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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Sinar matahari merupakan pedoman dasar untuk pengembangan sumber 

energi terbarukan, khususnya energi surya. Setiap detik matahari mengkonversi 

5 ton materi menjadi energi yang dipancarkan ke angkasa luar sebanyak 6,41 x 

10
7
 W/m

2
/hari (Kadir, 1995). Suplai energi surya dari sinar matahari yang 

diterima oleh permukaan bumi mencapai 3 x 10
24

 joule per tahun (Asy’ari, 

2012). Hal ini dimanfaatkan dengan penggunaan energi surya yang dapat 

menyediakan energi listrik bersih tanpa polusi. Proses konversi energi panas 

matahari menjadi energi listrik memerlukan sebuah panel surya yang disebut sel 

surya. 

Sel surya merupakan suatu mekanisme yang bekerja berdasarkan efek 

fotovoltaik dimana foton dari radiasi matahari diserap kemudian dikonversikan 

menjadi energi listrik di dalam bahan sebagai akibat penyerapan cahaya dari 

bahan tersebut. Efek fotovoltaik pertama kali ditemukan oleh Becquerel pada 

tahun 1839. Becquerel mendeteksi adanya tegangan foton ketika sinar matahari 

mengenai elektroda pada larutan elektrolit. Pada tahun 1954, trio Bell 

Laboratories, Chapin, Fuller dan Pearson, menemukan sebuah fenomena p-n 

junction yang dapat mengubah radiasi sinar matahari menjadi tenaga listrik 

pertama kalinya dan material yang dipergunakan yaitu berupa silikon (Si) 

(Gratzel, 2003). Namun, harga panel surya silikon murni kini masih terhitung 

mahal akibat biaya produksi dan material yang tinggi. Penelitian dan 

pengembangan sel surya murah dan ramah lingkungan terus dikembangkan 

dengan tujuan pemanfaatan energi secara optimal. 

Berkembangnya ilmu pengetahuan, sel surya dapat dibedakan menjadi 

tiga jenis berdasarkan teknologi dan bahan pembuatannya yaitu sel surya yang 

terbuat dari silikon tunggal dan multikristal, sel surya lapisan tipis (thin film 

solar cell) dan sel surya oganik atau DSSC (Dye Sensitizer Solar Cell) (Gratzel, 
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2003). Berbeda dengan sel surya yang penerapannya memerlukan silikon, 

DSSC tidak memerlukan komponen material dengan kemurnian tinggi yang 

cenderung sulit didapatkan dan biaya mahal. 

Komponen-komponen penyusun DSSC terdiri dari elektroda kerja, dye 

sensitizer, larutan elektrolit dan elektroda pembanding. Pada komponen 

elektroda kerja menggunakan bahan semikonduktor TiO2. Semikonduktor TiO2 

merupakan jenis elektroda kerja yang banyak digunakan pada DSSC karena 

bersifat inert, stabil, biaya fabrikasi relatif rendah serta memberikan nilai 

konversi tinggi. Namun, jenis elektroda kerja TiO2 hanya aktif pada daerah 

sinar UV sehingga kemampuan untuk menyerap cahaya matahari yang sebagian 

besar berupa sinar tampak hanya dilakukan oleh dye sensitizer (Gratzel, 2003). 

Kriteria dye yang dapat digunakan sebagai sensitizer yaitu memiliki 

intensitas absorpsi berada pada panjang gelombang visible, absorpsi yang kuat 

pada permukaan semikonduktor, memiliki kemampuan untuk menginjeksi 

elektron menuju pita konduksi semikonduktor dan memiliki gugus =O atau –H 

untuk berikatan dengan permukaan TiO2 yang dapat meningkatkan laju reaksi 

transfer elektronnya (Ludin, 2014). Jenis-jenis dye yang biasa digunakan dalam 

DSSC adalah dye yang berasal dari pigmen klorofil, antosianin dan karotenoid. 

Telah banyak peneliti yang mengembangkan DSSC dengan berbagai jenis 

dye dari ekstrak tumbuhan. Beberapa yang telah dikembangkan diantaranya 

adalah penelitian Fitriya (2006) menggunakan pigmen klorofil dari ekstrak 

daun tembakau (nicotiana tabacum l.), Andari (2017) menggunakan pigmen 

antosianin dari ekstrak bungga rosella (hibiscus sabdariffa) dengan variasi lama 

perendaman TiO2 pada dye. Hasil yang diperoleh dari kedua penelitian tersebut 

mengatakan bahwa perendaman dye yang lebih lama maka kemampuan sel 

surya menjadi lebih baik. 

Pada penelitian ini dilakukan analisis pengaruh lama perendaman DSSC 

dengan variasi waktu lama perendaman dye pada lapisan TiO2 yang telah 

dideposisikan menggunakan metode spin coating. Dye yang digunakan pada 

penelitian ini berasal dari pigmen karotenoid ekstrak cabai merah (capsicum 
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annum l.). Penggunaan cabai merah sebagai dye sensitizer selain mengandung 

pigmen karotenoid yang memberikan warna merah pada cabai, cabai merah 

memiliki spektrum absorbansi pada panjang gelombang visible serta merupakan 

tumbuhan hortukultura yang menagalami peningkatan setiap tahunnya 

(Shiddiq, 2016). Berdasarkan hal tersebut, cabai merah dapat menjadi salah satu 

solusi alternatif sebagai dye dalam pembuatan DSSC. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Berapa nilai absorbansi maksimum dari dye sensitizer ekstrak cabai merah 

(capsicum annum l.)? 

b. Bagaimana pengaruh lama perendaman terhadap ketebalan lapisan TiO2 

yang dihasilkan? 

c. Bagaimana pengaruh ketebalan lapisan TiO2 terhadap nilai tegangan dan 

kuat arus yang diperoleh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui nilai absorbansi dari dye sensitizer ekstrak cabai merah 

(capsicum annum l.). 

b. Mengetahui pengaruh ketebalan lapisan TiO2 terhadap variasi waktu lama 

perendaman. 

c. Mengetahui pengaruh ketebalan lapisan TiO2 terhadap niali tegangan dan 

kuat arus yang diperoleh. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Beberapa batasan perlu diberikan agar permasalahan yang akan dibahas terarah. 

Batasan-batasan tersebut sebagai berikut: 

a. Alat Spin Coating yang digunakan adalah Spin Coating hasil rakitan yang 

telah digunakan pada penelitian sebelumnya. 
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b. Karbon yang digunakan sebagai elektroda pembanding adalah karbon yang 

dihasilkan dari pembakaran menggunakan lilin. 

c. Pengukuran tegangan dan kuat arus dilakukan secara terpisah menggunakan 

multimeter. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut: 

a. Menghasilkan sel surya dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang 

mudah diperoleh di lingkungan sekitar. 

b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


