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MOTTO 

“MASA DEPANKU ADA DITANGANKU, DAN AKU YANG 
MENENTUKANNYA”  

 
1. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 

sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka. (QS. 13:11) 
2. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. 5:94 ) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 
Beberapa tahun terakhir permasalahan tentang krisis energi menjadi banyak 

perbincangan. Hal tersebut dikarenakan semakin menipisnya cadangan minyak bumi, gas bumi 
dan batu bara yang ada di bumi. Minyak bumi, gas bumi dan batu bara merupakan sumber 
energi yang tak dapat diperbaharui dalam waktu yang cepat. Selain itu meningkatnya jumlah 
penduduk juga menjadi faktor yang mempengaruhi krisis energi sehingga kebutuhan energi 
meningkat. Pencarian sumber energi alternatif yang murah, aman dan ramah lingkungan saat 
ini gencar dilakukan oleh banyak peneliti. Hal ini semata-mata hanya untuk mencari solusi atas 
kebutuhan energi. 

Salah satu energi alternatif yang memiliki potensi sangat besar namun belum 
dimaanfaatkan secara maksimal adalah sel surya (photovoltaic/solar cell) yang mampu 
mengkonversi sinar matahari secara langsung menjadi energi listrik tanpa mengahsilkan emisi 
gas buang apapun[1]. Sel surya sangat berpotensi digunakan di Indonesia, karena Indonesia 
merupakan negara yang dilewati garis katulistiwa sehingga mempunyai intensitas penyinaran 
matahari yang sangat besar. 

 
1.2. Sel Surya Pewarna Tersensitisasi (SSPT) 

Sel surya dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan teknologi dan bahan 
pembuatannya. Pertama sel surya yang terbuat dari silikon tunggal dan silikon multi kristal. 
Kedua, sel surya lapis tipis (thin film solar cell) dan yang ketiga sel surya organik atau Dye 
Sensitized Solar Cell (DSSC) atau Sel Surya Pewarna Tersensitisasi (SSPT). SSPT pertama kali 
dikembangkan oleh Gratzel et.al sehingga disebut juga sel Gratzel[2]. SSPT memiliki potensi yang 
sangat besar untuk dikembangkan karena mudah dibuat, bahannya mudah didapat, murah dan 
ramah lingkungan. 

Sistem kerja SSPT dimulai dari dye(D) menyerap sebuah foton sehingga elektron yang 
berpindah dari level energi terendah (HOMO) ke level energi tertinggi (LUMO). Pada keadaan 
tereksitasi dye (D*) menginjeksi elektron menuju pita konduksi semi konduktor TiO2. Kemudian 
elektron tersebut melewati TiO2 menuju elektroda TCO (elektroda kerja) dan selanjutnya 
elektron mengalir menuju elektroda lawan melalui rangkaian eksternal. Setelah itu elektron 
masuk kembali ke dalam sel dan mereduksi sebuah donor teroksidasi (I+) yang ada dalam 
elektrolit. Terakhir dye teroksidasi (D+) akhirnya menerima elektron dari donor tereduksi (I3

-) 
dan tergenerasi kembali menjadi molekul awal (D)[3]. Prinsip kerja sel surya TiO2 tersensitasi 
dye ditunjukkan secara skematik pada Gambar 1. Sedangkan urutan proses yang terjadi 
dirangkum dalam persamaan (1) sampai persamaan (5) berikut. 
 

D + cahaya  D*   (1) 
D* + TiO2   e- (TiO2) + D+  (2) 
D*   D   (3) 

D+  +  e- (TiO2)  D + TiO2  (4) 
2 D+ + 3I-   2D + I3

-   (5) 
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Gambar 1. Skema prinsip kerja SSPT [3] dengan modifikasi gambar. 

 
1.3. Antosianin 

Antosianin merupakan pigmen yang berperan terhadap timbulnya warna merah, ungu 
dan biru pada beberapa bunga, buah, dan daun. Antosianin bersifat polar sehingga dapat 
dilarutkan dengan pelarut polar seperti etanol, aseton, dan air[4]. Antosianin bersifat tidak stabil 
dan mudah terdegradasi. Manfaat dari antosianin adalah melindungi sel dari sinar ultra violet 
dan berfungsi sebagai antioksidan yang mampu menghambat oksidasi toksin. 

Dalam ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L) terdapat kandungan antosianin. Ubi jalar 
ungu merupakan tanaman merambat yang banyak tumbuh di Indonesia. Jenis antosianin yang 
terdapat dalam ubi jalar ungu yaitu peonidin dan sianidin. Struktur peonidin dan sianidin dapat 
dilihat pada Gambar 2.  

 
(a)    (b) 

Gambar 2. (a) struktur kimia peonidin, (b) struktur kimia sianidin. 
 

1.3.1. Ektraksi Antosianin Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L) 
Ubi jalar ungu dikupas kemudian dicuci mengunakan air bersih lalu ditimbang sebanyak 

40 gram. Ubi jalar ungu yang telah ditimbang lalu ditumbuk dan dihaluskan menggunakan 
mortar. Setelah halus ubi jalar ungu tersebut dimasukkan dalam tabung erlenmeyer yang sudah 
dilapisi aluminium foil.  Sebagai pelarutnya disiapkan sebanyak 40 ml methanol dicampur 8 ml 
asam asetat dan 52 ml aquades. Kemudian pelarut tersebut dimasukkan dalam tabung 
erlenmeyer yang di dalamnya telah terdapat ubi jalar ungu. Setelah itu tabung erlenmeyer 
ditutup rapat dan disimpan dalam tempat gelap selama 24 jam. Terakhir, hasil ekstrak disaring 
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menggunakan kertas saring dan  dimasukkan dalam botol gelap atau botol yang dilapisi 
alumunium foil kemudian disimpan dalam kulkas. Langkah-langkah tersebut diulangi dengan 
pelarut yang berbeda yaitu 50 ml methanol dicampur 8 ml asam asetat dan 42 ml aquades. 
Dan pelarut yang terakhir 60 ml methanol dicampur 8 ml asam asetat dan 32 ml aquades. 

 
1.4. Derajat Keasaman (PH) 

PH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingakat keasaman 
atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Besaran PH dimulai dari 0 sampai dengan 14. 
PH 0 menunjukkan kondisi larutan yang sangat asam, sedangkan PH 14 menunjukkan kondisi 
larutan yang sangat basa. Dan untuk kondisi netral ditunjukkan pada PH 7. Air murni pada suhu 
25o C bersifat netral. 
 

 
 

 
DAFTAR PUSTAKA 

[1] Akhmad Herman Yuwono, Donanta Dhaneswara, Alfian Ferdiansyah, Arif Rahman, 2011, 
Sel Surya Tersensitisasi Zat Pewarna Berbasis Nanopartikel TiO2 Hasil Proses Sol-Gel dan 
Perlakuan Pasca-Hidrotermal, Jurnal Material dan Energy Indonesia Vol. 01, No. 03 (2011) 
127-140. 

[2] M. Gratzel, 2003, Dye-sensitized solar cells, Journal of Photochemistry and Photobiology C: 
Photochemistry Reviews 4 (2003) 145-153. 

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

[4] Kukuk Yudiono, 2011, Ekstraksi Antosianin Dari Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas cv. 
Ayamurasaki) Dengan Teknik Ekstraksi Subcritical Water, Jurnal Teknologi Pangan Vol.2 
No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

BAB II 

Karakterisasi Ekstrak Antosianin Ubi Jalar Ungu 
(Ipomoea batatas L) sebagai Fotosensitiser pada Sel 

Surya Pewarna Tersensitisasi 
 
 

Abstrak – Salah satu terobosan untuk mengubah energi cahaya menjadi listrik yaitu menggunakan Sel 
Surya Pewarna Tersensitisasi. Sel Surya Pewarna Tersensitisasi tersusun dari kaca konduktor, TiO2, cairan 
elektrolit, dye antosianin sebagai sensitiser, dan elektroda karbon. Pada penelitian ini telah dilakukan 
ekstraksi antosianin ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L) dengan variasi perbandingan pelarut untuk 
mengekstrak. Sebanyak 40 gr ubi jalar ungu direndam dalam pelarut selama 24 jam. Pelarut yang 
digunakan adalah methanol:asam asetat:aquades dengan nilai perbandingan 20:4:26, 25:4:21, dan 
30:4:16. Dari hasil penelitian diperoleh ekstrak antosianin dari ubi jalar ungu tertinggi yaitu 31,16 
mg/100 gr pada saat ekstraksi menggunakan perbandingan larutan methanol:asam asetat:aquades = 
30:4:16. Konsentrasi antosianin yang terendah yaitu 14,725 mg/100 gr pada pebandingan larutan 
methanol:asam asetat:aquades = 20:4:25. Hasil ini menunjukan bahwa semakin tinggi proporsi methanol 
dan semakin rendah proporsi aquades yang digunakan dapat meningkatkan konsentrasi antosianin yang 
dihasilkan. 
 
Kata Kunci – Sel Surya Pewarna Tersensitisasi, TiO2, Dye antosianin. 
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I. PENDAHULUAN 

Permasalahan tentang energi akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan karena 
persediaannya yang semakin menipis. Terutama tentang energi yang berasal dari fosil karena 
merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui (non renewable). Sehingga banyak para ahli 
yang melakukan penelitian untuk menciptakan energi alternatif yang dapat diperbaharui. 
Dimana nantinya energi alternatif ini dapat memenuhi kebutuhan energi manusia. 

Salah satu energi yang keberadaannya melimpah adalah energi matahari, karena 
tersedia dalam jumlah yang besar dan tersedia dalam kurun waktu yang lama. Beberapa 
penelitian telah dilakukan untuk mendapatkan cara merubah energi matahari ini menjadi 
energi listrik seperti pembuatan sel surya/solar cell. Sel surya sangat cocok untuk 
dikembangkan di Indonesia karena merupakan negara tropis. Sehingga intensitas matahari 
yang diterima cukup besar. 

Berdasarkan bahan pembuatannya sel surya ada dua macam. Yang pertama yaitu sel 
surya yang terbuat dari silikon, tetapi biaya pembuatan sel surya yang berbahan silikon 
sangatlah mahal. Yang kedua adalah Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) atau Sel Surya Pewarna 
Tersensitisasi (SSPT). SSPT merupakan sel surya yang dikembangkan pertama kali oleh Gratzel 
et.al, sehingga disebut juga sel Gratzel [1]. Sistem kerja SSPT meniru sistem kerja fotosintesis 
pada tumbuhan. Keunggulan SSPT yaitu bahan dasar pembuatannya relatif lebih murah dan 
ramah lingkungan. 

SSPT terdiri dari sepasang kaca elektroda yaitu elektroda kerja dan elektroda lawan 
yang mengapit elektrolit. Elektroda kerja merupakan kaca TCO (transparent conducting oxide) 
yang dilapisi semikonduktor celah lebar seperti TiO2 yang kemudian direndam dalam dye 
antosianin sebagai fotosensitizer sebagai transport pembawa muatan. Sedangkan elektroda 
lawan merupakan TCO yang dilapisi karbon yang berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat 
reaksi redoks dengan elektrolit. Pasangan redoks yang biasa digunakan yaitu, I/I3

 

(iodide/triiodide) [2]. Ilustrasi bentuk SSPT dapat dilihat pada Gbr. 1. 
Sistem kerja SSPT dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada Gbr. 2 dimulai dari dye (D) 

menyerap sebuah foton sehingga elektron tereksitasi. Pada keadaan tereksitasi dye (D*) 
menginjeksi elektron menuju pita konduksi semi konduktor TiO2. Kemudian elektron tersebut 
melewati TiO2 menuju elektroda kerja dan selanjutnya elektron mengalir menuju elektroda 
lawan melalui rangkaian eksternal. Setelah itu elektron masuk kembali ke dalam sel dan 
mereduksi sebuah donor teroksidasi (I+) yang ada dalam elektrolit. Terakhir dye teroksidasi (D+) 
akhirnya menerima elektron dari donor tereduksi (I3

-) dan tergenerasi kembali menjadi molekul 
awal (D) [4]. 

Antosianin merupakan pigmen alami yang memberi warna merah, biru dan ungu pada 
buah, bunga dan daun. Salah satu sumber antosianin yang murah dan banyak terdapat di 
Indonesia adalah pada ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu merupakan tumbuhan merambat yang 
tumbuh disegala cuaca. Jenis antosianin yang terkandung dalam ubi jalar ungu yaitu peonidin 
dan sianidin. Antosianin bersifat tidak stabil dan mudah terdegradasi. Sifat dari antosianin 
adalah polar dan akan mudah larut dalam pelarut yang bersifat polar [5]. 
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Gbr. 1. Skema SSPT [3] dengan modifikasi. 

 

 
Gbr 2. Skema prinsip kerja SSPT. (1) Dye tereksitasi, (2) elektron melewati TiO2 
menuju elektroda kerja, (3) elektron menuju elektroda lawan, (4) elektron 
tereduksi, (5) dye tereduksi tergenerasi kembali [4] dengan modifikasi gambar. 
 
Penggunaan perbandingan pelarut yang tepat dapat mengoptimalkan proses ekstraksi 

antosianin, sehingga antosianin yang didapatkan akan semakin banyak. Telah banyak penelitian 
yang bertujuan mendapatkan cara terbaik untuk mengekstrak antosianin. Salah satunya adalah 
Sri Winarti, et.al, [5] telah menggunakan beberapa perbandingan pelarut ethanol:asam 
asetat:air (5:1:25; 10:1:20; 15:1:15; 20:1:10 dan 25:1:5). Didapatkan antosianin 1,3170 
mg/100 gr dengan perbandingan pelarut ethanol:asam-asetat:air (25:1:5). 

Dalam penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan yang paling optimal untuk 
mengekstrak antosianin jika pelarut yang digunakan adalah methanol:asam asetat:aquades. 

  
(a)    (b) 

Gbr. 3. (a) Struktur peonidin, (b) Struktur Sianidin. 
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II. METODOLOGI 

A. Menyiapkan Alat dan Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ubi jalar ungu (Ipomoea 
batatas L), methanol PA, asam asetat PA, aquades, KCl, CH3CO2Na.3H2O, HCl, kaca TCO 
(transparent conducting oxide), deterjen, pensil 8B, TiO2, Polietilen Glikol 4000 (PEG 4000), KI, 
dan I2. Peralatan yang digunakan antara lain timbangan digital, mortar, erlenmeyer, beker gelas, 
corong, spatula, pipet, gelas ukur, kertas saring, tisu, alumunium foil, PH meter, lampu halogen 
100 watt, multi meter digital FLUKE, dan spektrofotometer OPTIZEN 2120 UV (UV-Vis). 
 
B. Ektraksi Antosianin Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L) 

Ubi jalar ungu ditimbang menggunakan timbangan digital sebanyak 40 gram. 
Selanjutnya ubi jalar ungu digerus dan dihaluskan mengunakan mortar. Ubi jalar ungu yang 
telah halus dimasukkan dalam erlenmeyer yang telah dilapisi alumunium foil, kemudian 
direndam selama 24 jam dengan campuran pelarut methanol:asam asetat:aquades dengan 
perbandingan 20:4:26, 25:4:21, dan 30:4:16. Selama proses perendaman erlenmeyer di simpan 
dalam tempat yang gelap. Setelah 24 jam cairan ekstrak disaring menggunakan kertas saring 
dan dimasukkan dalam botol yang dilapisi alumunium foil. Hal ini bertujuan agar antosianin 
tidak terkena cahaya sehingga mudah terdegradasi. 

 
C. Membuat cairan PH 

Sebanyak 0,186 gram KCl ditambah 98 ml aquades dimasukkan dalam beker gelas 
kemudian ditambah HCl sediki demi sedikit sampai menjadi PH 1. Untuk membuat PH 4,5 yaitu 
5,4439 gram  CH3CO2Na.3H2O, dan aquades dicampur dalam beker gelas. Kemudian 
ditambahkan HCl sampai menjadi PH 4,5. Untuk mengukur PH digunakan PH meter. 

 
D. Uji Spektrum Absorbansi Antosianin Ubi Jalar Ungu Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis 

Cairan ekstraksi antosianin yang diekstrak dengan perbandingan pelarut 20:4:26 
dimasukkan ke dalam kuvet. Dimasukkan juga cairan perbandingan pelarut 20:4:26 ke dalam 
kuvet. Gbr. 4 merupakan cairan ekstraksi antosianin yang dimasukkan ke dalam kuvet. 

   
(a)    (b) 

Gbr. 4.  (a) Cairan antosianin yang telah diencerkan dengan larutan buffer 
dengan PH 1. Dari kiri ke kanan merupakan perbedaan larutan ekstrak dengan 
perbandingan 20:4:26, 25:4:21, dan 30:4:16. (b) Cairan antosianin yang telah 
diencerkan dengan larutan buffer dengan PH 4,5. Dari kiri ke kanan merupakan 
perbedaan larutan ekstrak dengan perbandingan 20:4:26, 25:4:21, dan 
30:4:16. 
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Setelah itu kedua kuvet dimasukkan dalam spektrofotometer OPTIZEN 2120 UV 
kemudian diuji absorbansinya.  Panjang gelombang yang digunakan antara 400-700 nm. 
kemudian hal yang sama juga dilakukan pada cairan ekstraksi dengan perbandingan pelarut 
25:4:21 dan 30:4:16.  

Dari spektrum antosianin yang telah diperoleh kemudian dicari panjang gelombang 
yang merupakan letak dimana nilai puncak absorbansi berada. Nilai dari panjang gelombang  
inilah yang disebut   max yang  kemudian akan digunakan dalam proses analisis jumlah 
antosianin. 

Setelah itu dilakukan juga analisis total antosianin menggunakan spektrofotometer UV-
Vis. Untuk setiap cairan ekstrak diambil 0,2 ml, kemudian diencerkan menggunakan cairan PH 1 
sampai menjadi 1,8 ml. Setelah diencerkan  lalu dimasukkan ke dalam kuvet. Dengan  Hal yang 
sama juga dilakukan dengan menggunakan PH 4,5. Setelah itu analisis jumlah antosianin 
dilakukan dengan mengukur absorbansi sampel menggunakan  max = 530 nm dan  = 700 nm 
[6]. 
 
E. Pembuatan lapisan TiO2 

Sebanyak 2 gram serbuk TiO2 dihaluskan dalam mortar. Sambil terus dihaluskan 
kemudian ditambahkan asam asetat sebayak 5 ml. Setelah itu ditambahkan juga 10 tetes 
deterjen dan diaduk sampai rata selama 10 menit. Selanjutnya disiapkan kaca TCO dan diukur 
terlebih dahulu resistansinya menggunakan multimeter digital. Kemudian pada sisi konduktif 
ditempel selotip di sekeliling tepi kaca seperti yang nampak pada Gbr. 5. 

 

 
(a)    (b) 

Gbr. 5. (a) Kaca TCO yang disolatip pada tepinya, (b) Kaca TCO yang telah 
selesai dilapisi pasta TiO2 dan dioven dalam suhu 300o C selama 30 menit. 

 
Setelah itu pasta TiO2 diteteskan pada permukaan kaca dan diratakan dengan 

menggunakan batang pipet lalu ditunggu sampai kering. Setelah kering semua selotip yang 
menempel dilepas, kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 300o C selama 30 menit. 
Matikan oven dan lapisan TiO2 dibiarkan agar menjadi dingin.  
 
F. Pembuatan elektroda karbon 

Kaca TCO diukur resistansinya menggunakan multimeter digital. Kemudian pada sisi 
konduktifnya diarsir menggunakan pensil 8B. Setelah itu bagian yang diarsir diletakkan diatas 
nyala api lilin sehingga muncul lapisan jelaga. Selanjutnya salah satu tepinya dibersihkan 
menggunakan kertas tisu. 
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G. Pembuatan elektrolit 

Untuk membuat larutan elektrolit iodida/triiodida (I-/I3
-) yaitu dengan mencampurkan 

8,3 gr KI dengan 1,269 gr I2 dalam beker gelas. Kemudian ditambahkan sebanyak 100 ml 
Polietilen Glikol 4000 (PEG 4000). Campuran tersebut diaduk sebentar kemudian distirer 
selama 20 menit. 

 
H. Perangkaian dan Pengujian SSPT 

Elektroda TCO yang berlapis TiO2 direndam masing-masing dalam cairan antosianin 
dengan perbandingan pelarut 20:4:26, 25:4:21, dan 30:4:16 dalam waktu yang sama yaitu 1 
jam. Setelah itu angkat dan keringkan di udara terbuka. Kemudian pasangkan elektroda kaca 
TCO berlapis TiO2 dan elektroda kaca TCO yang telah dilapisi karbon. Setelah itu di sela kedua 
elektroda ditetesi larutan elektrolit. Terakhir agar kedua elektroda tidak bergeser maka dijepit 
menggunakan klip pada kedua sisinya. SSPT yang telah siap uji dapat dilihat pada Gbr. 6. 
Selanjutnya SSPT siap untuk diuji. 

 

 
Gbr. 6. Struktur SSPT siap uji. 

 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Uji Spektrofotometer UV-Vis pada Antosianin Ubi Jalar Ungu 

Untuk mengetahui nilai absorbansinya dilakukan pengujian antosianin ubi jalar ungu 
menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Dari hasil spektrofotometer UV-Vis tersebut dapat 
diketahui bahwa puncak absorbansi dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah cairan 
ekstrak dengan perbandingan pelarut 30:4:16 kemudian 20:4:26, dan yang terakhir 25:4:21. 
Daerah serapan antosianin ubi jalar ungu terletak pada panjang gelombang 450-600 nm. Dan 
puncak serapan terletak pada panjang gelombang 530 nm. Puncak serapan atau  max inilah 
yang kemudian digunakan untuk menguji cairan ekstrak yang telah diencerkan menggunakan 
PH 1 dan PH 4,5 pada metode analisa jumlah antosianin. 

 
B. Analisis Total Antosianin Ubi Jalar Ungu 

Setelah dilakukan pengenceran menggukana cairan PH 1 dan PH 4,5 kemudian 
dilakukan pengujian menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan menggunakan panjang 
gelombang 530 nm dan 700 nm. Hasil uji spektrofotometer UV-Vis dapat dilihat pada Gbr. 7 
dan Gbr. 8. 
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Gbr. 7.  Spektrum antosianin yang diencerkan menggunakan PH 1.  
perbandingan pelarut 20:4:26,  perbandingan  pelarut 25:4:21, dan  
perbandingan pelarut 30:4:16. 

 
Gbr. 8.  Spektrum antosianin yang diencerkan menggunakan PH 4,5.  
perbandingan pelarut 20:4:26,  perbandingan  pelarut 25:4:21, dan  
perbandingan pelarut 30:4:16. 

 
Jumlah antosianin yang terkandung dalam cairan ekstrak kemudian dihitung dengan 

menggunakan persamaan Ref. [6]. 
 

     15.4700max1700max PHvisPHvis AAAAA   

     211000  DFMWAAntosianin  
 

Dengan menggunakan persamaan (1) dan persamaan (2) diperoleh hasil perhitungan 
jumlah antosianin yaitu untuk perbandingan pelarut methanol:asam asetat:aquades (20:4:26)  
menghasilkan jumlah antosianin sebanyak 14,725 mg/100 gr. Untuk perbandingan pelarut 
methanol:asam asetat:aquades (25:4:21) menghasilkan antosianin 27,85 mg/100 gr. Dan yang 
terakhir perbandingan pelarut methanol:asam asetat:aquades (30:4:16) antosianin yang 
dihasilkan sebanyak 31,16 mg/100 gr. 

Dari data diatas hubungan perbandingan pelarut dengan jumlah antosianin adalah 
semakin sedikit methanol dan semakin banyak aquades yang digunakan maka jumlah 
antosianin yang deporoleh akan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin banyak menthanol yang 
digunakan dan semakin sedikit aquades maka jumlah antosisnin yang didapatkan akan semakin 
banyak. 
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C. Pengujian Tegangan SSPT 

Dilakukan pengujian tegangan keluaran dari SSPT menggunakan multi meter digital 
FLUKE. Kemudian diamati dan dicatat tegangan yang muncul di multi meter setiap 5 menit. 
Pengambilan data dilakukan selama 1 jam. Setelah dilakukan pengujian tegangan keluaran dari 
SSPT, data yang diperoleh dapat digrafikkan menjadi seperti Gbr. 9. 

 
Gbr. 9. Grafik tegangan terhadap waktu. 

 
Dari Gbr. 9 dapat dilihat bahwa tegangan keluaran yang dihasilkan SSPT untuk TiO2 

yang direndam dalam cairan antosianin dengan perbandingan pelarut 20:4:26 adalah yang 
paling kecil. Rata-rata tegangan yang muncul adalah 530 mV. Kemudian untuk TiO2 yang 
direndam dalam cairan antosianin dengan perbandingan pelarut 25:4:21 tegangannya lebih 
tinggi dengan rata-rata teganganya 617 mV. Dan yang terakhir TiO2 yang direndam dalam cairan 
antosianin dengan perbandingan pelarut 30:4:16 menghasilkan tegangan yang paling tinggi 
diantara yang lainnya dengan rata-rata sebesar 679,3 mV. Selain itu tegangan yang dihasilkan 
oleh tiga SSPT tegangannya relatif  konstan dan tidak mengalami penurunan tegangan yang 
signifikan.  Tegangannya mampu bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama.  
 
 
IV. KESIMPULAN 

Perbandingan pelarut yang optimal untuk mengekstrak ubi jalar ungu  (Ipomoea 
batatas L) adalah methanol:asam-asetat:aquades = 30:4:16 yang menghasilkan antosianin 
sebanyak 31,16 mg /100 gr. Semakin banyak jumlah antosianin yang digunakan untuk 
merendam TiO2 maka tegangan yang dihasilkan oleh SSPT menjadi semakin besar. 
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BAB III 

FABRIKASI SEL SURYA PEWARNA TERSENSITISASI (SSPT) 
DENGAN MEMANFAATKAN EKSTRAK ANTOSIANIN UBI JALAR 

UNGU (Ipomoea batatas L) 
 
 

ABSTRAK 
Telah difabrikasi  Sel Surya Pewarna Tersensitisasi (SSPT) menggunakan ekstrak antosianin ubi jalar ungu 
(Ipomoea batatas L). Sel Surya Pewarna Tersensitisasi dibuat dengan menyusun secara berlapis kaca 
konduktor TCO (Transparent Conducting Oxide), TiO2, dye antosianin sebagai sensitizer, cairan elektrolit 
redoks (I-/I3

-), dan elektroda karbon. Untuk mengekstrak antosianin dari ubi jalar ungu (Ipomoea batatas 
L) digunakan perbandingan pelarut methanol:asam asetat:aquades (30:4:16). Kaca konduktor TCO yang 
telah dilapisi TiO2 kemudian direndam dalam cairan antosianin dengan perbedaan lama perendaman. 
Variasi lama perendaman yang dilakukan yaitu 1 jam, 12 jam, 18 jam dan 24 jam. Pengujian Sel Surya 
Pewarna Tersensitisasi terhadap lampu halogen pada jarak 30 cm. Hasil terendah diperoleh Voc 390 mV, 
Isc 4,51 A untuk perendaman 1 jam. Untuk perendaman 24 jam menghasilkan hasil keluaran terbaik  
Voc 573,1 mV, Isc 9,6 A. 
  
Kata kunci : Sel Surya Pewarna Tersensitisasi, Antosianin, TiO2. 
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1. PENDAHULUAN 
Sel surya merupakan salah satu terobosan energi alternatif untuk mengatasi krisis 

energi. Sel surya bekerja dengan merubah energi matahari menjadi listrik secara langsung. 
Mengingat Indonesia termasuk dalam negara tropis, maka Indonesia merupakan negara yang 
sangat berpotensi untuk pengembangan  serta menjadikan sel surya sebagai energi masa 
depan. 

Berdasarkan perkembangan teknologi  dan bahan pembuatannya sel surya dapat 
dibedakan menjadi tiga, yang pertama sel surya yang terbuat dari silikon tunggal dan silikon 
multi kristal. Kedua, sel surya lapis tipis (thin film solar cell) dan yang ketiga sel surya organik 
atau Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) atau Sel Surya Pewarna Tersensitisasi (SSPT). SSPT disebut 
juga sel Gratzel karena dikembangakan  pertama kali oleh Gratzel et.al[3]. SSPT memiliki potensi 
yang sangat besar untuk dikembangkan karena mudah dibuat, bahannya mudah didapat, 
murah dan ramah lingkungan. 

SSPT tersusun dari dua kaca TCO (transparent conducting oxide) yang berfungsi sebagai 
elektroda kerja dan elektroda lawan. Elektroda kerja dibuat dari kaca TCO yang dideposisikan 
pasta TiO2 tersensitisati dye yang berfungsi sebagai transport pembawa muatan dan dye 
sebagai penyerap cahaya. Sedangkan elektroda lawan dibuat dari kaca TCO yang dilapisi 
karbon. Kedua elektroda tersebut dirangkai mengapit elektrolit. Pasangan elektrolit redoks 
yang digunakan adalah iodide/triiodide (I-/I3

-)[3]. Gambar 1 menunjukan SSPT terdiri dari 
substrat kaca elektroda, lapisan TiO2 nanokristal, larutan elektrolit yang mengandung pasangan 
redoks I-/I3

-. 

 

Gambar. 1. Struktur SSPT [2] dengan modifikasi gambar 
 

TiO2 adalah material fotokatalis yang memiliki daya oksidasi yang kuat, 
photostabilitas yang tinggi dan selektivitas redoks. Syarat penting untuk meningkatkan 
aktivitas katalis dari TiO2 adalah meningkatkan luas permukaan dari TiO2 yang bergantung pada 
ukuran kristalnya[5]. 

Antosianin merupakan zat warna alami yang terkandung dalam tumbuhan. Antosianin 
bisa terdapat pada daun, batang, buah, bunga dan akar tumbuhan. Dalam penelitian ini 
digunakan ekstrak antosianin dari ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L). Penggunaan ubu jalar 
ungu dikarenakan tanaman tersebut sangat mudah didapatkan dan harganya relatif murah. 

Sistem kerja SSPT dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 
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Gambar. 2. Skema prinsip kerja SSPT [4] dengan modifikasi gambar. 

 
Dimulai dari dye yang menyerap sebuah foton sehingga menyebabkan elektron 

tereksitasi. Kejadian ini memberikan energi yang cukup kepada elektron menuju pita konduksi 
semi konduktor TiO2. Kemudian elektron tersebut melewati TiO2 menuju elektroda kerja dan 
selanjutnya elektron mengalir menuju elektroda lawan melalui rangkaian eksternal. Setelah itu 
elektrolit membawa elektron dari elektroda lawan masuk kembali ke dye[1]. 
 
2. METODOLOGI 
A. Menyiapkan Alat dan Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ubi jalar ungu (Ipomoea 
batatas L), methanol PA, asam asetat PA, aquades, KCl, CH3CO2Na.3H2O, HCl, kaca TCO 
(transparent conducting oxide), deterjen, pensil 8B, TiO2, Polietilen Glikol 4000 (PEG 4000), KI, 
dan I2. Peralatan yang digunakan antara lain timbangan digital, mortar, erlenmeyer, beker gelas, 
corong, spatula, pipet, gelas ukur, kertas saring, tisu, alumunium foil, PH meter, lampu halogen 
100 watt, multi meter digital FLUKE, dan spektrofotometer OPTIZEN 2120 UV (UV-Vis). 

 
B. Ektraksi Antosianin Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L) 

Ubi jalar ungu ditimbang menggunakan timbangan digital sebanyak 40 gram. 
Selanjutnya ubi jalar ungu digerus dan dihaluskan mengunakan mortar. Ubi jalar ungu yang 
telah halus dimasukkan dalam erlenmeyer yang telah dilapisi alumunium foil, kemudian 
direndam selama 24 jam dengan campuran pelarut methanol:asam asetat:aquades dengan 
perbandingan 30:4:16. Selama proses perendaman erlenmeyer di simpan dalam tempat yang 
gelap. Setelah 24 jam cairan ekstrak disaring menggunakan kertas saring dan dimasukkan 
dalam botol yang dilapisi alumunium foil. Hal ini bertujuan agar antosianin tidak terkena 
cahaya sehingga mudah terdegradasi. 
 
C. Uji Spektrum Absorbansi Antosianin Ubi Jalar Ungu Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis 

Cairan ekstraksi antosianin dimasukkan ke dalam kuvet. Dimasukkan juga cairan 
perbandingan pelarut 30:4:16 ke dalam kuvet. Kemudian diuji spektrumnya menggunakan 
spektrofotometer OPTIZEN 2120 UV. 

 
D. Pembuatan Elektroda Kerja 

Serbuk TiO2 ditimbang sebanyak 2 gram kemudian dihaluskan dalam mortar. Setelah itu 
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ditambahkan asam asetat sebayak 5 ml dan 10 tetes deterjen sambil diaduk sampai rata 
selama 10 menit. 

Kaca TCO dibersihkan mengunakan aseton kemudian diukur resistansinya 
menggunakan multimeter digital. Setelah itu  pasta TiO2 yang sudah jadi diteteskan pada kaca 
TCO dan diratakan dengan batang pipet dengan luas 2cmx2cm. Lapisan TiO2 tersebut 
didiamkan dalam udara terbuka sampai kering. Kemudian lapisan TiO2 dioven dengan suhu 
300o C selama 30 menit. Setelah dingin elektroda kerja direndam dalam ektrak antosianin 
dengan variasi lama perendaman 1 jam, 12 jam, 18 jam, dan 24 jam. 
 
E. Pembuatan Elektroda Lawan 

Kaca TCO dibersihkan mengunakan aseton kemudian diarsir menggunakan pensil 8B.  
Setelah itu kaca TCO dibakar menggunakan api lilin. 

 
F. Pembuatan Larutan Elektrolit 

8,3 gr KI dengan 1,269 gr I2 dicampur dalam beker gelas. Kemudian ditambahkan 
sebanyak 100 ml Polietilen Glikol 4000 (PEG 4000). Campuran tersebut diaduk sebentar 
kemudian distirer selama 20 menit. 
 
G. Perangkian dan Pengujian SSPT 

Elektroda kerja dan elektroda lawan disusun salaing berhadapan. Setelah itu pada 
sambungan keduanya ditetesi larutan elektrolit. Kemudian jepit kedua kaca menggunakan 
binder klip agar posisinya tidak mudah bergeser. Untuk mengetahui karakteristik SSPT yang 
telah dibuat kemudian diuji menggunakan rangkaian seperti pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Rangkaian pengukuran I-V 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Uji Spektrofotometer UV-Vis pada Antosianin Ubi Jalar Ungu 

Cairan ekstraksi antosianin ubi jalar ungu diuji absorbansinya menggunakan 
spektrofotometer OPTIZEN 2120 UV. Dari hasil spektrofotometer UV-Vis tersebut dapat 
diketahui bahwa puncak absorbansi berada pada panajng gelombang 530. Daerah serapan 
antosianin ubi jalar ungu terletak pada panjang gelombang 450-600 nm seperti yang nampak 
pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Spektrum antosianin ubi jalar ungu. 

 
B. Karakterisasi I-V dan V-t pada SSPT 

SSPT yang telah jadi diukur tegangan dan arusnya dengan multimeter FLUKE 
menggunakan bantuan rangkaian pengukuran karakteristik I-V seperti pada Gambar 4. Nilai 
hambatan yang digunakan adalah 2 M. Besarnya arus dan tegangan diukur pada nilai 
resistansi yang diubah dari resistansi minimal sampai resistansi maksimal. Berdasarkan nilai 
arus dan tegangan yang telah didapatkan kemudian digrafikkan menjadi seperti Gambar 5 
berikut. 

 
Gambar 5. Grafik karakteristik I-V SSPT dengan perbedaan lama perendaman 
TiO2 dalam cairan ekstrak antosianin 
 
Selanjutnya dapat ditentukan arus rangkaian pendek (ISC), tegangan rangkaian buka 

(VOC) dari empat data yang berbeda lama perendamannya. Nilai karakteristik tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakterisasi I-V SSPT. 

Karakterisasi 
I-V 

Rendam 
1 

Jam 
12 

Jam 
18 

Jam 
24 

Jam 
ISC (A) 4.51 8.1 8.8 9.6 
VOC (mV) 390 419 557.2 573.1 
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Setelah dilakukan karakteristik I-V selanjutnya dilakukan pengukuran V-t. Diukur dan 
dicatat tegangannya setiap 5 menit sekali. Pengukuran dilakukan selama 1 jam untuk satu SSPT. 
Kemudian data yang diperoleh dibuat grafik menjadi seperti Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Grafik tegangan terhadap waktu. 

 
Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa tegangan keluaran yang dihasilkan SSPT untuk TiO2 

yang direndam dalam cairan ekstrak antosianin selama 1 jam rata-rata tegangannya 390 mV. 
Untuk perendaman 12 jam rata-rata teganganya 416,4 mV. Untuk perendaman 18 jam dan 24 
jam masing-masing mempunyai rata-rata tegangan 554,8 mV dan 590,1 mV. Dari semua SSPT 
yang diukur tidak mengalami degradasi tegangan yang sangat cepat. 
 
4. KESIMPULAN 

Berdasarkan data dan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa SSPT yang 
direndam selama 24 jam mempunyai nilai karakteristik terbesar yaitu ISC 9,6 A, VOC 573,1 mV. 
Dan nilai karakteristik terendah yaitu SSPT yang direndam 1 jam dengan ISC 4,51 A, VOC 390 
mV. Tegangan yang dihasilkan tidak mudah terdegradasi. Sehingga tegangannya tahan dalam 
kurun waktu yang cukup lama. 
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KESIMPULAN 

 
Telah dibuat Sel Surya Tersensitisasi Pewarna (SSPT) menggunakan ekstrak antosianin 

ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L). Perbandingan pelarut methanol:asam asetat:aquades 
(30:4:16) untuk mengekstrak antosianin dari ubi jalar ungu merupakan perbandingan pelarut 
yang optimal. Jumlah antosianin yang diperoleh sebesar 31,16 mg/100 gr. Hasil karakteristik 
terbaik diperoleh dari SSPT yang lapisan TiO2 nya direndam dalam cairan ekstrak dengan 
jumlah antosianin tertinggi.  Selain itu karakterisasi tertinggi juga diperoleh dari SSPT yang 
direndam dengan waktu paling lama, yaitu 24 jam. 


