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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Choirul dkk (2013) adalah pembuatan 

prototype Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) dengan memanfaatkan ekstrak 

antosianin strawberry. Ekstraksi antosianin strawberry dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan campuran pelarut methanol, asam asetat dan aquades 

(25:4:21). Penelitian ini melakukan proses perendaman sel surya dalam larutan dye 

antosianin dengan konsentrasi berbeda-beda, masing-masing 100% (larutan yang 

tidak diencerkan), 50% (larutan yang diencerkan dua kali) dan 25% (larutan yang 

diencerkan empat kali). Hasil pengujian dari sel-sel tersebut menunjukkan bahwa 

konsentrasi larutan dye antosianin berpengaruh terhadap keluaran dari sel surya, 

semakin tinggi konsentrasi larutan dye antosianin maka tegangan dan arus keluaran 

sel surya akan semakin besar. 

Pembuatan DSSC pada penelitian Ardianto (2015) ini menggunakan substrat 

ITO yang diperoleh dari lapisan capacitive touchscreen dengan menggunakan dye 

(zat warna) dari klorofil nanochloropsis sp. dengan variasi ketebalan pasta TiO2. 

Penelitian ini membuat DSSC dengan tiga variasi ketebalan pasta TiO2 (DSSC 1: 

0,36 mm, DSSC 2: 0,45 mm dan DSSC 3: 0,54 mm). DSSC pada penelitian ini 

berhasil bekerja dan memiliki kinerja yang cukup baik. Hasil terbaik yaitu pada 

DSSC 1 yang mampu memberikan respon bagus saat diberikan variasi iluminasi 

cahaya yaitu rata-rata tegangan sebesar 37 mV dan aru sebesar 40 x 10
-4

 mA setiap 

penambahan iluminasi 2000 Lux. DSSC 1 juga mampu menghasilkan daya maksimal 

hingga 1.055 mW dengan efisiensi 0,8596% saat pengujian dengan penerangan 

10.000 Lux. Pada variasi ketebalan pasta TiO2 yang diberikan, semakin tebal lapisan 

pasta maka menghasilkan hambatan yang semakin tinggi sehingga diperoleh efisiensi 

yang semakin kecil pula. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitrya dkk (2016) adalah pengaruh lama 

perendaman TiO2 dalam ekstrak daun tembakau (Nicotiana Tabacum L.). Lama 

perendaman TiO2 memiliki pengaruh terhadap kuat arus dan tegangan yang 
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dihasilkan oleh DSSC. Semakin lama waktu lama perendaman maka dye akan 

terserap dengan baik oleh TiO2 serta dapat menghasilkan kuat arus dan tegangan 

selama TiO2 tidak mengalami pelarutan. Kuat arus dan tegangan keluaran efektif 

dihasilkan oleh DSSC ekstrak daun tembakau dengan lama perendaman 60 menit 

yakni sebesar 173,6 mV dan 0,621 mA. Terpengaruhnya nilai kuat arus dan tegangan 

DSSC membuat efisiensi dari DSSC juga dipengaruhi oleh lama perendaman TiO2 

dalam dye. Efisiensi optimal dihasilkan oleh DSSC ekstrak daun tembakau dengan 

lama perendaman 60 menit yakni sebesar 0,0493% pada pengujian pukul 12:00 

dengan intensitas cahaya sebesar 729,2 W/m
2
 untuk area aktif 3 cm

2
. 

Pada penelitian Andari (2017) dengan tujuan untuk membuat dan 

mengkarakteristik Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) menggunakan sensitizer 

antosianin dari ekstrak kelopak bunga rosella (Hibiscus Sabadariffa) yang 

mengetahui pengaruh konsentrasi larutan elektrolit dan lama perendaman sel dalam 

ekstrak dye terhadap efisiensi yang dihasilkan sel surya dan mengetahui besar arus 

listrik yang dihasilkan DSSC dari sumber cahaya matahari langsung dan cahaya 

lampu halogen 150 watt. Alur penelitian meliputi pembuatan pasta TiO2, preparasi 

counter-elektroda karbon, fabrikasi DSSC dan pengujian serta karakterisasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa DSSC dapat dibuat dengan menggunakan kombinasi 

bahan anorganik TiO2 dengan bahan organik dye dari ekstraki bunga rosella. Efisiensi 

tertinggi didapatkan pada lama perendaman 30 menit. Pada sumber cahaya matahari 

nilai efisiensi tertinggi (0,52%) didapat pada konsentrasi elektrolit 0,5 M. Sedangkan 

pada sumber cahaya lampu halogen 150 watt nilai efisiensi tertinggi (0,49%) didapat 

pada konsentrasi elektrolit 0,3 M. DSSC yang dibuat telah berhasil mengkonversi 

energi surya menjadi energi listrik dengan sumber cahaya matahari dan cahaya lampu 

halogen 150 watt dengan arus maksimum masing-masing sebesar 0,28 mA dan 0,09 

mA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik penentu performasi sel surya 

diantaranya struktur, jenis dye (karakteristik absorbsi cahaya), konsentarasi larutan 

elektrolit dan sumber cahaya yang digunakan. 

 


