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

rhodamine B menggunakan perbandingan mol 1:3 dengan merefluks campuran 

logam dan ligan pada suhu 78 C menggunakan pelarut etanol.  Hasil dari sintesis 

diperoleh padatan senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B berwarna ungu dengan 

berat 1,2 gram dan rendemen sebesar 75,94%.  Senyawa kompleks Mn(II)-

rhodamine B hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

untuk melihat pergeseran dari panjang gelombang maksimum yang terbentuk, FTIR 

untuk mengetahui adanya gugus fungsi khas dari ikatan kompleks, dan MSB untuk 

mengetahui besarnya nilai momen magnet kompleks.  Hasil karakterisasi dari 

spektrofotometer UV-Vis menunjukkan telah terjadi pergeseran hipsokromik yang 

ditandai dengan bergesernya panjang gelombang ligan 554 nm ke panjang 

gelombang maksimum kompleks hasil sintesis 548 nm.  Data hasil karakterisasi 

FTIR menunjukkan kompleks Mn(II)-rhodamine B telah terbentuk berdasarkan 

adanya gugus fungsi khas dari ikatan koordinasi kompleks dengan bilangan 

gelombang 362,62 cm-1 untuk Mn-O dan 476,42 cm-1 untuk Mn-N.  Karakterisasi 

menggunakan MSB menunjukkan senyawa kompleks hasil sintesis memiliki nilai 

momen magnetik sebesar 6,0 Bohr Magneton (BM) yang bersifat paramagnetik 

spin tinggi.  Senyawa kompleks hasil sintesis diaplikasikan sebagai dye sensitizer 

pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) dengan dilakukan pengujian terhadap 

DSSC yang menghasilkan nilai efisiensi sebesar 0,56% pada tegangan maksimum 

(Vmax) sebesar 282,8 mV dan kuat arus maksimum (Imax) sebesar 2,0 mA. 

 

Kata kunci: Mangan(II), Rhodamine B, Senyawa Kompleks, Sensitizer, Dye  

                   Sensitized Solar Cell (DSSC). 



 
 

ABSTRACT 

 

SYNTHESIS AND APPLICATION OF MANGANESE(II)-RHODAMINE B 

COMPLEX COMPOUND AS DYE SENSITIZER 

IN DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) 
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The synthesis of complex compounds with Mn(II) metal ions and rhodamine B 

ligands has been carried out using a ratio of moles 1:3 by refluxing a mixture of 

metals and ligands at a temperature of 78 C using ethanol as a solvent.  The results 

of the synthesis obtained a purple solid complex compound Mn(II)-rhodamine B 

with a weight of 1,2 grams and a yield of 75,94%.  The synthesized Mn(II)-

rhodamine B complex compound was characterized using a UV-Vis 

spectrophotometer to see the shift of the maximum wavelength formed, FTIR to 

determine the presence of a typical functional group from complex bonds, and MSB 

to determine the value of the magnetic moment of the complex.  The results of the 

UV-Vis spectrophotometer characterization showed that there has been a 

hypsochromic shift characterized by a shifting ligand wavelength of 554 nm to the 

maximum wavelength of the synthesized complex of 548 nm.  The FTIR 

characterization data showed that Mn(II)-rhodamine B complex has been formed 

based on the presence of a typical functional group from the complex coordination 

bonds with wave numbers of 362,62 cm-1 for Mn-O and 476,42 cm-1 for Mn-N.  

Characterization using MSB showed the synthesized complex compound had a 

magnetic moment value of 6,0 Bohr Magneton (BM) which was paramagnetic with 

high spin.  The synthesized complex compound was applied as a dye sensitizer in 

Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) by testing the DSSC which produces an 

efficiency value of 0,56% at a maximum voltage (Vmax) of 282,8 mV and maximum 

current strength (Imax) of 2,0 mA. 

 

Key word: Manganese(II), Rhodamine B, Complex Compound, Sensitizer, Dye  

                  Sensitized Solar Cell (DSSC).
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada era digital ini, kebutuhan manusia terhadap konsumsi energi listrik di 

Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat.  Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT) (2021), menyatakan bahwa tingkat kebutuhan energi listrik di 

Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan pada tahun 2019-2050 dengan 

laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,7% per tahun.  Sementara sumber energi 

listrik utama saat ini masih berbasis bahan bakar fosil dengan jumlah produksi 

sekitar 66-80%, sehingga diperlukan penerapan energi baru terbarukan pada 

pembangkit listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil 

yang pada dasarnya akan habis apabila digunakan secara berkelanjutan.  Hal ini 

mendorong adanya perhatian besar dari masyarakat global untuk melakukan 

upaya dalam hal berinovasi dan mencari sumber energi alternatif lain yang 

terbarukan.  Salah satu sumber energi alternatif terbarukan tersebut adalah energi 

yang berasal dari pancaran sinar matahari. 

 

Energi dari pancaran sinar matahari berpotensi sebagai sumber energi alternatif 

terbarukan, dikarenakan energi tersebut bersifat ramah lingkungan dan dapat 

diperbaharui.  Menurut Pratama (2019), pancaran atau radiasi dari sinar matahari 

yang dapat diteruskan ke permukaan bumi adalah sebesar 45% dan selebihnya 

sebanyak 5% dari radiasi energi matahari tersebut dipantulkan kembali oleh 

permukaan bumi dalam bentuk gelombang panjang radiasi inframerah.  Energi 

radiasi matahari tersebut dapat dikonversi menjadi energi listrik dalam bentuk 

radiasi gelombang elektromagnetik dari yang dipancarkan dengan terdiri dari 

spektrum cahaya tampak dengan panjang gelombang 0,35-0,75 µm sebanyak 



2 
 

 
 

46% serta sisanya berupa spektrum cahaya yang tak tampak (sinar ultraviolet) 

dengan panjang gelombang 0,75 µm dan sinar inframerah (Rusmaryadi et al., 

2018).  Berdasarkan letaknya, Indonesia sendiri merupakan sebuah negara tropis 

yang berada di wilayah garis khatulistiwa dengan disinari oleh cahaya matahari 

selama 6-8 jam per harinya, sehingga Indonesia menerima panas matahari lebih 

banyak dibandingkan dengan negara lain (Yuliananda et al., 2015; Kurniawan et 

al., 2021).  Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia memiliki potensi energi 

yang cukup tinggi untuk dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya 

sebagai sumber energi alternatif terbarukan yang berbasis pada energi dari sinar 

matahari (sel surya). 

 

Seiring dengan perkembangan terkait teknologi pembangkit listrik berbasis sel 

surya (solar cell), telah banyak dilakukan penelitian terhadap sel surya 

berdasarkan bahan pembuatannya, diantaranya meliputi sel surya yang dibuat dari 

silikon tunggal dan multikristal, sel surya tipe lapis tipis (thin film), dan sel surya 

yang berbasis pada zat warna (DSSC) (Adam et al., 2019).  Terkait hal tersebut, 

Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) atau sel surya berbasis pewarna sensitizer 

(SSPT) yang diperkenalkan oleh Grätzel pada tahun 1991 atau sering disebut juga 

sebagai sel Grätzel, tergolong ke dalam salah satu perkembangan teknologi sel 

surya yang menarik dengan menghasilkan efisiensi sebesar 7,1-7,9% 

(Wahyuningsih et al., 2020).  Menurut Daniswara et al. (2020), keunggulan dari 

penggunaan DSSC adalah biaya produksinya diprediksi relatif rendah dengan 

efisiensi yang terus berkembang menjadikan DSSC sebagai salah satu pembangkit 

energi listrik yang potensial. 

 

DSSC sendiri tersusun atas beberapa komponen, meliputi semikonduktor, 

elektroda pembanding, zat warna (dye), dan polimer elektrolit sebagai media 

dalam penghantar elektron (Liyana et al., 2021).  Menurut Sova and Setiarso 

(2021), dye pada DSSC berperan penting sebagai penyerap energi dari sinar 

matahari dan mengirimkan elektron ke pita konduksi semikonduktor, yang secara 

signifikan dapat mempengaruhi keefektifan DSSC.  Dye yang digunakan sebagai 

sensitizer sejauh ini dapat berupa dye anorganik (sintetis) seperti kompleks 
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rutenium dan dye organik (alami).  Meskipun kompleks rutenium telah digunakan 

sebagai dye sintetis yang umum pada DSSC dengan menghasilkan stabilitas yang 

luar biasa dan efisiensi yang relatif tinggi yaitu sebesar 11%, akan tetapi dari segi 

ketersediaan dan biaya yang mahal menyebabkan kompleks rutenium cukup sulit 

untuk disintesis sehingga membuat adanya alternatif lain sebagai pengganti dari 

dye jenis kompleks rutenium ini (Shalini et al., 2015; Manurung et al., 2021). 

 

Pada penelitian ini akan dilakukan sintesis senyawa kompleks dari bahan yang 

tergolong mudah didapat, yaitu dari logam mangan (Mn) dan ligan rhodamine B.  

Logam Mn dipilih karena memiliki sifat luminesensi yang menyebabkan 

terjadinya efisiensi cahaya, dimana reaksi transfer energi dan elektronnya 

menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi.  Disisi lain, Mn jumlahnya melimpah 

di alam, bersifat tidak beracun, dan jauh lebih murah dibandingkan dengan logam 

lain seperti iridium sehingga kompleks Mn berpotensi untuk dapat mengubah 

serta menjadikan sinar matahari menjadi suatu energi dalam bentuk lain (Herr et 

al,, 2021).  Senyawa kompleks dengan logam Mn seperti Mn(II)-naphthol blue 

black terbukti dapat meningkatkan efisiensi senyawa kompleks sebagai dye 

sensitizer dalam DSSC dengan nilai efisiensi 7,68% (Dina, 2015).  Dengan alasan 

tersebut, dilakukan adanya pembaharuan terhadap DSSC menggunakan senyawa 

kompleks dari logam Mn dan ligan rhodamine B sebagai dye sensitizer pada 

penelitian ini sehingga menghasilkan kompleks dengan kebaruan yang tinggi. 

 

Ligan rhodamine B sendiri dipilih sebagai dye karena berdasarkan sifat kimianya 

sebagai ligan, rhodamine B tidak mudah terdegradasi, terdapat ikatan rangkap 

terkonjugasi, cincin aromatiknya merupakan gugus kromofor, dan memiliki 

panjang gelombang maksimum lebih dari 500 nm (Setyawati et al., 2015).  Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Kotteswaran et al. (2017), dimana dye yang 

digunakan sebagai sensitizer harus memiliki kemampuan daya serapan dengan 

rentang panjang gelombang sinar tampak yaitu 400-800 nm.  Selain itu, penelitian 

sebelumnya telah membuktikan bahwa dye sensitizer dari kompleks Fe(II)-

rhodamine B memiliki nilai efisiensi DSSC cukup besar yaitu 2,03% (Alivi, 

2014).  Menurut Sibarani et al. (2016), ligan rhodamine B sendiri merupakan 



4 
 

 
 

salah satu dye yang sering digunakan dalam industri tekstil, dikarenakan dari segi 

harganya yang terjangkau dan mudah diperoleh sehingga dipilih rhodamine B 

sebagai ligan yang akan disintesis dengan logam Mn menjadi kompleks Mn(II)-

rhodamine B pada penelitian ini. 

 

Dalam penelitian ini, senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B akan disintesis 

dengan metode kondensasi refluks.  Kompleks Mn(II)-rhodamine B hasil sintesis 

dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis (Ultraviolet-Visible) untuk 

menentukan panjang gelombang maksimum daerah serapan ikatan antar atom 

berdasarkan tingkat energinya, FTIR (Fourier Transform Infrared) untuk 

mengetahui gugus fungsi yang terbentuk, dan MSB (Magnetic Susceptibility 

Balance) untuk melihat sifat kemagnetan kompleks.  Selain itu, kompleks Mn(II)-

rhodamine B hasil sintesis diaplikasikan sebagai sensitizer pada Dye Sensitized 

Solar Cell (DSSC) untuk menentukan nilai tegangan maksimum (mV), kuat arus 

maksimum (mA), dan efisiensinya dalam persen. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B dari hasil sintesis 

menggunakan metode kondensasi refluks. 

2. Memperoleh panjang gelombang maksimum, mengetahui adanya gugus fungsi 

khas yang terbentuk, dan melihat sifat kemagnetan Mn(II)-rhodamine B hasil 

sintesis menggunakan spektrofotometer UV-Vis, FTIR, dan MSB. 

3. Mengaplikasikan serta menguji kompleks Mn(II)-rhodamine B hasil sintesis 

sebagai sensitizer pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) untuk mendapatkan 

nilai tegangan maksimum (mV), kuat arus maksimum (mA), dan efisiensi 

DSSC (%). 

 



5 
 

 
 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah memperoleh senyawa kompleks Mn(II)-

rhodamine B yang dapat digunakan sebagai sensitizer pada Dye Sensitized Solar 

Cell (DSSC) untuk memberikan kontribusi dalam rangka mengatasi krisis energi 

melalui solar cell sebagai sumber energi terbarukan yang menggantikan bahan 

bakar fosil, serta memberi rujukan tambahan terhadap material baru sebagai 

pembelajaran pada kimia kompleks yang menggantikan bahan alam.



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sintesis Senyawa Kompleks 

 

Suatu senyawa kompleks terbentuk melalui adanya reaksi pembentukan kompleks 

dengan terjadinya ikatan kovalen koordinasi antara kation (logam) dengan 

beberapa molekul netral atau anion (ligan).  Terjadinya ikatan kovalen koordinasi 

dikarenakan terdapatnya donasi atau pemberian pasangan elektron dari ligan 

sebagai gugus pengeliling atau pendonor elektron kepada logam sebagai ion pusat 

atau akseptor pasangan elektron untuk mengisi orbital kosong (umumnya orbital 

d) yang belum terisi penuh oleh elektron dalam ion pusat (Hermawati et al., 

2016).  Akibat dari terdapatnya orbital kosong tersebut, maka akan memberikan 

sifat pada senyawa kompleks yaitu senyawa kompleks merupakan senyawa 

berwarna (baik dalam bentuk padat atau larutan) dan bersifat paramagnetik 

(Sudjana et al., 2002). 

 

Berdasarkan penelitian Fathiana and Onggo (2005), senyawa kompleks dari 

garam besi(II) dengan ligan 3,6-di-2-piridil-1,2,4,5-tetrazin (DPTz) hasil sintesis 

merupakan suatu kompleks yang menghasilkan warna biru tua dengan rendemen 

masing-masing 51% dan 62%, serta dari segi kemagnetan juga menunjukkan 

kompleks tersebut bersifat paramagnetik dengan nilai momen magnet sekitar 5 

BM.  Hasil yang ditunjukkan berdasarkan penelitian tersebut sesuai dengan 

pernyataan dari sifat umum dimiliki oleh suatu senyawa kompleks.  Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka akan dilakukan sintesis senyawa kompleks 

menggunakan logam mangan (Mn) dan ligan rhodamine B pada penelitian ini 

sebagai bentuk inovasi baru dalam pembentukan senyawa kompleks. 
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2.1.1 Senyawa Kompleks Ion Logam Mangan (Mn) 

 

Mangan (Mn) merupakan salah satu unsur logam dengan mineralnya berwarna 

kelabu-kemerahan seperti ditunjukkan pada Gambar 1 yang termasuk ke dalam 

golongan VII dalam sistem periodik unsur.  Ditinjau dari sifatnya, mangan 

memiliki berat atom sebesar 54,93 g.mol-1 dengan titik lebur 1247 C dan titik 

didih 2032 C.  Keberadaan mangan di alam jarang sekali ditemui dalam keadaan 

unsur, melainkan dalam keadaan senyawa dengan berbagai macam valensi (Engge 

and Hendrajaya, 2016; Said, 2005; Seran, 2017).  Mangan memiliki beberapa 

tingkat bilangan oksidasi yaitu +2, +3, +4, +6, dan +7, dimana tingkat oksidasi 

paling stabil berada pada bilangan oksidasi antara +2 dan +4 (Li et al., 2010).  

Disamping itu, mangan juga memiliki kegunaan yang sangat luas baik dalam segi 

tujuan untuk metalurgi terutama dalam hal pembuatan logam maupun untuk 

tujuan nonmetalurgi seperti untuk produksi baterai, kimia, keramik, dan 

sebagainya (Ansori, 2010). 

 

Gambar 1. Contoh-contoh mineral Mn: (a) pyrolusite; (b) braunite; 

   (c) psilomelanedan; (d) rhodocrosite (Engge and 

   Hendrajaya, 2016) 

 

Salah satu bentuk kegunaan lain dari mangan yaitu ditunjukkan dengan 

pernyataan Dharmayanti and Martak (2015), telah dilakukan sintesis kompleks 

mangan (Mn) dengan ligan 2(4-nitrofenil)-4,5-difenil-1H-imidazol menggunakan 

logam Mn(II), dikarenakan Mn(II) sendiri bersifat lebih reaktif dibandingkan 

dengan unsur satu periodenya sehingga Mn(II) dapat terstabilkan dengan baik 

oleh ligan pasangannya dan kedepannya kompleks hasil sintesis tersebut dapat 
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diaplikasikan dalam bidang farmakologi.  Oleh karena itu, reaktivitas dari logam 

dan ligan dapat mempengaruhi reaktivitas dari senyawa kompleks yang terbentuk.  

Berdasarkan penelitian Dina (2015) juga membuktikan bahwa sintesis kompleks 

Mn(II) dengan ligan naphthol blue black menghasilkan kompleks yang baik 

dengan ditunjukkan kompleks tersebut bersifat paramagnetik yang menghasilkan 

nilai momen magnet sebesar 5,90 BM, serta berdasarkan uji daya hantar listriknya 

menunjukkan kompleks tersebut merupakan kompleks ionik. 

 

2.1.2 Senyawa Kompleks Ligan Rhodamine B 

 

Rhodamine B merupakan salah satu bentuk zat warna sintetis yang umum 

dikonsumsi oleh masyarakat maupun dalam skala industri, terutama dalam 

industri terkait keperluan industri tekstil dikarenakan dari segi tingkat 

stabilitasnya yang baik sebagai bahan pewarna laser, serta harganya yang 

terjangkau dan mudah diperoleh.  Selain itu, rhodamine B juga banyak digunakan 

dalam industri besar seperti industri kertas dikarenakan menghasilkan warna 

kertas yang menarik.  Rhodamine B memiliki rumus molekul C28H31N2O3Cl 

dengan berat molekul sebesar 479,02 g.mol-1.  Selain itu, rhodamine B sendiri 

sangat larut dalam pelarut air sebagai pelarut anorganik dan juga larut dalam 

pelarut organik.  Senyawa rhodamine B ini berbentuk padatan serbuk dengan 

beberapa spesifikasi warna yaitu berwarna kehijauan, berwarna merah keunguan 

ketika larut dalam konsentrasi tinggi, dan berwarna merah terang ketika larut 

dalam konsentrasi rendah.  Berikut ditunjukkan struktur molekul rhodamine B 

pada Gambar 2 dibawah ini (Arief et al., 2007; Sibarani et al., 2016; Barka et al., 

2008). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur molekul rhodamine B (Barka et al., 2008) 
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Senyawa rhodamine B juga memiliki kegunaan terkait aplikasinya dalam bidang 

lain, seperti berdasarkan penelitian Dewi (2019) telah berhasil dilakukan sintesis 

kompleks [(HgI4)
2-][Rhodamine B+]2 yang akan diaplikasikan dalam bidang 

analisis kimia dengan dipengaruhi faktor kondisi pH dan konsentrasi larutan 

rhodamine B.  Telah dilakukan juga penelitian oleh Setyawati et al. (2015), dalam 

hal ini dilakukan sintesis kompleks Fe-Rhodamine B, dimana rhodamine B 

berpotensi menjadi zat warna pada solar cell dilihat dari kompleks Fe-Rb yang 

terbentuk menghasilkan efisiensi sebesar 2,03%.  Hal tersebut dikarenakan 

rhodamine B bersifat tidak mudah terdegradasi, memiliki ikatan rangkap 

terkonjugasi, memiliki panjang gelombang maksimum lebih dari 500 nm, dan 

terdapatnya gugus kromofor pada cincin aromatiknya. 

 

2.2 Karakterisasi Senyawa Kompleks 

 

Karakterisasi senyawa kompleks dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

metode seperti spektrofotometer UV-Vis, Fourier Transform Infrared (FTIR), dan 

Magnetic Susceptibility Balance (MSB). 

 

2.2.1 Spektrofotometer Ultraviolet-Visible (UV-Vis) 

 

Spektrofotometer UV-Vis merupakan suatu metode analisis spektroskopi dalam 

analisis kimia untuk mendeteksi suatu senyawa baik padat ataupun cair yang 

didasarkan pada absorbansi foton (Irawan, 2019).  Spektrofotometer UV-Vis 

bekerja dengan mengukur panjang gelombang dari suatu senyawa dengan 

menghasilkan spektrum UV-Vis akibat dari absorbansi radiasi UV dan visible 

(tampak) sebagai bentuk fungsi panjang gelombang dari molekul.  Panjang 

gelombang dari sinar UV yang terdapat pada spektrofotometer UV-Vis berada 

pada rentang 200-400 nm, sedangkan panjang gelombang visible (sinar tampak) 

terdapat pada rentang 400-800 nm (Robinson et al., 2005).  Cahaya tampak 

sendiri terdiri atas keseluruhan panjang gelombang, dimana terdapat hubungan 
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antara warna dan panjang gelombang yang disertai dengan warna komplementer 

atau spektrum (pandangan dua warna) seperti disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Spektrum cahaya tampak dengan warna komplementer 

Panjang gelombang 

(nm) 

Warna dari cahaya yang 

diserap 

Warna komplementer 

620-700 Merah Hijau 

580-620 Orange Biru 

560-580 Kuning Ungu 

490-560 Hijau Merah 

430-490 

380-430 

Biru 

Ungu 

Orange 

Kuning 

(Housecroft and Sharpe, 2012). 

 

Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis adalah ketika cahaya monokromatik 

melalui suatu media yaitu berupa larutan, maka sebagian dari cahaya tersebut 

akan diserap (l), sebagian dipantulkan (lr), dan sebagian lagi dipancarkan (lt) yang 

didasarkan pada hukum Lambert-Beer (Yanlinastuti and Fatimah, 2016).  Prinsip 

dasar dari spektrofotometer UV-Vis yaitu terjadinya transisi elektronik pada 

elektron dari orbital yang kosong akibat adanya penyerapan sinar pada daerah 

UV-Vis.  Transisi elektronik tersebut meliputi transisi elektron sebagian besar 

molekul pada tingkat energi terendah (orbital ), pada tingkat energi lebih tinggi 

(orbital ), dan orbital non ikatan yang berada pada tingkat energi lebih tinggi lagi 

(orbital n), dimana umumnya paling mungkin terjadi transisi pada tingkat energi 

tertinggi (HOMO) ke orbital molekul kosong pada tingkat terendah (LUMO).  

Sedangkan, untuk orbital anti ikatan yang kosong seperti * dan * berada pada 

tingkat energi paling tinggi (Pavia et al., 2001). Hal tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3. Hubungan antara energi dan transisi elektron (Dachriyanus, 2004) 

 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Setyawati et al. (2015), menunjukkan 

hasil spektrum UV-Vis kompleks rhodamine B pada Gambar 4 memiliki panjang 

gelombang maksimum sebesar 553,5 nm yang bertepatan dengan panjang 

gelombang maksimum dari rhodamine B.  Hal tersebut dikarenakan rhodamine B 

memberikan warna dengan intensitas yang tinggi dan menyebabkan adanya 

transisi d-d yang sulit untuk diamati.  Disamping itu, adanya kompleks rhodamine 

B juga dibuktikan dengan adanya pita serapan yang kuat pada 258 nm dengan 

menunjukkan kompleks tersebut melakukan penyerapan transfer muatan secara 

kuat atau disebut juga MLCT (Metal to Ligand Charge Transfer) yang disebabkan 

karena terdapatnya ligan -akseptor pada kompleks tersebut.  Dimana, orbital * 

kosong pada ligan akan menjadi orbital akseptor pada penyerapan cahaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Spektrum UV-Vis dari rhodamine B dan kompleks rhodamine B 

      (Setyawati et al., 2015) 
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2.2.2 Fourier Transform Infrared (FTIR) 

 

FTIR merupakan salah satu teknik spektroskopi yang digunakan untuk 

menentukan gugus fungsional utama beserta lingkungannya dan mendapatkan 

informasi struktur molekul dari senyawa organik yang diidentifikasi dengan 

membandingkan daerah sidik jarinya.  Analisis dari FTIR memberikan hasil 

berupa spektrum serapan inframerah (IR) sebagai bentuk pengukuran dari radiasi 

IR yang mempunyai pita absorpsi IR dengan pola yang khas dan spesifik untuk 

setiap gugus fungsi.  Radiasi IR ini akan menghasilkan energi yang menyebabkan 

terjadinya vibrasi atau getaran pada molekul.  Pengukuran pada spektrum IR 

dilakukan dengan rentang bilangan gelombang 4000-400 cm-1 seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 2, dikarenakan umumnya spektra yang spesifik ditemukan 

pada daerah tersebut (Dachriyanus, 2004; Soleman, 2011). 

 

Tabel 2. Pita serapan gugus fungsi pada spektrofotometer IR 

Gugus Fungsi Bilangan Gelombang (cm-1) 

v (M-O) 280-450 

v (M-N) 400-560 

v (Cl-) 540-795 

v (C-H aromatis) 690-925 

v (C-O-C) 1000-1300 

v (C-N) 1000-1350 

v (-CH3) 1375-1450 

v (C=C) 1475-1600 

v (C=O) 1700-1730 

(Nakamoto, 2009). 

 

Prinsip kerja dari FTIR yaitu berupa IR yang melewati celah sampel, dengan 

celah tersebut berfungsi untuk mengontrol jumlah energi yang akan diteruskan ke 

sampel.  Lalu, beberapa IR diserap oleh sampel dan sisanya akan ditransmisikan 

melalui permukaan sampel, sehingga sinar IR lolos menuju detektor dan sinyal 

yang terukur akan dikirimkan ke komputer (Nakamoto, 2009).  Seperti pada 
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penelitian Liyana et al. (2021), dilakukan analisis gugus fungsi natrium alginat 

terhadap variasi Na2CO3 yang ditunjukkan pada Gambar 5, memperlihatkan 

terdapatnya puncak spektrum pada bilangan gelombang dengan rentang 3200-

3500 cm-1 yang mana puncaknya menunjukkan gugus O-H pada bilangan 

gelombang 3267 cm-1, 3460 cm-1, dan 3628 cm-1.  Sedangkan untuk gugus COO-, 

rentang bilangan gelombangnya adalah 1600-1680 cm-1 yang ditunjukkan pada 

daerah serapan 1602 cm-1, 1692 cm-1, dan 1611 cm-1.  Adapun daerah sidik jari 

khas gluronat muncul pada daerah serapan 890-900 cm-1 dengan jejak serapan 

manurorat pada Na2CO3 3% terdeteksi pada daerah 810-850 cm-1 yang 

menunjukkan intensitas lemah, pada Na2CO3 5% terdeteksi pada daerah 822 cm-1 

yang menunjukkan intensitas terkuat, dan Na2CO3 7% tidak terdeteksi serapan 

manurorat karena telah mengalami degradasi. 

 

Gambar 5. Spektrum FTIR natrium terhadap variasi Na2CO3 

        (Liyana et al., 2021) 
 

2.2.3 Magnetic Susceptibility Balance (MSB) 

 

MSB atau disebut juga dengan Neraca Kerentanan Magnet merupakan suatu alat 

yang digunakan untuk menentukan momen magnet dan mengukur sifat 

kemagnetan dari suatu zat.  Sifat magnetik yang umum pada senyawa kompleks 

terbagi menjadi dua yaitu sifat paramagnetik dan diamagnetik.  Sifat 
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paramagnetik merupakan sifat dari suatu kompleks dengan medan ligan lemah 

yang menghasilkan adanya pemisahan orbital d (∆) yang tidak terlalu besar 

sehingga elektronnya cenderung tidak berpasangan dan mengisi orbital d energi 

tinggi (spin tinggi).  Sebaliknya, sifat diamagnetik yaitu sifat dari suatu kompleks 

dengan medan ligan kuat yang menghasilkan adanya pemisahan orbital d (∆) yang 

cukup besar sehingga elektronnya cenderung berpasangan dan tergolong ke dalam 

spin rendah.  Sifat paramagnetik dari suatu senyawa adapun dapat berupa sifat 

feromagnetik dan antiferomagnetik.  Hal tersebut dikarenakan adanya interaksi 

antar elektron yang tidak berpasangan pada orbital d dari ion logam penyusun 

suatu senyawa kompleks (Lee, 1994; Swastika and Martak, 2012). 

 

Prinsip kerja dari MSB yaitu terdapatnya elektron tidak berpasangan pada orbital 

molekul sampel, sehingga mengakibatkan timbulnya momen magnet ketika 

diberikan induksi magnet dari luar.  Momen magnet dari suatu senyawa kompleks 

dipengaruhi oleh adanya elektron tidak berpasangan pada orbital molekul, dimana 

besarnya momen magnet tersebut dapat menentukan kekuatan sifat magnet dari 

suatu senyawa (Matthey, 2004).  Adanya elektron tidak berpasangan akan 

menimbulkan sifat paramagnetik pada senyawa kompleks.  Sehubungan dengan 

hal tersebut, gerakan spin elektron dari orbital d akan menyebabkan momen 

magnet permanen bergerak secara searah dengan medan magnet luar serta 

menghasilkan nilai kerentanan magnet pada senyawa kompleks (Jolly, 1991). 

 

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

Schiff N,N-Dimetil-4-(feniliminometil)anilin dan ligan 1,10-Fenantrolin oleh 

Sembiring et al. (2021), berdasarkan hasil karakterisasi dengan MSB diperoleh 

senyawa kompleks Co(II) basa Schiff memiliki bentuk geometri tetrahedral 

dengan momen magnet sebesar 3,87 BM.  Ligan basa Schiff sendiri tergolong ke 

dalam ligan lemah, sehingga senyawa kompleks memiliki 5 elektron tidak 

berpasangan dengan spin tinggi dan bersifat diamagnetik.  Adapun senyawa 

kompleks Co(II) fenantrolin memiliki bentuk geometri oktahedral yang disertai 

tiga agen khelat dengan momen magnet sebesar 4,72 BM.  Ligan fenantrolin 

tergolong ke dalam ligan kuat, sehingga senyawa kompleks bersifat paramagnetik. 
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2.3 Aplikasi Senyawa Kompleks 

 

Aplikasi senyawa kompleks dalam kehidupan sangatlah beragam seiring dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terkait penelitian 

mengenai senyawa kompleks.  Dalam bidang farmakologi, telah dilakukan 

penelitian terkait aplikasi senyawa kompleks [Mn(2-(4-klorofenil)-4,5-difenil-1H-

imidazol)2(H2O)2].2H2O oleh Martak et al. (2018), senyawa kompleks tersebut 

bersifat kurang toksik dan dapat diaplikasikan sebagai obat-obatan.  Telah 

dilakukan juga penelitian terkait sintesis menggunakan kompleks Mn(III) oleh 

Kaizaki et al. (2009), dalam hal ini kompleks mangan berperan penting dalam 

sistem oksidasi reduksi pada fotosistem (II).  Adapun pada penelitian Hamdan 

(2021), telah dilakukan sintesis kompleks Mn-2-metil-imidazol sebagai material 

kompleks polimer yang digunakan untuk menyimpan hidrogen.  Disamping itu, 

masih banyak lagi aplikasi dari senyawa kompleks yang dapat dieksplorasi dalam 

kehidupan sehari-hari.  Salah satunya adalah aplikasi senyawa kompleks sebagai 

dye sensitizer pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC). 

 

2.3.1 Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 

 

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, riset terkait penggunaan 

DSSC terus berkembang diberbagai negara dikarenakan memiliki daya tarik salah 

satunya yaitu tingginya konversi energi surya menjadi energi listrik pada DSSC.  

Beberapa penelitian terkait DSSC yang pernah dilakukan sebelumnya, salah 

satunya seperti yang dilakukan oleh Sembiring et al. (2021), dihasilkan senyawa 

kompleks Co(II)-Fenantrolin dengan memiliki rendemen sebesar 72,60% dan 

momen magnet sebesar 4,72 BM yang menunjukkan kompleks Co(II)-Fenantrolin 

memiliki kestabilan cukup baik sebagai dye sensitizer pada DSSC.  Selain itu, 

pada penelitian Setyawati et al. (2016), dilakukan sintesis kompleks Cu(II)-

Rhodamine B sebagai dye sensitizer yang berpotensial pada DSSC dengan 

menghasilkan efisiensi sebesar 0,0039%. 
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DSSC adalah salah satu bentuk aplikasi dari pemanfaatan energi matahari sebagai 

sumber energi pembangkit listrik dengan cara mengkonversikan energi matahari 

tersebut menjadi energi listrik.  DSSC banyak menarik perhatian baik dari 

kalangan akademis maupun industri dikarenakan dapat memberikan solusi terkait 

energi terbarukan dengan tingkat polusi yang rendah, ramah lingkungan, serta 

biaya produksi listrik yang terjangkau (Manurung et al., 2021).  Secara umum, 

DSSC merupakan suatu perangkat kapasitif yang tersusun secara sandwich seperti 

yang terlihat pada Gambar 6, dimana diantaranya meliputi elektroda kerja 

(substrat, semikonduktor, dan dye), larutan elektrolit, dan counter elektroda 

(substrat dan katalis) (Teesetsopon et al., 2012).  Salah satu semikonduktor yang 

dapat diaplikasikan pada DSSC adalah TiO2 (Titanium Dioxide).  TiO2 sendiri 

memiliki daya absorbansi hanya pada daerah panjang gelombang sinar ultraviolet 

(UV), sehingga dibutuhkan sensitizer yang berperan untuk memperluas spektrum 

penyerapan TiO2 hingga mencapai spektrum cahaya tampak (Utami, 2019). 

 

 

Gambar 6. Susunan sandwich DSSC (Teesetsopon et al., 2012) 

 

2.3.2 Material DSSC 

 

Berdasarkan Daniswara et al. (2020), material penyusun DSSC terdiri atas 

beberapa komponen diantaranya photoelectrode, photoanode, dye, electrolyte, dan 

counter electrode. 
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2.3.2.1 Photoelectrode 

 

Photoelectrode atau umumnya disebut sebagai Transparent Conducting Oxide 

(TCO) merupakan sebuah lapisan kaca berbentuk transparan pada bagian terluar 

dalam susunan DSSC yang berfungsi untuk mengendapkan lapisan fotoanoda dan 

katalis pada DSSC, melewatkan cahaya untuk bisa ditangkap oleh dye, serta 

mengambil elektron yang ditangkap oleh lapisan fotoanoda guna mengumpulkan 

dan mengalirkan listrik ke sirkuit eksternal.  Akibat dari fungsinya tersebut, 

biasanya TCO memiliki karakteristik sebagai berikut: Pertama, untuk dapat 

menangkap cahaya matahari yang masuk maka dibutuhkan transparansi minimal 

sebesar 80%, sehingga DSSC dapat efektif dalam bekerja.  Kedua, konduktivitas 

listrik yang dimiliki TCO harus tinggi, sehingga dapat dihasilkan efisiensi listrik 

yang kemungkinan tinggi serta kehilangan energi juga dapat diminimalisir. 

 

2.3.2.2 Photoanode  

 

Photoanode merupakan lapisan semikonduktor yang terdapat pada DSSC yang 

menempel pada TCO dengan berfungsi untuk mengambil elektron yang tereksitasi 

dari suatu dye.  Eksitasi elektron dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi juga 

berpindah dengan sangat cepat dalam hitungan subpicosecond.  Adanya 

perpindahan elektron antar molekul di photoanode akan mengakibatkan 

terbentuknya electron-hole junction, yakni lubang yang bermuatan positif dan 

negatif dengan berisi elektron yang mana akan menyebabkan timbulnya tegangan 

listrik.  Dilakukan juga beberapa riset guna meningkatkan penyerapan cahaya, 

penyebaran, transportasi muatan, dan mengurangi efek rekombinasi.  Sehubungan 

dengan hal tersebut, terkait pemilihan material dan bentuk morfologi pada 

photoanode akan sangat mempengaruhi efektivitas dari photoanode sendiri. 
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2.3.2.3 Dye  

 

Dye atau disebut juga dengan photosensitizer merupakan suatu material atau 

komponen pada DSSC yang berperan dalam hal menyerap energi foton dari 

cahaya tampak (visible) dan menginjeksikannya ke semikonduktor untuk dapat 

memproduksi arus listrik yang terhubung ke sirkuit eksternal.  Terdapat beberapa 

kriteria yang harus dimiliki oleh dye secara ideal, diantaranya sebagai berikut:  

 Memiliki daya absorpsi yang tinggi pada rentang panjang gelombang cahaya 

tampak atau visible (400–700 nm) 

 Bersifat kuat pada semikonduktor 

 Dapat mudah direduksi oleh elektrolit 

 Stabilitas yang baik guna memperpanjang umur pakai sel surya  

 

2.3.2.4 Electrolyte 

 

Electrolyte merupakan komponen pada DSSC yang bertanggung jawab atas 

penggunaan jangka panjang dari DSSC tersebut.  Elektrolit memiliki fungsi yang 

diantaranya meliputi sebagai injektor elektron ke lapisan semikonduktor untuk 

dapat melakukan regenerasi dye, sebagai medium transfer muatan positif ke 

counter electrode, sebagai revitalisasi dye setelah melakukan injeksi elektron, 

serta sebagai tempat berlangsungnya reaksi redoks (reduksi-oksidasi).  Elektrolit 

sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu elektrolit organik dan ionik.  Elektrolit 

organik umumnya masih banyak terdapat kekurangan, seperti memiliki sifat yang 

korosif, titik didih rendah, fotodegradasi, dan desorpsi pada dye.  Sehingga 

berbagai riset juga terus dilakukan untuk dapat memaksimalkan penggunaan dari 

elektrolit pada DSSC, seperti penggunaan elektrolit solid atau elektrolit gel 

sebagai komponen pada DSSC. 
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2.3.2.5 Counter-electrode  

 

Counter electrode merupakan suatu material yang ditempatkan berlawanan 

dengan elektroda kerja pada DSSC.  Elektrolit melakukan transfer elektron ke 

molekul dye dan akan teroksidasi.  Setelah teroksidasi, elektron tersebut akan 

terdifusi menuju counter-electrode.  Fungsi dari counter-electrode sendiri adalah 

untuk mengkatalis reduksi dari cairan elektrolit dan menarik lubang elektron.  

Sebagai contoh, Pt (platinum) menunjukkan hasil efisiensi yang tinggi, tetapi 

harganya mahal dan raw materialnya juga terbatas. 

 

2.3.3 Prinsip Kerja DSSC 

 

Menurut Hikmah and Prajitno (2015), prinsip kerja DSSC terdiri dari beberapa 

tahapan yang dapat diamati pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Prinsip kerja DSSC (Hikmah and Prajitno, 2015) 

 

Tahapan pertama diawali dengan adanya absorpsi foton oleh dye normal yaitu S 

yang menyerap foton menjadi S+, hal tersebut dikarenakan dye mendapat 

tambahan energi dari foton sebesar hv maka S+ akan tereksitasi menjadi S* seperti 

yang ditunjukkan pada Persamaan 1. 

S+ + hv → S*           (1) 
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Dye akan tereksitasi dan mengeluarkan fotoelektron untuk dapat diinjeksikan 

menuju pita konduksi TiO2 yang dianggap sebagai semikonduktor tipe-n, 

dikarenakan akan mendapat donor elektron dari dye sehingga TiO2 diketahui 

mendapat tambahan elektron.  Masuk ke tahapan kedua, fotoelektron yang 

terinjeksi akan bergerak sepanjang nanopartikel TiO2 menuju sisi konduktif kaca 

atau anoda.  Adapun dengan adanya lapisan TiO2 yang tipis, maka fotoelektron 

yang tereksitasi tidak memerlukan perjalanan yang panjang untuk dapat mencapai 

anoda.  Setelah mencapai anoda atau sisi konduktif kaca, maka fotoelektron akan 

melewati kaca konduktif dan bermigrasi melalui rangkaian luar menuju elektroda 

pembanding atau katoda.  Molekul dye yang sebelumnya tereksitasi dan 

mengeluarkan fotoelektron yakni S* menjadi teroksidasi dan berubah lagi menjadi 

S+ sesuai Persamaan 2. 

S* → S+ + e-           (2) 

 

Selanjutnya memasuki tahapan ketiga, sejumlah fotoelektron yang bermigrasi 

akan melalui rangkaian luar menuju katoda yang sebelumnya, dimana kelebihan 

energinya dikonversikan menjadi energi listrik oleh device dalam rangkaian yang 

diberi pembebanan.  Jumlah elektron per detik yang mengalir melalui beban 

tersebut merupakan arus, sedangkan energi yang tersedia per elektron merupakan 

tegangan atau potensial listrik.  Kemudian masuk ke tahapan keempat, elektrolit 

yang berasal dari Triiodide akan menangkap elektron yang sebelumnya telah 

melewati elektroda pembanding atau katoda yakni kaca konduktif yang dilapisi 

katalis karbon, sehingga akan terjadi reduksi dari Triiodide menjadi Iodide.  

Terdapatnya katalis berupa lapisan karbon pada elektroda pembanding akan 

mempercepat reaksi reduksi tersebut, dikarenakan karbon memiliki luas 

permukaan yang besar.  Berikut Persamaan 3 yang terjadi: 

I3
- + 2e- → 3I-           (3) 

 

Iodide berfungsi untuk menyuplai elektron kepada dye guna menggantikan 

elektron yang hilang dari molekul dye tersebut, sehingga molekul dye yang 

teroksidasi sebelumnya yaitu S+ dapat kembali ke keadaan awal yaitu S (dye 
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normal).  Iodide yang telah menyuplai elektron kepada dye menjadi teroksidasi 

dan berubah lagi menjadi Triiodide menurut Persamaan 4.  

2S+ + 3I- → 2S + I3
-          (4) 

 

S (dye normal) dapat menyerap foton kembali, sehingga terciptanya suatu siklus 

transpor elektron yang berulang-ulang dikarenakan adanya elektrolit pasangan I3
-

/I- yang membuat siklus berulang-ulang tersebut terjadi dalam kurun waktu 

tertentu yang tergantung pada ketahanan elektrolit yang digunakan.  Dengan 

adanya siklus tersebut, didapatkan terjadinya konversi langsung dari energi 

cahaya menjadi energi listrik. Dihasilkan tegangan yang berasal dari perbedaan 

tingkat level energi fermi dari bahan semikonduktor TiO2 dengan potensial 

elektrokimia pasangan elektrolit I3
-/I-.  Sedangkan, arus yang dihasilkan dari sel 

surya ini berkaitan langsung dengan besarnya jumlah foton yang terlibat dalam 

proses konversi dan bergantung pada besarnya intensitas penyinaran serta kinerja 

dye yang digunakan. 



 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Februari - Agustus 2022 di 

Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.  Sintesis dilakukan dengan 

metode kondensasi refluks.  Karakterisasi senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B 

menggunakan Spektrofotometer Ultraviolet-Visible (UV-Vis) Agilent Carry 100 

dilakukan di Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik FMIPA Universitas Lampung, 

karakterisasi menggunakan Spektrofotometer Fourier Transform Infrared (FTIR) 

Agilent Carry 630 dilakukan di Laboratorium Kimia Anorganik Institut Teknologi 

Bandung (ITB), serta karakterisasi menggunakan Magnetic Susceptibility Balance 

(MSB) Sherwood Scientific Cambridge UK di Laboratorium Kimia Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN Bandung). 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

3.2.1 Alat Penelitian 

 

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

digunakan di laboratorium, seperangkat alat refluks, mortar dan alu, spatula, 

neraca analitik Kern & Sohn GMBH ABT 220-4M, hot plate & stirrer Stuart CB 

162, oven Heraeus 5042, desikator, dan multimeter digital Zotek ZT111.  Alat 
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karakterisasi yang digunakan pada penelitian ini meliputi Spektrofotometer UV-

Vis Agilent Carry 100, FTIR Agilent Carry 630, dan MSB Sherwood Scientific 

Cambridge UK. 

 

3.2.2 Bahan Penelitian 

 

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

tetrahidrat (MnCl2.4H₂O), rhodamine B (C28H31ClN2O3) merck, etanol p. a., 

akuabides, dua buah substrat kaca Indium Tin Oxide (ITO) sebagai (ITO A dan 

ITO B), serbuk titanium dioksida (TiO2), Polyethylene Glycol (PEG), asetonitril, 

Kalium Iodida (KI), Iodin (I2), aluminium foil, korek api, lilin, solasi scotch (3M) 

tape, tisu, dan kertas saring whattman No.42. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan 

meliputi sintesis senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B, karakterisasi Mn(II)-

rhodamine B, fabrikasi DSSC, dan pengolahan data sebagai berikut. 

 

3.3.1 Sintesis Senyawa Kompleks Mn(II)-Rhodamine B 

 

Senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B disintesis dengan cara mencampurkan 

ion logam Mn²+ dengan ligan rhodamine B menggunakan perbandingan mol (1:3).  

Sebanyak 0,19693 gram (1 mmol) MnCl2.4H₂O dilarutkan ke dalam 5 mL etanol 

dalam erlenmeyer, selanjutnya ditambahkan rhodamine B sebanyak 1,437 gram (3 

mmol) yang sebelumnya telah dilarutkan dalam 10 mL etanol dan dicampurkan 

dalam gelas kimia 50 mL.  Campuran yang terbentuk tersebut, kemudian direfluks 

selama 2 jam pada suhu 78 °C menggunakan hot plate yang dilengkapi dengan 

magnetic stirrer hingga terbentuknya endapan secara maksimal.  Setelah itu, 

endapan yang terbentuk disaring menggunakan kertas saring dan dicuci dengan 
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akuabides secara berulang hingga air bilasan menjadi bening atau tidak berwarna.  

Endapan tersebut selanjutnya dikeringkan didalam desikator hingga endapan 

kompleks kering sempurna.  Endapan kompleks Mn(II)-rhodamine B yang 

terbentuk ditimbang menggunakan neraca analitik hingga diperoleh berat konstan. 

 

3.3.2 Karakterisasi Senyawa Kompleks Mn(II)-Rhodamine B 

 

Karakterisasi senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B yang dilakukan pada 

penelitian ini meliputi karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis, 

FTIR, dan Magnetic Susceptibility Balance (MSB) sebagai berikut. 

 

3.3.2.1 Karakterisasi Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis 

 

Karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis bertujuan untuk mengukur 

pergeseran panjang gelombang maksimum senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine 

B hasil sintesis.  Karakterisasi diawali dengan menyiapkan masing-masing larutan 

standar dari kompleks Mn(II)-rhodamine B yang diisikan ke dalam kuvet.  Lalu, 

disiapkan juga larutan blanko etanol untuk kompleks Mn(II)-rhodamine B yang 

diisikan ke dalam kuvet.  Perekaman spektrum elektronik larutan dilakukan 

menggunakan instrumen Spektrofotometer UV-Vis Agilent Carry 100 yang diukur 

pada panjang gelombang 200-800 nm untuk kompleks Mn(II)-rhodamine B.  

Kemudian, dilakukan juga pengukuran pada larutan blanko.  Selanjutnya, 

ditentukan panjang gelombang maksimum dari senyawa kompleks Mn(II)-

rhodamine B dengan mengacu pada spektrum yang dihubungkan antara 

absorbansi berbanding dengan panjang gelombang. 
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3.3.2.2 Karakterisasi Menggunakan FTIR 

 

Karakterisasi menggunakan FTIR bertujuan untuk mengidentifikasi adanya 

gugus-gugus fungsional yang terbentuk didalam senyawa kompleks Mn(II)-

rhodamine B hasil sintesis.  Sampel tersebut dikarakterisasi dengan melakukan 

scanning menggunakan instrumen FTIR Agilent Carry 630 pada daerah radiasi 

panjang gelombang 250-4000 cm-1. 

 

3.3.2.3 Karakterisasi Menggunakan MSB 

 

Karakterisasi menggunakan MSB bertujuan untuk mengukur momen magnetik 

yang dilakukan pada suhu ruang (T) menggunakan timbangan magnetik model 

Gouy atau MSB Sherwood Scientific Cambridge UK.  Pengukuran dilakukan 

dengan menempatkan alat MSB di atas permukaan yang datar sehingga petunjuk 

R akan menampilkan nilai 0.  Setelah itu, ditekan tombol on pada alat MSB dan 

alat tersebut didiamkan dalam keadaan menyala selama 10 menit.  Selanjutnya, 

ditimbang tabung kosong dan kering (M0) dalam satuan gram menggunakan 

neraca analitik dan dilakukan pengukuran kerentanan magnet yang dinyatakan 

sebagai R0.  Kemudian, dimasukkan padatan sampel senyawa kompleks Mn(II)-

rhodamine B ke dalam tabung Gouy dengan ketinggian 1,5-2 cm.  Lalu, tabung 

Gouy yang telah berisi sampel dimasukkan ke dalam alat MSB.  Kemudian, 

ditimbang dan dicatat beratnya sebagai M1 dan dibaca kerentanannya sebagai R1 

serta dicatat suhu pada saat melaksanakan pengukuran yang dikonversikan dalam 

satuan Kelvin. 

 

3.3.3 Fabrikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 

 

Fabrikasi DSSC pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang diawali 

dengan pembuatan pasta TiO2, preparasi elektrolit gel, pelapisan TiO2 pada 

substrat kaca berkonduksi, pembuatan elektroda pembanding jelaga DSSC, 

perakitan lapisan sandwich DSSC, dan pengujian DSSC sebagai berikut. 
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3.3.3.1 Pembuatan Pasta TiO2 

 

Pembuatan pasta TiO2 dilakukan dengan ditimbang sebanyak 0,5 gram bubuk 

TiO₂, lalu digerus, diayak, dan dimasukkan ke dalam gelas kimia.  Kemudian, 

ditambahkan sebanyak 2 mL etanol dan di stirrer selama 15 menit.  Pasta TiO2 

yang telah terbentuk dicampurkan dengan 0,25 gram senyawa kompleks Mn(II)-

rhodamine B yang selanjutnya di stirrer selama 15 menit hingga terbentuk zat 

warna yang merata.  Setelah itu, campuran pasta TiO₂ dan senyawa kompleks 

Mn(II)-rhodamine B disimpan dalam botol tertutup untuk digunakan (Umami, 

2019). 

 

3.3.3.2 Preparasi Elektrolit Gel 

 

Preparasi elektrolit gel (semi-padat) mengacu pada Pancaningtyas dan Akhlus 

(2010).  Preparasi dilakukan pada konsentrasi Poli Etilen Glikol (PEG) 0,1 M.  

Penggunaan PEG akan membuat elektrolit tidak mudah menguap dan lebih stabil 

ketika digunakan pada DSSC.  Preparasi diawali dengan dibuat larutan elektrolit 

PEG 0,1 M dari (KI 0,5 M dan I2 0,05 M) dengan cara mengambil sebanyak 0,498 

gram KI yang dilarutkan ke dalam 6 mL asetonitril dalam gelas kimia.  

Kemudian, pada gelas kimia lain dimasukkan sebanyak 0,076 gram I₂ dan 6 mL 

asetonitril, lalu diaduk hingga homogen.  Selanjutnya, dicampurkan larutan pada 

kedua gelas tersebut dan diaduk hingga homogen.  Setelah itu, dimasukkan 

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

hingga membentuk gel. 

 

3.3.3.3 Pelapisan TiO2 pada Substrat Kaca Berkonduksi 

 

Kaca Indium Tin Oxide (ITO A) sepanjang 2×2 cm dicuci menggunakan etanol 

sebelum dilapisi.  Tepi substrat sepanjang 0,5 cm dari tepi diberi isolasi merk 

Scotch 3M untuk mengontrol ketebalan lapisan.  Pasta TiO₂ dilapiskan pada tepi 

substrat, kemudian diratakan dengan batang pengaduk dan dilakukan pengeringan 
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di udara terbuka.  Setelah kering, isolasi tersebut dilepas dan dilakukan 

pemanasan dalam oven pada suhu 200 °C selama 10 menit (Julianti, 2019). 

 

3.3.3.4 Pembuatan Elektroda Pembanding Jelaga DSSC 

 

Kaca Indium Tin Oxide (ITO B) yang sudah diberikan isolasi Scotch 3M dibakar 

menggunakan api lilin sampai terbentuknya lapisan karbon.  Bagian tepi kaca 

digosok menggunakan tisu dengan membuat batas agar pinggirnya menyisakan 

ukuran 0,5 cm (Julianti, 2019). 

 

3.3.3.5 Perakitan Lapisan Sandwich DSSC 

 

Perakitan sel surya mengacu pada Julianti (2019) yang diawali dengan 

mempersiapkan satu pasang kaca ITO (ITO A dan ITO B) yang telah dibersihkan.  

Pada kaca ITO A yang berukuran 2×2 cm dibentuk area tempat campuran TiO2 

dengan senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B yang dilapiskan dengan bantuan 

selotip pada bagian kaca yang konduktif, sehingga terbentuk area sebesar 0,5 cm.  

Kemudian, pasta campuran TiO2 dengan senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B 

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

batang pengaduk untuk meratakan pasta tersebut.  Lapisan yang terbentuk 

dikeringkan selama 10 menit yang selanjutnya kaca ITO A yang terlapisi pasta 

TiO2 dan senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B di oven pada suhu sekitar 200 

C selama 10 menit.  Larutan elektrolit gel 0,1 M yang terbentuk diteteskan diatas 

permukaan kaca yang terdapat campuran pasta TiO2 dengan senyawa kompleks 

Mn(II)-rhodamine B yang mana bagian ini sebagai photoanode.  Setelah itu, kaca 

di bentuk menyerupai struktur sandwich menggunakan elektroda pembanding 

(Kaca ITO B) yang dilapisi dengan karbon dari pembakaran dengan api lilin.  

Lalu, kaca dijepit menggunakan penjepit kaca plastik agar tidak bergerak dan 

DSSC siap untuk diuji. 
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3.3.3.6 Pengujian DSSC 

 

Pengujian DSSC diterapkan pada sel surya yang telah selesai dirangkai yang 

mana pengujian dilakukan dengan cara mengukur arus dan tegangan yang terukur 

dari sel surya tersebut menggunakan multimeter digital merek Zotek ZT111. 

Pengukuran arus dan tegangan DSSC dilakukan dengan menghubungkan kabel 

multimeter digital yang telah diberikan penjepit pada rangkaian DSSC.  Probe 

merah pada multimeter dihubungkan dengan elektroda pembanding (kutub positif) 

dan probe hitam pada elektroda kerja (kutub negatif).  Sumber cahaya yang 

digunakan yaitu cahaya matahari langsung pada saat penyinaran cerah di siang 

hari (Umami, 2019). 

 

3.3.4 Pengolahan Data 

 

Pengolahan data yang digunakan pada senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B 

sebagai hasil sintesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

3.3.4.1 Perhitungan nilai momen menggunakan MSB 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan perhitungan nilai momen magnetik 

pada senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B hasil sintesis dengan menggunakan 

Persamaan 5,6,7, dan 8 (Szafran et al., 1991). 

 

Menentukan kerentanan massa (Xg): 

X g  = 
𝑪𝒃𝒂𝒍.𝑳.(𝑹𝟏−𝑹𝟎)

𝟏𝟎𝟗.[𝑴𝟏−𝑴𝟎]
          (5) 

Menentukan kerentanan molar (Xm): 

𝑿𝒎 = 𝑿𝒈 × 𝑴𝒓           (6) 

Menentukan kerentanan terkoreksi (XA): 

𝑿𝑨 = 𝑿𝒎 − 𝑿𝑫           (7) 
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Menentukan momen magnet sampel (µeff): 

𝝁𝒆𝒇𝒇 = 𝟐, 𝟖𝟑[𝑿𝑨 × 𝑻]
𝟏

𝟐⁄          (8) 

 

Keterangan: 

Xg = Kerentanan massa 

Xm = Kerentanan molar 

XA = Kerentanan terkoreksi 

XD = Koreksi diamagnetik 

µeff = Momen magnet 

T = Temperature (K) 

Cbal = Tetapan kalibrasi neraca 

L = Ketinggian sampel (cm) 

 

 

 

 

R0 = Pembacaan tabung MSB  

    kosong 

R1 = Pembacaan tabung MSB  

    kosong + sampel 

M0 = Massa tabung MSB kosong  

   (gram) 

M1 = Massa tabung MSB + sampel  

   (gram) 

Mr = Massa atom relatif  

(gram.mol-1)

 

3.3.4.2 Perhitungan Efisiensi DSSC 

 

Perhitungan efisiensi pada DSSC mengacu pada Israyanti (2019) yang dapat 

diukur dengan menggunakan Persamaan 9 dan 10. 

Pmax = Vmax × Imax          (9) 

 

 = 
𝑷𝒎𝒂𝒙

𝑷𝒊𝒏
 × 100%          (10) 

 

Keterangan: 

𝜂 = Efisiensi sel DSSC (%) 

Pmax = daya maksimum DSSC (W/m2) 

Vmax = Kuat tegangan maksimum pada sel DSSC (mV) 

Imax = Arus maksimum yang dihasilkan sel DSSC (mA) 

Pin = Daya sumber cahaya yang bersumber dari sinar matahari (W/m2) 
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- Disaring dengan kertas saring 

dan dicuci dengan akuabides 

- Dikeringkan dalam desikator 

- Ditimbang hingga diperoleh 

berat konstan 

- Dikarakterisasi menggunakan beberapa 

instrumen diantaranya meliputi 

Spektrofotometer UV-Vis Agilent Carry 

100, FTIR Agilent Carry 630, dan MSB 

Sherwood Scientific Cambridge UK. 

3.3.5 Skema Alur Penelitian 

 

Skema alur kerja penelitian dapat diamati pada Gambar 8 dan 9. 

 

3.3.5.1  Sintesis Senyawa Kompleks Mn(II)-Rhodamine B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Skema alur kerja sintesis senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B 

0,19693 g (1 mmol) 

MnCl2.4H2O dalam 

5 mL etanol 

1,437 g (3 mmol) 

rhodamine B dalam 

10 mL etanol 

Larutan campuran 

Endapan senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B 

berwarna 

Padatan senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B 

Hasil 

karakteri

sasi 

- Di refluks selama 2 jam pada suhu 

78 C menggunakan hot plate yang 

dilengkapi dengan magnetic stirrer 

hingga terbentuk endapan secara 

maksimal 

 

- Dicampurkan 
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- Dilapiskan pada kaca ITO A 

- Di oven pada suhu 200 C selama 10 menit 

- Diteteskan larutan 

elektrolit PEG 0,1 M 

- Dibakar dengan 

jelaga api lilin 

- Digabungkan kaca ITO A dan ITO 

B sesuai pasangannya membentuk 

struktur lapisan sandwich 

- Dijepit dengan penjepit kaca plastik 

pada sisi kanan dan kiri 

- Struktur kaca diukur arus dan 

tegangan listriknya menggunakan 

multimeter Zotek ZT111 

3.3.5.2 Fabrikasi DSSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Skema alur kerja fabrikasi DSSC 

 

Campuran pasta TiO2 + senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B 

Kaca ITO A Kaca ITO B 

Kaca ITO A dan kaca ITO B 

Hasil 



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Sintesis senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B menghasilkan padatan 

kompleks berwarna keunguan sebanyak 1,2 gram dengan nilai rendemen 

sebesar 75,94%. 

2. Hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis menunjukkan 

bahwa senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B hasil sintesis mengalami 

pergeseran hipsokromik dengan panjang gelombang maksimum yang 

diperoleh sebesar 548 nm. 

3. Hasil karakterisasi menggunakan FTIR menunjukkan bahwa senyawa 

kompleks Mn(II)-rhodamine B hasil sintesis telah berhasil terbentuk dengan 

ditandai munculnya puncak pita serapan ikatan antara logam dan ligan yang 

ditunjukkan oleh puncak yang muncul pada daerah bilangan gelombang 

362,62 cm-1 untuk Mn-O dan 476,42 cm-1 untuk Mn-N. 

4. Hasil karakterisasi menggunakan MSB menunjukkan bahwa senyawa 

kompleks Mn(II)-rhodamine B hasil sintesis menghasilkan momen magnet 

sebesar 6,0 Bohr Magneton (BM). 

5. Pengujian DSSC terhadap senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B 

menghasilkan nilai efisiensi () sebesar 0,56% dengan tegangan maksimum 

(Vmax) sebesar 282,8 mV dan kuat arus maksimum (Imax) sebesar 2,0 mA yang 

menunjukkan bahwa senyawa kompleks Mn(II)-rhodamine B dapat digunakan 

sebagai dye sensitizer pada DSSC. 
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5.2 Saran 

 

Dilakukan pengukuran terhadap Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) dengan 

serangkaian alat ukur yang lebih lengkap untuk dapat menunjang data dengan 

mendapatkan hasil lebih baik.
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