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Abstrak.  DSSC menarik perhatian karena kemampuannya mengkonversi energi foton menjadi energi listrik. 

Prinsip kerja DSSC adalah elektrokimia, dimana dye bertindak sebagai donor elektron, semikonduktor sebagai 

kolektor elektron dari dye teroksidasi, elektrolit (mediator redoks) untuk menghasilkan siklus dalam sel. Meskipun 

potensial, stabilitas jangka panjang menjadi persoalan utama komersialisasi DSSC. Stabilitas DSSC ditentukan 

dua komponen utama yaitu dye dan elektrolit, dimana keduanya rentan terhadap kebocoran dan volatilitas pada 

elektrolit cair serta desorpsi pewarna. Sebagai solusi, penelitian ini menganalisis efektifitas polimer elektrolit 

membran cetak PVDF 18% dengan variasi waktu pengadukan 8, 10, 12 dan 14 jam untuk mengetahui waktu 

optimum pengadukan. Ekstrak klorofil daun pandan suji (Pleomele Angustifolia) dengan pH optimum 2 digunakan 

sebagai sensitizer. Karakterisasi klorofil untuk mengetahui serapan panjang gelombang dilakukan dengan 

spektrofotometri UV-Visible dan dihasilkan nilai sebesar 464,5 nm (klorofil A) dan  664,50 nm (klorofil B). Untuk 

karakterisasi elektrokimia dan celah pita energi klorofil dilakukan dengan voltametri siklik dan dihasilkan energi 

HOMO -4,3159 eV, LUMO -3,1201 eV dan bandgap 1,813 eV. Efesiensi rangkaian DSSC juga dapat diketahui 

dengan pengukuran tegangan dan arus menggunakan multimeter dan dihasilkan nilai Voc 326 mV dan Isc 6,8 x 10-

3 mA. Hasil penelitian menunjukkan perolehan efisiensi tertinggi adalah waktu optimum pengadukan 10 jam 

sebesar 0,72 %. 

Kata-kata kunci: DSSC, polimer elektrolit, efesiensi, klorofil, stabilitas 

 
Abstract.  DSSC attracted attention because of its ability to convert photon energy into electrical energy. The 

working principle of DSSC is electrochemistry, where the dye acts as an electron donor, the semiconductor acts 

as an electron collector from the oxidized dye, and the electrolyte (redox mediator) produces cycles in the cell. 

Despite its potential, long-term stability is a major issue for the commercialization of DSSC. The stability of the 

DSSC is determined by two main components, namely the coloring pigment and the electrolyte, both of which are 

susceptible to leakage, the volatility of the liquid electrolyte, and the desorption process of the dye. As a solution, 

this study analyzed the effectiveness of 18% PVDF printed membrane polymer electrolyte with various stirring 

times of 8, 10, 12, and 14 hours to determine the optimum stirring time. The chlorophyll extract of suji leaf 

(Pleomele Angustifolia) with an optimum pH of 2 was determined as a sensitizer. The chlorophyll characterization 

to determine the wavelength absorption was carried out by UV-Visible spectrophotometry and the resulting values 

were 464.5 nm (chlorophyll A) and 664.50 nm (chlorophyll B). Electrochemical characterization and bandgap of 

chlorophyll energy were carried out by cyclic voltammetry and the resulting energy was HOMO -4.3159 eV, 

LUMO -3.1201 eV, and bandgap 1.813 eV. The efficiency of the DSSC circuit can also be determined by 

measuring the voltage and current using a multimeter and producing a value of Voc 326 mV and Isc 6.8 x 10 -3 

mA. The results showed that the highest efficiency gain was the optimum stirring time of 10 hours at 0.7224%. 

Keyword: DSSC, polymer electrolyte, efficiency, chlorophyll, stability 
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1. Pendahuluan 
Energi listrik merupakan energi primer yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara [1]. Oleh karena itu, intensitas penggunaan 

energi listrik di seluruh negara meningkat, yang mana konsumsi daya listrik saat ini telah mencapai 

13 terawatt (TW) dan diperkirakan akan terus meningkat sekitar 23 TW pada tahun 2050 [2]. Energi 

listrik, sekitar 80% dipasok dari hasil minyak bumi, gas alam, dan berbagai sumber bahan bakar fosil 

[2-3]. Intensifnya penggunaan energi listrik menyebabkan ketersediaan sumber bahan bakar fosil 

semakin menipis, terutama mengingat bahan bakar fosil dikategorikan sebagai bahan yang tidak 

dapat diperbarui karena diperlukan waktu jutaan tahun untuk memproduksinya kembali [3]. Hal 

tersebut semakin mendesak untuk segera ditemukan suatu energi terbarukan sebagai alternatif, yang 

salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya.  

Melimpahnya energi surya dapat mendorong terbentuknya teknologi yang potensial dan 

ekonomis. Perkembangan teknologi pembangkit listrik tenaga surya (solar cell) sudah sangat 

signifikan, di mana pada generasi pertama telah dilakukan eksplorasi dan pemanfaatan solar cell 

berbasis material anorganik yaitu silikon. Namun demikian, dalam perkembangannya ditemukan 

bahwa biaya produksi solar cell berbasis silikon tidak cukup eknomis atau relatif lebih mahal, selain 

itu solar cell berbasis silikon bersifat kurang ramah lingkungan [4]. Oleh karena itu, beberapa 

penelitian mengembangkan kembali solar cell dengan tipe terbaru, yang mana  saat ini telah 

mencapai generasi ketiga yang disebut dengan dye sensitized solar cell (DSSC) atau solar cell yang 

tersensitasi pewarna [5]. 

DSSC memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan solar cell berbasis silikon, yaitu 

biokompatibel, proses fabrikasi yang sederhana dan biaya produksi rendah [1;6]. Namun demikian, 

masih terdapat kelemahan pada DSSC, hal tersebut disebabkan karena selama ini pewarna yang 

digunakan sebagai fotosensitizer DSSC adalah pewarna sintetis yang bersifat toksik dan tentunya 

kurang ramah lingkungan, sehingga pada penelitian ini dilakukan aplikasi pewarna alami sebagai 

pengganti pewarna sintetis yang digunakan sebelumnya. Pewarna alami yang digunakan adalah 

pewarna alam yang mengandung pigmen klorofil, yang salah satunya adalah daun pandan suji 

(Pleomele Angustifolia). Klorofil pada daun pandan suji dapat menyerap cahaya dengan panjang 

gelombang 400-700 nm terutama pada warna biru dan merah [7]. Selain berpotensi sebai 

fotosensitizer DSSC, ketersediaan daun pandan suji sangat melimpah tetapi pemanfaatannya masih 

sangat terbatas [8-9]. 

Lebih lanjut, di dalam DSSC terdapat dua komponen utama yang sangat berpengaruh, di 

antaranya adalah pewarna (dye) yang berperan sebagai fotosensitizer dan elektrolit yang berperan 

sebagai mediator redoks [10-11]. Namun demikian, selama ini elektrolit yang digunakan pada DSSC 

adalah elektrolit cair, yang mana elektrolit cair memiliki kelemahan diantaranya adalah tingkat 

kebocoran dan tingkat evaporasi tinggi [12-13]. Kelemahan yang dimiliki oleh elektrolit cair dapat 

menyebabkan rendahnya stabilitas jangka panjang penggunaan dan efesiensi rangkaian DSSC. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini dikembangkan suatu jenis elektrolit baru dengan memanfaatkan 

membran Polyvinylidene fluoride (PVDF) sebagai polimer elektrolit (solid elektrolite) pengganti 

elektrolit cair yang dibuat dengan metode inversi fasa. PVDF diketahui dapat menunjukkan nilai 

stabilitas elektrokimia yang sangat baik terhadap larutan elektrolit dan memberikan sifat mekanik 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan polimer lain [14]. PVDF dapat mememberikan sifat mekanik 

yang tinggi karena tingkat kristanilitas yang lebih tinggi [15]. Sedangkan fase amorf pada PVDF 

dapat memfasilitasi penjebakan sejumlah larutan elektrolit, sehingga dapat membantu dalam 

meningkatkan konduktivitas ionik [16]. 

Lebih lanjut, penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang terkait dengan pengaruh waktu 

pengadukan membaran PVDF terhadap peningkatan stabilitas jangka panjang penggunaan dan 

efesisensi rangkaian DSSC, yang mana variabel bebas yang diterapkan adalah variasi waktu 

pengadukan yaitu 8, 10, 12, dan 14 jam. Untuk mencapai target tersebut maka dilakukan metode 

pembuatan fotosensitizer alami, larutan elektrolit, membran PVDF, pasta TiO2, dan rangkaian DSSC. 
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Metode analisis yang dilakukan adalah analisis spektrofotometri UV-Visible untuk mengetahui 

serapan panjang gelombang dan absorbansi dye, voltametri siklik untuk studi elektrokimia dan 

menentukan energi celah pita (bandgap),  dan pengukuran multimeter untuk studi fotovoltaik 

rangkaian DSSC. 

 

2. Bahan, Metode, dan Karakterisasi DSSC 
3.1. Bahan Pembuatan DSSC 

Beberapa bahan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah etilen karbonat (EC) 

(Anhydrous 99%; Sigma Aldrich, USA); propilen karbonat (PC) (99,7% anhidrat; Sigma 

Aldrich, AS); iodin (I2) (≥99,8%; Sigma Aldrich, Singapura); kalium iodida (KI) (≥99%; Merck, 

Belgia); titanium dioksida (TiO2) (21 nm; 99,5%; Sigma Aldrich, Cina); asam nitrat (HNO3) 

(≥99,9%; Sigma Aldrich, Singapura); polietilen glikol (PEG) (Mw 1000; Merck, Jerman); 

Tween-80 (PT. Brataco Chemika; Indonesia); Polivinilidena fluorida (PVDF) (serbuk, 

Mw~534,000; Sigma Aldrich, Singapura); n,n-dimethylacetamide (DMAc) (≥ 99%; Merck, 

Belgia); aseton (≥99,5%; Sigma Aldrich, Singapura); dan kaca fluorine doped tin oxide (FTO) 

(resistivitas 10 Ω). 

3.2. Metode Pembuatan DSSC 

a. Pembuatan Dye 

Pada DSSC, dye dibuat dari daun pandan suji (klorofil) dengan metode maserasi dan 

evaporasi. Tahap pertama, daun pandan suji yang telah dipotong-potong sebelumnya, 

direndam ke dalam pelarut etanol dengan perbandingan 1:6 dan dilakukan variasi pH 2; 7; 

12, serta didiamkan selama 24 jam. Selanjutnya, dilakukan penyaringan hasil maserasi dan 

diuapkan menggunakan rotary evaporator Buchi R-300. Konsentrat dye yang dihasilkan 

disimpan pada suhu 20-25 ℃, dan siap untuk digunakan sebagai fotosensitizer alami pada 

DSSC. 

b. Pembuatan Larutan Elektrolit 

Pada DSSC, larutan elektrolit dibuat dengan cara mencampurkan beberapa bahan 

diantaranya adalah 9,2 mg iodin (I2), 0,06 g kalium iodida (KI), 0,4 g etilen karbonat (EC), 

dan 0,4 g propilen karbonat (PC) menggunakan magnetic stirrer NESCO LAB MS-H280-

Pro dengan kecepatan 100 rpm selama 30 menit. 

c. Pembuatan Membran PVDF 

Membran PVDF yang berperan sebagai polimer elektrolit pada DSSC dibuat dengan 

metode preparasi inversi fasa. Pertama, dibuat larutan cetak PVDF 18% (b/v) dengan cara 

melarutkan PVDF ke dalam larutan campuran DMAc dan aseton (6:4). Waktu pengadukan 

larutan dicetak divariasi selama 8, 10, 12 dan 14 jam dengan kecepatan 270 rpm pada suhu 

65 ℃. Selanjutnya, larutan PVDF dicetak di atas kaca yang telah dikontrol ketebalan (0,4 

mm) dan luasnya (14 x 14 cm) dengan double tip dengan menggunakan casting knife pada 

suhu 30 ℃ dan dilakukan pra-imersi selama 5 menit. Selanjutnya, hasil cetakan diimersi ke 

dalam bak koagulasi, yang sebelumnya telah diisi dengan 1000 mL aquades pada suhu 30 ℃ 

dengan waktu imersi 30 menit. Tahap berikutnya, mencuci membran PVDF menggunakan 

500 mL aquades dengan dua kali pengulangan, yang masing-masing selama 1 menit. 

Kemudian membran PVDF dikeringkan pada suhu ruang selama 24 jam. 

d. Pembuatan Pasta TiO2 

Pasta TiO2 dibuat dengan cara mencampurkan beberapa bahan seperti 0,2 g TiO2, 0,4 mL 

HNO3 0,1 M, 0,08 g PEG-1000, dan 0,05 mL Tween-80 menggunakan magnetic stirrer 

NESCO LAB MS-H280-Pro dengan kecepatan 100 rpm selama 30 menit. 

e. Penyusunan Rangkaian DSSC 

Rangkaian DSSC disusun dari dua kaca fluorine doped tin oxide (FTO) yaitu anoda dan 

katoda. Tahap pertama, pasta TiO2 yang telah dibuat sebelumnya dilapiskan pada kaca FTO 

anoda dengan bantuan spatula dan disintering pada suhu 450 ℃ selama 1 jam. Selanjutnya 

FTO anoda-TiO2 didiamkan selama 1 jam dan kemudian direndam dalam 10 mL dye (daun 
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pandan suji) selama 24 jam. Tahap berikutnya, membran PVDF yang telah direndam 

sebelumnya dalam 1 mL larutan elektrolit selama 1 jam, dilapiskan pada kaca FTO katoda 

yang sebelumnya telah dilapisi dengan karbon lilin. Dengan demikian, rangkaian DSSC 

telah terbentuk. 

3.3. Karakterisasi DSSC 

Karakterisasi DSSC dilakukan melalui beberapa metode diantaranya adalah analisa 

spektrofotometri UV-Visible (Shimadzu UV-1800) untuk menganalisis serapan panjang 

gelombang dan absorbansi yang dilakukan pada range panjang gelombang cahaya tampak (400-

800 nm), voltametri siklik (Computrace Metrohm 797 VA) untuk menganalisis studi 

elektrokimia dan celah pita energi (bandgap), dan pengukuran dengan multimeter (Krisbow 

KW08-267 pada resistansi 200 kΩ dan tegangan 200 mV) untuk studi fotovoltaik rangkaian 

DSSC sehingga dapat dihasilkan harga tegangan terbuka (VOC); arus hubung singkat (Jsc); fill 

factor (FF); efisiensi (η). 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
3.1 Polimer elektrolit 

Membran PVDF telah dikenal memiliki berbagai sifat ideal yang berpotensi sebagai aplikasi 

polimer elektrolit pada DSSC, seperti dapat membentuk struktur pori asimetris yang dapat 

mengoptimalkan kinerja membran, memiliki kekuatan mekanik tinggi sehingga dapat 

meningkatkatkan kompatibilitas membran, potensial fouling rendah, konduktivitas ionik tinggi, 

dan memiliki stabilitas elektrokimia serta stabilitas termal tinggi [17-18].  

Pada penelitian ini, metode preparasi inversi fasa dengan teknik induksi imersi-presipitasi 

telah diterapkan dalam pembuatan membran PVDF. Metode inversi fasa merupakan metode 

preparasi membran, di mana larutan polimer yang homogen mengalami transformasi dari fasa 

cair menjadi fasa padat secara terkendali [18]. Pada metode inversi fasa, perlu dilakukan induksi 

terlebih dahulu dan teknik induksi yang lebih tepat adalah imersi presipitasi. Hal ini disebabkan 

karena prosesnya sederhana dan waktu produksi yang relatif singkat. Teknik tersebut akan 

membantu pembentukan membran padat karena terjadi proses pertukaran antara pelarut dalam 

larutan cetak dengan non pelarut dalam bak koagulasi [19-21]. 

Membran PVDF dicetak menggunakan casting knife, yang bertujuan untuk memperoleh 

ketebabalan yang sama yaitu dengan ketebalan kontrol 0,4 mm. Sebelum memasuki tahapan 

imersi, maka dilakukan pra-imersi terlebih dahulu dalam waktu 5 menit. Tahap pra-imersi 

dilakukan untuk menghilangkan gelembung udara yang terbentuk dan terperangkap selama 

pembuatan larutan cetak membran PVDF [22-23]. Berikutnya masuk ke dalam tahap imersi-

presipitasi yang bertujuan untuk melepas membran PVDF dari cetakan, dengan cara 

memasukkan hasil casting  ke dalam bak koagulasi yang sebelumnya telah diisi dengan non 

pelarut (aquades). Setelah membran PVDF terbentuk, tahap selanjutnya adalah pencucian yang 

bertujuan untuk menghilangkan sisa pelarut. 

Ketepatan dalam memilih jenis pelarut dan non pelarut yang digunakan juga dapat 

menentukan kecepatan pembentukan membran [18-19]. Pemilihan pelarut yang tepat akan 

menghasilkan interaksi yang optimum baik antara polimer dengan polimer, maupun polimer 

dengan pelarut. Pelarut dapat dikategorikan baik jika memiliki perbedaan parameter kelarutan 

(δ) yang berdekatan dengan senyawa yang akan dilarutkan [30]. Namun berbeda dengan non 

pelarut, di mana non pelarut dikatakan baik jika memiliki perbedaan parameter kelarutan (δ) 

yang jauh dengan pelarut. Perbedaan kelarutan dapat ditentukan dengan parameter kelarutan 

Hansen. Berikut adalah tabel parameter kelarutan Hansen dari PVDF, DMAc dan aseton, yaitu 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Parameter Kelarutan Hansen 

No. Material δd (MPa½) δp (MPa½) δh (MPa½) δt (MPa½) 

1 PVDF 16 14.3 23.9 32.1 
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No. Material δd (MPa½) δp (MPa½) δh (MPa½) δt (MPa½) 

2 DMAc 16.8 11.5 10.2 22.7 

3 Aseton 13.0 9.8 11.0 19.7 

4 Aquades 12.2 22.8 40.4 48.0 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa DMAc memiliki perbedaan kelarutan dekat 

dengan polimer PVDF sebesar 9,4 Mpa1/2 yang diperoleh dari selisih antara nilai δt PVDF (32,1 

MPa1/2) dengan nilai δt DMAc (22,7 MPa1/2). Lebih lanjut, pelarut DMAc dikombinasikan 

dengan aseton (perbandingan 3:2), hal ini dilakukan karena aseton dengan titik didih rendah 

dapat mempercepat terjadinya proses penguapan pelarut [24]. Semakin lama waktu penguapan 

akan berdampak pada semakin menebalnya membran yang dihasilkan karena adanya proses 

delayed liquid-demixing, yang mana pelarut akan tertahan lama di dalam membran sehingga 

terjadinya proses difusi antara pelarut dan non pelarut akan berjalan lambat [24]. Semakin 

menebalnya membran akan menyebabkan kerapatan pori pada membran semakin meningkat, 

sehingga membatasi ruang gerak elektron dan jalannya siklus elektron akan terhambat serta 

efesiensi rangkaian DSSC akan semakin menurun [24-25]. Selain menentukan perbedaan 

parameter kelarutan antara PVDF dengan DMAc, juga ditentukan perbedaan parameter 

kelarutan  non pelarut yaitu aquades yang dibandingkan dengan pelarut DMAc dan aseton. Hasil 

selisih nilai antara δt DMAc dengan δt aquades dan nilai antara δt aseton dengan δt aquades yaitu 

masing-masing sebesar 25,2 MPa½ (DMAc-aquades) dan 28,3 MPa½ (aseton-aquades) 

menunjukkan perbedaan kelarutan yang tinggi, sehingga menyebabkan kesetimbangan 

termodinamika pada membran terganggu dan memicu cepat terjadinya pemisahan fasa [26]. 

Lebih lanjut, membran PVDF dibuat dengan konsentrasi 18% (b/v), yang mana akan 

menghasilka membran dengan potensi fouling rendah [27-28]. Stabilitas jangka panjang 

penggunaan dan efesiensi rangkaian DSSC juga dievaluasi dengan mengkaitkan pengaruh 

waktu pengadukan larutan cetak yaitu 8, 10, 12, dan 14 jam.  

 

3.2 Analisis UV-Visible Dye 

Dye memiliki peranan penting dalam absorpsi foton di wilayah tampah (visible) atau 

inframerah yang berada dekat dengan spektrum matahari dan konversi energi foton menjadi 

energi listrik sehingga berpengaruh terhadap kinerja DSSC [29]. Kinerja dye alami 

diprediksikan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan dye sintetis, hal ini 

disebabkan karena adanya senyawa organik dan alkohol yang berbeda, yang mana keduanya 

dapat mencegah terjadinya rekombinasi elektron dengan elektrolit dan agregasi dye, sehingga 

dapat meningkatkan daya injeksi muatan di dalam sel [31]. Dye alami juga memiliki kelebihan 

lain diantaranya adalah besarnya koefisien absorpsi, tingginya efesiensi panen foton, 

ketersediaan melimpah, mudah didapatkan, biaya rendah, teknik preparasi sederhana, dan ramah 

lingkungan [32]. Salah satu pigmen yang efektif sebagai fotosensitizer DSSC adalah klorofil 

[30]. Tanaman yang mengandung klorofil tinggi adalah daun pandan suji (Pleomele 

Angustifolia) [30]. Puncak absorbansi pigmen klorofil terletak pada panjang gelombang 420 nm 

dan 660 nm [33]. Klorofil juga mengandung dua pigmen yang berbeda,  yaitu klorofil a dan 

klorofil b [34-35]. 

Dye yang berperan sebagai sensitizer rangkaian DSSC harus memiliki daerah serapan 

panjang gelombang pada range 400-800 nm [36]. Tabel 2 menampilkan data panjang 

gelombang maksimum (λ) dan absorbansi yang dihasilkan dari analisis spektrofotometri UV-Visible 

pada kondisi pH  asam, netral, dan basa, serta tanpa penambahan buffer dengan tujuan untuk 

mengetahui  pH optimum dye klorofil daun pandan suji. 
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Tabel 2. Hasil Spektrofotometri UV-Vis Pigmen Klorofil 

Pewarna pH 

Pigmen Klorofil 

Klorofil a Klorofil b 

Panjang 

Gelombang (λ) 

(nm) 

Absorbansi 

Panjang 

Gelombang (λ) 

(nm) 

Absorbansi 

Daun 

Pandan 

Suji 

2 464,50 0,645 664,50 0,594 

7 465,00 0,548 664,50 0,527 

12 464,50 0,627 664,50 0,579 

 

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa perubahan pH tidak menunjukkan pengaruh 

yang signifikan terhadap pergeseran panjang gelombang maksimum (λ) dye yang berasal dari 

daun pandan suji. Namun demikian, berbeda dengan nilai absorbansi di mana perubahan pH 

menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan. Semakin meningkatnya keasaman, maka nilai 

absorbansi juga mengalami peningkatan. Meningkatnya nilai absorbansi pada pH asam, 

menunjukkan adanya kecenderungan penambahan jumlah ikatan rangkap dengan PEB. Hal ini 

dapat menyebabkan jumlah elektron yang dihasilkan akan semakin meningkat, dan peningkatan 

jumlah elektron akan menyebabkan proses terjadinya eksitasi elektron semakin meningkat pula. 

Apabila eksitasi elektron meningkat, maka secara langsung akan berpengaruh terhadap 

peningkatan nilai efesiensi rangkaian DSSC. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pH yang 

optimum dalam menyerap foton adalah pH 2 yang ditunjukkan dengan nilai absorbansi yang 

lebih tinggi dibandingkan pH  lainnya yaitu sebesar 0,594.  

Lebih lanjut, hasil analisis spektrofotomtri UV-Vis dye daun pandan suji menampilkan 

dua serapan panjang gelombang maksimum (λ) yaitu masing-masing 464,50 nm dan 664,50 (pH 

2); 465,00 nm dan 664,50 (pH 7); dan 464,50 nm dan 664,50 (pH 12).  Serapan panjang 

gelombang maksimum daun pandan suji dapat ditampilkan pada Gambar 1, yaitu sebagai 

berikut: 

 

 
Gambar 1. Serapan Panjang Gelombang Klorofil Daun Pandan Suji dengan Variasi pH.  

Keterangan 

Warna merah muda : Serapan panjang gelombang maksimum (λ) pada pH 2 

Warna biru  : Serapan panjang gelombang maksimum (λ) pada pH 7  

Warna hijau  : Serapan panjang gelombang pada maksimum (λ) pH 12 

Puncak serapan panjang gelombang maksimum (λ) yang ditampilkan pada Gambar 1, 

membuktikan bahwa terdapat kandungan klorofil pada daun pandan suji. Hal ini disebabkan 

karena klorofil memiliki puncak serapan pada panjang gelombang maksimum (λ) 420 nm 

(klorofil a) dan 660 nm (klorofil b) [33]. 

3.3 Analisis Voltametri Siklik 

Dye daun pandan suji selain dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis, juga penting 

untuk dianalisis melalui studi elektrokimia dengan menggunakan voltametri siklik. Analisis 

voltametri siklik dilakukan untuk menentukan energi HOMO (Highest Occupied Molecular 

Orbital), dan LUMO (Lowest Occupied Molecular Orbital) pada dye. Dye yang berperan 
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sebagai sensitizer DSSC, disyaratkan memiliki harga energi HOMO yang jauh lebih rendah 

daripada pita konduksi TiO2  dengan tujuan untuk meregenerasi elektron pada dye sehingga 

siklus DSSC tetap berjalan [37-39]. Namun, berbanding terbalik dengan energi HOMO, harga 

energi LUMO disyaratkan lebih tinggi (> -3,2 eV) dibandingkan semikonduktor pita TiO2 untuk 

memastikan terjadinya injeksi elektron berjalan cepat [37;39]. 

Proses transfer elektron pada rangkaian DSSC sangat dipengaruhi oleh harga energi HOMO 

dan LUMO [37]. Mekanisme terjadinya transfer elektor dimulai dengan penyerapan sejumlah 

foton oleh molekul dye, hal ini menyebabkan eksitasi elektron (fotoeksitasi) dari tingkat energi 

HOMO menuju tingkat energi LUMO. Selanjutnya, elektron yang diperoleh dari proses 

fotoeksitasi diinjeksi menuju pita konduksi TiO2 dan akan ditransferkan menuju elektroda 

lawan. Setelah proses tersebut, maka dye akan kehilangan elektron. Oleh karena itu, elektron 

yang hilang akan mengalami regenerasi melalui reaksi redoks (I-/I3
-) yang terjadi pada mediator 

redoks atau elektrolit sehingga siklus dapat terus berjalan [37]. Oleh karena itu, apabila dye  

yang digunakan memiliki harga energi HOMO dan LUMO yang sesuai dengan syarat, maka 

proses terjadinya transfer dan regenerasi elektron akan semakin mudah sehingga stabilitas 

jangka panjang penggunaan dan efisiensi rangkaian DSSC dapat tercapai [37]. Tabel 3, 

menampilkan data tingkat energi HOMO dan LUMO dari analisis voltametri siklik. Analisis 

voltametri siklik berkaitan dengan proses reduksi-oksidasi, sehingga keadaan HOMO dianggap 

sebagai proses oksidasi dan keadaan LUMO sebagai proses reduksi [40].  

 
Tabel 3. Analisis Elektrokimia Dye Daun Pandan Suji 

Pewarna pH 
Analisis Elektrokimia 

Eoks (eV) HOMO (eV) Ered (eV) LUMO (eV) 

Daun Pandan 

Suji 

2 -0,0809 -4,31591 -1,2285 -3,1201 

7 -0,1033 -4,2967 -1,2799 -3,1701 

12 -0,0948 -4,3052 -1,2541 -3,1459 

  

Berdasarkan Tabel 3, maka dapat disimpulkan bawa pH 2 menunjukkan harga energi HOMO 

yang lebih rendah dari pita konduksi TiO2 yaitu sebesar -4,31591 eV dan harga energi LUMO 

yang lebih tinggi dari semikonduktor pita TiO2 yaitu sebesar -3,1201 eV. Sama halnya dengan 

analisis spektrofotometri UV-Vis, kesesuaian harga energi HOMO dan LUMO yang diperoleh 

pada pH asam menunjukkan jumlah ikatan rangkap yang disertai PEB semakin bertambah, 

sehingga elektron yang dihasilkan akan bertambah pula, dan proses eksitasi elektron akan 

meningkat. Peningkatan eksitasi elektron akan menyebabkan efisiensi pada DSSC akan 

meningkat pula. Harga energi HOMO dan LUMO dapat ditunjukkan dengan voltamogram yang 

dihasilkan oleh voltametri siklik, di mana puncak potensial oksidasi pertama berkaitan dengan 

tingkat energi HOMO dan puncak potensial reduksi pertama berhubungan dengan tingkat energi 

LUMO. Voltamogram dapat dilihat pada gambar dibawah ini, yaitu sebagai berikut: 

  

  
Gambar 2. Voltamogram Pigmen Klorofil 

pH 2 

 

Gambar 3. Voltamogram Pigmen 

Klorofil pH 7 
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Gambar 4. Voltamogram Pigmen Klorofil pH 12 

 

3.4 Energi Celah Pita Dye 

Energi celah pita atau yang lebih dikenal dengan bandgap (∆E) merupakan energi minimum 

yang dibutuhkan untuk mengeksitasi elektron yang terperangkap dalam keadaan terikat atau dari 

pita valensi (EV) menuju keadaan bebas atau dari pita konduksi (EC) agar dapat berpartisipasi 

dalam terjadinya konduktivitas listrik [41]. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pita konduksi 

(LUMO) adalah pita orbital elektron di mana elektron dapat berpindah dari pita valensi ketika 

elektron tersebut diberi energi. Elektron yang berada pada orbital ini, akan memiliki cukup 

energi untuk bergerak bebas dan pergerakan elektron akan menyebabkan arus listrik mengalir. 

Pita valensi (HOMO) sendiri merupakan orbital elektron terjauh dari partikel yang melibatkan 

elektron [42]. Hasil pengukuran energi celah pita (bandgap) dapat digunakan untuk menentukan 

struktur dye yang lebih potensial dalam menyerap foton dari matahari. Energi celah pita dapat 

dipengaruhi oleh energi total yang dimiliki dye, di mana semakin negatif energi total dye, maka 

semakin kecil energi celah pita yang dihasilkan [43]. Dye yang memiliki yang memiliki energi 

celah pita paling kecil paling berpotensi dalam menyerap foton, hal ini dapat terjadi karena 

kemungkinan suatu elektron tereksitasi dari pita valensi menuju pita konduksi semakin mudah 

atau semakin besar, sehingga kepekaannya terhadap cahaya juga semakin meningkat dan 

konduktivitas listrik juga akan semakin meningkat [43].  

Energi celah pita dapat ditentukan dengan metode tauc plot, yang mana metode ini 

ditentukan dengan nilai transitasi yang diperoleh dari analisis spektrofotometri UV-Vis dengan 

cara melihat grafik linier yang menghubungkan energi celah pita atau bandgap Eg (eV) pada 

sumbu x dengan koefisien serap terhadap foton (𝛼ℎυ)1/n pada sumbu y. Perhitungan lebih 

lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut [44]: 

 
(𝛼ℎυ)1/n = A(hυ – Eg) 

Dimana:   

h : konstanta planck (6,626 x 

10-34 Js) 

Eg : bandgap (eV) n : eksponen yang 

bergantung pada jenis 

transisi 

υ : frekuensi, dengan υ = c/λ A : konstanta proporsional  

Tabel 4, menunjukkan harga energi celah pita (bandgap) dye daun pandan suji, yaitu 

sebagai berikut: 
Tabel 4. Energi gap (Eg) Pigmen Klorofil dengan Metode Tauc Plot 

Pewarna pH Bandgap (Eg) (eV) 

Daun Pandan Suji 2 1,813  

7 1,817  

12 1,814 
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Gambar 6. Grafik Liner Tauc Plot Pigmen 

Klorofil pH 2 

Gambar 7. Grafik Liner Tauc Plot 

Pigmen Klorofil pH 7 

 

 
Gambar 8. Grafik Liner Tauc Plot Pigmen Klorofil pH 12 

 

Berdasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya keasaman berpengaruh 

terhadap lebar dan sempitnya energi celah pita. Hal ini dimungkinkan terjadi karena semakin 

meningkatnya keasaman, maka jumlah ikatan rangkap bersama pasangan elektron bebas (PEB) 

akan meningkat, sehingga elektron yang dihasilkan akan semakin meningkat juga dan eksitasi 

elektron akan semakin mudah terjadi. Eksitasi elektron yang semakin mudah terjadi akan 

berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi pada rangkaian DSSC. Oelh karena itu, ditunjukkan 

pada Tabel 4 bahwa pH 2 merupakan pH terbaik yang dapat menghasilkan energi celah pita 

yang lebih kecil, yang mana harga energi celah pita (bandgap) paling berpotensi dalam 

menyerap foton, hal ini dapat terjadi karena kemungkinan suatu elektron tereksitasi dari pita 

valensi menuju pita konduksi semakin mudah atau semakin besar, sehingga kepekaannya 

terhadap cahaya juga semakin meningkat dan konduktivitas listrik juga akan semakin meningkat 

[43]. 

3.5 Studi Fotovoltaik Rangkaian DSSC 

Parameter fotovoltaik seperti analisis tegangan rangkaian terbuka (Voc), kerapatan arus 

hubung singkat (Jsc), fill factor (FF), dan efisiensi (η) pada rangkaian DSSC berbasis polimer 

elektrolit PVDF dengan menggunakan dye daun pandan suji pada pH 2 dan dengan variasi waktu 

pengadukan yaitu 8, 10, 12 dan 14 jam ditunjukkan pada Tabel 5, yaitu sebagai berikut: 

 

 
Tabel 45. Parameter Fotofoltaik DSSC Berbasis Polimer elektrolit PVDF dengan Dye Daun 

Pandan Suji pH 2 

Konsentrasi 

Membran 

PVDF 

(%) 

Waktu 

Pengadukan 

(Jam) 

Parameter Fotofoltaik DSSC 

Jsc (mA/cm2) Voc (mV) 

 

FF (%) Efisiensi (η)  
(%) 

18 
8 2,5 x 10-3 350 3,26 x 10-1 0,88 

10 2,2 x 10-3 326 3,25 x 10-1 0,72 
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Konsentrasi 

Membran 

PVDF 

(%) 

Waktu 

Pengadukan 

(Jam) 

Parameter Fotofoltaik DSSC 

Jsc (mA/cm2) Voc (mV) 

 

FF (%) Efisiensi (η)  
(%) 

12 1,8 x 10-3 307 3,21 x 10-1 0,53 

14 1,2 x 10-3 254 2,83 x 10-1 0,26 

 

Berdasarkan Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa waktu pengadukan dapat berpengaruh 

terhadap besarnya nilai parameter fotovoltaik, yang mana semakin meningkatnya waktu 

pengadukan menunjukkan pola penurunan pada nilai rapat arus hubungan singkat (Jsc), 

tegangan rangkaian terbuka (Voc), dan nilai fill factor (FF) serta menunjukkan pola peningkatan 

pada nilai efesiensi (%).  Hal tersebut terjadi karena peningkatan waktu pengadukan dapat 

mempengaruhi kerapatan pori pada membran PVDF yang terbentuk semakin meningkat [28]. 

Meningkatnya kerapatan pori, menunjukkan bahwa pori yang terbentuk semakin rigid, dan 

sesuai dengan hukum kebalikan klasik membran, yang mana semakin rigid pori yang terbentuk 

maka stabilitas jangka panjang penggunaan DSSC akan semakin meningkat karena pori yang 

rigid akan sangat membantu untuk memerangkap elektrolit, sehingga permasalahan kebocoran 

dan penguapan elektrolit dapat teratasi [28; 45]. Namun demikian, pori yang terlalu rigid akan 

menghalangi jalannya transfer elekton. Hal ini dapat terjadi karena pori yang terlalu rigid akan 

menyulitkan elektron untuk dapat berpindah atau bergerak, sehingga besar kemungkinan 

efisiensi yang dihasilkan pada rangkaian DSSC semakin menurun karena proses transfer 

elektron menjadi terhambat [28; 45]. Oleh karena itu, dari evaluasi studi parameter fotovoltai 

rangkaian DSSC dengan menggunakan multimeter, dipilih pori ideal yang memiliki 

kemampuan cukup baik dalam memerangkap elektrolit tanpa menghalangi jalannya siklus 

elektron, sehingga stabilitas jangka panjang penggunaan dan efisiensi DSSC dapat tercapai. 

Oleh karena itu, pada Tabel 5 ditunjukkan bahwa waktu pengadukan 10 jam dimungkinkan 

dapat membentuk pori ideal, yang ditunjukkan dengan nilai efisiensi (η)  sebesar 0,72 %. 

 

4. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa polimer elektrolit 

berbasis membran PVDF dengan konsentrasi 18% dan waktu optimum pengadukan 10 jam 

menunjukkan potensi yang besar untuk menjadi solusi permasalahan stabilitas jangka panjang 

penggunaan dan efisiensi rangkaian DSSC karena dapat terbentuknya pori ideal, yang dibuktikan 

dengan meningkatnya nilai rapat arus hubungan singkat (Jsc) sebesar 2,2 x 10-3, tegangan rangkaian 

terbuka (Voc) sebesar 326, dan nilai fill factor (FF) sebesar 3,25 x 10-1, serta menunjukkan pola 

peningkatan nilai efesiensi sebesar 0,72 (%). 
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