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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan pembuatan prototipe Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) dengan memanfaatkan antosianin 
kol merah (Brassica oleracea var). DSSC terbentuk dari dua buah elektroda TCO yang disusun saling 
mengapit elektrolit polimer membentuk seperti wafer. Salah satu elektroda  terdiri TiO2 yang telah 
tersensitiser oleh day antosianin sebagai donor elektron dan elektroda lawam terlapisi oleh karbon. 
Elektrolit sebagai katalis yang berfungsi untuk mempercepat reaksi redoks berupa  I/I3

 (iodide/triiodide). 
Sel surya yang dipabliskan memiliki luasan 3x3 cm2 dengan perbedaan konsentrasi masing-masing 100% 
(tanpa pengenceran), 50% (pengenceran 2 kali), dan 25% (pengenceran 4 kali). Masing-masing sel diuji 
menggunakan penyinaran lampu halogen 50 Watt pada jarak 30cm. Dengan memperhatikan karakteristik 
dari arus terhadap teganggan dan tegangan terhadap waktu. Hasil pengujian menunjukan semakin tinggi 
konsentrasi day antosianin kol merah semakin besar  tegangan dan arus yang dihasilkan yaitu pada 
konsentrasi 100% (tanpa pengenceran).  
 
Kata-kata kunci : Sel surya, Dye Sensitized Solar Cell (DSSC), TiO2, antosianin.
 
PENDAHULUAN 

1.1 Krisis Energi 
Akhir-akhir ini krisis energi listrik  menjadi 
masalah yang mendasar dari setiap negara 
termasuk negara Indonesia. Salah satu 
penyebab terjadinya krisis ini adalah 
peningkatan pertumbuhan penduduk, yang 
mengakibatkan konsumsi energi semakin 
banyak dan tidak terkendali. 
 
Untuk mengatasi krisis energi ini para peneliti 
gencar untuk menemukan energi alternatif 
guna memenuhi kebutuhan energi listrik. Sel 
surya adalah salah satu alternatif pengganti 
yang dapat digunakan. Di mana sel surya ini 
memanfaatkan cahaya matahari yang dirubah 
menjadi listrik. Cahaya matahari adalah 
sumber energi yang luar biasa karena tersedia 
dalam jumlah yang sangat besar dan 
berlangsung dalam kurun waktu yang lama. 

Selain itu di Indonesia adalah negara yang 
dilewati garis katulistiwa sehingga sangat 
berpotensi untuk menggembangkan sel surya 
sebagai energi pengganti masa depan.  

 
1.2 Sel surya  
Gratzel et.al adalah orang pertama yang 
mengembangkan sel surya sehingga sering 
juga disebut sel Gratzel [2]. Sel surya yang 
ditemukan memanfaatkan pewarna alami. Sel 
surya ini memiliki beberapa keungulan 
diantaranya ramah lingkungan, pembuatannya 
mudah, dan murah karena bahan baku banyak 
tersedia di pasaran. [3]  

 
1.3 Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 
(DSSC) merupakan sel surya yang 
memanfaatkan pewarna alami. Seperti pada 
Gambar 1. DSSC ini terdiri dari sepadang 
kaca berlapis bahan TCO (transparent 
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conducting oxide) yang saling mengapit 
larutan elektrolit membentuk seperti wafer. 
Elektrolit sebagai katalis yang berfungsi untuk 
mempercepat reaksi redoks berupa  I/I3

 

(iodide/triiodide) [2]. Salah satu kaca sebagai 
elektroda kerja yang dideposisikan Titanium 
Dioxide (TiO2) yang berfungsi sebagai 
transport elektron. Elektroda kerja ini 
tersensitisasi pewarna yaitu antosianin yang 
berfungsi sebagai donor elektron. Sedangkan 
kaca yang lain berupa elektroda lawan yang 
terlapisi oleh karbon. 

 
Gambar. 1. Struktur DSSC 

 
Sistem kerja DSSC sendiri diawali saat foton 
dari sinar matahari mengenai elektroda kerja 
dari DSSC, kemudian foton tersebut diserap 
oleh dye antosianin yang menempel pada 
lapisan TiO2. Dari tambahan energi, elektron 
pada dye antosianin menjadi tereksitasi 
sehingga dapat terinjeksi menuju pita 
konduksi TiO2. Selanjutnya elektron melewati 
TiO2 menuju elektroda TCO dan mengalir 
melelui rangkaian luar menuju ke elektroda 
lawan. Kemudian triiodida dari larutan 
elektrolit menangkap elektron yang bererada 
pada elektroda lawan untuk kembali masuk 
dengan bantuan molekul karbon. Sehingga dye 
antosianin akan kembali ke keadaan semula 
dengan bantuan elektrolit membentuk siklus 
yang berulang [1,4] seperti yang ditunjukaan 
pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Sistem kerja DSSC 

1.4 Karakteristik Titanium Dioxide (TiO2) 
TiO2 merupakan bahan semikonduktor yang 
bersifat inert, stabil terhadap fotokorosi dan 
korosi oleh bahan kimia. Penggunaan TiO2 
diantaranya untuk manufaktur elemen optik 
dan berpotensial pada aplikasi divais 
elektronik seperti DSSC dan sensor gas [2]. 
TiO2 yang digunakan dalam aplikasi pada 
DSSC umunya berfasa anatase sebab 
mempunyai kemampuan fotoaktif yang tinggi. 
TiO2 dengan struktur nanopori yaitu ukuran 
pori dalam skala nano akan menaikan kinerja 
sistem karena struktur nanopori mempunyai 
karakteristik luas permukaan yang tinggi 
sehingga akan menaikan jumlah dye yang 
teradsorb yang implikasinya akan menaikan 
jumlah cahaya yang terabsorb [4,6]. 

 
1.5 Antosianin 
Pada proses fotosintesis telah membuktikan 
adanya senyawa pada tumbuhan yang dapat 
digunakan sebagai dye. Zat-zat tersebut 
ditemukan pada daun atau buah, yaitu 
antosianin, klorofil, dan xantofil. Peneliti telah 
membuktikan bahwa antosianin dapat 
tereksitasi dengan adanya penyinaran pada 
penerapan dyes. Antosianin sendiri adalah 
bagian dari senyawa fenol yang tergolong 
flavonoid. Antosianin merupakan pigmen 
pemberikan warna pada tumbuhan yang paling 
penting dan tersebar luas seperti pada daun, 
batang, dan bunga [5,6]. Pada penelitian ini 
antosiani yang digunakan berasal dari ektrak 
kol merah (Brassica oleracea var). 

 
 

BAHAN DAN METODE 
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A. Menyiapkan Alat dan Bahan 
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi timbangan digital, mortar, 
erlenmeyer, beker gelas, alumunium foil, 
corong, spatula, pipet, gelas ukur, cermet, 
isolatipe, kertas saring, tisu, PH meter, 
spektrofotometer OPTIZEN 2120 UV (UV-
Vis), lampu halogen 100 watt,  Magnetic 
Stirrer,  batang gelas (glass stirring rod), dan 
multi meter digital FLUKE.Bahan-bahan yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi kol 
merah (Brassica oleracea var), methanol, 
asam asetat, aquades, aseton, kaca TCO 
(transparent conducting oxide), detergen, 
koloid TiO2, Polietilen Glikol 4000 (PEG 
4000), KI, dan I2, pensil 8B.  

 
B. Pembuatan Elektroda Kerja (TiO2) 
Pasta TiO2 dibuat dengan menggunakan 2 
gram serbuk TiO2 dalam 2 ml asam asetat 
kemudian diaduk menggunakan mortar hingga 
membentuk pasta dan ditambah beberapa tetes 
detergen. 
 
Substrat kaca berlapis TCO (Transparent 
Conducting Oxide) dibersihkan dengan 
menggunakan aseton kemudian diukur 
resistansinya dengan menggunakan multimeter 
digital. Sebelum mendeposisikan pasta TiO2 
pada kaca berlapis TCO, pada sisi kaca 
berlapis TCO ditutup dengan menggunakan 
isolatipe seperti pada Gambar 3. Kemudian 
pasta TiO2 diteteskan pada kaca TCO dan 
diratakan menggunakan batang gelas (glass 
stirring rod) tunggu hingga kering pada suhu 
ruang. Selanjutnya lapisan TiO2 dioven pada 
suhu 3000c selama 30 menit. 

 

 
Gambar 3. Skema Deposisi TiO2 pada Kaca TCO 

 

C. Ekstraksi Dye Antosianin Kol Merah 
(Brassica oleracea var) 

Kol merah segar ditimbang sebanyak 20 gram 
menggunakan timbangan digital. Kemudian 
kol merah di tumbuk menggunakan mortar 
hingga halus. Hasil tumbukan dimasukan 
dalam erlenmeyer yang telah dilapisi 
alumunium foil dan direndam menggunakan 
campuran pelarut metanol, asam asetat, dan 
aquades dengan perbandingan 40 : 8 : 52 
selama 24 jam dengan konsentrasi 100% 
(tanpa pengenceran) , 50% (pengenceran 2 
kali), dan 25% (pengenceran 4 kali). 

 
D. Uji Spektrum Absorbansi Antosianin Kol 

Merah Menggunakan Spektrofotometer 
UV-Vis 

Hasil ekstraksi antosianin dengan konsentrasi 
100%, 50%, dan 25% dimasukkan ke dalam 
kuvet. Dimasukkan juga cairan perbandingan 
pelarut 40 : 8 : 52 ke dalam kuvet. Kemudian 
diuji spektrumnya menggunakan 
spektrofotometer OPTIZEN 2120 UV. 
 
E. Pembuatan Elektroda Lawan 
Kaca TCO dibersihkan mengunakan aseton 
kemudian diukur resistansinya menggunakan 
multimeter. Kemudian kaca TCO diarsir 
menggunakan pensil 8B dan dibakar 
menggunakan api lilin hingga terbentuk 
lapisan karbon. 

 
F. Pembuatan Larutan Elektrolit 
Larutan elektrolit dibuat dari 8,3 gram KI dan 
1,26 gram I2 yang dilarutkan dam 100 ml 
Polietilen Glikol 4000 (PEG 4000). Kemudian 
larutan diaduk menggunakan magnetic stirrer 
selama 15 menit, kemudian simpan dalam 
botol berwarna gelap atau botol yang sudah 
dilapisi almunium foil.  
 
G. Karakteristik Sel Surya 
Sel surya diukur karakteristik tegangan 
terhadap waktu (V-t) dan arus terhadap 
tegangan (I-V) dengan merangkainya denagn 
sebuah voltmeter (V) dan sebuah amperemeter 
(A). Pengukuran dilakukan dengan 
menggunakan sumber cahaya lampu halogen 
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50 Watt pada jarak 30 cm diarahkan tegak 
lurus terhadap permukaan sel surya. Untuk 
mengatur arus maupun tegangan keluaran sel 
surya pada rangkaian dipasang potrnsiometer 
seperti pada Gambar 4. dan Gambar 5. 

Gambar. 4. Rangkaian pengukuran I-V 

 
Gambar 5. Rangkaian pengujian kinerja DSSC 

 
HASIL DAN DISKUSI 
A. Hasil Uji Spektrofotometer UV-Vis pada 

Antosianin Kol Merah 
Larutan ekstraksi dye antosianin kol merah 
diuji sepektrum absorbansinya menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis tipe OPTIZEN 2120 
UV. Pengukuran spektrum absorbsi antosianin 
dilakukan dengan cara mengambil konsentrasi 
pelarut 100% tanpa pengenceran dari hasil 
ekstrak, kemudian mengambil konsentrasi 
50% dengan cara pengenceran 2 kali hasik 
eksrak menggunakan perbandingan campuran 
pelarut metanol, asam asetat, dan aquades 40  : 
8 : 52. Selanjutnya mengambil konsentrasi 
25% dengan cara pengenceran 4 kali. Setelah 
itu tiap konsentrasi diukur dengan 
spektrofotometer UV-Vis pada panjang 
gelombang 400-700. Hasil pengukuran 
spektrum absorbsi dari masing-masing larutan 
ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Spektrum absorbsi ekstrak antosianin 
kol merah dengan konsentrasi. (1) 100% (tanpa 

pengenceran), (2) 50% (pengenceran 2 kali), dan 
(3) 25% (pengenceran 4 kali). 

Dari hasil pengukuran spektrofotometer UV-
Vis pada panjang gelombang 400-700 
memperlihatkan absorbansi yang berda-beda 
tiap konsentrasi. Di mana pada konsentrasi 
100% (tanpa pengenceran) memiliki 
absorbansi paling tinggi yaitu 1,0942, pada 
konsentrasi 50% (pengenceran 2 kali) 
memiliki ansorbansi 0,8554, sedangkan pada 
konsentrasi 25% (pengenceran 4 kali) 
memiliki absorbansi paling kecil yaitu 0,5583. 
Absorbansi tiap konsentrasi menunjukkan 
panjang gelombang yang sama yaitu berada 
pada 535 nm. 

 
B. Karakterisasi Tegangan terhadap Waktu 
Dari hasil penelitian ini ekstrak antosianin kol 
merah dengan konsentrasi 100% (tanpa 
pengenceran), 50% (pengenceran 2 kali), dan 
25% (pengenceran 4 kali) selanjutnya di 
ujikan pada DSSC dengan lama perendaman 1 
jam pada larutan antosianin dengan keluaran 
tegangan terhadap waktu (V-t) selama 75 
menit. Seperti terlihat pada Gambar 7. data 
tegangan terhadap waktu menunjukan nilai 
yang berbeda tiap konsentrasi larutan tetapi 
tiap konsentrasi memiliki nilai yang cenderung 
konstan baik pada konsentrasi 100% (tanpa 
pengenceran), 50% (pengenceran 2 kali), 
maupun 25% (pengenceran 4 kali). 
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Gambar 7. Grafik tegangan terhadap waktu 
dari sel yang tersensitasi day. -♦-konsentrasi 
100% (tanpa pengenceran),  -■- konsentrasi 

50% (pengenceran 2 kali), dan -▲- 
konsentrasi 25% (pengenceran 4 kali). 

 
Pada konsentrasi 100% (tanpa pengenceran) 
menunjukkan nilai tegangan rata-rata paling 
tinggi pada perendaman 1 jam yaitu 382 mV, 
dan pada konsentrasi 50% (pengenceran 2 
kali) teganggan rata-tara yang dihasilkan 283 
mV, sedangkan pada konsentrasi 25% 
(pengenceran 4 kali) menunjukan nilai 
tegangan rata-rata paling rendah sebesar 207 
mV. 
 
Nilai tegangan rata-rata yang dihasilkan ini 
sebanding dengan jumlah konsentrasi pada 
larutan dye antosianin dimana semakin tinggi 
konsentrasi semakin tinggi teranggan yang 
dihasilkan.   

 
C. Karakterisasi Arus dan Tegangan 
Untuk mengetahui kinerja sel surya dilakukan 
pengukuran karakteristik arus terhadap 
tegangan  (I-V) dengan multimeter digital 
pada  kondisi tersinari dengan menggunakan 
sumber cahaya lampu Halogen 50 watt pada 
jarak 30 cm. Hasil pengujian arus dan 
tegangan seperti pada Gambar 8.  

 

 
Gambar 8. Grafik karakteristik I-V DSSC 

dengan perbedaan konsentrasi pad 
perendaman 1 jam. -♦-konsentrasi 100% 

(tanpa pengenceran),  -■- konsentrasi 50% 
(pengenceran 2 kali), dan -▲- konsentrasi 

25% (pengenceran 4 kali). 
 
Dari Gambar 6. Selanjutnya dapat ditentukan 
arus rangkaian pendek (ISC) dan tegangan 
rangkaian buka (VOC). 
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan 
untuk lama perendaman 1 jam pada 
konsentrasi 100% (tanpa pengenceran), 50% 
(pengenceran 2 kali), dan 25% (pengenceran 4 
kali) seperti yang di sajikan dalam Tabel 1.  

 
Tabel 1. Data keluaran pada konsentrasi 100% 

(tanpa pengenceran), 50% (pengenceran 2 kali) dan 
25% (pengenceran 4 kali). 

Lama Perendaman  1 Jam

100% 50%  25%

 VOC (mV)  379 266   181

ISC (μA) 5,39  4,8   2,4
 
Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa tegangan 
keluaran yang dihasilkan DSSC untuk TiO2 
yang direndam dalam cairan ekstrak 
antosianin selama 1 jam pada konsentrasi 
100% (tanpa pengenceran) menghasilkan arus 
dan tegangan keluaran paling besar, 
sedangakan pada konsentrasi 25% 
(pengenceran 4 kali) menunjukan keluaran 
paling kecil. Ini memperlihatkan korelasi 
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antara arus dan tegangan yang dihasilkan 
terhadap konsentrasi larutan dimana semakin 
tinggi konsentrasi larutan maka semakin tinggi 
arusa dan tegangannya. 

 
 

KESIMPULAN 
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan 
adanya korelasi antara tegangan terhadap 
waktu (V-t) dan arus terhadap tegangan (I-V) 
dengan konsentrasi larutan, dimana semakin 
tinggi konsentrasi larutan maka tegangan 
terhadap waktu (V-t) maupun arus terhadap 
tegangan (I-V)  yang dihasilkan juga semakin 
tinggi. Sehingga  untuk kinerja sel surya yang 
paling efektif pada perendaman 1 jam yaitu 
pada konsentrasi 100% (tanpa pengenceran) 
dengan keluaran ISC 5,39 μA, VOC 379 mV. 
Sedangkan nilai karakteristik terendah berada 
pada konsentrasi 25% (pengenceran 4 kali) 
dengan keluaran yang dihasilkan ISC  2,4 μA, 
VOC 181 mV. 
 
DAFTAR PUSTAKA 

[1] Akhiruddin Maddu, Mahfuddin Zuhri, 
danIrmansyah, 2007, Penggunaan Ekstrak 
Antosianin Kol Merah sebagai Fotosensitizer 
pada Sel Surya TiO2 Nanokristal 
Tersensitisasi Dye, Makara, Teknologi, Vol. 
11 No. 2. 
 

[2] Grätzel, Michael, 2003, Dye-sensitized solar 
cells, Journal of Photochemistry and 

Photobiology C: Photochemistry Reviews 4 
(2003) 145-153. 

 
[3] Grätzel, Michael, 2005. Photovoltaic 

performance and long-term stability of dye-
sensitized meosocopic solar cells. C. R. 
Chimie 9 (2006) 578–583. 

 
[4] Maya Sukma Widya Kumara dan Gontjang 

Prajitno, 2012. Studi Awal Fabrikasi Dye 
Sensitized Solar Cell (DSSC) dengan 
Menggunakan Ekstraksi Daun Bayam 
(Amaranthus Hybridus L.) sebagai Dye 
Sensitizer dengan Variasi Jarak Sumber 
Cahaya pada DSSC. Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember: Surabaya. 

 
[5] Prasanta Kumar Das, Bang Geul, Sang-Bong 

Choi, Sang-Dong Yoo, Youn-II Park, 2011, 
Photosynthesis-dependent anthocyanin 
pigmentation in arabidopsis, Plant Signaling & 
Behavior 6:1.  

 
[6] Vitriany Ekasari, Gatut Yudoyono, 2013, 

Fabrikasi DSSC dengan Dye Ekstrak Jahe 
Merah (Zingiber Officinale Linn Var. 
Rubrum) Variasi Larutan Ti02 Nanopartikel 
Berfase Anatase dengan Teknik Pelapisan 
Spin Coating, Jurnal Sain dan Seni POMITS 
Vol. 2, No.1.  

  



Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VIII, Fakultas Sains dan Matematika, UKSW 
Salatiga, 15 Juni 2013, Vol 4, No.1, ISSN:2087-0922 

 
 

338 
 

Nama Penanya   : Debora  
Instansi   : FSM UKSW 
 
Pertanyaan      :   

1. Karotenoit apakah juga bisa ? 
2. Apa bedanya dengan karetenoit ? 
3. Hasilnya apa bisa untuk hal sederhana ?  

 
Jawaban    :   

1. Bisa sudah diteliti prof  Ferdy 
2. Beda, yaitu periode ini menggunakan antosianin kol merah 
3. Belum bisa karena tegangan yang dihasilkan masih kecil.

  
 

 
 
 
 
 




