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Telah dilakukan sintesis senyawa kompleks Co(II) dengan ligan basa Schiff dari 

4-dimetilaminobenzaldehida dan anilina. Penelitian diawali dengan sintesis ligan 

basa Schiff menggunakan 4-dimetilaminobenzaldehida dan anilina dengan 

perbandingan mol 1:1. Kristal basa Schiff yang dihasilkan berwarna oranye muda 

dengan rendemen sebesar 77%. Sintesis senyawa kompleks 

[Co(C15H16N2)2(H2O)2]Cl2 dilakukan dengan cara mereaksikan logam Co(II) 

dengan ligan basa Schiff (C15H16N2) dalam perbandingan mol 1:2, menghasilkan 

kristal berwarna coklat muda dengan rendemen sebesar 68%. Karakterisasi 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis menunjukkan adanya pergeseran 

batokromik sebesar 96 nm dari panjang gelombang 337,5 nm menjadi 433,5 nm. 

Pergeseran panjang gelombang maksimum (λmaks) yang signifikan tersebut 

terjadi karena adanya transisi n→π* dari gugus azometin basa Schiff. 

Karakterisasi menggunakan spektrofotometer IR menunjukkan adanya gugus 

azometin pada bilangan gelombang 1662 cm
-1 

pada ligan basa Schiff dan 1656 

cm
-1

 pada senyawa kompleks [Co(C15H16N2)2(H2O)2]Cl2. Terbentuknya senyawa 

kompleks [Co(C15H16N2)2(H2O)2]Cl2 ditandai dengan adanya ikatan koordinasi 

antara Co-N yang muncul pada bilangan gelombang 518 cm
-1

. Karakterisasi 

menggunakan TGA/DTA dilakukan pada rentang suhu 50-500 ºC. Diperoleh 

kehilangan massa molekul CH3CH2OH sebesar 3,96% pada rentang suhu 59,79- 

97 ºC, dua molekul C15H16N2 sebesar 64,37% pada rentang suhu 202,54-247 ºC, 

satu molekul Cl2 dan dua molekul H2O sebesar 12,79% pada rentang suhu 287,5-

500 ºC. Karakterisasi menggunakan SEM menunjukkan senyawa kompleks



[Co(C15H16N2)2(H2O)2]Cl2 memiliki bentuk morfologi kristal seperti bongkahan 

batu yang tersebar. Karakterisasi menggunakan MSB menunjukkan senyawa 

kompleks [Co(C15H16N2)2(H2O)2]Cl2 memiliki momen magnet efektif (µeff) 

sebesar 3,87 BM dan bersifat paramagnetik.  Hasil pengujian DSSC menghasilkan 

efisiensi sebesar 0,18% pada tegangan maksimum (Vmax) 230,7 mV serta kuat 

arus (Imax) 0,8 mA. 

 

Kata kunci : basa schiff, senyawa kompleks Co(II), dssc, anilina, 4-

dimetilaminobenzaldehida 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND APPLICATION OF 

COBALT(II) COMPLEX COMPOUNDS WITH SCHIFF BASE LIGANDS 

OF 4-DIMETHYLAMINOBENZALDEHYDE AND ANILINE AS 

SENSITIZER IN DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) 

 

 

 

By 

 

 

Adita Sukma Ramadhania 

 

 

 

 

Synthesis of complex Co(II) with Schiff base ligands from 4-

dimethylaminobenzaldehyde and aniline has been carried out. The experiment 

was initiated by synthesis of Schiff base ligands using 4-

dimethylaminobenzaldehyde and aniline with a mole ratio of 1:1. The results of 

the experiment were Schiff’s base ligands in the form of orange crystal with a 

yield of 77%. The synthesis of [Co(C15H16N2)2(H2O)2]Cl2 complex was carried 

out by reacting cobalt Co(II) with a Schiff base ligand (C15H16N2) with a mole 

ratio of 1:2, to obtain light brown crystals with a yield of 68%. Characterization 

using UV-Vis spectrophotometer showed a bathochromic shift of 96 nm from a 

wavelenght of 337.5 nm to 433.5 nm. The significant shift in maximum 

wavelength (λmax) was due to the transition n→π* of the azomethin group of the 

Schiff base. Characterization using IR spectrophotometer showed the presence of 

an azomethin group at a wave number of 1662 cm
-1

 in the Schiff base ligand and 

1656 cm
-1

 in the complex compound [Co(C15H16N2)2(H2O)2]Cl2. The formation of 

a complex compound [Co(C15H16N2)2(H2O)2]Cl2 is indicated by a coordination 

bond between Co-N that appear at 518 cm
-1

. Characterization using TGA/DTA 

was carried out at a temperature range of 50-500 Celcius degree (
o
C). The 

molecular mass loss of CH3CH2OH is 3.96% in the temperature range of 59.79-97 
o
C, two molecules of C15H16N2 are 64.37% in the temperature range of 202.54-

247 
o
C, one molecule of Cl2 and two molecules of H2O are 12.79% in a 

temperature range of 287.5-500 
o
C . Characterization using SEM showed that the 

complex compound of [Co(C15H16N2)2(H2O)2]Cl2 has a crystalline morphology 

like scattered boulders. Characterization using MSB showed that the complex 

compound of [Co(C15H16N2)2(H2O)2]Cl2 has an effective magnetic moment (µeff) 



of 3.87 BM and is paramagnetic. The results of the DSSC test resulted in an 

efficiency of 0.18% at a maximum voltage (Vmax) of 230.7 mV and a strong 

current (Imax) of 0.8 mA. 

 

Key words : Schiff base, Co(II) complex, dssc, aniline, 4-

dimethylaminobenzaldehyde 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Senyawa kompleks menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena memiliki 

aplikasi dalam berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, bidang pertanian, dan 

bidang industri.  Senyawa kompleks terbentuk karena adanya ikatan antara ligan 

yang berperan sebagai donor pasangan elektron dengan ion pusat atau logam yang 

berperan sebagai akseptor pasangan elektron (Triyani dkk., 2013).  Salah satu 

ligan yang dapat digunakan dalam pembentukan senyawa kompleks adalah ligan 

basa Schiff.  Ligan basa Schiff merupakan produk hasil kondensasi antara amina 

primer dengan senyawa aldehid atau keton.  Sari (2019) telah mensintesis ligan 

basa Schiff dari senyawa 4-dimetilaminobenzaldehida sebagai aldehid dengan 

anilin sebagai amina primer menggunakan kondensasi refluks selama 45 menit 

menghasilkan rendemen 76, 20%.  Singh and Goswami (2013) telah mensintesis 

p-nitrobenzaldehid dengan 2-(4-amino fenil) benzimidazol menggunakan 

kondensasi refluks selama 45-60 menit menghasilkan rendemen 78%. 

 

Ligan basa Schiff memiliki peranan sebagai inhibitor korosi (Febriany, 2014), 

sensitizer pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) (Julianti, 2019), dan 

menunjukkan aktivitas biologis (Abduljleel et al., 2018).  Ligan basa Schiff 

memiliki gugus imina atau disebut juga gugus azometina (-C=N-) (Imer et al., 

2017).  Gugus azometina pada ligan basa Schiff memiliki banyak kelebihan salah 

satunya dapat membentuk cincin khelat dalam senyawa kompleks sehingga ketika 

berikatan dengan ion logam akan membentuk struktur kompleks dan memiliki 

kestabilan yang cukup baik (Sembiring, 2017). 

 



2 

Penelitian mengenai sintesis senyawa kompleks dengan ligan basa Schiff telah 

banyak dilakukan, seperti yang dilaporkan oleh Abduljleel et al., (2018) telah 

mensintesis ligan basa Schiff dari senyawa vanilin dan propana-1, 3-diamin 

dengan ion logam Co
2+

 menggunakan kondensasi refluks menghasilkan senyawa 

kompleks dengan rendemen sebesar 68%.  Widata (2018) telah mensintesis ligan 

basa Schiff dari 5-difenilkarbazona dengan sulfanilamida dengan ion logam Fe
3+

 

menggunakan kondensasi refluks menghasilkan senyawa kompleks dengan 

rendemen sebesar 74,13%.  Sembiring (2017) juga telah mensintesis ligan basa 

Schiff turunan aldehida dengan ion logam Cu
2+

 dan Mn
2+

 menggunakan 

kondensasi refluks. 

 

Pembentukan senyawa kompleks pada penelitian ini dilakukan menggunakan 

kondensasi refluks.  Kondensasi refluks dipilih karena relatif lebih mudah, 

sederhana, dan tidak membutuhkan pelarut yang cukup banyak.  Ligan basa Schiff 

yang digunakan pada penelitian ini berasal dari senyawa 4-

dimetilaminobenzaldehida sebagai senyawa aldehid yang dapat diserang oleh 

nukleofil dari amina primer, sedangkan amina primer yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu senyawa anilina sehingga keduanya dapat bereaksi 

menghasilkan gugus azometina yang dapat membentuk senyawa kompleks jika 

berikatan dengan ion logam.  Ion logam yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah ion logam Co
2+

.  Ion logam Co
2+

 digunakan karena memiliki orbital 

kosong pada orbital 3d sehingga cukup reaktif dalam pembentukan senyawa 

kompleks, dan memiliki kestabilan cukup yang baik.  Senyawa kompleks Co(II) 

dengan ligan basa Schiff dari 4-dimetilaminobenzaldehida dan anilina dapat 

diaplikasikan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang industri yaitu 

sebagai sensitizer pada DSSC.  Senyawa ini dapat diaplikasikan pada DSSC 

karena mempunyai ikatan terkonjugasi, memiliki gugus kromofor, dan memiliki 

warna yang sulit terdegradasi sehingga telah memenuhi persyaratan untuk 

diaplikasikan sebagai sensitizer pada DSSC. 

 

DSSC merupakan sel surya organik yang menggunakan zat warna organik sebagai 

sensitizernya (Primananda dan Rezvozano, 2017).  DSSC mampu mengubah 

energi matahari menjadi energi listrik.  DSSC memiliki banyak keunggulan di 
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antaranya biaya rendah, efisiensi tinggi, mudah diproduksi, dan ramah lingkungan 

(Mohammed et al., 2015).  DSSC memiliki prinsip kerja yang didasarkan pada 

kinetika reaksi transfer elektron sehingga terjadi fotoelektrokimia di dalam DSSC 

(Dwioknain et al., 2019).  Pengaplikasian senyawa kompleks dengan ligan basa 

Schiff sebagai sensitizer pada DSSC telah banyak dilakukan, senyawa kompleks 

N,N'-ethylene bis ( salicylidene aminato) Cu(II) menghasilkan efisiensi sebesar 0, 

12% (Ghann, 2017).  Senyawa kompleks N,N'-bis (salicylidene)ethylenediamine 

Zn(II) iodide menghasilkan efisiensi sebesar 7,75% (Yang et al., 2010).  Senyawa 

kompleks bis(diimine) Cu(I) menghasilkan efisiensi sebesar 1,51% (Luthi et al., 

2020). 

 

Berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini dilakukan sintesis ligan basa Schiff 

dari 4-dimetilaminobenzaldehida dan anilina, sedangkan ion logam yang 

digunakan dalam pembentukan senyawa kompleks adalah ion logam Co
2+

.  

Karakterisasi menggunakan spektrofotometer Ultraviolet-Visible (UV-Vis) 

dilakukan untuk menentukan panjang gelombang maksimum ligan basa Schiff 

dari senyawa 4-dimetilaminobenzaldehida dan anilina serta senyawa kompleks 

Co(II), spektrofotometer Infra-Red (IR) untuk menentukan gugus fungsi ligan 

basa Schiff dari senyawa 4-dimetilaminobenzaldehida dan anilina serta senyawa 

kompleks Co(II), Magnetic Susceptibility Balance (MSB) untuk mengetahui sifat 

kemagnetan senyawa kompleks Co(II), Thermogavimetric Analysis/Differential 

Thermal Analysis (TGA/DTA) untuk menentukan sifat termal dan rumus formula 

dari senyawa kompleks Co(II), dan Scanning Electron Microscopy (SEM) untuk 

menentukan bentuk morfologi dari senyawa kompleks Co(II).  Senyawa kompleks 

Co(II) kemudian diaplikasikan sebagai sensitizer pada DSSC untuk diukur kuat 

arus (mA), tegangan (mV), dan efisiensinya (%). 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan ligan basa Schiff dari hasil sintesis 4-dimetilaminobenzaldehida 

dan anilina. 
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2. Memperoleh senyawa kompleks Co(II) yang disintesis dari ligan basa Schiff 

4-dimetilaminobenzaldehida dan anilina. 

3. Mendapatkan data hasil analisis ligan basa Schiff dari 4-

dimetilaminobenzaldehida dan anilina serta senyawa kompleks Co(II) dari 

MSB, Spektrofotometer UV-Vis, Spektrofotometer IR, TGA/DTA, dan SEM 

untuk digunakan pada DSSC.  

4. Mengaplikasikan senyawa kompleks Co(II) hasil karakterisasi sebagai 

sensitizer pada DSSC untuk memperoleh nilai kuat arus, tegangan, dan 

efisiensinya. 

 

1.3 Manfaat Penelitian  

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam 

sintesis senyawa kompleks khususnya pada kompleks basa Schiff, serta senyawa 

kompleks Co(II) yang dihasilkan dapat diaplikasikan sebagai sensitizer pada 

DSSC. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Basa Schiff 

 

 

Basa Schiff merupakan produk hasil kondensasi antara amina primer dan senyawa 

karbonil.  Reaksi pembentukan basa Schiff dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
 

 

Gambar 1.  Reaksi Pembentukan Basa Schiff (Sirumapea et al., 2015) 

 

Basa Schiff disintesis pertama kali oleh seorang peneliti yang bernama Hugo 

Schiff pada tahun 1864.  Basa Schiff memiliki gugus imina atau disebut juga 

gugus azometina (-C=N-) (Imer et al., 2017).  Gugus azometina pada basa Schiff 

memiliki banyak kelebihan salah satunya dapat membentuk cincin khelat dalam 

senyawa kompleks sehingga ketika berikatan dengan ion logam akan membentuk 

struktur kompleks dan memiliki kestabilan yang cukup baik (Sembiring, 2017).  

Pembentukan kompleks basa Schiff juga mempunyai peran penting dalam 

meningkatkan aktivitas dari produk yang telah disintesis sebelumnya (Abbas et 

al., 2010). 

 

Basa Schiff dapat disintesis melalui reaksi adisi-eliminasi antara senyawa 

aldehida dengan amina primer.  Secara konvensional, senyawa basa Schiff dibuat 

dengan cara merefluks campuran aldehida dengan amina primer dalam pelarut 

organik volatil (Al Hakimi dkk., 2018).  Basa Schiff sangat efektif sebagai 

inhibitor korosi karena memiliki kemampuan secara spontan membentuk suatu 
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lapisan untuk melindungi suatu bahan atau material tersebut yang ramah 

lingkungan (Li et al., 1999). 

 

Proses pembentukan basa Schiff sangat bergantung pada kondisi pH.  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.  Kondisi pH harus diatur dengan penambahan asam sekitar pH 4-

5 agar reaksi berjalan dengan kecepatan maksimum (Fessenden and Fessenden, 

1986; McMurry, 2011).  Mekanisme reaksi pembentukan basa Schiff dalam pH 4-

5 yang merupakan suasana asam dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
 

 

Gambar 2.  Mekanisme Pembentukan Basa Schiff dalam Suasana Asam 

(Fessenden and Fessenden, 1986; McMurry, 2011) 

 

 

Penelitian mengenai ligan basa Schiff telah banyak dilakukan.  Singh et al., 

(2016) telah berhasil mensintesis ligan basa Schiff dari 2-furancarboxaldehyde 

dan polyethylenimine menggunakan kondensasi refluks menghasilkan kristal 

berwarna kuning dengan rendemen 90%.  Sari (2019) telah mensintesis ligan basa 
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Schiff dari senyawa 4-dimetilaminobenzaldehida dengan anilina menggunakan 

kondensasi refluks selama 45 menit menghasilkan rendemen 76, 20%.  Singh and 

Goswami (2013) telah mensintesis p-nitrobenzaldehid dengan 2-(4-amino fenil) 

benzimidazol menggunakan kondensasi refluks selama 45-60 menit menghasilkan 

rendemen 78%.  Pada penelitian ini akan dilakukan sintesis ligan basa Schiff dari 

4-dimetilaminobenzaldehida dan anilina menggunakan kondensasi refluks selama 

45 menit. 

 

2.1.1 4-dimetilaminobenzaldehida 

 

 

Senyawa 4-dimetilaminobenzaldehida atau N, N-Dimetil-4-aminobenzaldehida 

merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul C9H11NO.  Senyawa ini 

memiliki berat molekul 149,19 gram/mol dengan titik leleh sebesar 72-75°C dan 

titik didih sebesar 176-177°C.  Senyawa ini larut dalam pelarut organik seperti 

pada etanol 95 %, eter, kloroform, dan asam asetat, tetapi tidak larut dalam air. 

 

 

 

 

Gambar 3.  Struktur 4-dimetilaminobenzaldehida 

 

 

Senyawa 4-dimetilaminobenzaldehida memiliki banyak aplikasi dalam berbagai 

bidang, salah satunya dapat digunakan dalam sintesis suatu senyawa seperti basa 

Schiff, hidrazon dan semikarbazon karena memiliki gugus karbonil yang 

digunakan sebagai salah satu donor aldehida (Adegoke, 2011).  Salim et al. 

(2013), telah mensintesis basa Schiff dari senyawa 4-dimetilaminobenzaldehida 

dengan anilina menggunakan kondensasi refluks selama 6 jam dalam pelarut 



8 

etanol menghasilkan rendemen sebesar 95%.  Selain itu, Ben-saber et al., (2005) 

telah mensintesis kompleks besi, kobalt, nikel,dan seng dengan basa Schiff yang 

dari berasal dari 4-dimetilaminobenzaldehida dan asam o-aminobenzoat dan 

dianalisis menggunakan analisis unsur (C, H, N), pengukuran konduktansi molar, 

inframerah, dan spektrum elektronik. 

 

2.1.2 Anilina 

 

 

Anilina atau fenilamina merupakan senyawa organik turunan benzena yang 

dihasilkan dari reduksi nitrobenzena. Senyawa ini memiliki rumus molekul 

C6H5NH2. 

 

 
 

 

Gambar 4.  Struktur Anilina 

 

Anilina memiliki sifat fisik yaitu berupa cairan minyak tak berwarna yang mudah 

menjadi coklat karena oksidasi, memiliki bau dan cita rasa khas, memiliki berat 

molekul 93,13 g/mol dengan titik leleh sebesar 6 °C dan titik didih sebesar 184 

°C.  Anilina lebih padat dari air (8,5 lb/gal) dan sedikit larut dalam air.  Anilina 

dapat digunakan untuk pembuatan bahan kimia lain terutama pewarna, bahan 

kimia fotografi, bahan kimia pertanian dan lain-lain.  Anilina dapat diubah 

menjadi garam diazoinum dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida 

(Dadfarnia et al., 2002).  Tufa et al., (2018), telah mensintesis anilina dengan 

vanilin menggunakan kondensasi refluks selama 6 jam menghasilkan rendemen 

84%. 
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2.2 Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 

 

 

DSSC merupakan suatu teknologi fotovoltaik yang pertama kali dikembangkan 

oleh Professor Michael Gratzel pada tahun 1991.  DSSC menarik banyak 

perhatian para peneliti maupun industri karena menjadi solusi energi terbarukan 

dengan banyak keuntungan seperti biaya yang murah, tingkat polusi yang rendah, 

dan ramah lingkungan (Lewis et al., 2005).  DSSC memiliki struktur seperti 

sandwich yang tersusun dari dye (zat warna) dan komponen lain seperti 

semikonduktor oksida, elektrolit dan substrat (elektroda lawan dan elektroda 

kerja) (Ardianto dkk., 2015).  Komponen DSSC ditunjukkan seperti pada Gambar 

5. 

 

 

 

Gambar 5.  Komponen DSSC (Sastrawan, 2006) 

 

DSSC tersusun atas sepasang kaca elektroda yaitu elektroda kerja dan elektroda 

lawan.  Pada penelitian ini akan digunakan kaca ITO sebagai elektroda kerja, kaca 

ITO dipilih karena memiliki karakteristik yang baik dari segi transmitansi optik, 

band gap yang lebar, serta konduktivitas listrik yang tinggi.  Kaca ITO juga 

memiliki transmitansi di atas 80% dan resistansi lembaran 18 Ω/cm
2
 lebih besar 

dibandingkan dengan kaca FTO yang memiliki transmitansi 75% dengan 

resistansi lembaran 8,5/cm
2
 (Umer et al., 2014.).  Elektroda kerja yang dilapisi 

semikonduktor celah lebar (TiO2) kemudian direndam dalam zat warna yang 

mengandung antosianin sebagai fotosensitizer yang berfungsi sebagai transport 

pembawa muatan sedangkan elektroda lawan merupakan kaca ITO yang dilapisi 
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karbon yang berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi redoks dengan 

elektrolit (Damayanti dkk., 2014).  Pada penelitian ini akan digunakan jenis 

elektroda karbon.  Karbon dipilih karena memiliki kereaktifan tinggi dan memiliki 

luas permukaan yang relatif luas.  Luthfi (2019), telah melakukan penelitian 

sintesis senyawa basa Schiff dan melakukan variasi elektroda pembanding/lawan 

menggunakan karbon yang berasal dari grafit pensil 8B, jelaga lilin, dan grafit 

pensil 8B dengan jelaga lilin.  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kaca ITO 

yang dilapisi karbon dari jelaga lilin menghasilkan efisiensi sebesar 0,21% dan 

lebih besar daripada grafit pensil 8B dan grafit pensil 8B dengan jelaga lilin.  Pada 

penelitian ini akan digunakan jelaga lilin sebagai karbon pada elektroda lawan. 

 

Pada komponen DSSC terdapat semikonduktor yang berfungsi untuk 

memfasilitasi 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.  Pada penelitian ini akan 

digunakan TiO2 sebagai semikonduktor pada DSSC.  Titanium oksida atau TiO2 

merupakan salah satu semikonduktor bercelah pita besar yang sering digunakan 

dan memiliki celah pita sebesar 3, 2 eV.  Untuk aplikasinya dalam DSSC, TiO2 

harus memiliki permukaan yang luas sehingga zat warna (dye) yang terserap lebih 

banyak dan hasilnya akan meningkatkan arus foton, oleh sebab itu cara pelapisan 

TiO2 merupakan salah satu faktor dalam peningkatan efisiensi DSSC (Aprilla dan 

Haris, 2016). 

 

DSSC merupakan sel surya organik yang menggunakan zat warna organik/dye 

sebagai sensitizernya.  Pada DSSC, absorbsi cahaya dan separasi muatan listrik 

terjadi pada proses yang terpisah.  Absorbsi cahaya dilakukan oleh molekul dye 

dan separasi muatan oleh semikonduktor anorganik nanokristal yang mempunyai 

band gap lebar (Primananda dan Rezvozano, 2017).  Dye memiliki peranan 

penting sebagai penyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi 

listrik (Agustini dkk., 2013).  Dye yang digunakan sebagai sensitizer pada DSSC 

umumnya berasal dari pewarna alami dan pewarna sintetik seperti senyawa 

kompleks dan ligan basa Schiff.  Pada penelitian ini akan digunakan dye dari 

senyawa kompleks Co(II) hasil sintesis sebagai sensitizer pada DSSC. 



11 

Pada komponen DSSC, terdapat elektrolit.  Elektrolit yang umum digunakan 

adalah pelarut anorganik yang berbentuk cair yang mengandung sistem redoks, 

yaitu pasangan I
-
 /I3 

-
 .  Elektrolit cair dapat menghasilkan efisiensi yang lebih 

tinggi dibanding elektrolit semi padat, akan tetapi penggunaan elektrolit cair 

ternyata menjadi salah satu faktor pembatas yang kritis dalam hal stabilitas jangka 

panjang dari sistem DSSC (Damayanti dkk., 2014).  Pada penelitian ini akan 

digunakan elektrolit semi padat karena tidak mudah menguap dan memiliki 

stabilitas jangka panjang (Pancaningtyas dan Akhlus, 2010). 

 

Menurut Kumara dan Prajitno (2012) 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 zat warna yang melekat pada permukaan 

partikel TiO2, sehingga elektron dari zat warna mendapatkan energi untuk 

dapat tereksitasi (D*), dimana D + cahaya menuju D*.   

2. Elektron yang tereksitasi dari molekul zat warna tersebut akan di injeksikan 

ke pita konduksi TiO2 dimana TiO2 bertindak sebagai akseptor/kolektor 

elektron.  Molekul zat warna yang ditinggalkan kemudian dalam keadaan 

teroksidasi (D+ ), dimana  D* + TiO2 menuju e 
-
 menuju (TiO2) + D+ . 

3. Kemudian elektron akan ditransfer melewati rangkaian luar menuju elektroda 

lawan (elektroda karbon) 

4. Elektrolit redoks biasanya berupa pasangan iodide dan triiodide (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.  Elektrolit menyediakan elektron 

pengganti untuk molekul zat warna teroksidasi.  Sehingga zat warna kembali 

ke keadaan awal dengan persamaan reaksi : D+ + e
-
 (elektrolit) menuju 

elektrolit + D. 
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2.3 Senyawa Kompleks 

 

 

Senyawa kompleks terbentuk karena adanya ikatan antara ligan yang berperan 

sebagai donor pasangan elektron atau basa Lewis dengan ion pusat (logam) yang 

berperan sebagai akseptor pasangan elektron atau asam Lewis (Triyani dkk., 

2013).  Senyawa kompleks juga merupakan suatu senyawa yang terbentuk antara 

suatu kation atau logam dengan beberapa molekul netral atau ion donor elektron.  

Kation atau logam berfungsi sebagai ion pusat sedangkan molekul netral atau ion 

donor elektron berfungsi sebagai gugus pengeliling atau disebut dengan ligan.  

Ikatan kovalen koordinasi dalam senyawa kompleks terjadi karena adanya donasi 

pasangan elektron dari ligan ke dalam orbital kosong ion pusat.  Ion pusat 

memiliki orbital-orbital d yang masih belum terisi penuh elektron sehingga dapat 

berfungsi sebagai akseptor pasangan elektron tersebut (Hermawati dkk., 2016). 

 

Senyawa kompleks memiliki berbagai macam bilangan koordinasi dan struktur 

atau bentuk geometri, di antaranya bilangan koordinasi dua sampai delapan 

dengan struktur linear, tetrahedral, segi empat planar, trigonal bipiramida, dan 

oktahedral (Jahro dkk., 2010).  Senyawa kompleks dapat digunakan dalam 

berbagai ilmu seperti ilmu biologi, klinik, dan analitik (Sirumapea dkk., 2015). 

 

2.3.1 Atom pusat 

 

 

Atom pusat merupakan logam transisi ataupun logam pada golongan utama, yang 

mengikat anion atau molekul netral yang disebut ligan (ligands).  Keberadaan 

logam dalam senyawa kompleks berperan sebagai pusat yang melakukan 

pengikatan terhadap molekul atau ion penyumbang pasangan elektron.  Atom 

pusat umumnya terdiri dari logam-logam transisi (unsur golongan B), namun saat 

ini telah banyak temuan-temuan senyawa kompleks yang atom pusatnya berasal 

dari unsur golongan utama (unsur golongan A) (Rosbiono, 2008).  Unsur-unsur 

golongan transisi dan unsur-unsur golongan utama memiliki sifat kimia dan sifat 

fisika yang berbeda seperti, memiliki lebih dari satu jenis muatan, perbandingan 

jari-jari atomnya besar, keras dan mempunyai kerapatan tinggi, memiliki titik 

leleh dan titik didih yang tinggi; dapat membentuk senyawa bersifat 
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paramagnetik; memiliki bilangan oksidasi bervariasi; membentuk senyawa-

senyawa berwarna; membentuk senyawa yang bertindak sebagai katalisator aktif; 

membentuk kompleks yang stabil (Sugiyarto dan Retno, 2008). 

 

2.3.2 Logam Kobalt (Co) 

 

 

Kobalt merupakan logam transisi golongan VIIIB yang mempunyai nomor atom 

27 dan massa atom sebesar 58,933 g/mol.  Kobalt memiliki warna abu-abu dan 

bersifat sedikit magnetis serta dapat melebur pada suhu 1490°C (Greenwood and 

Earnshaw, 1997).  Kobalt mudah larut dalam asam-asam encer dan mempunyai 

bilangan oksidasi +2 dan +3, dimana bilangan oksidasi +2 relatif lebih stabil 

(Cotton and Wilkinson, 1988). 

 

Kobalt memiliki konfigurasi elektron [Ar] 3d
7
 4s

2
, sedangkan konfigurasi elektron 

ion logam Co
2+

 adalah [Ar] 3d
7
 4s

0
.  Ion kobalt(II) banyak digunakan sebagai 

atom pusat dalam senyawa kompleks.  Kompleks Co(II) banyak digunakan karena 

diketahui mempunyai aktivitas biologi yang baik (Abduljleel et al., 2018).  Selain 

itu, kompleks kobalt dapat digunakan untuk menyelidiki RNA rambut (Gust et al., 

2004), dan dapat digunakan sebagai vitamin B12 (Ucucu et al., 2001). 

 

2.4 Teori-Teori dalam Senyawa Kompleks 

 

 

Untuk mengamati struktur, spektrum, ikatan, dan kereaktifan yang terjadi antara 

atom pusat dan ligan pada senyawa kompleks diperlukan pemahaman mengenai 

teori-teori dalam senyawa kompleks.  Teori-teori dalam senyawa kompleks terdiri 

dari tiga teori di antaranya: teori ikatan valensi, teori medan kristal,dan teori 

orbital molekul. 

 

2.4.1 Teori Ikatan Valensi 

 

 

Menurut Effendy (2007), pembentukan senyawa kompleks melibatkan reaksi 

antara asam Lewis (atom pusat) dengan basa-basa Lewis (ligan-ligan) melalui 

ikatan kovalen koordinasi.  Ikatan kovalen terjadi karena adanya tumpang tindih 
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antara orbital kosong logam dengan orbital ligan yang berupa molekul atau ion 

yang mempunyai pasangan elektron bebas (Day and Selbin, 1985).  Ketika 

berikatan dengan ligan, atom pusat menggunakan orbital-orbital hibrida yang 

diperoleh dari proses hibridisasi.  Hibridisasi yaitu proses pembentukan orbital-

orbital hibrida dengan tingkat energi yang sama melalui kombinasi linear orbital-

orbital atom dengan tingkat energi yang berbeda (Effendy, 2007). 

 

Teori ini dikemukakan oleh Linus Pauling yang menyatakan bahwa teori ini 

didasari oleh konsep pembentukan ikatan hibrida atau hibridisasi.  Hibridisasi 

terbentuk apabila atom pusat menyediakan sejumlah orbital kosong yang 

jumlahnya sama dengan bilangan koordinasi.  Orbital kosong dari atom pusat 

dapat diisi oleh sepasang elektron bebas dari ligan.  Teori ini dapat menjelaskan 

struktur geometri dan sifat magnet dari senyawa kompleks.  Berbagai orbital 

hibrida untuk senyawa kompleks ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Berbagai Orbital Hibrida untuk Senyawa Kompleks  

 

 

Bilangan Koordinasi Orbital Hibrida Bentuk Geometri 

2 Sp Linear 

3 sp
2
 Trigonal planar 

3 sp
3
 Tetrahedral 

4 dsp
2
 Segiempat planar 

5 dz
2
sp

3
, d

3
sp Trigonal bipiramidal 

5 dx
2
y

2
, d

2
sp

2
, d

4
s, d

4
p 

Tetragonal 

bipiramidal 

6 d
2
sp

3
, sp

3
d

2
 Oktahedral 

(Sumber: Douglas et al., 1997) 

 

 

2.4.2 Teori Medan Kristal 

 

 

Teori medan kristal pertama kali dikemukakan oleh J.  Bethe dan Van Vleck yang 

menyatakan bahwa interaksi antara atom pusat dan ligan merupakan interaksi 

elektrostatik karena atom pusat dan ligan dianggap sebagai spesi yang bermuatan 

listrik.  Logam transisi sebagai atom pusat diasumsikan sebagai ion positif yang 
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dikelilingi oleh ligan yang bermuatan negatif atau molekul netral yang 

mempunyai pasangan elektron bebas (Lee, 1994).  Interaksi ini menimbulkan 

medan kristal dan menyebabkan naiknya tingkat energi semua orbital yang 

dimiliki oleh atom pusat, serta menyebabkan pemisahan orbital-orbital d dari 

atom pusat, tetapi tidak menyebabkan pemisahan orbital-orbital p (Effendy, 

2007). 

 

Orbital d terdiri dari 5 macam yaitu, dxy, dxz, dyz, dx
2

-y
2,

 dan dz
2
.  Orbital dx

2
-y

2
 

berada disepanjang sumbu x dan sumbu y, sedangkan orbital dz
2
 berada 

disepanjang sumbu z.  Ketiga orbital lainnya yaitu dxy, dxz, dyz berada di antara 

sumbu x, y,  dan z seperti ditunjukkan pada Gambar 6. 

 

 

 

 

Gambar 6.  Kontur Orbital d (Huheey and Keither, 1993) 

 

Pada atom ataupun ion bebas tanpa adanya pengaruh ligan, kelima orbital d 

memiliki energi yang sama.  Adanya muatan negatif dari ligan yang berada 

disekeliling atom pusat mengakibatkan orbital tetap terdegenerasi akan tetapi 

energinya akan meningkat.  Hal ini disebabkan oleh adanya gaya tolak menolak 
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antara medan negatif dari ligan dengan elektron yang ada pada ion logam (Huheey 

and Keither., 1993).  Pada senyawa kompleks, pasangan elektron bebas dari ligan 

diarahkan kepada orbital kosong atom pusat untuk membentuk ikatan kovalen 

koordinasi, dengan demikian ligan memberikan medan listrik negatif terhadap 

atom pusat sehingga menghasilkan tolakan dengan elektron-elektron dx terluar 

dari atom pusat.  Hal ini mengakibatkan energi elektron-elektron dx mengalami 

kenaikan (Sugiyarto, 2012). 

 

 

2.4.3 Teori Orbital Molekul 

 

 

Teori ini menyatakan bahwa pada pembentukan senyawa kompleks terjadi 

interaksi kombinasi linear antara orbital-orbital dari atom pusat dengan orbital-

orbital dari ligan membentuk orbital molekul.  Interaksi antara atom pusat dengan 

ligan-ligan merupakan gabungan dari interaksi elektrostatis (ionik) dan interaksi 

kovalen (Effendy, 2007).  Sifat ikatan kovalen pada senyawa kompleks dapat 

dijelaskan dengan teori orbital molekul.  Seperti orbital molekul pada molekul-

molekul sederhana, pada orbital molekul kompleks juga terdapat orbital molekul 

bonding dan orbital molekul anti-bonding (Sharpe, 1992).   

 

Teori ini dapat menjelaskan diagram orbital molekular dengan konfigurasi 

elektron yang membedakan spin tinggi dan spin rendah.  Teori ini juga dapat 

menjelaskan orde ikatan yang merupakan salah satu aspek kestabilan senyawa 

kompleks (Sugiyarto, 2012).  Pada kompleks oktahedral terdapat enam orbital 

logam (orbital s, px, py, pz, dxy
2
-dxz

2
, dan dz

2
) dan enam orbital ligan yang 

digunakan untuk membentuk orbital molekul (Sharpe,1992).  Orbital ligan yang 

simetris dengan orbital logam akan mengalami tumpang tindih, hal ini akan 

mengakibatkan terbentuknya orbital molekul bonding dan orbital molekul 

antibonding.  Orbital d logam t2g yakni dxy, dxz, dan dyz merupakan orbital molekul 

non bonding yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan.  Tiga orbital p 

membentuk orbital bondingt1u dan orbital antibonding t1u
*
.  Orbital dxy

2
-dxz

2
, dan 

dz
2
 membentuk orbital bonding e1g dan orbital antibonding e1g

*
, sedangkan orbital 

s membentuk orbital bonding a1g dan orbital antibonding a1g
*
 (Huheey and 
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Keither, 1993).  Diagram energi tingkat orbital molekul kompleks oktrahedral 

ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

 

 

 

Gambar 7.  Diagram Orbital Molekul Kompleks Oktahedral (Huheey and 

Keither, 1993) 

 

 

2.5 Karakterisasi Ligan Basa Schiff dan Senyawa Kompleks Co(II) 

 

 

Ligan basa Schiff dan senyawa kompleks Co(II) selanjutnya dikarakterisasi 

menggunakan MSB, spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer IR, TGA/DTA, 

dan SEM. 

 

2.5.1 Karakterisasi menggunakan Magnetic Susceptibility Balance (MSB) 

 

 

MSB merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui sifat kemagnetan 

suatu senyawa.  Sifat kemagnetan dapat diketahui dengan menganalisis nilai 

momen magnet yang terukur serta melihat banyaknya elektron yang tidak 

berpasangan untuk masing-masing senyawa koordinasi.  Sifat magnet sendiri 
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dibedakan menjadi dua, paramagnetik dan diamagnetik (Huheey and Keither, 

1993). 

 

Kompleks dengan medan ligan lemah menghasilkan pemisahan orbital d yang 

tidak terlalu besar, sehingga setelah elektron memenuhi orbital d energi rendah 

elektron berikutnya akan mengisi orbital d energi tinggi, sehingga elektron 

cenderung tidak berpasangan.  Keadaan ini menimbulkan spin tinggi yang 

menyebabkan sifat paramagnetik.  Kompleks dengan medan ligan kuat 

menghasilkan pemisahan orbital d yang cukup besar, sehingga elektron cenderung 

berpasangan.  Keadaan ini menimbulkan spin rendah yang menyebabkan sifat 

diamagnetik (Lee, 1994).  

 

MSB memiliki keunggulan yaitu metode penimbangan yang menggunakan 

teknologi suspensi elektromagnetik, dimana sampel yang di timbang berada pada 

sebuah ruangan terpisah dari timbangan.  Sampel terhubung pada sebuah magnet 

permanen di dalam ruangan tersebut yang berinteraksi pada sebuah 

elektromagnetik di luar ruangan yang terhubung dengan timbangan.  Sehingga 

dengan demikian sampel tidak mengalami kontak langsung dengan timbangannya.  

Hal ini memungkinkan untuk menimbang dalam berbagai kondisi atmosfer juga 

vakum dan bahkan bertekanan.  Sampel dan timbangan yang terpisah ini sangat 

menguntungkan ketika melakukan uji korosi pada suhu dan tekanan yang tinggi 

atau dalam lingkungan media yang korosif dalam waktu yang lama.  Perubahan 

massa sampel diukur berdasarkan perubahan medan magnet yang diakibatkan 

oleh perubahan posisi sampel selama proses pemanasan.  Berat sampel maksimal 

yang dapat digunakan pada alat ini adalah 25 gram (Wagiyo dkk., 2007). 

 

Safarina dan Martak (2011), telah mensintesis senyawa kompleks [Mn(2-

feniletilamin)2(H2O)4]Cl2.H2O dan melakukan karakterisasi dengan MSB.  Hasil 

karakterisasi menunjukkan momen magnet sebesar 5,4 BM pada temperatur 

kamar.  Hal ini menunjukkan ion Mn(II) pada sampel senyawa kompleks [Mn(2-

feniletilamin)2(H2O)4]Cl2.H2O bersifat paramagnetik dan mempunyai spin tinggi.  

Apabila dibandingkan dengan perhitungan momen magnetik teoritisnya (μs) yaitu 

5,9 BM untuk spin tinggi. Dari momen magnetik bisa diketahui apakah ligan yang 
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digunakan adalah ligan lemah atau ligan kuat, dalam penelitian ini dapat diketahui 

ligan 2- feniletilamin termasuk ligan lemah karena logam Mn pada senyawa 

kompleks [Mn(2-feniletilamin)2(H2O)4]Cl2.H2O termasuk spin tinggi, ligan tidak 

bisa menggeser posisi elektron pada orbital d mangan sehingga pasangan elektron 

bebas ligan mengisi orbital s, p dan d yang masih kosong.  

 

2.5.2 Karakterisasi menggunakan Spektrofotometer Ultraviolet-Visible 

(UV-Vis) 

 

 

Spektrofotometer UV-Vis merupakan suatu instrumen yang berfungsi untuk 

mengukur panjang gelombang maksimum dari suatu senyawa dan menentukan 

struktur yang dilihat dari kromofor yang terdapat dalam molekul yang dianalisis.  

Teknik analisis yang digunakan spektrofotometer UV-Vis yaitu memakai sumber 

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

(380-780 nm).  Salah satu syarat senyawa dianalisis dengan spektrofotometer 

adalah senyawa tersebut mengandung gugus kromofor.  Kromofor adalah gugus 

fungsional yang mengabsorbsi radiasi ultraviolet dan tampak, jika diikat oleh 

gugus auksokrom.  Hampir semua kromofor mempunyai ikatan rangkap 

terkonjugasi seperti (diena (-C=C-C=C-), dienon (-C=C-C=O-), benzena dan lain-

lain.  Auksokrom adalah gugus fungsional yang mempunyai elektron bebas, 

seperti -OH, NH2, NO2, -X (Harmita, 2006). 

 

Spektrofotometer UV-Vis memiliki prinsip dasar yaitu transisi elektronik yang 

ditimbulkan dari penyerapan sinar UV-Vis mampu mengeksitasi elektron dari 

orbital yang kosong.  Transisi elektronik yang terjadi meliputi tiga macam transisi 

di antaranya elektron σ, π, dan n.  Transisi yang paling mungkin terjadi adalah 

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

pada tingkat terendah (LUMO).  Orbital molekul yang berada pada tingkat energi 

terendah adalah orbital 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 menunjukan beberapa kromofor organik 
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dan senyawa aromatis dengan puncak absorpsi dan nilai absorptivitas molar serta 

transisi yang mungkin terjadi. 

 

 

Tabel 2.  Absorpsi Kromofor Senyawa Aromatik pada Spektrofotometer UV-Vis 

 

 

Kromofor/Senyawa λ maks ε maks Transisi 

Karbonil 186 – 280 1,0 x 103 – 16 n → π* 

Azometin 339 60 n → π* 

Keton 282 27 Delokalisasi n* 

Benzen 204 7,9 x 103 π → π* 

Anilina 230 8,6 x 103 π → π* 

   (Sumber: Khopkar, 1990) 

 

Adapun yang melandasi pengukuran secara spektrofotometri UV-Vis dalam 

penggunaannya adalah hukum Lambert-Beer.  Hukum Lambert-Beer yaitu hukum 

yang menyatakan bahwa bila suatu cahaya monokromatis dilewatkan melalui 

suatu media yang transparan, maka intensitas cahaya yang ditransmisikan 

sebanding dengan tebal dan kepekaan media larutan yang digunakan berdasarkan 

persamaan berikut :  

A = log I/Io atau A = a.b.c ............(1) 

Dimana :A = absorbansi , a = koefisien serapan molar, b = tebal media cuplikan 

yang dilewati sinar , c = konsentrasi unsur dalam larutan cuplikan,  Io = intensitas 

sinar mula-mula, I = intensitas sinar yang diteruskan  

Y = ax – b .......................(2) 

Dimana: Y = absorbansi,  a = konstanta, x = konsentrasi, b=kemiringan/slope 

(Yanlinastuti dan Fatimah, 2016). 

 

Ghann et al. (2017), telah melakukan penelitian sintesis ligan basa Schiff N,N′-

bis(salisilidin)etilendiamina dengan ion logam Cu
2+

dan melakukan karakterisasi 
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dengan spektrofotometer UV-Vis.  Hasil karakterisasi menunjukkan dua pita lebar 

dalam spektrum pada panjang gelombang 255 nm dan 318 nm dan terjadi transisi 

π - π *.  Pada panjang gelombang 406 nm terjadi transisi n-π*.  Pita lebar pertama 

ligan Cu(II) mirip dengan pita ligan basa Schiff, pita serapan ligan Cu(II) pada 

panjang gelombang 330 nm bergeser ke pita serapan ligan pada panjang 

gelombang 318 nm, panjang gelombang tersebut muncul karena basa Schiff 

mengandung gugus kromofor yaitu azometina dimana terjadi transisi π→π* dari 

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

menuju orbital π* (phi anti ikatan).  Gambar 8 menunjukkan spektrum UV-Vis 

dari ligan basa Schiff N,N′-bis(salisilidin). 

 

 
 

 

Gambar 8. Spektrum UV-Vis dari Ligan Basa Schiff dan Ligan Cu(II) 

(Ghan et al., 2017) 

 

2.5.3  Karakterisasi menggunakan Spektrofotometer Infra-Red (IR) 

 

 

Spektrofotometer IR merupakan suatu instrumen yang berfungsi untuk mengamati 

interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah 

bilangan gelombang 13.000-10 cm
-1

.  Molekul akan tereksitasi ke tingkatan energi 

yang lebih tinggi bila menyerap radiasi infrared.  Komponen utama 
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spektrofotometer IR adalah interferometer Michelson yang mempunyai fungsi 

menguraikan (mendispersi) radiasi inframerah menjadi komponen-komponen 

frekuensi.  Penggunaan interferometer Michelson tersebut memberikan 

keunggulan metode dibandingkan metode spektroskopi inframerah konvensional 

maupun metode spektroskopi yang lain yaitu informasi struktur molekul dapat 

diperoleh secara tepat dan akurat (memiliki resolusi yang tinggi), serta dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi sampel dalam berbagai fase (Sankari, 2010).   

 

Karakterisasi dengan menggunakan spektrofotometer IR bertujuan untuk 

mengetahui jenis-jenis vibrasi antar atom.  Spektrofotometer IR 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).  Penggunaan spektrum inframerah 

untuk penentuan spektrum senyawa organik biasanya antara 650-4000 cm
-1

.  

Daerah di bawah frekuensi 650 cm
-1

 dinamakan inframerah jauh dan daerah diatas 

4000 cm
-1

 dinamakan inframerah 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 memiliki prinsip kerja yaitu ketika infra merah yang 

melewati celah menuju sampel, dimana 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 infrared lolos ke detektor dan sinyal yang terukur kemudian 

dikirim ke komputer (Thermo, 2001).  Senyawa yang berbeda tidak memiliki 

gugus fungsi yang sama sehingga serapan IR yang dihasilkan berbeda.  Tabel 3 

menunjukkan gugus fungsi dan bilangan gelombang  pada spektrofotometri IR. 
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Tabel 3.  Pita Serapan Gugus Fungsi pada Spektrofotometer IR  
 
 

Gugus fungsi Bilangan gelombang (cm
-1

) 

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) 

 

Bahule et al., (2017), telah melakukan penelitian sintesis ligan basa Schiff dari 

benzaldehida dan m-nitroanilin serta p-nitroanilin dan melakukan karakterisasi 

dengan spektrofotometer IR.  Gambar 9 menunjukkan hasil karakterisasi berupa 

spektrum IR yang dihasilkan. 

 

 

 

 

Gambar 9. Spektrum IR dari Ligan Basa Schiff Benzaldehida dan p-

Nitroanilin (Bahule et al., 2017) 

 

Gambar 9 menunjukkan daerah 1497 cm
-1

 dan 1594 cm
-1

 yang merupakan daerah 

frekuensi regangan (–C=C–) aromatik.  Peregangan C = N (azometin) sedikit 
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menyatu dengan satu puncak C = C aromatik pada 1594 cm
-1

.  Peregangan ikatan 

Ni-O diamati pada dua puncak yang menonjol dalam spektrum IR  yaitu pada 623 

cm
-1

 dan 538 cm
-1

.  Ikatan koordinat Ni-N memberikan puncak yang tajam pada 

493 cm
-1

.  Puncak pada 1340 cm
-1

 dan 1497 cm
-1

 menjelaskan keberadaan gugus 

NO2 (nitro) dalam sampel. Puncak pada 3422 cm
-1

 dan 3232cm
-1

 menunjukkan 

adanya sedikit ketidakmurnian dalam sampel. 

 

 

 

 

Gambar 10. Spektrum IR dari Ligan Basa Schiff Benzaldehida dan m-

Nitroanilin (Bahule et al., 2017) 

 

Pada gambar 10, terdapat puncak pendek di sebelah 1524 cm
-1

 yaitu pada 

regangan 1583 cm
-1

 yang menjelaskan adanya dua gugus fungsi yaitu gugus C = 

C aromatik dan gugus C = N (azometin) dalam sampel.  Ikatan Ni-O juga terletak 

pada kisaran yang sama seperti pada gambar 10 dan memberikan puncak pada 597 

cm
-1

 dan 660 cm
-1

.  Ikatan koordinat Ni-N terletak pada puncak pada 498 cm
-1

.  

Puncak pada 1348 cm
-1

 dan 1524 cm
-1

 menunjukkan keberadaan gugus NO2 

(nitro) dalam sampel.  Puncak pada 3313 cm
-1

 menunjukkan beberapa pengotor 

yang tidak diketahui dalam sampel. 

 

2.5.4 Karakterisasi menggunakan Thermogravimetric Analysis/Differential  

Thermal Analysis (TGA/DTA) 

 

Analisis termal merupakan pengukuran sifat-sifat fisik dan kimia material sebagai 

fungsi dari suhu.  Dua jenis teknik analisis termal yang utama adalah TGA, yang 

secara otomatis merekam perubahan berat sampel sebagai fungsi dari suhu 
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maupun waktu, dan DTA yang mengukur perbedaan suhu antara sampel dengan 

material referen yang inert sebagai fungsi dari suhu.   

 

TGA adalah metoda 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 stabilitas termal pada suhu diatas 1000
°
C.  

TGA 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 dkk., 2016).   

 

DTA berfungsi untuk 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).  Komponen utama yang terdapat pada TGA/DTA 

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). 

 

Prinsip penggunaan TGA adalah mengukur kecepatan rata-rata perubahan massa 

suatu bahan atau cuplikan sebagai fungsi dari suhu atau waktu pada atmosfer yang 

terkontrol, sedangkan prinsip analisis dari DTA yaitu mengukur perbedaan suhu 

sampel dengan suhu acuan, dimana jika dalam pengamatan suhu acuan lebih besar 

dari pada suhu sampel maka ∆T negatif, 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). 

 

Julianti (2019), telah melakukan penelitian sintesis ligan basa Schiff dari 

salisilaldehida dan etilendiamina dan melakukan karakterisasi menggunakan 
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TGA/DTA.  Termogram TGA/DTA basa Schiff hasil sintesis ditunjukkan pada 

Gambar 11.   

 

 
 

 

Gambar 11. Thermogram TGA/DTA Senyawa Basa Schiff Hasil Sintesis 

(Julianti, 2019) 

 

Gambar 11 menunjukkan kurva TGA mengalami proses dekomposisi pertama 

pada rentang suhu 98-102
o
C dengan proses yang terjadi adalah lepasnya molekul 

air yang terdapat dalam senyawa basa Schiff hasil sintesis.  Proses lepasnya 

molekul air merupakan proses endoterm yang ditunjukan pada munculnya puncak 

kebawah termogram DTA.  Pada proses dekomposisi yang ke dua ditunjukan pada 

rentang suhu 180-300°C terjadi pengurangan bobot massa yang berasal dari 

degradasi kerangka senyawa basa Schiff hasil sintesis (C9H12N2O) sebesar 97,2%.  

Proses yang terjadi pada dekomposisi ini adalah proses eksoterm yang 

ditunjukkan dengan munculnya puncak ke atas pada termogram DTA.   
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Tabel 4.  Data TGA Pengurangan Massa Senyawa Basa Schiff 

 

Sampel Suhu (
o
C) Material 

TGA (%) 

Analisis Teori 

C9H12N2O 
98-102 H2O 10,2 10 

180-300 C9H12N2O 97,2 100 

(Sumber: Julianti, 2019) 

 

2.5.5 Karakterisasi menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

 

SEM adalah salah satu jenis mikroskop elektron yang menggunakan berkas 

elektron untuk menggambarkan bentuk permukaan dari sampel yang dianalisis.  

Teori pemindaian mikroskop elektron pertama kali diperkenalkan di Jerman pada 

tahun 1935 oleh M.  Knoll.  SEM adalah instrumen yang sangat handal dalam 

melihat bentuk permukaan dalam ukuran mikro.  SEM menggunakan hamburan 

elektron dalam membentuk bayangan.  Bayangan yang terbentuk pada SEM 

memiliki resolusi yang lebih tinggi.  Hal ini disebabkan karena panjang 

gelombang de Broglie pada SEM lebih pendek dibanding panjang gelombang 

pada mikroskop optik (Sari dkk., 2014).   

 

Bahan yang akan diukur dengan menggunakan SEM adalah bahan yang harus 

dapat berinteraksi dengan elektron.  Suatu bahan dapat berinteraksi dengan 

elektron apabila bahan tersebut bersifat konduktor.  Untuk bahan yang tidak 

bersifat konduktor, bahan tersebut harus dilapisi terlebih dahulu dengan bahan 

konduktor (Handayani dkk., 2007). 

 

SEM memiliki beberapa peralatan utama antara lain:  

1.  Pistol elektron, biasanya berupa filamen yang terbuat dari unsur yang mudah 

melepas elektron misal tungsten.   

2.  Lensa untuk elektron, berupa lensa magnetis karena elektron yang bermuatan 

negatif dapat dibelokkan oleh medan magnet.   

3.  Sistem vakum, karena elektron sangat kecil dan ringan maka jika ada molekul 

udara yang lain elektron yang berjalan menuju sasaran akan terpencar oleh 
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tumbukan sebelum mengenai sasaran sehingga menghilangkan molekul udara 

menjadi sangat penting. 

 

Prinsip dari SEM yaitu menggunakan prinsip scanning dimana berkas elektron 

diarahkan pada titik permukaan spesimen.  Gerakan elektron diarahkan dari satu 

titik ke titik lain pada permukaan spesimen.  Jika seberkas sinar elektron 

ditembakkan pada permukaan spesimen maka sebagian dari elektron itu akan 

dipantulkan kembali dan sebagian lagi diteruskan.  Jika permukaan spesimen 

tidak merata, banyak lekukan, lipatan atau lubang-lubang, maka tiap bagian 

permukaan itu akan memantulkan elektron dengan jumlah dan arah yang berbeda 

dan kemudian akan ditangkap oleh detektor dan akan diteruskan ke sistem layar.  

Hasil yang diperoleh merupakan gambaran yang jelas dari permukaan spesimen 

dalam bentuk tiga dimensi.  Dalam penelitian morfologi permukaan dengan 

menggunakan SEM, pemakaiannya sangat terbatas tetapi memberikan informasi 

yang bermanfaat mengenai topologi permukaan dengan resolusi sekitar 100 Å 

(Stevens, 2001). 

 

Cara Kerja SEM adalah ketika electron gun menghasilkan electron beam dari 

filamen, filamen akan berfungsi sebagai katoda.  Pada filamen tersebut akan 

terjadi tegangan yang mengakibatkan proses pemanasan. Katoda kemudian 

menarik elektron ke anoda.  Electron lens akan memfokuskan elektron menuju ke 

suatu titik pada permukaan sampel.  Selanjutnya, sinar elektron yang terfokuskan 

akan memindai seluruh permukaan sampel yang diarahkan oleh koil pemindai.  

Ketika elektron mengenai sampel, maka akan terjadi hamburan elektron menjadi 

elektron sekunder atau backscattered electron dari permukaan sampel dan akan 

dideteksi oleh detector, sehingga signal dari detector dikuatkan oleh amplifier dan 

dimunculkan dalam bentuk gambar ke dalam monitor CRT (Sari dkk., 2014). 

 

Khan et al., (2013) telah berhasil mensintesis senyawa kompleks Cu(II) dan 

Zn(II) dengan ligan basa Schiff 4-(4-(dimethylamino)benzylideneamino) benzoic 

acid dan melakukan karakterisasi menggunakan SEM.  Hasil karakterisasi 

menggunakan SEM dapat dilihat pada gambar 12. 
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Gambar 12. Hasil karakterisasi SEM (a) Ligan Basa Schiff, (b) Senyawa 

Kompleks Cu(II), (c) Senyawa Kompleks Zn(II) (Khan et al., 

2013) 

 

Analisis SEM dilakukan untuk memeriksa morfologi permukaan dari ligan dan 

senyawa kompleks.  Gambar mikro dari ligan basa Schiff terletak pada gambar 12 

(a) dimana dapat dilihat bahwa bentuk morfologi permukaannya seperti batu 

dengan tambalan ritorial.  Hal ini menunjukkan sifat amorf ligan dengan 

interpretasi yang rumit karena tampilan yang tidak jelas.  Di sisi lain, mikrograf 

kompleks tembaga dan seng pada gambar 12 (b dan c) menunjukkan bahwa 

terdapat kristal dan bayangan ion logam, pada permukaan luarnya memiliki serat 

bengkok dan rumput.  Terbukti dari studi SEM bahwa secara keseluruhan 

kompleks logam yang disintesis, ditemukan kristal yang tumbuh dari satu molekul 

ke beberapa molekul dengan ukuran partikel mulai dari nanometer hingga 

beberapa ratus nanometer. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 

2021 di Laboratorium Kimia Anorganik, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.  Karakterisasi ligan basa Schiff dari 

senyawa 4-dimetilaminobenzaldehida dan anilina serta senyawa kompleks Co(II) 

menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dilakukan di Laboratorium Biologi, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.  

Karakterisasi ligan basa Schiff dari senyawa 4-dimetilaminobenzaldehida dan 

anilina menggunakan spektrofotometer IR dilakukan di UPT Laboratorium 

Terpadu dan Sentra Inovasi Universitas Lampung (LT-SIT).  Karakterisasi 

senyawa kompleks Co(II) menggunakan spektrofotometer IR dilakukan di 

Laboratorium Kimia Analitik, Institut Teknologi Bandung.  Karakterisasi senyawa 

kompleks Co(II) menggunakan TGA/DTA dan SEM dilakukan di Cipta Makro 

Material (CMM).  Karakterisasi senyawa kompleks Co(II) menggunakan MSB 

dilakukan di Laboratorium Kimia Fisik, Institut Teknologi Bandung. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

 

3.2.1 Alat-alat yang digunakan 

 

 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi alat-alat gelas yang umum 

digunakan di laboratorium seperti (kaca arloji, pipet volume 2 mL, gelas kimia 

100 mL, gelas ukur 25 mL, labu ukur 10 mL, pipet tetes merk Iwaki dan Pyrex, 

corong gelas, satu set peralatan refluks (boiling 50 ml Pyrex flatt, kondensor, 
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statif , clamp holder dan boshed 2pcs), termometer 100°C, batang pengaduk, 

desikator, multimeter digital merek Zotek ZT111, spatula, furnace, neraca analitik 

merek Kern and Son GMBH ABT 220-4M, magnetic stirrer merek Stuart CB 

161, hot plate merek Behr-Labor Technik, lilin, scotch (3M) tape, alligator clip, 

penjepit kertas, dan instrumen spektrofotometer UV-Vis Agilent Cary 50, 

spektrofotometer IR Agilent Cary 660, DT-TGA Shimadzu DTG 60, SEM JSM-

6510LA, dan MSB. 

 

3.2.2 Bahan-bahan yang digunakan  

 

 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi, 4-

dimetilaminobenzaldehida p.a Merck, anilina p.a Merck, etanol p.a Merck, 

akuabides, CoCl2.6H2O, asam sulfat pekat, substrat kaca Indium Tin Oxide (ITO), 

serbuk TiO2 p.a Merck, Polyethylene Glycol (PEG), asetonitril, Kalium Iodida 

(KI), dan Iodin (I2), kertas saring whattman 42, dan aluminium foil.   

 

3.3 Metode Penelitian 

 

 

3.3.1 Sintesis Ligan Basa Schiff  

 

 

Ligan basa Schiff disintesis dengan cara mencampurkan 4-

dimetilaminobenzaldehida dan anilina dengan perbandingan mol sebesar 1:1.  

Sebanyak 1,4919 gram 4-dimetilaminobenzaldehida dilarutkan dalam 10 mL 

etanol, kemudian larutan yang terbentuk dicampurkan dengan 0,912 mL anilina 

yang telah dilarutkan dalam 10 mL etanol.  Campuran yang terbentuk diteteskan 

asam sulfat pekat sebanyak 4 tetes hingga diperoleh pH 4-5.  Campuran lalu 

dimasukkan ke dalam labu bulat 50 mL, dan direfluks selama 45 menit pada suhu 

76 - 78°C menggunakan hot plate stirrer.  Campuran yang telah direfluks 

selanjutnya didiamkan hingga terbentuk kristal lalu disaring menggunakan kertas 

saring dan dicuci menggunakan akuabides, kemudian dikeringkan lagi dalam 

desikator hingga terbentuk kristal kering dan timbang hingga diperoleh berat 

konstan (Sari, 2019). 
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3.3.2 Sintesis Senyawa Kompleks Co(II) 

 

 

Senyawa kompleks Co(II) disintesis dengan cara mencampurkan logam dan ligan 

basa Schiff dengan perbandingan mol logam dan ligan basa Schiff sebesar 1:2.  

Sebanyak 0,448 gram ligan basa Schiff dari 4-dimetilaminobenzaldehida dan 

anilina yang telah dilarutkan dalam 10 mL etanol dicampurkan dengan 0,238 

gram CoCl2.6H2O yang telah dilarutkan dalam 10 mL etanol.  Campuran yang 

terbentuk direfluks selama 2 jam pada suhu 76 - 78°C.  Campuran yang telah 

direfluks selanjutnya didiamkan hingga terbentuk kristal lalu disaring 

menggunakan kertas saring dan dicuci dengan akuabides, kemudian dikeringkan 

lagi dalam desikator hingga terbentuk kristal kering.  Kristal kompleks yang 

terbentuk ditimbang beratnya sampai konstan (Sembiring, 2017). 

 

3.3.3 Karakterisasi Ligan Basa Schiff dan Senyawa Kompleks Co(II) 

 

 

3.3.3.1 Karakterisasi menggunakan Magnetic Susceptibility Balance (MSB) 

 

 

Karakterisasi dengan MSB dilakukan untuk mengetahui sifat kemagnetan 

senyawa kompleks Co(II).  Proses karakterisasi diawali dengan menekan tombol 

on pada alat MSB dan alat dibiarkan dalam keadaan nyala selama 10 menit.  

Sementara itu tabung kosong yang telah bersih dan kering ditimbang dengan teliti 

menggunakan neraca analitis dan massanya dinyatakan Mo kemudian dilakukan 

pengukuran kerentanan magnet untuk tabung kosong, nilainya dinyatakan sebagai 

Ro.  Sejumlah sampel yang telah dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam 

tabung dan tinggi sampel dicatat sebagai L, tinggi sampel harus antara 2 - 2,5 cm.  

Tabung yang telah berisi sampel diukur kerentanan magnetnya dan dinyatakan 

sebagai R.  Setelah pengukuran, tabung berisi sampel tersebut ditimbang dengan 

teliti menggunakan neraca analitis dicatat sebagai M dan suhu kamar dicatat 

sebagai T (Safarina dan Martak, 2011). 
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3.3.3.2 Karakterisasi menggunakan Spektrofotometer Ultraviolet-Visible (UV-

Vis) 

 

Karakterisasi dengan spektrofotometer UV-Vis dilakukan untuk mendapatkan 

panjang gelombang maksimum dan tingkat energi ligan basa Schiff dari 4-

dimetilaminobenzaldehida dan anilina dan senyawa kompleks Co(II).  Ligan basa 

Schiff dari 4-dimetilaminobenzaldehida dan anilina dan senyawa kompleks Co(II) 

dilarutkan secara terpisah dengan menggunakan etanol, kemudian dilakukan 

pengenceran lalu dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis carry 50, 

diamati absorbansinya pada panjang gelombang 200-800 nm (Agustin, 2019). 

 

 

3.3.3.3 Karakterisasi menggunakan Spektrofotometer Infra-Red (IR) 

 

 

Karakterisasi menggunakan dengan spektrofotometer IR dilakukan untuk 

mengidentifikasi gugus-gugus fungsional di dalam ligan basa Schiff dari 4-

dimetilaminobenzaldehida dan anilina dan senyawa kompleks Co(II).  Pada 

penelitian ini pengukuran dilakukan pada daerah radiasi 4000-650 cm
-1

.  

Karakterisasi menggunakan spektrofotometer IR dengan sampel padatan dapat 

dilakukan dengan dua metode, metode pertama yaitu metode DRS-8000, pada 

metode ini, sampel padat yang akan dianalisa dicampur dengan serbuk KBR K (5 

– 10% sampel dalam serbuk KBr), kemudian ditempatkan pada sampel pan dan 

siap untuk dianalisis.  Metode yang kedua, metode pelet KBr.  Pada metode yang 

kedua, sampel padat dicampurkan dengan serbuk KBr (5 – 10% sampel dalam 

serbuk KBr).  Campuran yang sudah homogen kemudian dibuat pelet KBr (pil 

KBr) dengan alat mini hand press.  Setelah terbentuk pil KBr siap dianalisis untuk 

mengetahui gugus fungsi pada sampel basa Schiff (Sari, 2019). 

 

3.3.3.4 Karakterisasi menggunakan Thermogravimetric Analysis/Differential 

Thermal Analysis (TGA/DTA) 

 

Karakterisasi dengan TGA/DTA dilakukan untuk mengetahui sifat termal 

senyawa kompleks Co(II).  Senyawa kompleks Co(II) diletakkan dalam pan dan 

ditutup menggunakan stainless steel menggunakan alat crimp letakkan sampel 

pembanding pada plat kaca, selanjutnya mengalirkan gas nitrogen dan mengatur 



34 

kenaikan temperatur sebesar 5°C/menit.  Pengukuran dilakukan dari suhu ruang 

(25°C) hingga 600°C (Sari, 2019). 

 

3.3.3.5 Karakterisasi menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

 

Karakterisasi dengan SEM dilakukan untuk mengetahui morfologi senyawa 

kompleks Co(II).  Proses preparasi diawali dengan menyiapkan sampel berupa 

senyawa kompleks Co(II).  Sampel kemudian ditempelkan pada sampel holder 

yang terbuat dari karbon berperekat lalu sampel dilapisi dengan Au dan diletakkan 

pada plat sampel lalu direkatkan dengan isolasi penghantar listrik.  Sampel 

kemudian diamati dengan perbesaran 1.000 hingga 3.000 kali.  Pengamatan 

ukuran kompleks disesuaikan dengan morfologinya dan dilakukan pada beberapa 

gambar yang mewakili (Handayani, 2018). 

 

3.3.4 Fabrikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 

 

 

3.3.4.1 Pembuatan pasta TiO2 

 

 

Pasta TiO2 dibuat dari 0,025 gr bubuk TiO2  digerus, diayak, dan dimasukkan ke 

dalam gelas kimia, lalu ditambahkan 2 mL etanol dan distirer selama 15 menit.  

Pasta yang telah terbentuk dicampurkan dengan 0,025 gram senyawa kompleks 

Co(II) kemudian distirer selama 15 menit.  Campuran pasta TiO2 dan senyawa 

kompleks Co(II) kemudian disimpan dalam botol yang ditutup untuk digunakan 

(Luthfi, 2019). 

 

3.3.4.2 Preparasi larutan elektrolit 

 

 

Preparasi larutan elektrolit semi padat (gel polimer) mengacu pada Pancaningtyas 

dan Akhlus (2010) dengan konsentrasi PEG 0,1 M (KI 0,5 M dan I2 0,05 M) 

dibuat dengan mencampurkan 0,498 gram KI yang telah dilarutkan dalam 6 mL 

asetonitril ke dalam 0,076 g I2 yang telah dilarutkan dalam 6 mL asetonitril.  

Campuran diaduk hingga homogen, kemudian sebanyak 2, 4 gram 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. 

 

3.3.4.3 Preparasi Elektroda Pembanding Karbon 

 

 

Langkah pertama preparasi elektroda pembanding karbon yaitu, dilakukan 

pembuatan dan pendeposisian elektroda pembanding karbon di atas kaca ITO.  

Disiapkan lilin yang telah dinyalakan sebagai sumber karbon kemudian kaca ITO 

dibakar pada jelaga lilin membentuk kotak (Luthfi, 2019). 

 

3.3.4.4 Perakitan DSSC  

 

 

Kaca ITO berukuran 2 x 2 cm dicuci dengan menggunakan etanol sebelum 

dilapisi dengan campuran pasta TiO2 dengan senyawa kompleks Co(II).  Dibuat 

area sebesar 1 cm x 1 cm pada bagian kaca yang konduktif dengan bantuan selotip 

untuk meletakkan campuran pasta TiO2 dengan senyawa kompleks Co(II).  

Campuran pasta TiO2 dengan senyawa kompleks Co(II) diletakan pada area yang 

telah dibuat pada kaca konduktif, kemudian diratakan dengan batang pengaduk 

setelah itu dilakukan pengeringan di udara terbuka dan dilakukan pemanasan 

dalam furnace pada suhu 200 
o
C selama 10 menit.  Larutan elektrolit gel polimer 

(PEG) 0,1 M diteteskan di atas permukaan kaca yang terdapat campuran pasta 

TiO2 dengan senyawa kompleks Co(II).  Pada kaca disandwich dengan elektroda 

pembanding yang dideposisi dengan karbon dari pembakaran dengan api lilin.  

Kaca kemudian dijepit dengan penjepit kertas agar tidak bergerak dan DSSC siap 

diuji tegangan dan kuat arus menggunakan multimeter digital dengan 

menggunakan sumber cahaya matahari secara langsung pada saat penyinaran 

cerah (Luthfi, 2019).



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 
 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sintesis ligan basa Schiff dari 4-dimetilaminobenzaldehida dan anilina 

menghasilkan padatan kristal berwarna oranye muda dengan berat 1,7428 

gram dengan rendemen 77,80%. 

2. Sintesis senyawa kompleks Co(II) dari ligan Schiff 4-

dimetilaminobenzaldehida dan anilina menghasilkan padatan kristal berwarna 

coklat muda dengan berat 0,4204 gram dengan rendemen 68,48%. 

3. Hasil karakterisasi dengan MSB, spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer 

IR, TGA/DTA, dan SEM menunjukkan telah terbentuk senyawa kompleks 

Co(II) dari ligan Schiff 4-dimetilaminobenzaldehida dan anilina. 

4. Pengujian DSSC menghasilkan efisiensi (ƞ) sebesar 0, 18% dengan tegangan 

sebesar 230,7 mV dan kuat arus sebesar 0,8 A.   

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka pada penelitian selanjutnya 

disarankan perlu dilakukan pengujian DSSC dengan serangkaian alat multimeter 

yang lebih baik dan lebih lengkap untuk memperoleh data yang lebih baik. 
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