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Telah dilakukan sintesis senyawa kompleks dengan ion logam Co(II) dan ligan 

1,10- Fenantrolin dengan perbandingan konsentrasi 1:3.  Senyawa kompleks Co(II) 

Fenantrolin hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan MSB untuk mengetahui 

nilai momen magnet, spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui pergeseran 

panjang gelombang, spektrofotometer FTIR untuk mengetahui gugus fungsi khas, 

analisis DTA-TGA untuk mengetahui formula dan dekomposisi senyawa, dan 

analisis SEM untuk mengetahui bentuk morfologi kristal senyawa kompleks.  

Senyawa kompleks Co(II) Fenantrolin hasil sintesis diaplikasikan sebagai dye 

sensitizer pada DSSC.  Dari hasil sintesis diperoleh kristal kompleks Co(II) 

Fenantrolin berwarna oranye dengan berat 0,552 gram dan rendemen 72,6%.  

Analisis menggunakan MSB menunjukkan momen magnet kompleks Co(II) 

Fenantrolin sebesar 4,720 BM.  Data spektrum spektrofotometer UV-Vis 

menunjukkan senyawa kompleks Co(II) Fenantrolin mengalami pergeseran 

batokromik yang ditandai dengan bergesernya senyawa pembentuknya 228 nm ke 

panjang gelombang 267 nm dengan transisi n→π*.  Data Spektrum FTIR senyawa 

kompleks Co(II) Fenantrolin menunjukkan adanya serapan khas senyawa kompleks 

(M-N) pada bilangan gelombang 420,48 cm-1.  Analisis dekomposisi termal 

menunjukkan terjadi dekomposisi massa 5 molekul H2O pada rentang suhu 50-

100°C sebanyak 12,11%; pada rentang suhu 120-405°C terjadi dekomposisi massa 

ligan fen sebanyak 45,38%.  Analisis morfologi menunjukkan senyawa kompleks 

Co(II) Fenantrolin memiliki bentuk tongkat seperti poros dengan tambahan bentuk 

prisma (prism-like).  Hasil pengujian DSSC diperoleh nilai efisiensi sebesar 0,398% 

dengan tegangan 398,7 mV dan kuat arus sebesar 1,0 mA. 

 

 

Kata Kunci :Kobalt, Fenantrolin, 1,10- Fenantrolin, sensitizer, Dye Sensitizer Solar 

Cell(DSSC) 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND APLICATION OF 

COBALT(II) COMPLEX WITH 1,10- PHENANTROLINE LIGAND AS A 

DYE SENSITIZER IN DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) 

 
 

By 

 

AURA DHAYANG FIARIZKY 

 

 

 

Synthesis of complex compound with metal ion Co(II) and ligand 1,10- 

Phenanthroline has been carried out with a concentration ratio of 1:3. The 

synthesized Co(II) phenanthroline complex compound was characterized using 

MSB to determine the value of the magnetic moment, UV-Vis spectrophotometer 

to determine the wavelength shift, FTIR spectrophotometer to determine typical 

functional groups, DTA-TGA analysis to determine the formula and decomposition 

of the compound, and SEM analysis to determine the crystal morphology of 

complex compounds. The synthesized Co(II) Phenanthroline complex was applied 

as a dye sensitizer in DSSC. From the results of the synthesis, it was obtained that 

the crystal complex of Co(II) Fenanthroline was orange with a weight of 0.552 

grams and a yield of 72.6%. Analysis using MSB showed that the magnetic moment 

of the phenanthroline Co(II) complex was 4.720 BM. Spectrophotometer UV-Vis 

spectrophotometer data showed that the complex compound Co(II) phenanthroline 

underwent a bathochromic shift which was indicated by the shift of its constituent 

compound from 228 nm to a wavelength of 267 nm with a transition of n→π*. Data 

on the FTIR spectrum of the phenanthroline Co(II) complex compound showed a 

typical absorption of the complex compound (MN) at a wave number of 420.48 cm-

1. Thermal decomposition analysis showed that there was a mass decomposition of 

5 Hmolecules2Oin the temperature range of 50-100°C as much as 12.11%; in the 

temperature range of 120-405°C the fen ligand mass decomposition was 45.38%. 

Morphological analysis showed that the Co(II) phenanthroline complex had a rod-

like shape with an additionalshapeprism-like. DSSC test results obtained an 

efficiency value of 0.398% with a voltage of 398.7 mV and a current of 1.0 mA. 
 

 

Key Words :Cobalt, Phenantroline, 1,10- Phenantroline, sensitizer, Dye Sensitizer 

Solar Cell(DSSC) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Perkembangan teknologi dan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia, 

mempengaruhi kebutuhan energi yang semakin meningkat setiap tahunnya.  

Pemasok energi primer di Indonesia berasal dari bahan bakar fosil yang terdiri 

dari minyak bumi, gas bumi, dan batu bara (Djoko dan Sugeng, 2019).  Bahan 

bakar fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga 

apabila penggunaannya mengikuti kebutuhan energi di Indonesia yang semakin 

meningkat setiap tahunnya, keberadaan bahan bakar fosil akan menipis.  Hal ini 

akan menjadi permasalahan krisis energi dan lingkungan yang akan dihadapi 

beberapa puluh tahun ke depan, sehingga mendorong pengembangan teknologi 

produksi energi berdasarkan sumber energi alternatif yang terbarukan.  Energi 

matahari dapat menjadi sumber energi alternatif yang sangat menjanjikan 

dikarenakan jumlahnya yang tidak terbatas dan ramah lingkungan.  Energi 

matahari juga dapat dikonversi menjadi energi listrik menggunakan perangkat 

fotovoltaik atau sel surya (Chadijah et al., 2016; Ghann et al., 2017; Naik et al., 

2018). 

 

Sel surya konvensional yang banyak diproduksi saat ini menggunakan bahan 

dasar silikon. Silikon yang diperlukan untuk sel surya harus sangat murni, 

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

Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) mulai banyak dikembangkan sebagai alternatif 

pengganti sel surya konvensional karena memiliki beberapa keunggulan seperti 

pembuatannya yang sederhana, biaya produksi yang lebih murah, dan lebih ramah 

lingkungan (Zhou et al., 2011).  DSSC merupakan jenis sel surya yang 
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menggunakan zat warna sebagai sensitizer untuk meningkatkan efisiensi kerjanya. 

Rangkaian DSSC terdiri dari empat komponen, yaitu elektroda kerja, zat warna 

(dye), elektrolit, dan elektroda pembanding (Mir dan Niasari, 2012). 

 

Komponen yang memegang peranan penting pada DSSC merupakan zat warna 

(dye) yang berperan sebagai sensitizer untuk menyerap energi dari sinar matahari 

pada panjang gelombang daerah visible sehingga terjadi eksitasi elektron 

mengubahnya menjadi energi listrik.  Zat warna yang digunakan pada dasarnya 

harus memiliki gugus kromofor dan ikatan rangkap terkonjugasi (Gratzel, 2003).  

Kompleks rutenium menjadi sensitizer yang paling baik dalam DSSC karena 

menghasilkan efisiensi mencapai 11% dan memiliki stabilitas yang tinggi.  

Kompleks rutenium mengandung logam berat yang dapat merusak lingkungan 

dan memerlukan proses sintesis yang rumit dan biaya yang sangat tinggi karena 

termasuk golongan logam mulia (Shalini et al., 2015). 

 

Zat warna organik sintesis banyak digunakan untuk menggantikan kompleks 

rutenium karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu lebih stabil secara kimia 

dan termal, tidak mudah terdegradasi, biaya yang lebih rendah, dan proses 

sintesisnya lebih mudah dibandingkan dengan sintesis kompleks rutenium (Li et 

al., 2013).  Para kimiawan anorganik telah melakukan penelitian dan 

menunjukkan bahwa logam-logam transisi merupakan logam yang banyak 

dipelajari dan disintesa menjadi senyawa-senyawa kompleks (Adam, 1965). 

 

Salah satu logam transisi yang dapat dijadikan sebagai zat warna adalah logam 

kobalt.  Hal ini dikarenakan logam kobalt merupakan logam transisi yang bersifat 

inert dan stabil untuk membentuk senyawa kompleks dengan berbagai ligan 

(Rodgers, 2002).  Pembentukan senyawa kompleks sering disertai dengan 

terjadinya perubahan warna yang mencolok.  Contohnya, kristal CoCl2.6H2O 

berwarna pink, dan berubah menjadi biru dengan lepasnya ligan H2O yang dapat 

dilakukan melalui enantrolin menggunakan metode  atau dengan penambahan 

aseton atau alkohol absolut (Sugiyarto, 2012).  Pembentukan senyawa kompleks, 

logam merupakan asam Lewis yang bertindak sebagai penerima pasangan 

elektron bebas dan membutuhkan ligan yang merupakan basa Lewis yang dapat 



3 

 

bertindak sebagai penyumbang pasangan elektron bebas (Shriver et al, 1940). 

 

Logam kobalt dapat berikatan dengan ligan 1,10- Fenantrolin (fen) membentuk 

senyawa kompleks oktahedral Co(II) Fenantrolin, karena ligan fen merupakan 

ligan kuat yang menyediakan agen chelating untuk membentuk cincin tertutup 

dengan berbagai ion logam.  Kemampuan pengompleks ligan fen telah banyak 

digunakan untuk mengembangkan senyawa kompleks (Marguerite et al., 1998). 

Struktur molekulnya fen mengandung gugus fungsi diimin. Ligan yang 

mengandung gugus fungsi diimin mampu menstabilkan ion-ion logam pada 

keadaan bilangan oksidasi rendah (Adelina, 1996). 

 

Fen dapat berfungsi sebagai ligan bidentat, hal ini disebabkan ligan fen 

merupakan ligan N-heterosiklik yang mempunyai dua atom donor N yang terikat 

pada cincin aromatisnya.  Adanya cincin aromatis yang dimiliki oleh ligan fen 

akan meningkatkan kestabilan senyawa kompleks yang terbentuk.  Keadaan ini 

terjadi karena cincin aromatis tersebut mempunyai orbital 𝜋 sehingga elektron 

terdelokalisasi pada cincin aromatis dan memperkaya elektron yang akan 

didonorkan oleh atom N ke atom logam pusat.  Fen dipilih sebagai ligan karena 

memiliki penyerapan transfer energi yang signifikan (Sharma dan Narula, 2015) 

dan penyerapan cahaya yang kuat (Gao et al., 2012). 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan permasalahan- 

permasalahan di atas, maka pada penelitian ini disintesis ion logam Co(II) dengan 

ligan fen yang akan menghasilkan ion kompleks Co(II) Fenantrolin.  Senyawa 

hasil sintesis selanjutnya dikarakterisasi menggunakan Magnetic Susceptibilitiy 

Balance (MSB) untuk dilakukan analisis sifat kemagnetan dari senyawa 

kompleks, spektrofotometer Ultraviolet-Visible (UV-Vis) untuk menentukan 

pergeseran panjang gelombang senyawa kompleks, spektrofotometer Fourier-

Transform-Infrared (FTIR) untuk menentukan gugus fungsi dan ikatan pada 

senyawa kompeks, Differential Thermal Analysis- Thermogavimetric Analysis 

(DTA-TGA) untuk mengetahui formula dan dekomposisi senyawa kompleks, 

serta Scanning Electron Microscopy (SEM) untuk dilakukan analisis kerapatan 

morfologi pada permukaan senyawa kompleks. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

a. Mendapatkan senyawa kompleks Co(II) Fenantrolin hasil dari sintesis ion 

logam Co2+ dengan ligan fen. 

b. Mendapatkan karakteristik dari senyawa kompleks Co(II) Fenantrolin 

menggunakan Magnetic Susceptibilitiy Balance (MSB), spektrofotometer 

Ultraviolet-Visible (UV- Vis), spektrofotometer Fourier-Transform-Infrared 

(FTIR), Differential Thermal Analysis-Thermoga vimetric Analysis (DTA-

TGA), dan Scanning Electron Microscopy (SEM) untuk diaplikasikan 

sebagai dye sensitizer pada DSSC. 

c. Mengaplikasikan senyawa kompleks Co(II) Fenantrolin hasil sintesis sebagai 

dye sensitizer pada DSSC dan mendapatkan nilai tegangan, kuat arus, dan 

nilai efisiensi terhadap kinerja DSSC. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah untuk memperoleh 

senyawa kompleks Co(II) Fenantrolin yang dapat digunakan sebagai dye sensitizer 

pada DSSC untuk memenuhi kebutuhan energi alternatif dengan tingkat 

efektifitas yang tinggi dan biaya yang relatif rendah. 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Senyawa Kompleks 

 

 

Senyawa kompleks merupakan senyawa yang terbentuk antara ion logam atom 

pusat dan ligan melalui ikatan kovalen koordinasi.  Pembentukan senyawa 

kompleks melibatkan orbital d kosong dari atom pusat yang akan disumbangkan 

oleh pasangan elektron bebas dari ligan.  Logam yang umumnya digunakan pada 

pembentukan senyawa kompleks merupakan logam transisi karena memiliki orbital 

d yang belum terisi penuh (Jolly, 1991).  Senyawa kompleks dapat disintesis dengan 

mereaksikan ligan yang merupakan suatu basa dan memiliki pasangan elektron 

bebas dengan logam yang berperan sebagai akseptor elektron yang didonorkan oleh 

ligan. 

 

Berdasarkan elektron yang didonorkan oleh ligan maka, dapat diklasifikasi 

menjadi tiga yaitu ligan monodentat, ligan bidentat, dan ligan polidentat.  

Umumnya pembentukan senyawa kompleks disertai dengan terjadinya perubahan 

warna yang mencolok.  Dalam senyawa kompleks ligan bertindak sebagai atom 

donor (pemberi atau penyumbang) dan atom pusat bertindak sebagai akseptor 

(penerima).  Ligan bersifat basa Lewis (donor pasangan elektron) dan atom pusat 

bersifat asam Lewis (penerima pasangan elektron).  Banyaknya ikatan koordinasi 

antara atom pusat dengan atom donor (dari ligan) dalam suatu senyawa kompleks 

dinyatakan sebagai bilangan koordinasi.  Bilangan koordinasi yang paling banyak 

dijumpai adalah 2, 4, 5, dan 6.  Semakin tinggi muatan ion pusat akan semakin 

mampu mengakomodasi lebih banyak pasangan elektron atom donor (Chang, 

2004). 

 

Senyawa kompleks memiliki berbagai macam bilangan koordinasi dan struktur 
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atau bentuk geometri, diantaranya bilangan koordinasi dua sampai delapan dengan 

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

(Zahro et al., 2010).  Bilangan koordinasi dan struktur yang bermacam-macam, 

setiap senyawa kompleks memiliki sifat magnet yang berbeda.  Teori-teori dalam 

senyawa kompleks digunakan untuk menjelaskan bentuk geometri, sifat 

kemagnetan, dan ikatan senyawa kompleks. 

 

 

B. Teori-Teori Pembentukan Senyawa Kompleks 

 

 

Dalam menjelaskan struktur, spektrum, ikatan, dan kereaktifan dipelukan konsep 

teori untuk mengamati yang terjadi antara atom pusat dan ligan pada senyawa 

kompleks.  Teori pembentukan senyawa kompleks diawali oleh Alfred Werner 

(1893) yang menyatakan bahwa unsur memiliki dua tipe valensi yaitu valensi 

primer yang disebut sebagai bilangan oksidasi, dimana muatan positif dari logam 

harus diimbangi dengan muatan negatif dari ligan, serta valensi sekunder yang 

disebut sebagai bilangan koordinasi, dimana jumlah dari ligan yang terikat pada 

atom pusat (Sukardjo, 1989).  Teori Werner memiliki kekurangan yaitu tidak 

dapat menjelaskan sifat-sifat senyawa yang semakin kompleks, maka berkembang 

berbagai teori baru yang dapat menjelaskan tentang senyawa koordinasi 

diantaranya, teori ikatan valensi, teori medan kristal, dan teori orbital molekul. 

 

 

1. Teori Ikatan Valensi 

 

 

Teori ikatan valensi dikemukakan oleh Linus Pauling (1931) 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 ikatan valensi 

yang didasari oleh konsep hibridisasi dapat menjelaskan struktur geometri dan 

sifat magnet dari senyawa kompleks.  Berbagai orbital hibrida untuk senyawa 

kompleks (Douglas et al., 1982) ditunjukkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Berbagai Orbital Hibrida untuk Kompleks Logam 

 

Bilangan 
Koordinasi 

Orbital Hibrida Bentuk Geometri 

2 sp Linear 

3 sp2 Trigonal planar 

3 sp3 Tetrahedral 

4 dsp2 Segiempat planar 

5 dz2sp3, d3sp Trigonal bipiramidal 

5 dx2y2, d2sp2, d4s, d4p Tetragonal bipiramidal 

6 d2sp3, sp3d2 Oktahedral 

 

 

Pada sintesis senyawa kompleks, logam Co(II) harus menyediakan orbital kosong 

yang jumlahnya sesuai dengan ligan untuk diisi oleh pasangan elektron bebas dari 

ligan.  Pada sintesis senyawa kompleks Co(II) dengan ligan pyrrolyl-2 

carboxaldehyde isonicotinoyl hydrazone membentuk geometri tetrahedral (Guzar 

et al, 2008). 

 

Berdasarkan teori ikatan valensi, logam Co(II) memiliki 4 orbital kosong yaitu 

satu orbital 4s dan tiga orbital 4p untuk diisi dengan pasangan elektron bebas dari 

ligan pyrrolyl-2 carboxaldehyde isonicotinoyl hydrazone seperti pada Gambar 1.  

Penggabungan orbital 4s dan orbital 4p dari logam Co(II) menghasilkan senyawa 

kompleks dengan struktur geometri tetrahedral, hal ini terjadi karena satu orbital 

4s dan tiga orbital 4p mengalami hibridisasi sp3. 
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Gambar 1. Ilustrasi Hibridisasi pada Kompleks [Co(L)2.2H2O] 

 

 

Teori ikatan valensi memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menjelaskan senyawa 

kompleks pada orbital d7, contohnya pada senyawa kompleks [Co(NO2)6]
4-. 

Kelemahan selanjutnya yaitu, senyawa kompleks dengan bentuk geometri 

oktahedron yang memiliki orbital d1-d3 tidak dapat dijelaskan hibridisasi yang 

akan dipilih karena kedua orbital tersebut tidak memberikan perbedaan sifat 

elektromagnetik dari kompleks yang bersangkutan. 

 

 

2. Teori Medan Kristal 
 

 

Teori medan kristal pertama kali dikemukakan oleh J. Bethe (1929) dan Van  

Vleck (1931-1935) yang menyatakan bahwa interaksi antara atom pusat dan ligan 

merupakan interaksi elektrostatik karena atom pusat dan ligan dianggap sebagai 

spesi yang bermuatan listrik.  Atom pusat dianggap sebagai ion positif dikelilingi 

oleh ligan yang dianggap bermuatan negatif atau molekul netral yang memiliki 

pasangan elektron bebas.  Medan listrik yang ditimbulkan ion atom pusat akan 

mempengaruhi elektron-elektron ligan di sekelilingnya, begitupun sebaliknya, 

medan listrik yang ditimbulkan oleh ligan-ligan akan mempengaruhi elektron-

elektron pada ion atom pusat.  Elektron- elektron pada ion atom pusat yang paling 

dipengaruhi oleh medan  listrik yang ditimbulkan oleh ligan adalah elektron-

elektron yang berada pada orbital d, oleh karena itu orbital d memiliki peranan 

penting pada pembentukan senyawa kompleks (Cotton dan Wilkinson, 1988). 
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Karena interaksi antara ion atom pusat dan ligan, orbital d dari atom pusat akan 

mengalami pembelahan (splitting) menjadi orbital eg dan t2g.  Peristiwa tersebut 

dikenal sebagai pembelahan medan kristal (Sukardjo, 1988).  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 dan orbital dz
2 berada disepanjang sumbu z.  Ketiga orbital lainnya 

yaitu dxy, dxz, dyz berada diantara sumbu x, y, dan z (Huheey et al, 1993) seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2. 

.  

Gambar 2. Kontur Orbital d (Huheey et al, 1993) 
 

 

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

memiliki energi yang sama atau setingkat (terdegenerasi).  Adanya muatan negatif 

dari ligan yang berada disekeliling atom pusat mengakibatkan orbital tetap 

terdegenerasi akan tetapi energinya akan meningkat.  Hal ini dikarenakan terdapat 

gaya tolak menolak antara medan negatif dari ligan dengan elektron yang ada 

pada ion logam (Huheey dan 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 dz mengalami kenaikan (Sugiyarto, 
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2012). 

Teori medan kristal memiliki kelebihan yaitu dapat menjelaskan warna pada 

senyawa kompleks yang disebabkan oleh penyerapan energi (foton) sehingga 

terjadi promosi elektron dari energi keadaan dasar ke energi eksitasi.  Pengaruh 

energi stabilisasi terhadap struktur dan pengaruh medan ligan terhadap jarak 

ikatan (Sukardjo, 1989). 

 

 

3. Teori Orbital Molekul 

 

 

Adanya teori ini akan menyempurnakan teori sebelumnya yaitu teori medan 

kristal.  Pada teori medan kristal menyatakan bahwa interaksi antara atom pusat 

dan ligan merupakan interaksi elektrostatik yang mengakibatkan terbentuknya 

ikatan ionik tidak sesuai eksperimen.  Hasil eksperimen menyatakan adanya 

energi yang dilepaskan bila kompleks terbentuk merupakan petunjuk adanya sifat 

ikatan kovalen dalam kompleks.  Ikatan kovalen yang terdapat dalam kompleks 

dapat dijelaskan oleh teori orbital molekul.  Orbital molekul pada molekul-

molekul sederhana, pada orbital molekul kompleks juga terdapat orbital molekul 

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

mampu menjelaskan diagram orbital molekular dengan konfigurasi elektron yang 

membedakan spin tinggi dan spin rendah.  Teori orbital molekul 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-

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 (overlap), hal ini akan mengakibatkan terbentuknya 

orbital molekul bonding dan orbital molekul antibonding.  Orbital d logam t2g 

yakni dxy, dxz, dan dyz merupakan orbital molekul nonbonding yang tidak 

terlibat dalam pembentukan ikatan.  Tiga orbital p membentuk orbital bonding t1u 

dan orbital antibonding t1u
*.  Orbital d2-d2, dan d2 membentuk orbital bonding e1g  

dan orbital antibonding e1g
*.  Sedangkan orbital s membentuk orbital bonding a1g 
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dan orbital antibonding e1g
* (Huheey et al, 1993).  Diagram energi tingkat orbital 

molekul kompleks oktrahedral ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Diagram Orbital Molekul Kompleks Oktahedral (Huheey et al, 1993) 

 

 

C. Sintesis Senyawa Kompleks 
 

 

Sintesis senyawa kompleks dapat dilakukan dengan cara mencampurkan larutan 

ion logam dalam pelarut tertentu dan ligan dalam pelarut tertentu pada suhu 

tertentu pula.  Kompleks dapat disintesis pada suhu ruang dengan pelarut tertentu 

yang dapat melarutkan ion logam dan ligan, baik disertai pemanasan maupun 

tanpa pemanasan pada suhu tertentu.  Pada sintesis senyawa kompleks 

[Co(fen)3](ptt)2 {ptt= 1-fenyl1-1H-tetrazole-5-thiol, Fen= 1,10-Fenantrolin}, 

senyawa kompleks tersebut disintesis dengan cara mencampurkan larutan 1-fenyl-

1H-tetrazole-5-thiol dalam metanol dan larutan logam dalam asetat pada suhu 

kamar dan diaduk selama 2 jam (Bharty et al., 2015). 

 

Contoh senyawa kompleks yang dapat disintesis adalah senyawa kompleks 

[Co(fen)3](I3)2.  Senyawa kompleks [Co(fen)3](I3)2 disintesis dengan cara 
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mencampurkan SnI2 (0,3 mmol, 100 mg), Co(NO3)2.6H2O (0,1 mmol, 29 mg), 

dan 1,10- Fenantrolin (0,3 mmol, 70 mg) kemudian dilarutkan kedalam gelas 

beaker berisi pelarut etanol sebanyak 10 mL.  Campuran yang telah terbentuk 

kemudian dipanaskan pada suhu 433˚K selama 6 jam hingga membentuk kristal 

berwarna oranye-coklat (Terhansy et al., 2005). 

 

Kompleks lain juga dapat dihasilkan dari pencampuran tanpa pemanasan, 

contohnya senyawa kompleks [Co(fen)3](C2Cl3O2)2 disintesis dengan cara 

menambahkan 3 mmol fen kedalam 1 mmol larutan kobalt(II) asam trikloroasetat 

yang telah dilarutkan dalam 20 mL etanol.  Larutan kemudian diaduk dengan 

pengaduk magnetik selama 1 jam dalam suhu kamar. 

 

Setelah beberapa hari akan terbentuk kristal dari larutan kuning senyawa 

kompleks (Li et al., 2011).  Begitu pula sintesis kompleks [Co(fen)3][ReO4]2.H2O 

juga dapat dilakukan tanpa proses pemanasan, yaitu dengan cara melarutkan 0,54 

gram NH4ReO4 dalam 15 mL akuades dan menambahkannya secara perlahan 

disertai pengadukan kedalam campuran 5 mL etanol dan 15 mL air yang 

mengandung 0,42 gram fen dan 0,2 gram CoCl2 (Samah et al., 2010). 

 

 

D. Kompleks Kobalt(II) 
 

 

Kobalt (Co) merupakan unsur logam golongan transisi yang terletak pada 

golongan VIII B dan periode keempat pada tabel sistem periodik unsur.  Kobalt 

memiliki nomor atom 27 dengan massa atom 58,9332 g/mol, berwarna abu-abu 

seperti baja, bersifat sedikit magnetis, dan melebur pada suhu 1490˚C 

(Greenwood et al, 1984).  Logam kobalt mudah larut dalam asam-asam mineral 

encer dan memiliki bilangan oksidasi +2 dan +3 akan tetapi bilangan oksidasi +2 

relatif lebih stabil (Cotton et al, 1988). 

 

Kobalt(II) dengan konfigurasi elektron [Ar]3d7 yang dapat membentuk kompleks.  

Kobalt yang relatif stabil berada sebagai Co(II) ataupun Co(III).  Dalam senyawa 

sederhana, Co(II) lebih stabil daripada Co(III).  Ion- ion Co2+ dan ion terhidrasi 
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[Co(H2O)6]
2+ stabil dalam air.  Kompleks kobalt dimungkinkan dapat terbentuk 

dengan berbagai macam ligan (Soekardjo, 1999). 

Kobalt memiliki konfigurasi elektron [Ar]3d7 4s2 sedangkan pada kobalt(II) 

memiliki konfigurasi elektron [Ar]3d7 4s0 seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. Konfigurasi Elektron Kobalt dan Kobalt(II) 

 

 

Senyawa kompleks kobalt(II) dengan ligan 1,10- Fenantrolin, dengan atom Co 

sebagai atom pusat memiliki bilangan koordinasi 6 dan menghasilkan geomteri 

oktahedral dengan 6 ikatan Co-N.  Cara ligan 1,10- Fenantrolin berikatan dengan 

atom pusat dan membangun geometri oktahedron dalam senyawa kompleks dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

N

N

N N

N

N
M

2+

 

Gambar 5. Bangun Geometri [M(fen)3]
2+ 

 

 

Pada umumnya kompleks Co(II) memiliki nilai spin tinggi.  Bangun geometri 

kompleks Co(II) yang paling umum adalah oktahedral atau tetrahedral, namun 

square planar dan trigonal bipiramid juga banyak dijumpai (Cotton et al., 1995). 
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E. Ligan 

 

 

Istilah ligan pertama kali dikemukakan oleh Alfred Strok (1916) dalam bahasa 

latin “Ligare” yang artinya mengikat atau terjepit (Sugiyarto et al, 2008). Ligan 

didefinisikan sebagai anion atau molekul netral yang memiliki pasangan elektron 

bebas yang dapat didonorkan kepada atom pusat. Dalam senyawa kompleks ligan 

disebut sebagai basa Lewis.  Sifat senyawa kompleks dipengaruhi oleh kuat 

lemahnya suatu ligan (Jolly, 1991) 

 

Ligan-ligan yang berbeda akan menghasilkan kekuatan medan ligan yang berbeda 

pula. Fajans dan Tsuchida berhasil membuat urutan relatif kekuatan beberapa 

ligan, sebagai berikut: 

I-< Br- < S2- < SCN- < Cl- < NO3- < F- < OH- < ox2-~O2 < H2O < NCS < NH3~py< 

en < bipy < Fen < NO2- < CN- < CO (Ox = oksalat, en = etilendiamin, bipy = 

bipiridina dan Fen = Fenantrolin) (Huheey et al, 1993). Urutan ligan-ligan 

berdasarkan kekuatannya tersebut disebut deret spektrokimia (spectrochemical 

series) atau deret Fajans-Tsuchida. 

 

Pada ligan-ligan netral, kemudahan atom donor dalam mendonorkan pasangan 

elektron bebas (PEB) dipengaruhi oleh keelektronegatifannya. Semakin tinggi 

keelektronegatifan atom donor, semakin sulit PEB pada atom donor tersebut 

untuk didonorkan pada atom pusat (Effendy, 2007). 

 

Pada umumnya ligan dapat berupa anion atau molekul netral yang dapat 

mendonorkan pasangan elektron bebas dimilikinya, maka dari itu ligan dibagi 

menjadi tiga jenis, yaitu: 

 

1. Ligan Monodentat 

 

Ligan monodentat merupakan ligan yang mendonorkan satu pasang elektron 

bebas terhadap orbital kosong dari atom pusat. Beberapa contoh dari ligan 

monodentat diantaranya F-, Cl-, Br-, CN-, NH3, H2O, dan OH-. 
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2. Ligan Bidentat 

 

Ligan bidentat merupakan ligan yang mendonorkan dua pasang elektron bebas 

terhadap orbital kosong dari atom pusat.  Beberapa contoh yang dari ligan 

bidentat diantaranya diamin, difosfin, karboksilat, asetilasetonato, dieter, sulfat, 

dan etilendiamin. 

 

3. Ligan Polidentat 

 

Ligan polidentat merupakan ligan yang mendonorkan lebih dari duapasang 

elektron bebas kepada orbital kosong dari atom pusat.  Ligan polidentat terdiri 

dari ligan tridentat yang mendonorkan tiga pasang elektron bebas, contohnya 

dietilentriami; ligan kuadridentat yang mendonorkan empat pasang elektron 

bebas, contohnya ligan basa Schiff yang diturunkan dari asetilasetonato; ligan 

pentadentat yang mendonorkan lima pasang elektron bebas; ligan heksadentat 

yang mendonorkan enam pasang elektron bebas. 

 

 

F. Ligan 1,10- Fenantrolin 

 

 

Ligan 1,10- Fenantrolin (fen) sering dijumpai dalam bentuk monohidratnya, 

dengan rumus molekul C12H8N2.H2O.  Fen merupakan serbuk kristal berwarna 

putih, mempunyai titik leleh antara 98˚C – 100˚C dan massa molekul relatif 

198,23 g/mol.  Fen dapat membentuk molekul anhidratnya pada suhu 117˚C.  Fen 

larut dalam air, benzena, alkhohol, aseton, kloroform (Ueno et.al., 1992).  

Struktur fen dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

NN  
 

Gambar 6. Struktur 1,10- Fenantrolin 
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Fen dapat berikatan dengan logam transisi membentuk senyawa kompleks 

oktahedron [M(fen)3]
2+ seperti yang ditunjukkan Gambar 5, dengan M adalah 

logam-logam transisi periode 4.  Fen dapat berfungsi sebagai ligan bidentat, hal 

ini disebabkan ligan fen merupakan ligan N-heterosiklik yang mempunyai dua 

atom donor N yang terikat pada cincin aromatisnya.  Adanya cincin aromatis yang 

dimiliki oleh ligan tersebut akan meningkatkan kestabilan senyawa kompleks 

yang terbentuk.  Keadaan ini terjadi karena cincin aromatis tersebut mempunyai 

orbital –𝜋 yang masih mampu menerima elektron dari ion pusat sehingga terjadi 

ikatan balik dari ion pusat ke ligan, (M-L) (Dasna, 1993). 

 

 

G. Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 
 

 

Dye-Sensitized-Solar-Cell (DSSC) merupakan sel surya yang mampu mengubah 

energi matahari menjadi energi listrik dengan biaya produksi yang relatif rendah 

dan ramah lingkungan. DSSC sama seperti sel surya pada umumnya, hanya saja 

pada DSSC menggunakan dye sensitizer yang mampu menyerap energi radiasi 

dan menjalani transfer muatan.  Menurut Kalyanasundaram (2010), DSSC 

merupakan suatu sel foto-elektrokimia yang didasarkan pada momen elektron 

yang disebabkan oleh efek dari kombinasi antara energi foton dan reaksi kimia. 

 

DSSC terdiri atas empat komponen penting, yaitu elektroda kerja, dye sensitizer, 

elektroda pembanding,dan semikonduktor.  Rangkaian komponen DSSC 

ditunjukkan seperti pada Gambar 7.  Kaca yang dimaksud pada DSSC merupakan 

badan sel surya, biasanya digunakan kaca flourin doped thin oxide (TiO2).  

Sedangkan lapisan bawahnya adalah lapisan semikonduktor yang memiliki 

peranan penting dalam rangkaian komponen DSSC. Menurut Meidan et al (2016) 

DSSC tersusun atas empat komponen, yaitu elektroda yang dilapisi oleh sensitizer 

yang dapat menyerap energi sel surya; lapisan oksida konduktif yang dapat 

mentransfer muatan dari elektroda; counter electrode yang berfungsi untuk 

mengembalikan muatan eksternal ke dalam sel; lapisan mengandung elektrolit 

yang mengalami reaksi redoks untuk mengurangi energi dari sesitizer. 



17 

 

 
Gambar 7. Komponen DSSC (Gong et al, 2012) 

 

Semikonduktor berfungsi untuk mamberi fasilitasi proses reduksi karenastruktur 

elektronik konduktif yang mengarah sebagai pita konduksi dan pita valensi (Gong 

et al., 2012).  Semikonduktor yang umumnya dipakai adalah TiO2, pita valensi 

menjadi semakin banyak. Hal ini mengakibatkan ruang reaksi fotokatalis dan 

absorpsi oleh pewarna menjadi lebih banyak dan spektrum menjadi lebih lebar. 

 

Lapisan selanjutnya yaitu dye sensitizer yang melekat pada lapisan semikonduktor 

dan memegang peranan penting dalam menangkap energi foton dari sinar 

matahari.  Dye yang digunakan harus mampu melekat secara kuat dengan 

semikonduktor, seperti TiO2 sehingga injeksi elektron ke dalam pita konduksi dari 

TiO2 berjalan efisien.  Syarat lain yang harus dimiliki oleh dye sebagai sensitizer 

pada DSSC adalah dye harus memiliki ikatan terkonjugasi, gugus kromofor, serta 

memiliki panjang gelombang maksimum antara 400-800 nm. 

 

Lapisan berikutnya yaitu elektrolit.  Elektrolit yang umumnya digunakan 

berwujud cair dan meimliki sifat-sifat dengan stabilitas tinggi yang berkaitan 

dengan evaporasi, kebocoran, kemudahan terbakar, dekomposisi dari pewarna, 

dan lain-lain (Sugathan et al., 2015).  Lapisan terakhir yaitu elektroda 

pembanding.  Elektroda pembanding yang digunakan berupa kaca yang dilapisi 

oleh karbon.  Alasan digunakannya karbon sebagai elektroda pembanding yaitu 

karena memiliki kereaktifan tinggi yang menyerupai elektroda platina dan 

memiliki luas permukaan yang tinggi (Kumara et al, 2012). 
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Gambar 8. Prinsip Kerja DSSC (Sastrawan, 2006) 

 

Prinsip kerja dari DSSC dapat dilihat pada Gambar 8.  Prinsip kerja dari DSSC 

merupakan  reaksi dari transfer elektron.  Proses diawali dengan terjadinya eksitasi 

elektron pada molekul dye akibat absorbsi foton.  Elektron tereksitasi dari ground 

state (D) ke excited state (D*) terlihat pada persamaan 1. 

D + e- → D*         (1)  

Elektron dari excited state kemudian terinjeksi menuju TiO2 sehingga 

memungkinkan molekul dye teroksidasi (D+ ).  Dengan adanya donor elektron 

oleh elektrolit (I-) maka molekul dye kembali ke keadaan awalnya (ground state) 

dan mencegah penangkapan kembali elektron oleh dye yang teroksidasi, terlihat 

pada persamaan 2.  

2D+ + 3e- → I3
 - + 2D        (2)  

Setelah mencapai elektroda TCO, elektron mengalir menuju counter-elektroda 

melalui rangkaian eksternal. Dengan adanya katalis pada counter-elektroda, 

elektron diterima oleh elektrolit sehingga hole yang terbentuk pada elektrolit (I3
-), 

akibat donor elektron pada proses sebelumnya, berekombinasi dengan elektron 

membentuk iodide (I- ) terlihat pada persamaan 3.  

I3
- + 2e- → 3I-          (3) 

Selanjutnya iodide digunakan untuk mendonor elektron kepada dye yang 

teroksidasi, sehingga terbentuk siklus transport elektron.  Pada siklus ini terjadi 

konversi langsung dari cahaya matahari menjadi listrik dan siklus ini akan 

berlangsung terus-menerus seperti siklus (Gong et al., 2012). 
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Telah dijelaskan bahwa dye snsitizer pada DSSC merupakan komponen yang 

memiliki peranan penting dalam menangkap energi foton dari sinar matahari.  Dye 

sensitizer yang dapat digunkan pada DSSC adalah senyawa kompleks, salah 

satunya senyawa kompleks dengan ligan 1,10- Fenantrolin. 

 

 

H. Karakterisasi Senyawa Kompleks Co(II) Fenantrolin 

 

 

Senyawa kompleks hasil sintesis selanjutnya dikarakterisasi menggunakan 

spektrofotometer Ultraviolet-Visible (UV/Vis), spektrofotometer Fourier 

Transform Infrared (FTIR), Differential Thermal Analysis- Thermogavimetric 

Analysis (DTA-TGA), Scanning Electron Microscope (SEM), dan Magnetic 

Susceptibility Balance (MSB). 

 

 

1. Magnetic Susceptibility Balance (MSB) 
 

 

Sifat magnetik kompleks dibedakan menjadi dua yaitu sifat paramagnetik dan 

diamagnetik.  Kompleks dengan medan ligan kuat menghasilkan pemisahan 

orbital d yang cukup besar, hal ini menyebabkan elektron cenderung mengisi 

orbital d dengan tingkat energi lebih rendah meskipun harus berpasangan daripada 

mengisi orbital d energi tinggi.  Keadaan ini dinamakan spin rendah yang 

menimbulkan sifat diamagnetik apabila jumlah elektronnya genap.  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 dinamakan spin tinggi (Lee,1994). 

 

Adanya elektron yang tidak berpasangan akan menyebabkan sifat paramagnetik 

pada senyawa kompleks.  Gerakan spin elektron dari orbital d tersebut 

menimbulkan momen magnet permanen yang bergerak searah dengan medan 

magnet luar dan menghasilkan nilai kerentanan magnet (Jolly, 1991). 
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Tabel 2. Faktor Koreksi Diamagnetik Beberapa Ion dan Molekul 

(Sugiyarto, 2012). 

 

Ion/molekul/unsur Koreksi diamagnetik, χL (10-6 cgs) 

Co2+ -12,0 

C -6,00 

F -6,3 

S -15,0 

O -4,61 

C12H8N2 -128 

H2O -13 

 

 

Nilai momen magnetik (μeff) dalam satuan Bohr Magneton (BM) (Sugiyarto, 

2012). Secara teoritis digunakan rumus seperti persamaan 4: 

Xg =
Cbalance  x  l  x  (R−Ro)

109        (4) 

Semua besaran-besaran yang terlibat dalam pengukuran tersebut telah diketahui, 

sehingga Xm dapat dihitung menurut persamaan 5:  

XM = Xg x Mr          (5) 

Selanjutnya nilai momen magnetik (µeff) dihitung menurut persamaan 6:  

μeff = 2,83 √XA x BM         (6) 

Keterangan :  

Mr = Massa molekul relatif sampel  

T = Suhu (K) 

Nilai XM dan Xg pada rumus penentuan besarnya momen magnet dengan 

menggunakan MSB menunjukkan sifat kemagnetannya (Magway, 2005) 

 

 

2. Spektrofotometer Ultraviolet-Visible (Uv-Vis) 

 

 

Spektrofotometer Ultraviolet-Visible (UV-Vis) merupakan instrument yang 

berfungsi untuk mengukur panjang gelombang maksimum dan penentuan struktur 

suatu senyawa.  Penentuan panjang gelombang dan struktur suatu suatu senyawa 

dianalis is dari gugus kromofor yang terdapat dalam molekul yang dianalisis 
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(Owen, 2000).  Sinar Ultraviolet (UV) mempunyai panjang gelombang antara 

200-400 nm, dan sinar tampak (visible) mempunyai panjang gelombang 400-750 

nm.  Spektrofotometer digunakan untuk mengukur besarnya energi yang 

diabsorbsi atau diteruskan.  Sinar radiasi monokromatik akan melewati larutan 

yang mengandung zat yang dapat menyerap sinar radiasi tersebut (Harmita, 2006). 

 

Prinsip dari spektrofotometer UV-Vis adalah penyerapan sinar tampak dengan 

suatu molekul yang dapat menyebabkan terjadinya eksitasi molekul dari tingkat 

energi dasar (ground state) ketingkat energi yang lebih tinggi (excited stated) 

(Owen, 2000).  Kandungan gugus kromofor pada suatu senyawa menjadi salah 

satu syarat untuk suatu senyawa dapat dianalisis menggunakan spektrofotometer.  

Kromofor adalah gugus fungsional yang mengabsorbsi radiasi ultra ungu dan 

sinar tampak, apabila diikat oleh gugus ausokrom.  Hampir semua gugus 

kromofor mempunyai ikatan rangkap berkonjugasi (diena (-C=C-C=C-), dienon (-

C=C-C=O-)), benzena, dan lain-lain.  Ausokrom adalah gugus fungsional yang 

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

 

Panjang gelombang cahaya ultra ungu atau tampak bergantung pada mudahnya 

promosi elektron.  Molekul-molekul yang memerlukan lebih banyak energi untuk 

promosi elektron, akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek.  

Molekul yang memerlukan energi yang lebih sedikit akan menyerap pada panjang 

gelombang yang lebih panjang.  Senyawa yang menyerap cahaya dalam daerah 

tampak (senyawa berwarna) mempunyai elektron yang lebih mudah dipromosikan 

daripada senyawa yang menyerap pada panjang gelombang ultraviolet 

(Supratman, 2010). 

 

Spektrum elektronik ion logam transisi dan kompleks diamati pada daerah UV-

Vis.  Spektrum akan timbul saat elektron berpromosi dari tingkat energi yang 

lebih rendah menuju tingkat energi di atasnya (Lee, 1994).  Transisi elektronik 

yang terjadi pada senyawa kompleks adalah akibat dari pembelahan tingkat energi 

pada orbital-orbital d oleh suatu medan ligan.  Warna senyawa kompleks dapat 

dideteksi dengan mengukur panjang gelombang yang diserap oleh senyawa 

kompleks menggunakan spektrofotometer UV-Vis.  Pada umumnya berbagai 
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warna khas senyawa kompleks disebabkan oleh adanya transisi d-d yang 

mempunyai pita serapan di daerah tampak.  Transisi d-d elektron tereksitasi dari 

suatu orbital d ke orbital d yang lain, misalnya dari orbital t2g ke orbital eg.  

Karena pemisahan energi d-d yang relatif kecil maka intensitas transisi ini relatif 

rendah (Yenita, 2012). 

 

 

3. Spektrofotometer Fourier Transform Infrared (FTIR) 
 

 

Spektrofotometer Fourier Transform Infrared (FTIR) adalah pengembangan dari 

spektrofotometer infrared (IR) yang digunakan untuk analisis senyawa kompleks 

melalui ikatan kovalen koordinasi yang terdapat pada senyawa tersebut dan 

penentuan informasi struktur molekul suatu senyawa organik.  Suatu senyawa 

kompleks, karakterisasi menggunakan spektrofotometer FTIR berfungsi untuk 

menentukan jumlah pasangan elektron bebas (PEB) yang disumbangkan oleh 

ligan terhadap atom pusat dan mengetahui letak ikatan antara logam dan ligan 

pada senyawa kompleks (Rahadjeng, 1997). 

 

Karakterisasi dengan menggunakan FTIR juga dapat bertujuan untuk mengetahui 

jenis-jenis vibrasi antar atom.  FTIR juga digunakan untuk menganalisa senyawa 

organik dan anorganik serta analisa kualitatif dan analisa kuantitatif dengan 

melihat kekuatan absorpsi senyawa pada bilangan gelombang tertentu 

(Hindrayawati, 2010; Mujiyanti et al., 2010). 

 

Prinsip kerja dari spektrofotometer FTIR yaitu apabila suatu senyawa kompleks 

ditembak oleh suatu energi yang berasal dari suatu sinar, maka molekul tersebut 

akan mengalami vibrasi.  Vibrasi ini terjadi karena energi yang berasal dari 

sumber sinar infrared tidak cukup kuat untuk mengalami atomisasi ataupun 

eksitasi elektron pada molekul senyawa yang ditembak, dimana besar vibrasi tiap 

atom atau molekul berbeda tergantung pada atom-atom ataupun kekuatan ikatam 

yang menghubungkan, sehingga dihasilkan frekuensi yang berbeda-beda 

(Griffitths et al,2007). 

 

Penelitian senyawa kompleks dengan menggunakan ion logam Co2+ telah banyak 
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dilakukan.  Senyawa kompleks mempunyai puncak serapan khas pada bilangan 

gelombang 586- 499 cm-1 merupakan stretching vibrasi dari ikatan v(M-N).  

Sedangkan daerah sekitar bilangan gelombang 450 cm-1 merupakan vibrasi v(M-

OH2), dimana M merupakan metal dari logam Cr(III), Mn(II), Co(II) dan Ni(II) 

(Adam, 2016). 

 

 

4. Differential Thermal Analysis-Thermogravimetric Analysis (DTA-TGA) 
 

 

Analisis termal adalah pengukuran sifat fisika dan kimia sebagai fungsi suhu. 

(Skoog et al., 1997).  Dalam prakteknya, analisis termal ini meliputi entalpi, 

kapasitas panas, massa, dan koefisien ekspansi termal. Ada dua teknik utama 

dalam analisis yaitu Thermogravimetric Analyzer (TGA) yang secara otomatis 

mencatat perubahan berat sampel sebagai fungsi suhu atau waktu dan Differential 

Thermal Analyzer (DTA) yang mengukur perbedaan suhu (T) antara sampel dan 

material pembanding inert sebagai fungsi suhu.  DTA mendeteksi perubahan pada 

kandungan panasnya (Susilowati, 2002). 

 

Thermogravimetric Analysis merupakan teknik untuk menganalisis perubahan 

berat suatu sistem bila suhunya berubah dengan laju tertentu.  Perubahan suhu dan 

berat direkam secara bertahap.  Pada DTA, panas yang diabsorpsi dan 

dipancarkan oleh sistem kimia diselidiki dengan mengukur perbedaan suhu antara 

sistem dan senyawa pembanding inert (alumina, aluminium, silikon, karbida, 

gelas), jika suhu keduanya dinaikkan dengan kecepatan yang sama dan konstan 

(Susilowati, 2002). 

 

Prinsip kerja DTA yaitu mengukur perbedaan temperatur antara sampel dan 

referensi yang dihubungkan secara berlawanan dengan termokopel (Harsanti, 

2010).  DTA-TGA meterial dipanaskan dengan suhu tinggi dan akan mengalami 

reaksi dekomposisi.  Reaksi dekomposisi ini terjadi akibat pengaruh efek dari 

spesi lain, rasio ukuran, volume, dan komposisi materi (Hamdila, 2012).   

 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Adam (2016) mengenai dekomposisi 

kompleks Co(II) dengan ligan 8-kloroteofilin ditunjukkan pada Gambar 9.  TGA 
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pada dekomposisi kompleks Co(II) dengan ligan 8-kloroteofilin diperoleh lima 

tahap penurunan.  Dekomposisi yang diperoleh berdasarkan kenaikan suhu 

termogravimetri, hal ini mendefinisikan molekul yang berbeda beda mempunyai 

dekomposisi pada suhu yang berbeda-beda sesuai dengan ikatannya.  Hasil dari 

dekomposisi kemudian dicocokkan dengan struktur dari kompleks Co(II) dengan 

ligan 8-kloroteofilin secara teori.  Tahap dekomposisi kompleks Co(II) dengan 

ligan 8-kloroteofilin ditunjukkan pada Tabel 3. 

 

 
Gambar 9. TGA Kompleks Co(II) dengan Ligan 8-Kloroteofilin 

(Adam, 2016) 

 

Tabel 3. Dekomposisi Kompleks Co(II) dengan Ligan 8-Kloroteofilin 

(Adam, 2016) 
 

Tahap 
Suhu TGA 

(˚C) 

Dekomposisi Massa 

%TG 
Spesies yang 

Terdekomposisi 
Hasil Tahap 

I 30-195 12,04 12,50 4H2O 

II 195-330 15,30 15,27 
H2O + N2 + 1

2
 N2 

III 330-438 22,94 22,12 
3C2H2 + 1

2
 N2 + 

1

2
 Cl2 

IV 438-572 36,20 37,08 Ctp- 

Residu >600 13,52 13,01 CoO 
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5. Scanning Electron Microscopy (SEM) 
 

 

Scanning electron microscope merupakan jenis mikroskop elektron yang dapat 

menampilkan gambaran permukaan dan rincian suatu spesimen dengan resolusi 

yang tinggi (Hamouda et al, 2012).  Prinsip kerja SEM yaitu berkas elektron 

dilewatkan pada permukaan sampel dan disinkronkan dengan berkas sinar dari 

tabung katoda. 

 

Pancaran elektron tersebut menghasilkan sinyal yang memodulasi berkas sehingga 

menghasilkan gambar.  Karakterisasi SEM digunakan untuk mengetahui 

morfologi permukaan suatu sampel padat. Sedangkan Energy Dispersive X-Ray 

merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui komposisi unsur tanpa 

meleburkan sampel (Prasetyoko et al., 2016). 

 

SEM dipahami sebagai teknik yang sesuai yang diterima dan diakui oleh 

komunitas peneliti material dunia, ini ditandai dengan diberikannya penghargaan 

Nobel terhadap para penemunya, Ernst Ruska dan Max Knoll. Identifikasi struktur 

mikro lapisan oksida dengan menggunakan SEM dilakukan dengan teknik dan 

pembentukan image pada alat ini merupakan proses fisika yang merupakan 

interaksi korpuskular antara elektron sumber dengan atom pada bahan. SEM harus 

dioperasikan dengan pengaturan parameter elektron seperti high voltage, spot size, 

bias dan beam current juga parameter optik seperti kontras, fokus dan 

astigmatismus yang tepat sehingga diperoleh hasil gambar yang optimal secara 

ilmiah dan tidak memberikan interpretasi ganda.  Proses pengambilan gambar dan 

analisis kimia dengan SEM sangatlah dipengaruhi oleh jenis sampel (Agus et al, 

2015). 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat 
 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 

2021 di Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik, Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.  Karakterisasi 

senyawa kompleks Co(II) Fenantrolin menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

dilakukan di Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik, Jurusan Kimia, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, spektrofotometer 

FTIR di Institut Teknologi Bandung, DTA-TGA dilakukan di Cipta Mikro 

Material (CMM) Serpong, SEM dilakukan Laboratorium Kimia Institut Teknologi 

Bandung (ITB), dan MSB di Laboratorium Kimia Anorganik Institut Teknologi 

Bandung (ITB). 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

1. Alat 
 

 

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

50 mL, gelas ukur 25 mL, erlenmeyer, labu ukur 10 mL, pipet volumetri 2 mL, 

pipet tetes, spatula, corong gelas, desikator, batang pengaduk, kaca arloji, satu set 

peralatan refluks, pompa vakum, neraca analitik merek AND, mortar dan alu, 

termometer 100˚C, magnetic stirrer merek Stuart, hot plate merek Behr Labor-

Technique, multimeter digital merek Zotek ZT111, instrumen spektrofotometer 

UV-Vis Agilent Cary 50, spektrofotometer FTIR Agilent Cary 660, DTA-TGA 

Shimadzu TGA Q 50, SEM tipe JEOL-JSM-6510LA, dan MSB Sherwood 
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Scientific. 

 

2. Bahan 
 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kobalt(II) klorida 

heksahidrat (CoCl2.6H2O) p.a Merck, C12H8N2 (fen) , etanol p.a, akuabides, 

titanium dioksida (TiO2), polietilena glikol (PEG), kalium iodida (KI), iodin (I2), 

kaca indium tin oxide (ITO), solasi scotch tape, kertas saring whattman 42, dan 

aluminium foil, lilin, dan korek api. 

 

 

C. Metode Penelitian 
 

 

1. Sintesis Senyawa Kompleks 
 

 

Sintesis senyawa kompleks Co(II) Fenantrolin dilakukan mengacu pada jurnal 

Yosi, et al (2012).  Senyawa kompleks Co(II) Fenantrolin disintesis dengan cara 

mencampurkan ion logam Co
2+ dan ligan fen dengan perbandingan mol (1 : 3). 

Sebanyak 0,237 gram (1 mmol) CoCl2.6H2O dilarutkan kedalam 5 mL etanol 

dalam erlenmeyer, kemudian larutan yang terbentuk dicampurkan dengan 0,540 

gram (3 mmol) ligan fen yang telah dilarutkan dalam 5 mL etanol dan 

dicampurkan dalam gelas kimia 50 mL.  Campuran yag terbentuk kemudian 

diaduk hingga homogen menggunakan magnetic stirrer sambil direfluks selama 2 

jam pada suhu 78˚C menggunakan hot plate.  Campuran yang telah direfluks 

selanjutnya didinginkan, untuk mempercepat pembentukan endapan.  Campuran 

yang telah didinginkan ditutup dengan aluminium foil dan didiamkan didalam 

desikator sampai terbentuk endapan secara maksimal.  Setelah terbentuk endapan 

secara maksimal, kemudian endapan disaring, dicuci dengan akuabides dingin dan 

dikeringkan kembali didalam desikator hingga terbentuk kristal. Kristal kompleks 

Co(II) Fenantrolin yang terbentuk, kemudian ditimbang menggunakan neraca 

analitik hingga diperoleh berat konstan. 
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2. Karakterisasi Senyawa Kompleks 
 

 

a. Magnetic Susceptibility Balance (MSB) 
 

 

Pengukuran momen magnetik dilakukan dengan menggunakan timbangan 

magnetik model Gouy atau Magnetic Susceptibility Balance (MSB) Auto 

Sherwood Scientific.  Pengukuran momen magnetik dilakukan pada suhu ruangan 

(T).  Alat MSB ditempatkan diatas permukaan yang datar dan alat ukur 

sedemikian rupa sehingga petunjuk R menampilkan nilai 0. 

 

Tombol on pada alat MSB ditekan dan alat di diambkan dalam keadaan nyala 

selama 10 menit. Tabung kosong dan kering ditimbang dalam satuan gram dengan 

neraca analitik dan dilakukan pengukuran kerentanan magnet dinyatakan sebagai 

Ro.  Kemudian padatan sampel senyawa kompleks Co(II) Fenantrolin dimasukkan 

ke dalam tabung Gouy dengan ketinggian 1,5 – 2 cm.  Tabung Gouy yang telah 

diisi sampel kompleks Co(II) Fenantrolin dimasukkan ke dalam alat MSB untuk 

diukur momen magnetik (R) dan fen dicatat tinggi sampel kompleks Co(II) 

Fenantrolin.  Setelah diperoleh hasil pengukuran, tabung berisi sampel kompleks 

Co(II) Fenantrolin ditimbang dengan neraca analitik (M) dan memasukkan data 

berat sampel yang ada dalam tabung Gouy. 

 

b. Spektrofotometer Ultraviolet Visible (Uv-Vis) 
 

 

Karakterisasi menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dilakukan untuk mengukur 

panjang gelombang maksimum kompleks Co(II) Fenantrolin.  Langkah-langkah 

mengkarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis adalah sebagai berikut: 

1. Disiapkan masing-masing larutan standar dari kompleks Co(II) Fenantrolin 

yang diisi pada kuvet. 

2. Disiapkan masing-masing larutan blanko etanol untuk kompleks Co(II) 

Fenantrolin yang diisi pada kuvet. Diukur pada panjang gelombang 200-600 

nm untuk kompleks Co(II) Fenantrolin kemudian dilakukan pengukuran 

terhadap larutan blanko. 

3. Ditentungan panjang gelombang maksimum dari senyawa Co(II) Fenantrolin. 
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c. Spektrofotometer Fourier Transform Infra Red (FTIR) 
 

 

Karakterisasi menggunakan dengan spektrofotometer inframerah dilakukan untuk 

mengidentifikasi gugus-gugus fungsional didalam kompleks Co(II) Fenantrolin 

hasil sintesis.  Pada penelitian ini pengukuran dilakukan pada daerah radiasi 400-

4000 cm-1.  Karakterisasi menggunakan spektrofotometer IR dengan sampel 

padatan dapat dilakukan dengan metoda pelet KBR : 

 

Campurkan sampel padat 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 kompleks Co(II) Fenantrolin. 

 

 

d. Differential Thermal Analysis – Thermogravimetry Analysis (DTA-TGA) 
 

 

Analisa termal dapat didefinisikan sebagai pengukuran sifat-sifat fisik dan kimia 

material sebagai fungsi dari suhu. Dua jenis teknik analisa termal yang utama 

adalah analisa termogravimetrik (TGA), yang secara otomatis merekam 

perubahan berat sampel sebagai fungsi dari suhu maupun waktu, dan analisa 

diferensial termal (DTA) yang mengukur perbedaan suhu (T), antara sampel 

dengan material referen yang inert sebagai fungsi dari suhu. Langkah- langkah 

yang dilakukan dalam metoda DTA dan TGA adalah : 

 

1. Sampel kompleks Co(II) Fenantrolin diletakkan dalam pan dan ditutup 

menggunakan stainless stell menggunakan alat crimp. 

2. Meletakkan sampel pembanding pada plat kaca. 

3. Selanjutnya mengalirkan gas nitrogen dan mengatur kenaikan suhu sebesar 

10˚C/menit. Pengukuran dilakukan dari suhu 50̊ C sampai dengan suhu 500˚C. 

 

 

e. Analisis Scanning Electron Microscopy (MSB) 
 

 

Karakterisasi dengan menggunakan SEM untuk mengetahui morfologi masing-
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masing kompleks.  Sampel berupa serbuk ditempelkan pada sample holder yang 

terbuat dari karbon berperekat.  Kemudian sampel kompleks Co(II) Fenantrolin 

dilapisi dengan Au dan diletakkan pada plat sampel alat SEM tipe JEOL-JSM- 

6510LA dan direkatkan dengan isolasi penghantar listrik.  Setelah itu sampel 

diamati dengan perbesaran 1.000x, 2.000x, dan 3.000x.  Pengamatan ukuran 

kompleks disesuaikan dengan morfologinya dan dilakukan pada beberapa gambar 

yang mewakili. 

 
 

3. Fabrikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 
 

 

a. Pembuatan TiO2 

 

 

Pembuatan pasta TiO2 mengacu kepada Risyda (2019).  Pasta TiO2 dibuat dari 0,5 

gram 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 0,25 gram senyawa kompleks Co(II) 

Fenantrolin kemudian distirer selama 15 menit hingga hingga zat warna merata 

dan menghasilkan pasta TiO2 yang optimal.  Kemudian campuran pasta TiO2 dan 

senyawa kompleks Co(II) Fenantrolin disimpan dalam botol tertutup untuk 

digunakan. 

 

 

b. Preparasi Larutan Elektrolit 
 

 

Preparasi elektrolit semipadat (elektrolit gel polimer) mengacu kepada 

Pancaningtyas dan Akhlus (2010).  Preparasi elektrolit dilakukan pada konsentrasi 

PEG 0,1 M. 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.  Pada gelas kimia lain, dimasukkan sebanyak 0,076 gram I2 dan 6 mL 

asetonitril, lalu diaduk hingga homogen.  Larutan pada kedua gelas tersebut 

dicampur dan diaduk hingga homogen.  Sebanyak 2,4 gram PEG dimasukkan 

dalam larutan elektrolit yang telah dibuat, dan diaduk hingga membentuk gel. 
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c. Preparasi Elektroda Pembanding Jelaga 
 

 

Preparasi elektroda pembanding mengacu kepada Umami (2019).  Preparasi 

elektroda pembanding dilakukan pada sisi konduktif kaca ITO dengan jelaga api 

lilin.  Kaca ITO dicuci menggunakan alkohol, lalu dikeringkan.  Kaca tersebut 

kemudian dites menggunakan multimeter digital untuk mengetahui sisi 

konduktifnya.  Sisi konduktif kaca ITO ditutup dengan scotch tape pada bagian 

pinggirnya hingga menyisakan ukuran 1 x 1 cm.  Kemudian dibakar 

menggunakan lilin sebagai sumber jelaga api ke kaca ITO pada bagian 

konduktifnya sampai terbentuk lapisan karbon (Chadijah et al., 2016). 

 

 

d. Perakitan DSSC 
 

 

Langkah pertama adalah perakitan sel surya adalah memperisapkan kaca ITO 

yang telah dibersihkan.  Pada kaca ITO yang berukuran 2 x 2 cm dibentuk area 

tempat campuran TiO2 dengan kompleks Co(II) Fenantrolin dideposisikan dengan 

bantuan selotip pada bagian kaca yang konduktif sehingga terbentuk area sebesar 

1 x 1 cm.  Pasta campuran TiO2 dengan kompleks Co(II) Fenantrolin 

dideposisikan di atas area yang telah dibuat pada kaca konduktif dengan bantuan 

batang pengaduk untuk meratakan pasta.  Kemudian lapisan dikeringkan selama 

10 menit dan di-furnace pada suhu sekitar 200ºC selama 10 menit. 

 

Elektrolit gel polimer yang telah terbentuk diteteskan diatas permukaan kaca yang 

terdapat cmpuran pasta TiO2 dengan kompleks Co(II) Fenantrolin.  Pada kaca 

diteteskan larutan gel elektrolit 0,1 M, lalu kaca ditutup dengan elektroda lawan 

(counter electrode) sehingga membentuk struktur sandwich.  Agar struktur selnya 

mantap dijepit dengan klip pada kedua sisi.  Sel surya yang telah dirangkai 

dilakukan pengujian tegangan dan kuat arus menggunakan multimeter digital 

merk Zotek ZT111.  Sumber cahaya yang digunakan yaitu cahaya matahari 

langsung pada saat penyinaran cerah. 

 



 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

 

1. Sintesis kompleks [Co(fen)3]Cl2.5H2O menghasilkan padatan kristalin 

berwarna oranye sebanyak 0,552 gram dengan rendemen 72,6%. 

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

FTIR, DTA-TGA dan SEM menunjukkan telah terbentuk senyawa kompleks 

[Co(fen)3]Cl2.5H2O. 

3. Efisiensi (ƞ) hasil pengukuran DSSC menggunakan elektrolit PEG 0.1 M 

sebesar 0,398% dengan tegangan 398,7 mV dan kuat arus 1,0 mA. 

 

 

B. Saran  
 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka pada penelitian selanjutnya 

disarakan: 

1. Dilakukan pengukuran DSSC dengan rangkaian alat yang lebih lengkap 

untuk mendapatkan data yang lebih baik. 
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