

Diantaranya pengujian langsung tegangan dan arus yang terukur dari sel 

surya dengan menggunakan multimeter digital merk Zotek ZT111.  

Pengukuran arus dan tegangan DSSC dilakukan dengan menghubungkan 
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kabel multimeter digital yang telah diberi penjepit buaya pada rangkaian 

DSSC.  Probe merah pada multimeter dihubungkan dengan elektroda 

pembanding (kutub positif) dan probe hitam pada elektroda kerja (kutub 

negatif).  Sumber cahaya yang digunakan yaitu cahaya matahari langsung 

pada saat penyinaran di siang hari. 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sintesis basa Schiff dari salisilaldehida dan etilendiamina menghasilkan 

kristal berwarna kuning cerah sebanyak 2,6631 gram dengan rendemen 

sebesar 81,14%. 

2. Basa Schiff hasil sintesis mengalami pergeseran kearah batokromik dan 

memiliki panjang gelombang maksimum yaitu 335 nm dengan absorbansi 

0,397. 

3. Hasil analisis spektra IR menunjukan sintesis basa Schiff telah berhasil 

dilakukan karena muncul puncak serapan khas senyawa target gugus 

azometina (-C=N-) pada 1610,21 cm-1 . 

4. Hasil analisis termogram DTA-TGA senyawa basa Schiff hasil sintesis 

stabil hingga suhu 180oC. 

5. Berdasarkan hasil analisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis,  

FT-IR, dan DTA/TGA mengindikasikan bahwa senyawa basa Schiff hasil 

sintesis memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai sensitizer pada 

DSSC. 

6. Pengujian DSSC menghasilkan efisiensi (ƞ) paling tinggi yang dihasilkan 

dari variasi konsentrasi elektrolit gel PEG 0,1 M dengan menggunakan 
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pasta TiO2 sebesar 0,08% dengan tegangan maksimum (Vmax) 98,34 mV 

dan kuat arus maksimum (Imax) 0,8 mA. 

 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan penelitiam yang telah dilakukan, maka pada penelitian 

selanjutnya disarankan sebagai berikut : 

 

1. Perlu dikaji lebih jauh mengenai pengaruh berbagai karakteristik 

komponen DSSC terhadap performansi sel surya. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai desain sel yang optimal 

untuk menjaga performansi sel surya. 

3. Dilakukan sintesis senyawa kompleks dengan menggunakan basa Schiff 

hasil sintesis dari penelitian ini dan kemudian diaplikasikan sebagai 

sensitizer pada DSSC untuk mengetahui pengaruh adanya pengompleksan 

terhadap kinerja fotovoltaik. 

.
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