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Telah dilakukan sintesis senyawa kompleks Mn(II) basa Schiff dari anilina dan  

4-(dimetilamino)benzaldehida. Senyawa kompleks Mn(II) basa Schiff yang 

diperoleh dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis, 

spektrofotometer IR, DTA-TG, SEM, dan MSB. Kompleks Mn(II) basa Schiff 

hasil sintesis diaplikasikan sebagai sensitizer pada Dye Sensitized Solar Cell 

(DSSC). Hasil sintesis diperoleh padatan kristalin berwarna coklat sebanyak 

0,4681 gram dengan rendemen 76,7%. Hasil karakterisasi menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis menunjukkan bahwa kompleks Mn(II) basa Schiff 

mengalami pergeseran hipsokromik dari gugus azometina pada ligan basa Schiff 

349 nm ke panjang gelombang 337 nm dengan transisi n→π* dan munculnya 

peak pada daerah 432 nm merupakan transisi orbital d pada logam Mn. Data 

spektrum IR kompleks Mn(II) basa Schiff menunjukkan serapan ikatan koordinasi 

(Mn-N) pada daerah bilangan gelombang 514 cm-1. Analisis DTA-TG 

menunjukkan adanya pengurangan massa sebanyak 6,621% pada suhu 75-100°C 

yang menunjukkan adanya pengotor dari pelarut (etanol), pada Suhu sekitar 120-

375°C dekomposisi ligan basa Schiff terjadi secara tiga tahap sebanyak 58,09%, 

dan pada suhu 375-430°C daerah ini sampel kehilangan air (ligan) sebanyak 

5,059%. Karakterisasi menggunakan SEM menunjukkan bahwa Kompleks Mn(II) 

basa Schiff  memiliki bentuk seperti bongkahan batu yang tersebar ukuran partikel 

sekitar 10-30 μm. Karakterisasi MSB menunjukkan kompleks Mn(II) basa Schiff 

memiliki momen magnet sebesar 5,24 BM. Pengujian DSSC menghasilkan 

efisiensi (ƞ) 0,1% dengan tegangan 143,6 mV dan kuat arus 0,7 mA. 

 

Kata Kunci: Kompleks Mn(II) basa Schiff, sensitizer, Dye Sensitized Solar Cell 

(DSSC)



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND APPLICATION OF THE 

SCHIFF BASE COMPLEX OF 4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE 

AND ANYLINE WITH Mn(II) COMPLEX AS A DYE SENSITIZED 

SOLAR CELL (DSSC) 

 

 

 

By 

MITA SEPTIANI 

 

 

 

Synthesis of the Mn(II) complex of Schiff base compound from aniline and  

4-(dimethylamino)benzaldehyde. The obtained Mn(II) complex of Schiff base 

compounds were characterized using UV-Vis spectrophotometer, IR 

spectrophotometer, DTA-TG, SEM, and MSB. The synthesized Mn(II) complex 

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

The results of the synthesis obtained brown crystalline solids as much as 0.4681 

grams with a yield of 76.7%. The results of characterization using UV-Vis 

spectrophotometer showed that the Mn(II) complex of Schiff base experienced a 

hypochromic shift from the azomethine group on the Schiff base ligand at 349 nm 

to a wavelength of 337 nm with transition n→π* and the appearance of a peak in 

the 432 nm region was a d orbital transition on Mn metal. The IR spectrum data 

for the Mn(II) complex of Schiff base showed the absorption of the coordination 

bond (Mn-N) in the wave number region of 514 cm-1. DTA-TG analysis showed 

a mass reduction of 6.621% at a temperature of 75-100°C which indicated the 

presence of impurities from the solvent (ethanol), at a temperature of around 120-

375°C the decomposition of the Schiff base ligand occurred in three stages as 

much as 58.09%, and at a temperature of 375-430°C in this area the sample loses 

water (ligand) as much as 5.059%. Characterization using SEM showed that the 

basic Mn(II) Complex of Schiff base had a rock-like shape with a particle size of 

about 10-30 μm. MSB characterization showed that the Mn(II) complex of Schiff 

base had a magnetic moment of 5.24 BM. The DSSC test resulted in an efficiency 

(ƞ) of 0.1% with a voltage of 143.6 mV and a current of 0.7 mA. 

 

Keywords: Mn(II) complex of Schiff base, sensitizer, Dye Sensitized Solar Cell 

      (DSSC)
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (2013) menyatakan tingkat 

kebutuhan energi di Indonesia diperkirakan terus meningkat hingga 4,27% 

pertahun pada tahun 2011-2030.  Usaha pencarian energi alternatif telah mendapat 

perhatian besar dari masyarakat dunia.  Energi alternatif yang ditemukan 

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan energi secara ekonomi, 

lingkungan, dan kesehatan.  Salah satu sumber energi yang menjanjikan yaitu 

energi matahari yang dapat menjadi sumber energi alternatif, karena jumlahnya 

yang tidak terbatas dan ramah lingkungan.  Energi matahari dapat dikonversi 

menjadi energi listrik menggunakan perangkat fotovoltaik atau sel surya 

(Chadijah et al., 2016; Ghann et al., 2017; Naik et al., 2018).  Zaman dan 

teknologi yang semakin berkembang, telah ditemukan sumber energi alternatif 

yaitu tenaga surya (solar cell). 

 

Dye sensitized solar cell (DSSC) diciptakan oleh Gratzel M pada tahun 1991 yang 

menjadikan zat warna sebagai zat peka (sensitizer) terhadap cahaya yaitu sel surya 

generasi ketiga.  Menurut Gratzel (2003) efisiensi konversi energi cahaya ke 

listrik dari DSSC mencapai lebih dari 11%.  DSSC banyak dikembangkan sebagai 

sumber energi alternatif yang menjanjikan sebagai pengganti sel surya 

konvensional karena proses pembuatannya yang sederhana, biaya produksi yang 

lebih murah, dan juga lebih ramah lingkungan. 

 

DSSC merupakan jenis sel surya yang menggunakan dye (zat warna) sebagai 

sensitizer untuk meningkatkan kinerjanya.  DSSC terdiri dari empat komponen  
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penting yaitu elektroda kerja, elektrolit, elektroda pembanding, dan dye sensitizer 

(Gong and Sumathi, 2010).  Menurut Shalini et al. (2015) DSSC memiliki 

komponen terpenting yaitu zat warna (dye) yang berperan sebagai sensitizer untuk 

menyerap foton dari cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. 

 

Penelitian terdahulu membuat senyawa pewarna yang dihasilkan dari sintesis 

senyawa organologam berbasis ruthenium dengan efisiensi 11-12%, karena 

jumlah senyawa organologam berbasis ruthenium terbatas dan juga harganya 

cukup mahal (Shalini et al., 2015) maka dilakukan pencarian senyawa pewarna 

sintetik seperti basa Schiff.  Senyawa basa Schiff digunakan sebagai pewarna 

karena efisiensi konversi sel surya lebih stabil, warnanya pun sulit terdegradasi, 

dan proses sintesis yang lebih mudah dan murah (Li et al., 2013).   

 

Senyawa basa Schiff memiliki keistimewaan lainnya secara struktur karena 

memiliki ikatan terkonjugasi baik dalam senyawa oligomer maupun polimer.  

Basa Schiff terkonjugasi merupakan senyawa yang stabil secara termal, juga 

mempunyai keistimewaan lainnya yaitu merupakan bahan semikonduktor yang 

memiliki stabilitas, elektroaktifitas, dan aktivitas listrik yang baik.  Perangkat 

fotovoltaik basa Schiff memiliki koefisien penyerapan yang lebih tinggi dari pada 

kompleks logam dan jangkauan yang lebih luas dari pewarna untuk pita 

penyerapan cahaya yang berbeda, sumber daya yang tidak terbatas, dan mudah 

didaur ulang (Jeevadason et al., 2014). 

 

Sari (2019) berhasil mensintesis zat warna organik sintetis berupa basa Schiff dari 

senyawa anilina dan 4-(dimetilamino)benzaldehida dengan menggunakan reaksi 

kondensasi refluks menghasilkan kristal berwarna oranye dengan rendemen 

76,20% dengan efisiensi sebesar 0,36%.  Penelitian Sembiring dkk. (2013) 

berhasil melakukan sintesis basa Schiff menggunakan reaksi kondensasi refluks. 

 

Penelitian ini dilakukan sintesis senyawa kompleks Mn(II) basa Schiff 

menggunakan reaksi kondensasi refluks untuk mengembangkan penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sari (2019) sebagai sensitizer untuk 

mengetahui pengaruh adanya pengompleksan terhadap kinerja fotovoltaik.  

Senyawa basa Schiff disintesis dari anilina sebagai amina primer dan  
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4-(dimetilamino)benzaldehida sebagai karbonil berupa aldehida.  Sedangkan ion 

logam yang digunakan dalam pembentukan senyawa kompleks adalah ion logam 

Mn2+.   

 

Ion logam Mn2+ merupakan ion logam transisi seri pertama yang terletak pada 

golongan VIIB dan periode 4 (Cotton, 1989).  Atkins et al. (2010) menjelaskan 

bahwa ion logam Mn2+ lebih reaktif dari unsur satu periodenya, adanya elektron 

yang tidak berpasangan pada orbital 3d sehingga ion logam Mn2+ bersifat 

paramagnetik.  Ion logam pusat yang yang memiliki energi ikat terbesar dan 

kestabilan tertinggi adalah ion logam Mn2+ (Ryden et al., 2013).   

 

Senyawa kompleks Mn(II) basa Schiff yang diperoleh dikarakterisasi 

menggunakan spektrofotometer Ultraviolet-Visible (UV-Vis), spektrofotometer 

inframerah (IR), Differential Thermal Analysis–Thermogravimetric (DTA-TG), 

Scanning Electron Microscopy (SEM), dan Magnetic Susceptibility Balance 

(MSB).  Kompleks basa Schiff yang terbentuk diaplikasikan sebagai dye 

sensitizer pada DSSC yang kemudian diuji untuk menentukan kuat arus (mA), 

tegangan (mV), dan efisiensinya dalam persen. 

 

1.2 Tujuan 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendapatkan kristal senyawa basa Schiff dari hasil sintesis anilina dengan  

4-(dimetilamino)benzaldehida dengan reaksi kondensasi. 

2. Memperoleh senyawa kompleks Mn(II) basa Schiff dengan reaksi 

kondensasi. 

3. Memperoleh data hasil karakterisasi ligan basa Schiff dari anilina dengan  

4-(dimetilamino)benzaldehida dan senyawa kompleks Mn(II) basa Schiff 

menggunakan Spektrofotometer UV-Vis, Spektrofotometer IR, DTA-TG, 

SEM, dan MSB. 

4. Mengaplikasikan senyawa kompleks basa Schiff sebagai sensitizer dalam 

DSSC dan mendapatkan nilai tegangan, kuat arus, dan efisiensinya terhadap 

kinerja DSSC. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan pengetahuan dalam sintesis 

senyawa kompleks basa Schiff, serta mengaplikasikan senyawa kompleks basa 

Schiff sebagai sensitizer pada DSSC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Basa Schiff 

 

 

Senyawa basa Schiff merupakan senyawa yang memiliki struktur umum  

R-CH = N-Ar, gugus R dan Ar merupakan gugus alifatik atau aromatik yang 

dihasilkan dari kondensasi amina primer dengan aldehida atau keton.  Senyawa 

tersebut dicirikan oleh ikatan (-N = CH-) yang memiliki aktivitas biologis seperti 

antimikroba, antijamur dan antikanker.  Senyawa basa Schiff yang diturunkan dari 

aldehida dan diamina merupakan salah satu sistem ligan sintetik yang paling 

relevan dengan kepentingan dalam katalis.  Basa Schiff penting untuk berbagai 

reaksi katalis logam transisi termasuk polimerisasi kisi, epoksidasi olefin, 

hidroksilasi dan pembukaan cincin asimetris epoksida (Singh, 2006). 

 

Penemuan senyawa basa Schiff pertama kali ditemukan pada tahun 1864 oleh 

Hugo Schiff (seorang kimiawan Jerman).  Senyawa tersebut merupakan produk 

dari hasil kondensasi antara senyawa amina primer dan senyawa karbonil 

(aldehida atau keton).  Senyawa basa Schiff ditinjau dari strukturnya memiliki 

karakteristik yaitu adanya gugus imina atau disebut juga gugus azometina  

(-C=N-). 

 

N

R
1

R
2

R
3

 

Gambar 1. Struktur Umum Basa Schiff 
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Gambar 1 menunjukkan struktur umum dari senyawa basa Schiff yang terdiri dari 

gugus azometina (-C=N-) dan R1, R2, R3 yang berupa gugus alkil, aril, maupun 

heterosiklik yang atom karbonnya terikat pada atom hidrogen dari amina sekunder 

sehingga membentuk struktur umum -RCH=NR-.  Senyawa basa Schiff juga 

sering disebut sebagai anil, imin, atau azometina (Ashraf et al., 2011).  Menurut 

Sembiring (2017) senyawa basa Schiff berfungsi sebagai ligan dalam kompleks 

dengan ion logam transisi dapat digunakan sebagai katalisator pembentukan 

polimer.  

 

Senyawa basa Schiff terbentuk dari reaksi adisi amina nukleofilik pada karbon 

karbonil yang bermuatan parsial positif (Gambar 2).  Senyawa yang mengandung 

gugus -NH2 seperti amina primer dapat direaksikan dengan senyawa aldehida atau 

keton melalui dua tahap yaitu tahap adisi dan tahap eliminasi.  Tahap adisi amina 

yaitu nukleofilik pada karbon karbonil yang bermuatan positif parsial diikuti 

dengan lepasnya proton dari nitrogen dan diperoleh proton oleh oksigen.  Tahap 

eliminasi yaitu terjadinya protonasi gugus -OH yang kemudian dapat lepas 

sebagai air (Xavier and Srividhya, 2014).  

 

 
 

Gambar 2.  Mekanisme Pembentukan Basa Schiff 

                                        (Xavier and Srividhya, 2014)  
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Penelitian Asi (2019) telah berhasil mensintesis basa Schiff dari campuran 

salisilaldehida dan etilendiamina menggunakan pelarut etanol menggunakan 

metode kondensasi refluks selama 2 jam dan diperoleh padatan kristalin berwarna 

kuning terang dengan rendemen sebesar 86,684%.   

 

Penelitian ini dilakukan sintesis senyawa basa Schiff dari anilina sebagai amina 

primer dan senyawa karbonil yang digunakan dalam bentuk aldehida adalah  

4-(dimetilamino)benzaldehida. 

 

2.1.1 4-(dimetilamino)benzaldehida 

 

 

4-(dimetilamino)benzaldehida merupakan senyawa organik turunan aldehida 

dengan rumus molekul C9H10NO.  4-(dimetilamino)benzaldehida memiliki wujud 

berupa serbuk kristal putih yang larut dalam pelarut organik dengan titik leleh  

72-75°C dan titik didih 176-177 °C dengan berat molekulnya adalah  

149,19 gram/mol.   

 

Gambar 3.  Struktur 4-(dimetilamino)benzaldehida 

 

 

Struktur senyawa 4-(dimetilamino)benzaldehida (Gambar 3) berupa senyawa 

aromatik yang memiliki dua substituen dengan posisi para berupa gugus aldehida 

(–CHO) dan senyawa dimetilamino.  Sheikhshoaie et al. (2006) berhasil 

mensintesis senyawa basa Schiff menggunakan 4-(dimetilamino)benzaldehida 

dengan o-fenilendiamina.  Struktur yang terbentuk 1-(4-dimetilaminobenzil)- 

2-(4-dimetilaminofenil)benzimidazol dengan bentuk kristal yang tidak teratur. 
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2.1.2 Anilina 

 

 

Anilina dikenal dengan nama IUPAC fenilamina merupakan senyawa organik 

dengan rumus C6H5NH2.  Struktur senyawa anilina dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

  

Gambar 4.  Struktur Anilina 

 

 

Anilina memiliki nama lain yaitu aminobenzena dan benzemina.  Wujud anilina 

berupa cairan tak berwarna atau kuning yang larut dalam pelarut organik dengan 

titik didih 184,13°C, titik lebur -6,3°C dan massa molar 93,13 gram/mol.   

 

2.2 Senyawa Kompleks 

 

 

Menurut Chang (2004) senyawa koordinasi atau senyawa kompleks merupakan 

senyawa yang terbentuk melalui ikatan koordinasi, yaitu ikatan kovalen 

koordinasi antara ion atau atom pusat dengan ligan.  Ikatan kovalen koordinasi 

yang terjadi merupakan ikatan kovalen yang pasangan elektronnya digunakan 

bersama berasal dari salah satu atom.  Ikatan koordinasi bisa terdapat pada kation 

atau anion senyawa tersebut. 

 

Senyawa kompleks berkembang pesat, karena senyawa ini memiliki peranan 

penting dalam kehidupan manusia seperti bidang kesehatan, farmasi, industri dan 

lingkungan.  Senyawa kompleks sangat dibutuhkan dalam dunia industri sebagai 

katalis.  Salah satunya pada industri petrokimia membutuhkan katalis untuk 

memproduksi bahan kimia, misalnya pada reaksi hidrogenasi dan hidroformilasi 

(Gates, 1992). 

 

Ciri-ciri ion pusat memiliki orbital d yang tidak terisi penuh elektron sehingga 

dapat berfungsi sebagai akseptor pasangan elektron tersebut.  Beberapa sifat 
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seperti warna yang unik, pembentukan senyawa paramagnetik, aktivitas katalik, 

juga kecenderungan besar untuk membentuk senyawa kompleks (Chang, 2004).   

Menurut Sukardjo (1985) stabilitas ion kompleks dapat dipengaruhi oleh ion pusat 

yang berupa besar dan muatan dari ion, faktor CFSE, faktor distribusi muatan dan 

pengaruh ligan berupa besar muatan dari ion, sifat basa, faktor pembentukan 

khelat, dan faktor ruang.  Senyawa kompleks membentuk tahapan reaksi 

(mekanisme reaksi) dengan menggunakan ion-ion logam serta ligan yang berbeda-

beda.  Ligan memiliki kemampuan sebagai donor pasangan elektron sehingga 

dapat dibedakan atas ligan monodentat, bidentat, tridentat dan polidentat.  Kimia 

koordinasi NO atau NO2 dapat berperan sebagai ligan sehingga membentuk 

senyawa kompleks dengan beberapa logam transisi.  Beberapa ligan dapat 

dideretkan dalam suatu deret spektrokimia berdasarkan kekuatan medannya, 

sebagai berikut : I- < Br- <S2- < SCN- < Cl- < NO3
- < F- < OH- < Ox2

- < H2O < NCS- 

< NH3 < en < bipi < fen < NO2
- < CN- < CO, dengan Ox = oksalat,  

en = etilendiamin, bipi = 2,2’-bipiridin dan fen = fenantrolin.  Ligan NO2 dalam 

deret spektrokimia lebih kuat dibandingkan ligan-ligan feroin (fenantrolin, 

bipiridin dan etilendiamin) dan lebih lemah dari ligan CN (Keenan, 1979). 

 

2.3 Logam Mangan (Mn) 

 

 

Mangan adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mn dan 

nomor atom 25.  Mangan (Mn) merupakan logam berwarna kelabu kemerahan.  

Unsur tersebut dalam keadaan normal memiliki bentuk padat.  Logam dan ion 

mangan bersifat paramagnetik dapat dilihat dari orbital d yang tidak terisi penuh 

pada konfigurasi elektron.  Mangan ditemukan sebagai unsur bebas dalam sifat 

dasarnya dan sering dicampur dengan besi, seperti mineral-mineral lainnya.  

Mangan adalah logam yang penting dalam penggunaan dengan campuran logam 

industri, terutama di dalam baja-baja anti karat.  Logam mangan (Mn) dapat 

menyebabkan keracunan akibat adanya inhalasi debu dan uap logam.  Mangan di 

dalam air dapat menimbulkan warna ungu/hitam (Yudo, 2006). 

 

Mangan (Mn) merupakan logam yang memiliki karakteristik kimia seperti besi, 

mangan berada dalam bentuk Mn²+ dan Mn4+.. Mangan berbentuk mangan 
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dioksida di dalam tanah (Misno et al., 2016). 

 

Unsur transisi merupakan kelompok unsur memiliki kulit d dan f yang terisi 

sebagian.  Unsur transisi merupakan unsur logam dan sebagian besar berupa 

logam keras yang menghantar panas dan listrik yang baik.  Logam tersebut 

membentuk banyak senyawa berwarna dan paramagnetik.  Sifat dari unsur transisi 

diantaranya logam, membentuk aliasi satu dengan yang lain dan dengan unsur-

unsur mirip logam, larut dalam asam mineral, memiliki valensi yang beragam 

(Cotton and Wilkinson, 1989). 

 

2.4 Karakterisasi Senyawa Kompleks Basa Schiff 

 

 

Karakterisasi senyawa kompleks basa Schiff hasil sintesis dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa metode seperti, spektrofotometri ultraviolet-visible  

(UV-Vis), spektrofotometri inframerah (IR), Differential Thermal Analysis-

Thermogravimetric Analysis (DTA-TG), Scanning Electron Microscopy (SEM), 

dan Magnetic Susceptibility Balance (MSB). 

 

2.4.1 Magnetic Susceptibility Balance (MSB) 

 

 

Huheey and Keither (1993) menjelaskan Magnetic Susceptibility Balance (MSB) 

merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui sifat kemagnetan suatu 

senyawa.  Alat ini dapat menganalisis nilai momen magnet yang terukur serta 

melihat banyaknya elektron yang tidak berpasangan untuk masing-masing 

senyawa koordinasi.  Metode penimbangan yang menggunakan teknologi 

suspensi elektromagnetik, sampel yang ditimbang 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 yang memungkinkan 

untuk menimbang dalam berbagai kondisi atmosfer juga vakum dan bahkan 

bertekanan. 
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Keunggulan pada MSB 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 et al., 2007).   

 

2.4.2 Spektrofotometri Ultraviolet-Visible (UV-Vis) 

 

 

Spektrofotometri Ultraviolet-Visible (UV-Vis) merupakan salah satu teknik 

analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraungu 

(190-380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm) dengan instrumen 

spektrofotometer.  UV-Vis memiliki prinsip dasar yaitu transisi elektronik yang 

disebabkan penyerapan sinar UV-Vis yang mengeksitasi elektron dari orbital yang 

kosong.  Transisi yang terjadi pada tingkat energi tertinggi (HOMO) ke orbital 

molekul yang kosong pada tingkat terendah (LUMO)  

(Mulja dan Suharman, 1995). 

 

Menurut Khopkar (1990) cahaya tampak merupakan cahaya berkesinambungan 

yang artinya cahaya terdiri dari semua panjang gelombang yang mungkin terdapat 

dalam suatu jarak tertentu.  Hubungan antara warna-warna dan panjang 

gelombang terlihat pada Tabel 1 yang disertai dengan warna komplementer yaitu 

pandangan dua warna (spektrum).   

 

Tabel 1. Panjang Gelombang dan Warna pada Senyawa Kompleks. 

 

Panjang gelombang 

(nm) 

Warna Warna Komplementer 

400-435 Ungu Hijau kekuningan 

435-480 Biru Kuning 

480-490 Biru kehijauan Jingga 

490-500 Hijau kebiruan Merah 

500-560 Hijau Ungu kemerahan 

595-610 Jingga Biru kehijauan 

610-680 Merah Hijau kebiruan 

680-700 Ungu kemerahan Hijau 

(Sumber : Khopkar, 1990) 
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Penelitian yang telah dilakukan oleh Luthfi (2019) menunjukkan hasil spektrum 

UV-Vis bahwa senyawa basa Schiff dari hasil sintesis senyawa salisilaldehida dan 

etilendiamina memiliki panjang gelombang senyawa basa Schiff sebesar 335 nm 

dengan absorbansi 0,241 (Gambar 5).  Panjang gelombang yang diperoleh 

menunjukkan adanya gugus azometina yang memiliki transisi n→π*, transisi 

n→π* terjadi karena penambahan etilendiamina (amina primer) yang 

menyumbangkan pasangan elektron bebas dari atom N ke gugus karbonil (-C=O) 

dari salisilaldehida, sehingga menyebabkan terjadinya pergantian gugus karbonil 

(–C=O) menjadi gugus azometina (–C=N–) basa Schiff.  Panjang gelombang  

255 nm menunjukkan indikasi adanya benzen yang memiliki transisi π→π*, serta  

pada panjang gelombang 215 nm menunjukkan indikasi adanya gugus alkohol 

(fenol) yang memiliki transisi π→π*. 

 

 
 

Gambar 5.  Spektrum UV-Vis Senyawa Basa Schiff Hasil Sintesis 

                     Senyawa Salisilaldehida dan Etilendiamina  

                     (Luthfi, 2019). 

 

 

2.4.3 Spektrofotometri Inframerah (IR) 

 

 

Menurut Silverstein et al. (2005) radiasi inframerah merupakan spektrum 

elektromagnetik yang terletak di antara daerah tampak dan gelombang mikro 

dalam rentang daerah inframerah adalah 4000-400 cm-1.  Spektrum inframerah 

terjadi perubahan energi vibrasi dan energi rotasi pada suatu molekul.  Atom yang 

terikat secara kovalen menimbulkan getaran atau vibrasi.  Molekul yang menyerap 

radiasi inframerah akan mengalami eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, 



13 

 

 

 

molekul tersebut menyerap radiasi inframerah dan mengalami perubahan momen 

dipol yang menjadi akibat adanya vibrasi dan rotasi (Skoog et al., 2007). 

 

Umami (2019) menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukannya 

menunjukkan spektrum IR basa Schiff hasil sintesis (Gambar 6) menunjukkan 

munculnya puncak serapan gugus azometina (–C=N–) pada daerah 1662 cm-1 

terbukti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Tai et al. (2003) yang 

menyatakan bahwa senyawa basa Schiff muncul serapan di daerah bilangan 

gelombang 1600-1660 cm-1.  Ikatan C–H muncul pada daerah 3026 cm-1 dan 

ikatan C=C pada 1580 cm-1, untuk serapan (C–N) yang terikat pada cincin 

aromatik ditandai dengan muncul puncak pada 1230 cm-1. 

 

 
 

Gambar 6.  Spektrum IR Basa Schiff Hasil Sintesis  

(Umami, 2019) 

 

Tabel 2.  Data Spektrum IR Basa Schiff dan Senyawa 

                Pembentuknya 

 

Senyawa v(C=N) v(N–H) v(C=O) v(C=C) v(C–N) v(C–H) 

4-DMAB - - 1694 1552 1240 2906 

Anilina - 3358 

dan 

3432 

- 1497 1275 2924  

Basa 

Schiff  

1662 - - 1580 1230 3026 

(Sumber : Zhu et al., 2013) 
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Tabel 2 memberikan informasi serapan pada bilangan gelombang spektrum IR 

dari 4-(dimetilamino) benzaldehida pada 1694 cm-1 yang merupakan gugus 

karbonil dari aldehida, kemudian pada 1662 cm-1 merupakan gugus azometina 

(C=N) yang terbentuk (Zhu et al., 2013). 

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) 

 

 

Senyawa yang berbeda tidak memiliki gugus fungsi yang sama sehingga serapan 

IR yang dihasilkan berbeda.  Tabel 3 menunjukkan pita serapan gugus fungsi dan 

bilangan gelombang  pada spektrofotometri IR. 

 

2.4.4 Differential Thermal Analysis–Thermogravimetric (DTA-TG) 

 

 

Rohaeti dan Surdia (2003) menyatakan Differential Thermal Analysis–

Thermogravimetric (DTA-TG) merupakan salah satu metode analisis termal, 

untuk menentukan formula senyawa basa Schiff yang terbentuk dengan 

menghitung persen kehilangan berat dari masing-masing molekul kemudian 

membandingkannya dengan perhitungan hasil secara teoritis.  Metode ini 

mengalami perubahan berat dalam sampel sebagai fungsi temperatur.  Data 

analisis ini memberikan informasi mengenai kestabilan termal, kandungan uap 

dan pelarut, kandungan senyawa tambahan, suhu oksidasi dan suhu dekomposisi. 

 

Prasetyoko dkk. (2016) menjelaskan bahwa dalam prinsipnya, TG 

(Thermogravimetric) penggunaannya yakni mengukur kecepatan rata-rata 

perubahan massa suatu bahan sebagai fungsi dari suhu atau waktu pada atmosfer 
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yang terkontrol.  Metode TG (Thermogravimetric) ini untuk menentukan 

komposisi dari suatu bahan dan juga memperkirakan stabilitas termal pada suhu di 

atas 1000oC. 

 

Prinsip analisis termal diferensial adalah teknik suhu dari sampel dibandingkan 

dengan material referen inert selama perubahan suhu terprogram.  Suhu sampel 

dan referen akan sama apabila tidak terjadi perubahan, namun pada saat terjadinya 

beberapa peristiwa termal (Khopkar, 1990). 

 

Gambar 7 memberikan informasi mengenai data termogram hasil analisis yang 

telah dilakukan oleh Luthfi (2019) menggunakan metode DTA-TG.   

 

 
 

Gambar 7.  Termogram DTA-TG Senyawa Basa Schiff  

(Luthfi, 2019) 

 

 

Tabel 4.  Data DTA Pengurangan Massa Senyawa Basa Schiff 

 

Sampel Suhu °C Material TGA % 

Hasil Analisis Hasil 

Teori 

C9H12N2O 98-102 H2O 10.2 10.9 

 180-300 C9H12N2O 97.2 100 

(Sumber : Luthfi, 2019) 

 

 

Kurva miring yang diperoleh berdasarkan termogram DTA-TG (Gambar 7) dari 

senyawa basa Schiff yang menunjukkan adanya perubahan massa.  Kurva TG 
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menunjukkan proses kehilangan persen berat massa pada rentang suhu 98-102oC 

proses yang terjadi adalah dehidrasi atau lepasnya molekul air yang terdapat 

dalam senyawa basa Schiff.  Proses dekomposisi ditunjukkan pada rentang suhu 

180-300oC terjadi pengurangan bobot massa sebesar 97,2%.  Proses yang terjadi 

pada dekomposisi ini adalah proses eksoterm yang ditunjukkan dengan 

munculnya puncak ke atas pada termogram DTA.  

 

2.4.5 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

 

Prasetyoko dkk. (2016) menjelaskan Scanning Electron Microscopy (SEM) 

merupakan mikroskop yang menggantikan fungsi cahaya dengan elektron.  

Prinsip kerja pada Scanning Electron Microscopy (SEM) yaitu berkas elektron 

dilewatkan pada permukaan sampel dan disinkronkan dengan berkas sinar dari 

tabung katoda, sehingga akan menghasilkan sinyal yang memodulasi berkas 

menghasilkan gambar dari pancaran elektron tersebut.  Scanning Electron 

Microscopy (SEM) digunakan untuk mengetahui morfologi permukaan suatu 

sampel padat.   

 

2.5 Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 

 

 

Dye sensitized solar cell (DSSC) diciptakan oleh Gratzel M pada tahun 1991 yang 

menjadikan zat warna sebagai zat peka (sensitizer) terhadap cahaya yaitu sel surya 

generasi ketiga.  Menurut Gratzel (2003) efisiensi konversi energi cahaya ke 

listrik dari DSSC mencapai lebih dari 11%.  Efisiensinya masih terbilang lebih 

rendah dibandingkan sel surya konvensional, namun DSSC banyak dikembangkan 

sebagai alternatif yang menjanjikan sebagai pengganti sel surya konvensional 

karena proses pembuatannya yang sederhana, biaya produksi yang lebih murah, 

dan juga lebih ramah lingkungan.  Rangkaian DSSC ditunjukkan pada Gambar 8. 
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Gambar 8.  Rangkaian DSSC (Mir and Niasari, 2012) 

 

 

Rangkaian Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) ditunjukkan pada Gambar 8 yang 

terdiri dari empat komponen dasar yang disusun dengan struktur sandwich.  

Komponen penyusunnya terdiri dari elektroda kerja, zat warna (dye), elektrolit, 

dan elektroda pembanding.  Elektroda kerja menggunakan struktur semikonduktor 

dari titanium dioksida berukuran nano.  Elektroda pembanding terdiri dari kaca 

ITO yang dilapisi oleh lapisan karbon (Mir and Niasari, 2012).   

 

 

 

Gambar 9.  Skema Prinsip Kerja DSSC (Hardeli et al., 2013) 

 

 

Prinsip kerja DSSC secara skematik ditunjukkan pada Gambar 9, proses yang 

terjadi di dalam DSSC yaitu ketika foton dari sinar matahari menimpa elektroda 

kerja pada DSSC, energi foton tersebut diserap oleh zat warna yang melekat pada 

permukaan partikel TiO2.  Elektron dari zat warna mendapatkan energi untuk 
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dapat tereksitasi (D→D*).  Elektron dari excited state kemudian langsung 

terinjeksi menuju conduction band (ecb) TiO2 sehingga molekul dye teroksidasi 

(D+), selanjutnya akan ditransfer melewati rangkaian luar menuju elektroda 

pembanding (elektroda karbon).  Elektrolit redoks biasanya berupa dan triiodida 

yang bertindak sebagai mediator elektron sehingga dapat menghasilkan proses 

siklus transfer elektron.  Triiodida dari elektrolit yang terbentuk akan menangkap 

elektron yang berasal dari rangkaian luar dengan bantuan molekul karbon sebagai 

katalis yang dihasilkan pada elektroda TiO2 dan digunakan pada elektroda 

pembanding, sehingga penyebarannya elektrolit saling berhubungan.  Ion I- 

dihasilkan pada elektroda pembanding dan disebarkan ke arah yang berlawanan 

dalam elektrolit. Ion I- mendonor elektron kepada dye yang teroksidasi, sehingga 

terbentuk suatu siklus transpor elektron.  Siklus ini terjadi konversi langsung dari 

cahaya matahari menjadi listrik (Hardeli et al., 2013). 

 

DSSC menghasilkan tegangan yang berasal dari perbedaan tingkat energi 

konduksi elektroda semikonduktor TiO2 dengan potensial elektrokimia pasangan 

elektrolit redoks iodida dan triiodida.  Sel surya menghasilkan arus ini terkait 

dalam proses konversi yang bergantung pada intensitas penyinaran serta kinerja 

dye yang digunakan (Liu et al., 2006). 

 

Penggunaan larutan elektrolit pada DSSC berfungsi untuk menggantikan elektron 

yang hilang melalui proses reaksi reduksi-oksidasi (redoks) pada pita HOMO 

(Highest Occupied Molecular Orbital) dye akibat bereksitasi ke pita LUMO 

(Lowest Unoccupied Molecular Orbital).  Kecepatan Kinerja DSSC ditentukan 

oleh reaksi redoks.  Elektrolit yang digunakan dalam DSSC merupakan pelarut 

berbentuk cair yang mengandung sistem redoks, yaitu pasangan iodida dan 

triiodida.  Efisiensi konversi foton menjadi arus listrik untuk sel surya DSSC yang 

menggunakan elektrolit cair memberikan efisiensi sebesar 11% (Gratzel, 2003).  

Menurut Shelke (2013) di dalam DSSC elektrolit memiliki peran yang sangat 

penting sebagai media pengangkutan elektron antara elektroda kerja dan elektroda 

pembanding.  Elektrolit yang baik memiliki beberapa syarat  
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yaitu material redoks yang stabil, mempunyai potensial redoks yang optimal, 

mempunyai kestabilan yang bagus, pelarut yang bagus, dan mempunyai interaksi 

yang tinggi dengan zat warna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai dengan Mei 2021 

di Laboratorium Kimia Anorganik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Lampung.  Karakterisasi senyawa kompleks basa Schiff 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis dilakukan di Laboratorium Botani 

FMIPA Universitas Lampung, spektrofotometer IR dilakukan di Laboratorium 

Kimia Institut Teknologi Bandung ITB, DTA-TG, SEM dilakukan di Cipta Mikro 

Material (CMM) Serpong, dan MSB dilakukan di Laboratorium Kimia Anorganik 

Institut Teknologi Bandung (ITB). 

 

3.2 Alat-alat yang digunakan 

 

 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi alat-alat gelas (kaca arloji, 

pipet volumetrik 2 mL, gelas kimia 100 mL, gelas ukur 25 mL, labu ukur 10 mL, 

labu alas bulat 50 mL, pipet tetes merk Iwaki dan Pyrex, corong gelas, batang 

pengaduk), hot plate merk Behr-Labor Technic, pompa vakum, scotch tape, 

alligator clip, desikator, neraca analitik, termometer 100oC, clipbinder, corong 

Buchner, magnetic stirrer, kondensor, statif, furnace, multimeter digital merek 

zotek ZT111, spektrofotometer UV-Vis Agilent Cary 50, spektrofotometer IR 

Agilent Cary 660, DTA-TG Shimadzu DTG 60, Scanning Electron Microscopy 

(SEM), dan Magnetic Susceptibility Balance (MSB). 
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3.3 Bahan-bahan yang digunakan 

 

 

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

 4-(dimetilamino)benzaldehida, etanol, asam sulfat pekat, titanium dioksida 

(TiO2), polietilena glikol (PEG), kalium iodida (KI), iodin (I2), MnCl2.4H2O, 

asetonitril, kaca indium tin oxide (ITO), akuabides, kertas saring Whattman 42, 

dan aluminium foil, lilin.  

 

3.4 Metode Penelitian 

 

3.4.1 Sintesis Senyawa Basa Schiff 

 

 

Senyawa basa Schiff disintesis dengan cara mencampurkan anilina dan  

4-(dimetilamino)benzaldehida dalam suasana asam dengan perbandingan mol  

(1 : 1).  0,912 mL (1 x 10-2 mol) anilina dilarutkan dalam 10 mL etanol, kemudian 

larutan yang terbentuk dicampurkan dengan 1,492 gram  

4-(dimetilamino)benzaldehida (1 x 10-2 mol) yang telah dilarutkan dalam 10 mL 

etanol.  Larutan anilina dan 4-(dimetilamino)benzaldehida dicampurkan dan 

diteteskan asam sulfat sebanyak 2 tetes hingga diperoleh pH 4-5.  Campuran yang 

dihasilkan dimasukkan ke dalam labu bulat 50 mL, kemudian direfluks selama 45 

menit pada suhu 76-78ºC menggunakan hot plate stirer.   

 

Campuran yang telah direfluks selanjutnya didinginkan pada desikator pada suhu 

ruang hingga terbentuk kristal.  Kristal yang terbentuk dicuci menggunakan 10 

mL akuabides dan dikeringkan kembali dalam desikator.  Kristal kompleks yang 

terbentuk ditimbang beratnya sampai konstan (Sari, 2019).   

 

3.4.2 Sintesis Senyawa Kompleks Mn (II) dengan Ligan Basa Schiff 

 

 

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Abduljleel et al., (2018) senyawa 

kompleks Mn(II) disintesis dengan cara mencampurkan logam dan ligan basa 

Schiff hasil sintesis.  0,1979 gram (1 x 10-3 mo1) Mangan(II) klorida tetrahidrat 

yang telah dilarutkan dalam etanol dicampurkan dengan 0,448 gram  
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(2 x 10-3 mo1) ligan basa Schiff yang masing-masing telah dilarutkan dalam etanol 

dengan perbandingan 10 mL.  Campuran yang terbentuk direfluks selama 2 jam 

pada suhu 76-78oC.  Senyawa kompleks basa Schiff disaring dengan kertas saring 

dan diletakkan dalam desikator sampai kering.  Kristal kompleks yang terbentuk 

ditimbang beratnya sampai konstan. 

 

3.4.3 Karakterisasi Senyawa Kompleks Basa Schiff 

 

 

Karakterisasi senyawa basa Schiff hasil sintesis dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa metode seperti, spektrofotometri ultraviolet-visible  

(UV-Vis), spektrofotometri inframerah (IR), Differential Thermal Analysis-

Thermogravimetric Analysis (DTA-TGA), Scanning Electron Microscopy (SEM), 

dan Magnetic Susceptibility Balance (MSB). 

 

3.4.3.1 Magnetic Susceptibility Balance (MSB) 

 

 

Karakterisasi dengan MSB dilakukan untuk mengetahui sifat kemagnetan 

senyawa kompleks Mn(II) basa Schiff.  Senyawa kompleks Mn(II) basa Schiff 

disiapkan, kemudian ditumbuk sampai halus dan dimasukkan ke dalam kuvet 

sampai homogen.  Padatan halus diukur momen magnetnya menggunakan MSB. 

 

Penggunaan alat MSB dengan cara ditekan dan alat dibiarkan dalam keadaan 

menyala selama 10 menit.  Tabung kosong yang telah bersih dan kering ditimbang 

dengan teliti menggunakan neraca analitik dan massanya dinyatakan Mo.  

Pengukuran kerentanan magnet untuk tabung kosong, nilainya dinyatakan sebagai 

Ro.  Sampel yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam tabung sedemikian rupa, 

tinggi sampel dicatat sebagai L, tinggi sampel harus antara 2 - 3,5 cm kemudian 

tabung yang telah berisi sampel diukur kerentanan magnetnya dan dinyatakan 

sebagai R.  Tabung berisi sampel tersebut ditimbang dengan teliti menggunakan 

neraca analitis dinyatakan sebagai M dan suhu kamar dinyatakan sebagai T 

(Safarina dan Sartak, 2011). 
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3.4.3.2 Spektrofotometri Ultraviolet-Visible (Uv-Vis) 

 

 

Panjang gelombang maksimum senyawa kompleks Mn(II) basa Schiff dianalisis 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis carry 50, diamati absorbansinya pada 

panjang gelombang 200-800 nm (Umami, 2019). 

 

3.4.3.3 Spektrofotometri Inframerah (IR) 

 

 

Karakterisasi menggunakan dengan spektrofotometer IR dilakukan untuk 

mengidentifikasi gugus-gugus fungsional di dalam kompleks Mn(II) basa Schiff 

hasil sintesis, pada penelitian ini pengukuran dilakukan pada daerah radiasi  

4000-400 cm-1 (Umami, 2019).  

 

3.4.3.4 Differential Thermal Analyzer- Thermogravimetric (DTA-TG) 

 

 

Karakterisasi dengan Differential Thermal Analyzer- Thermogravimetric  

(DTA-TG) dilakukan untuk mengetahui sifat termal senyawa kompleks Mn(II) 

basa Schiff.  Metode DTA-TG dilakukan dengan diletakkan sampel kompleks 

Mn(II) basa Schiff dalam pan dan ditutup menggunakan stainless steel 

menggunakan alat crimp, letakkan sampel pembanding pada plat kaca, selanjutnya 

mengalirkan gas nitrogen.  Pengukuran dilakukan dari suhu ruang (25oC) hingga 

500oC. 

 

3.4.3.5 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

 

Karakterisasi dengan Scanning Electron Microscopy (SEM) dilakukan untuk 

mengetahui morfologi kompleks Mn(II) basa Schiff.  Proses preparasi diawali 

dengan menyiapkan kompleks Mn(II) basa Schiff serbuk ditempelkan pada 

sampel holder yang terbuat dari karbon berperekat dan diletakkan pada plat 

sampel alat SEM dan direkatkan dengan isolasi penghantar listrik.  Sampel 

diamati dengan perbesaran 1000, 2000, dan 3000 kali.  Pengamatan ukuran 

kompleks disesuaikan dengan morfologinya dan dilakukan pada beberapa gambar 

yang mewakili. 
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Menurut Sari dkk. (2014) proses scanning berarti berkas elektron menyapu 

permukaan specimen titik demi titik dengan sapuan membentuk baris demi baris 

dan nantinya pantulan elektron dari tumbukan dengan sampel akan ditangkap atau 

dideteksi oleh detektor secondary electron dan backscattered electron yang 

kemudian dapat menampilkan gambar struktur mikro pada monitor. 

 

3.5 Fabrikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 

 

 

3.5.1 Pembuatan pasta TiO2 

 

 

Pasta TiO2 dibuat dari 0,5 gr bubuk TiO2 kemudian digerus, diayak, dan 

dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditambahkan 2 mL etanol dan distirer selama 

15 menit.  Pasta TiO2 yang telah terbentuk dicampurkan dengan 0,5 gram senyawa 

kompleks basa Schiff kemudian distirer selama 15 menit.  Campuran pasta TiO2 

dan senyawa kompleks Mn(II) basa Schiff disimpan dalam botol yang ditutup 

untuk digunakan (Luthfi, 2019). 

 

3.5.2 Preparasi larutan elektrolit 

 

 

Preparasi elektrolit semi padat (gel polimer) mengacu pada Umami (2019) dengan 

konsentrasi PEG 0,1 M, pertama larutan PEG 0,1 M (KI 0,5 M dan I2 0,05 M) 

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

6 mL asetonitril dalam gelas kimia dan dalam gelas kimia lainnya dimasukkan 

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

Larutan pada kedua gelas tersebut dicampur dan diaduk hingga homogen.   

2,4 gram PEG dimasukkan dalam larutan elektrolit yang telah dibuat, dan diaduk 

hingga membentuk gel.  

 

3.5.3 Preparasi Elektroda Pembanding Karbon 

 

 

Kaca ITO dicuci dengan menggunakan alkohol dan dikeringkan.  Kaca tersebut 

dites dengan multimeter digital untuk mengetahui sisi konduktifnya, kemudian 

sisi konduktif kaca tersebut ditutup dengan scotch tape pada bagian pinggir 
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dengan ukuran 1 x 1 cm.  Kaca ITO dibakar dengan api lilin pada bagian 

konduktifnya (Chadijah et al., 2016).  

 

3.5.4 Perakitan Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 

 

 

Langkah pertama dalam perakitan sel surya adalah mempersiapkan kaca ITO yang 

berukuran 2 x 2 cm yang telah dibersihkan dan dibentuk area tempat campuran 

TiO2 dengan basa Schiff dengan bantuan selotip pada bagian kaca yang konduktif 

sehingga terbentuk area sebesar 1 x 1 cm.  Pasta campuran TiO2 dengan kompleks 

basa Schiff di atas area yang telah dibuat pada kaca konduktif dengan bantuan 

batang pengaduk untuk meratakan pasta.  Lapisan di-furnace selama 10 menit 

pada temperatur sekitar 200ºC.  Larutan elektrolit gel polimer 0,1 M diteteskan di 

atas permukaan kaca yang terdapat campuran pasta TiO2 dengan basa Schiff, 

bagian ini sebagai fotoanoda.  Kaca digabungkan membentuk sandwich dengan 

elektroda pembanding yang dibakar dengan api lilin, kemudian dijepit dengan 

clipbinder agar tidak bergerak dan DSSC siap diuji coba (Luthfi, 2019). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sintesis senyawa basa Schiff dari 4-(dimetilamino)benzaldehida dan anilina 

menghasilkan padatan kristalin berwarna oranye sebanyak 1,7428 gram 

dengan rendemen 77%.  

2. Sintesis senyawa kompleks Mn(II) basa Schiff menghasilkan padatan 

kristalin berwarna coklat sebanyak 0,4681 gram dengan rendemen 76,7%. 

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

DTA-TG, SEM, dan MSB menunjukkan telah terbentuk senyawa kompleks 

Mn(II) basa Schiff. 

4. Efisiensi (ƞ) yang dari pengukuran DSSC menggunakan elektrolit PEG 0.1 M 

sebesar 0,1% dengan tegangan 143,6 mV dan kuat arus 0,7 mA. 

 

5.2 Saran 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka pada penelitian selanjutnya 

disarakan untuk melakukan pengukuran DSSC dengan serangkaian alat yang lebih 

lengkap untuk mendapatkan data yang lebih baik. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Abduljleel, M. A., Jasim, A., and Maitham, N. A. 2018. Synthesis, 

Characterization And Biological Studies of Schiff Bases Derived From 

Vanillin And Their Complexes With Cobalt (II). J. Chem. Biol. Phys. Sci., 

8: 135-153. 

 

Ashraf, M. A., Mahmood, K., and Wajid, A. 2011. Synthesis, Characterization 

and Biological Activity of Schiff Bases. Int. Proc. Chem. Biol. Environ. 

Eng. 10:1-7. 

 

Asi, H. 2019. Studi Karakterisasi Senyawa Kompleks Fe(II) Dengan Ligan Basa 

Schiff dari Salisilaldehida dan Etilendiamina. (Skripsi). Universitas 

Lampung. Bandar Lampung 

 

Atkins, P., Overton, T., Rourke, J., Weller, M., Amstrong, F., and Hagerman, M. 

2010. Shriver and Atkins' Inorganic Chemistry Fifth Edition. W. H. 

Freeman and Company. New York. 

 

BPPT. 2013. Pengembangan Energi dalam Mendukung Sektor Transportasi dan 

Industri Pengolahan Mineral. PTPSE BPPT. Jakarta. 

 

Chadijah, S., Dahlan, D., dan Harmadi. 2016. Pembuatan Counter Electrode 

Karbon untuk Aplikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC). JIF. 8:78-86. 

 

Chang, R. 2004. Kimia Dasar Konsep-Konsep Inti Edisi Ketiga Jilid 1.  

Erlangga. Jakarta. 

 

Cotton, F. d. 1989. Kimia Anorganik Dasar. UI Press. Jakarta. 

 

Damayanti, R., Hardeli, and Sanjaya, H. 2014. Preparasi Dye Sensitized Solar Cell 

(DSSC) Menggunakan Ekstrak Antosianin Ubi Jalar Ungu (Ipomoea 

batatas L.). Jurnal Saintek. 2:148-157. 

 

Effendi. 2007. Tata nama Senyawa Koordinasi Jilid 1. Bayu Media Publishing. 

Malang. 

 

Fessenden, R.J. and J.S. Fessenden.1982. Kimia Organik Dasar Edisi Ketiga. 

Jilid 2. Terjemahan oleh A.H. Pudjaatmaka. Erlangga. Jakarta. 

 



49 

 

 

 

Gates, B. C. 1992. Catalytic Chemistry. John Wiley and Sons Inc. Singapore. 

 

Ghann, W., Sobhi, H., Kang, H., Chaves, G. T., Nesbit, F., and Uddin, J. 2017. 

Synthesis and Characterization of Free and Copper (II) Complex of N,N′-

Bis(Salicylidene)Ethylenediamine for Application in Dye Sensitized Solar 

Cells. J. Mater. Sci. Eng. Chem. 5:46-66. 

 

Gong, J., and Sumathy, K. 2010. Review on Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) : 

Fundamental concepts and novel materials. Renew. Sust. Energ. Rev. 16(8): 

5848 - 5860. 

 

Gratzel, M. 2003. Dye-Sensitized Solar Cells. J. Photochem Photobiol.,  

4: 145-153. 

 

Hardeli, S. R. 2013. Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) Berbasis Nanopori TiO2 

Menggunakan Antosianin dari berbagai Sumber Alam. Prosiding Semirata 

FMIPA Universitas Lampung. 155-163. 

 

Huheey, J. E., and Keither, R. L. 1993. Inorganic Chemistry. Fourth Edition.  

Hamper Collins College Publisher. New York. 

 

Illiya, W. 2011. Sintesis dan Karakterisasi Senyawa Kompleks Logam Kobalt(II) 

dengan 2-Feniletilamin. ITS. Surabaya. 

 

Ismiyarto, Novari, S., Ngadiwiyana, Sarjono, P. R., Prasetya, N. B. A. 2020. 

Modifikasi kain aktif antibakteri berbasis kompleks Mn(II) basa Schiff 

Kitosan-salisilaldehid. SAINTEK. 25(1): 11-23. 

 

Jeevadason, A. W., Murugavel, K. K., and Neelakantan, M. A. 2014. Review on 

Schiff bases and their metal complexes as a Photovoltaic Materials. Renew. 

Sust. Energ. Rev. 220-227. 

 

Keenan, C. W. 1979. Kimia Untuk Universitas. Erlangga. Jakarta. 

 

Khopkar, S. M. 1990. Konsep Dasar Kimia Analitik. UI Press. Jakarta. 

 

Kumar, S., Dhar, N., and Saxena N. 2006. Application of Metal Complexes of 

Schiff  Base-A Review. Journal Science and Indusry Research. 68:181-

187. 

 

Latif, S. A., Hassib, H. B., Issa, Y. M. 2007. Studies on some salicylaldehyde 

Schiff base derivatives and their complexes with Cr(III), Mn(II), Fe(III), 

Ni(II), and Cu(II). Spectrochim. Acta A. 67: 950-957.  

 

Li, W., Liu, B., Wu, Y., Zhu, S., Zhang, Q., and Zhu, W. 2013. Organic 

Sensitizers Incorporating 3,4-Ethylenedioxythiophene as The Conjugated 

Photovoltaic Performance. Dye and Pigment. 99(1):176-184. 

 



50 

 

 

 

Liu, J., Wu, B., Zhang, B., and Liu, Y. 2006. Synthesis and Characterization of 

Metal Complex of Cu (II), Ni(II), Zn(II), Co(II), Mn(II), and Cd(II) with 

Tetradentate Schiff Bases. Turk. J. Chem. 30:41-48. 

 

Luthfi, D. S. 2019. Sintesis Dan Karakterisasi Senyawa Basa Schiff Dari 

Salisilaldehida dan Etilendiamina Sebagai Sensitizer dalam Dye Sensitized 

Solar Cell (Dssc) Menggunakan Variasi Elektroda Pembanding (Skripsi). 

Kimia FMIPA Unila. Bandar Lampung. 

 

McMurry, J. 2007. Organic Chemistry. Baker Laboratory. New York. 

 

Mir, N., and Niasari, S. M. 2012. Photovoltaic Properties of Corresponding Dye 

Sensitized Solar Cell: Effect of Active Sites of Growth Controller on TiO2 

Nanostructures. Solar Energy. 86:397-3404. 

 

Misno, I., Azwa, N., dan Winardi. 2016. Kajian Penyebaran Limbah Logam Berat 

Mangan (Mn) dan Timbal (Pb) Pada Air Tanah Bebas Di Tempat 

Pemrosesan Akhir (Tpa) Sampah di Batu Layang Kota Pontianak. Jurnal 

UNTAN. 1(1): 1-9. 

 

Mulja, M. dan Suharman. 1995. Analisis Instrumental. Airlangga 

Press. Surabaya. 

 

Naik, P., Babu, D., and El-Shafei, A. 2018. Synthesis, Characterization and 

Performance Studies of A New Metal-Free Organic Sensitizer for DSSC 

Application. Mater. Today: Proc. 5:3150-3157. 

 

NIST Standard Reference Data. 2021. 

https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C100107&Mask=400#UV-Vis-

Spec. Diakses pada 29 Januari 2021. 

 

Prasetyoko, D., Fansuri, H., Ni'mah, Y. L., dan Fadlan, A. 2016. Karakterisasi 

Struktur Padatan, Edisi pertama. Deepublish. Yogyakarta. 

 

Rahman, L. H., Ismail, N. M., Ismail, M., Dief, A. M., Ahmed, E. A. 2017. 

Synthesis , characterization, DFT calculation and biological studies of 

Mn(II), Fe(II), Co(II), and Cd(II) complexes based on a tetradentate ONNO 

donor Schiff base ligand. J. Mol. Struct. 1134: 851-862. 

 

Rohaeti, E. dan Surdia, N. M. 2003. Pengaruh Variasi Berat Molekul Polietilen 

Glikol terhadap Sifat Mekanik Poliuretan. JMST. 8:63-66. 

 

Ryden, J., Oberg, S., Heggie, M., Rayson, M., and Briddon, P. 2013. Hydrogen 

Storage in the Manganese Containing Metal-OrganicFramework MOF-73. 

Microporous Mesoporous Mater. 165:205-209. 

 

Safarina, N., dan Sartak, F. 2011. Sintesis Senyawa Kompleks Ion Logam Mn(II) 

dengan Ligan 2-Feniletilamin (Tesis). ITS. Surabaya.  

https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C100107&Mask=400#UV-Vis-Spec
https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C100107&Mask=400#UV-Vis-Spec


51 

 

 

 

Sari, P. N. 2019. Sintesis dan Karakterisasi Senyawa basa Schiff dari (4-

dimetilaminobenzaldehida dan Anilina) Sebagai Dye Sensitizer pada Dye 

Sensitized Solar Cell (DSSC) Menggunakan Variasi Elektrolit Gel (Skripsi). 

Universitas Lampung. Bandar Lampung. 

 

Sari, T. A., Hamdi, dan Mufit, F. 2014. Identifikasi Mineral Magnetik Pada  

Guano di Gua Bau-Bau Kalimantan Timur Menggunakan Scanning Electron 

Microscope (SEM). Pillar Phys., 1:97–104. 

 

Sembiring, Z., Hastiawan, I., Zainuddin, A., dan Bahti, H. H. 2013. Sintesis Basa 

Schiff Karbazona Variasi Gugus Fungsi : Uji Kelarutan dan Analisis 

Struktur Spektroskopi Uv-Vis. Prosiding Semirata FMIPA Universitas 

Lampung. FMIPA Universitas Lampung. Bandar Lampung. 

 

Sembiring, Z. 2017. Sintesis dan Karakteristik Struktur Senyawa Kompleks Cu(II) 

dan Mn(II) dengan basa Schiff Turunan Aldehida Sebagai Indikator. 

Seminar Nasional DIPA-FMIPA 2017, 1-41. 

 

Shalini, S., Balasundara, R., Prasanna, S., Mallick, T., and Senthilarasu, S. 2015. 

Review on Natural Dye Sensitized Solar Cell: Operation, Materials and 

Methods. Renew. Sust. Energ. Rev. 51:1306-1325. 

 

Sheikhshoaie, I., Belaj, F., and Fabian, W. 2006. 1-(4-Dimethylaminobenzyl)-2(4-

dimethylaminophenyl)-benzimidazole: Synthesis, X-ray crystallography and 

density functional theory calculations. J. Mol. Struct. 794:244-250. 

 

Shelke, R. S. 2013. Status and Perspective of Dyes Used in Dye Sensitized Solar 

Cell. Int. J. Renew. Energy Res. 3:56-61. 

 

Silverstein, R. M., Webster, F. X., Morril, and Kiemle, D. J. 2005. Spectrometric  

Identification of Organic Compounds, Seventh Edition. John Wiley and 

Sons Inc. United States of America. 

 

Singh, K., Barwa, M., and Tyagi, P. 2006. Synthesis, characterization and 

biological studies of Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes with 

bidentate Schiff bases derived by heterocyclic ketone. Med. Chem. 41:147-

153. 

 

Skoog, D. A., Holler, F. J., and Crouch, S. R. 2007. Principles of Instrumental 

Analysis, Sixth Edition. Thomson Brooks. Canada. 

 

Suhartati, T. 2017. Dasar-dasar Spektrofotometri UV-Vis dan Spektrofotometri 

Massa Untuk Penentuan Struktur Senyawa Organik. CV Anugrah Utama 

Raharja. Bandar Lampung.  

 

Sukardjo. 1985. Kimia Koordinasi. PT Bina Aksara. Jakarta. 

 

 



52 

 

 

 

Supratman, U. 2010. Elusidasi Struktur Senyawa Organik: Metode 

Spektroskopi Untuk Penentuan Struktur Senyawa Organik. Widya 

Padjadjaran. Bandung. 

 

Tai, X., Yin, X., Chen, Q., and Tan, M. 2003. Synthesis of Some Transition Metal 

Complexes of a Novel Schiff Base Ligand Derived from 2,2’-bis(p-

Methoxyphenylalamine) and Salicyldehyde. Molecules. 24:439-443. 

 

Umami, R. 2019. Sintesis dan Karakterisasi Basa Schiff dari 4 

(Dimetilamino)benzaldehida dan Anilina Sebagai Sensitizer Pada Dye 

Sensitized Solar Cell (DSSC) dengan Variasi Elektroda Pembanding 

(Skripsi). Kimia FMIPA Unila. Bandar Lampung. 

 

Wagiyo, H., Ari, H., dan Syahril. 2007. Deposisi Al dan Nitridasi Bahan Cor-Ten 

untuk Meningkatkan Kekerasan dan Ketahanan Korosi pada Suhu Tinggi. 

Jurnal Sains Materi Indonesia. 9:13-19. 

 

Xavier, D. and Srividhya. 2014. Synthesis and Study of Schiff Base Ligand.  

Int. J. Appl. Chem. 7:2278-5736. 

 

Yudo, S. 2006. Kondisi Pencemaran Logam Berat di Perairan Sungai DKI 

Jakarta. J. Aquac. 2(1): 25-54. 

 

Zhu, H., Peng, S., and Jiang, W. 2013. Electrochemical Properties of PANI as 

Single Electrode of Electrochemical Capacitors in Acid Electrolytes. 

Hindawi Publishing Corporation . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


