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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Sel Surya 

Sel surya merupakan salah satu energi alternatif yang mempunyai potensi 

besar dan mampu menopang energi listrik. Sel surya (photovoltaic/solar cell) 

mampu mengkonversi sinar matahari secara langsung menjadi energi listrik 

tanpa menghasilkan emisi gas buang. Pada prinsipnya, cara kerja sel surya sama 

dengan cara kerja fotosintesis pada tumbuhan. Energi cahaya digunakan untuk 

menghasilkan elektron bebas. Sel surya menggunakan elektron bebas untuk 

menghasilkan listrik, sedangkan tumbuhan menggunakan elektron bebas untuk 

menghasilkan energi kimia (Yuwono, 2011). 

Mekanisme yang bekerja pada sel surya berdasarkan efek photovoltaic, 

dimana foton dari radiasi diserap kemudian dikonversi menjadi energi listrik. 

Efek voltaic merupakan suatu peristiwa terciptanya muatan listrik di dalam 

bahan sebagai akibat penyerapan (absorbsi) cahaya dari bahan tersebut 

(Malvino, 1986). Struktur sel surya didesain untuk mengatasi persoalan 

kehilangan energi. Prinsip dasar dari sel surya adalah pembagian spektrum 

cahaya matahari ke dalam dua atau lebih bagian untuk kemudian masing-

masing bagian tersebut diserap oleh beberapa sel surya yang memiliki celah 

pita energi yang berbeda. Prinsip ini dapat direalisasikan dengan membuat 

tumpukan sel surya dimana sel surya yang paling atas memiliki celah pita 

energi terbesar dibuat transparan terhadap spektrum cahaya yang tidak 

diserapnya, sehingga dapat lolos dan diserap oleh sel surya dibawahnya yang 

memiliki celah pita energi lebih kecil (Araujo, 1989). 

Perkembangan sel surya terbagi dalam tiga generasi. Pada generasi 

pertama, sel surya terbuat dari silikon kristal yang digolongkan menjadi silikon 

monokristalin dan polikristalin. Sel surya generasi kedua yaitu modifikasi dari 

sel surya generasi pertama yang disebut sel surya lapisan tipis (thin film solar 
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cell), sedangkan pada generasi ketiga yaitu sel surya organik atau DSSC (Dye 

Sensitized Solar Cell) (Gratzel, 2003). 

 

3.2 Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 

DSSC merupakan salah satu jenis sel surya yang memanfaatkan prinsip 

fotoelektrokimia (photoelectrochemical) untuk menghasilkan energi listrik dari 

pancaran energi cahaya dengan memanfaatkan reaksi elektrokimia (suatu reaksi 

pemanfaatan energi cahaya untuk menghasilkan energi listrik melalui 

perubahan kimia). DSSC pertama kali ditemukan oleh Professor Michael 

Gratzel di Ecole Plytechnique Federal de Lausanne, Swizerland pada tahun 

1991 (Phani G, 2001). 

DSSC tersusun dari dua kaca TCO (Transparent Conducting Oxide), 

masing-masing bekerja sebagai elektroda kerja dan elektroda pembanding. 

Elektroda kerja dibuat dari sebuah kaca TCO yang kemudian dideposisikan 

dengan semikonduktor tersensitasi dye sebagai pembawa muatan, sedangkan 

dye berfungsi sebagai fotosensitizer. Semikonduktor yang banyak digunakan 

sebagai material fotokatalis adalah TiO2 karena dapat menghasilkan efisiensi 

konversi hingga 11%. Elektroda pembanding terbuat dari kaca TCO yang telah 

dilapisi dengan karbon. Elektroda kerja dan elektroda pembanding dirangkaikan 

seperti struktur sandwich yang mengapit elektrolit. Elektrolit redoks umumnya 

digunakan adalah pasangan iodide/triiodide (𝐼−/𝐼3
−) (Gratzel, 2003). 

 

3.3 Komponen DSSC 

DSSC merubah energi cahaya yang berasal dari sinar matahari menjadi 

energi listrik menggunakan pewarna tersensitasi dan bekerja sesuai dengan cara 

kerja semikonduktor. Komponen-komponen DSSC terdiri dari (Ekasari, 2013): 
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Gambar 3.1 Komponen Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) (Mardiana, 2010). 

a. Kaca elektroda/ TCO (Tranparent Conducting Oxide) 

Substrat kaca yang digunakan pada DSSC yaitu jenis kaca TCO. 

TCO merupakan substrat kaca yang tidak merubah sifat suatu material, 

bekerja sebagai kolektor arus, material atau badan dari sel surya. Resistansi 

TCO akan meningkat ketika dipanaskan pada suhu tinggi dalam jangka 

waktu yang cukup lama. Jenis TCO mempengaruhi kestabilan saat kenaikan 

temperatur diatas suhu pendeposisian optimum. Substrat kaca memiliki dua 

jenis, yaitu FTO (Flourine-doped Tin Oxide) dan ITO (Indium Tin Oxide). 

Kaca FTO sangat stabil, sehingga pengurangan substrat kaca lebih terbatas 

daripada dekomposisi panas pada lapisan konduktif. Pada kaca ITO 

menunjukkan adanya kehilangan sifat konduktif pada saat pemanasan suhu 

lebih dari 200°C (Rosyida, 2012). 

Sifat konduktif TCO disebabkan oleh karakteristik ikatan kimiawinya 

yang berjenis ikatana ionik (ikatan antara logam dengan oksigen) sehingga 

memungkinkan atom terlepas dengan sendirinya dari posisi normal ke 

posisi yang lain dan akhinya menyebabkan elektron terlepas di dalam 

struktur oksida tersebut. Banyaknya atom yang terlepas dari posisi 

normalnya maka semakin banyak jumlah elektron di dalam material TCO, 

sehingga apabila mengalirkan arus listrik ke material tersebut maka elektron 

akan mengahantarkan arus listrik (Umam, 2012). 
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b. Semikonduktor 

Semikonduktor merupakan suatu zat padat kristalin, seperti silikon 

dan germanium yang mempunyai nilai konduktivitas listrik antara 10
5
 dan 

10
-7

 s.m
-1

. Nilai ini ada diantara nilai konduktivitas konduktor (hingga 10
9
 

s.m
-1

) dan isolator (hingga terendah 10
-15

 s.m
-1

) karena atom-atom dalam zat 

padat kristalin rapat satu sama lain, orbital elektron atom-atom ini saling 

tumpah tindih dan arus energi masing-masing atom tersebar ke dalam pita-

pita energi (Seeger, 1988). Beberapa semikonduktor oksida dan sulfida 

sederhana memiliki sealang energi yang cukup untuk mempromosikan atau 

mengkatalisis reaksi kimia dalam lingkungan, seperti TiO2 (Eg = 3,2 eV), 

SrTiO3 (Eg = 3,1 eV), ZnO (Eg = 3,2 eV). Fe2O3 (Eg = 3,1 eV), WO3 (Eg = 

2,8 eV), dan ZnS (Eg = 3,6 eV) (Hoffman, 1995).  

Semikonduktor oksida yang mempunyai Eg pada daerah cahaya 

tampak adalah TiO2, SrTiO3, ZnO dan Fe2O3. Diantara semikonduktor 

tersebut, TiO2 telah terbukti paling baik untuk mengatasi lingkungan dan 

aman. TiO2 merupakan semikonduktor yang inert, tidak mahal dan stabil/ 

tidak mengalami fotokorosi dan korosi kimiawi dalam hampir semua 

pelarut kecuali dalam larutan yang sangat asam atau mengandung florida/ 

TiO2 dalam DSSC berperan sebagai anoda yang tumbuh keatas substrat 

kaca FTO. Selain itu, TiO2 juga merupakan lapisan aktif pada DSSC. 

Lapisan aktif berfungsi sebagai fotokatalis yaitu mampu meningkatkan 

efisiensi sel surya (Brown, 1992). 

c. Zat warna (dye sensitizer) 

Zat warna yang digunakan pada komponen DSSC merupakan 

senyawa organik. Penambahan zat warna (dye) akan menghasilkan 

jangkauan energi hingga panjang gelombang visibel (Gratzel, 2003). 

Penyerapan warna pada senyawa organik dipengaruhi oleh gugus-gugus 

fungsi yang terdapat pada senyawa tersebut. Gugus-gugus fungsi tersebut 

disebut kromofor. Kromofor adalah gugus kovalen tidak jenuh yang 

menyerap radiasi pada daerah ultraviolet dan visibel (Brian, 1989). 
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Selain kromofor gugus lain yang bertanggung jawab terhadap warna 

senyawa adalah ausokrom. Gugus ini merupakan gugus jenuh dengan 

elektron sunyi yang tidak menyerap radiasi. Fungsi dari gugus ini 

merangsang kenaikan penyerapan panjang gelombang senyawa pada gugus 

kromofor (Unang, 2010). Gugus fungsi ini seperti gugus hidroksil dan 

amina yang berdempetan dengan gugus aromatic (Brian, 1989). Menurut 

Kevin (2004), ada beberapa senyawa organik yang berperan dalam 

memberikan warna pada tumbuhan seperti tabel dibawah ini Kevin (2004): 

Tabel 3.1 Zat Warna dan Jenisnya 

Zat Warna  Jenis 

Betalanin Beta santin dan Beta sianin 

Karotenoid Karoten dan Xantofil 

Klorofil Klorofil 

Flavonoid Antosianin, Flavonol, Proantosianidin dan Kalkon 

Diantara zat warna tersebut ada tiga jenis senyawa didapatkan pada tanaman 

yang umumnya yaitu klorofil, antosianin dan karotenoid, sedangkan 

betalanin merupakan zat warna yang ditemukan pada beberapa jenis fungi. 

d. Elektrolit 

Elektrolit berfungsi untuk menggantikan kehilangan elektron pada 

dye akibat perpindahan elektron dari keadaan tingkat rendah ke keadaan 

tingkat tinggi karena penyerapan cahaya tampak oleh dye dalam DSSC. 

Selain itu, elektrolit juga berperan sebagai pembawa elektron antara 

elektroda kerja dan elektroda pembanding pada DSSC (Rosyida, 2012). 

Elektrolit yang digunakan pada DSSC terdiri dari iodine (I
-
) dan Triiodide 

(I3
-
) sebagai pasangan redoks dalam pelarut, karakteristik ideal dari 

pasangan redoks untuk elektrolit DSSC yaitu potensial redoksnya secara 

termodinamika berlangsung sesuai dengan potensial redoks dari dye untuk 

tegangan sel yang maksimal. Tingginya kelarutan terhadap pelarut untuk 

mendukung konsentrasi yang tinggi dari muatan pada elektrolit. Pelarut 

mempunyai koefisien difusi yang tinggi untuk transportasi massa yang 
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efisien, tidak adanya karakteristik spektral pada daerah cahaya tampak 

untuk menghindari absorbansi cahaya datang pada elektrolit. Kestabilan 

yang tinggi baik dalam bentuk tereduksi maupun teroksidai mempunyai 

reversibilitas tinggi dan inert terhadap komponen lain pada DSSC (Halme, 

2002). 

e. Karbon 

Elektroda pembanding berfungsi sebagai katalis. Elektron yang 

lemah setelah menghasilkan energi listrik ke bagian rangkaian termal 

eksternal akan dibantu oleh katalis, biasanya berupa karbon untuk 

berinteraksi dengan elektrolit. Reaksi pada elektroda pembanding biasanya 

bergantung pada susunan redoks yang berguna untuk menyalurkan elektron 

antara elektroda kerja dan elektroda pembanding. Pasangan redoks yang 

digunakan pada DSSC adalah I
-
/I3

-
. Material dari elektroda pembanding 

disesuaikan dengan tujuan aplikasi DSSC. Material elektroda pembanding 

harus memenuhi standar yang digunakan untuk DSSC seperti bahan dengan 

proses katalis yang tinggi, memiliki kestabilan pada elektrolit. Salah satu 

material alternative logam antara lain seperti karbon, konduksi polimer dan 

logam transisi (Kumara, 2011). 

 

3.4 Prinsip Kerja DSSC 

Prinsip kerja dari DSSC melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama 

dimulai dengan absorpsi foton oleh dye normal yaitu Σ yang menyerap foton 

menjadi Σ
+
 karena mendapatkan tambahan energi dari foton sebesar hv maka Σ

+
 

tereksitasi menjadi Σ*. Dye tereksitasi dengan mengeluarkan fotoelektron untuk 

diinjeksikan menuju pita konduktif TiO2. TiO2 merupakan semikonduktor tipe-n 

karena mendapat donor elektron dari dye sehingga TiO2 memperoleh tambahan 

elektron. 
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Gambar 3.2 Prinsip Kerja DSSC (Gratzel, 1991). 

Pada tahapan kedua, fotoelektron yang terinjeksi bergerak sepanjang 

nanopartikel TiO2 menuju sisi konduktif kaca. Pencapaian pada sisi konduktif, 

fotoelektron melewati kaca konduktif dan bermigrasi melalui rangkaian luar 

menuju elektroda pembanding. Tahapan ketiga, sejumlah fotoelektron yang 

bermigrasi melalui rangkaian luar menuju katoda, kelebihan energinya 

dikonversikan ke energi listrik dalam rangkaian yang dikasih pembebanan. 

Jumlah elektron per detik yang mengalir melalui beban merupakan arus 

sedangkan energi yang tersedia per elektron mwrupakan tegangan atau 

potensial listrik. Tahapan keempat, elektrolit yang berasal dari triiodide 

menangkap elektron setelah melewati elektroda pembanding mempercepat 

reaksi reduksi tersebut karena karbon memiliki luas permukaan yang besar. 

Iodide digunakan untuk menyuplai elektron kepada dye untuk 

menggantikan elektron yang hilang dari dye sehingga molekul dye teroksidasi 

yaitu Σ
+
 kembali ke keadaan awal yaitu Σ (dye normal). Σ (dye normal) siap 

untuk menyerap foton kembali sehingga membentuk suatu siklus transport 

elektron berulang dan karena adanya elektrolit pasangan I3
-
/I

-
 membuat siklus 

yang berulang-ulang tersebut terjadi dalam kurung waktu tertentu tergantung 

ketahanan elektrolit yang digunakan. Siklus tersebut terjadi konversi langsung 

dari energi cahaya menjadi energi listrik (Glue, 2008). Tegangan yang 

dihasilkan berasal dari perbedaan tiingkat level energi Fermi dari bahan 
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semikonduktor TiO2 dengan potensial elektrokimia pasangan elektrolit I3
-
/I

-
 

(Gratzel, 1991). Sedangkan arus yang dihasilkan dari sel surya ini terkait 

langsung dengan jumlah foton yang terlibat dalam proses konversi dan 

bergantung pada intensitas penyintaran serta kinerja dye yang digunakan (Li B, 

2006). 

 

3.5 Metode Spin Coating 

Metode spin coating merupakan suatu metode untuk mendeposisikan 

lapisan tipis pada substrat dengan cara meneteskan cairan ke pusat substrat 

yang akan diputar. Spin coating didasarkan pada asumsi bahwa aliran larutan 

berada dalam kondisi stabil ketika gaya sentrifugal dan gaya viskositas 

seimbang. Pada efek ketebalan lapisan tipis, asumsi yang menyertai adalah 

diawal proses efek aliran sangat dominan dan pada proses selanjutnya efek 

penguapan menjadi sangat dominan. Titik perpindahan pada kondisi dimana 

laju penguapan dan laju aliran sama. Ketika asumsi ini terpenuhi maka 

ketebalan akhir (hf) dari lapisan tipis diprediksikan dan dituliskan persamaan 

(Huang, 2003). 

 

 

Gambar 3.3 Skema Proses Spin Coating (Froehlich, 2009). 

 

3.6 Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrofotometer UV-Vis merupakan suatu metode identifikasi struktur 

dari suatu senyawa. Spektrum yang diabsorpsi oleh suatu senyawa adalah 

sejumlah sinar yang diserap oleh satu senyawa pada panjang gelombang 

tertentu. Senyawa berwarna akan memiliki satu atau lebih penyerapan spektrum 
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yang tertinggi di daerah spektrum tampak (400-700 nm). Spektrum yang 

terserap pada ultraviolet (200-400 nm) dan daerah tampak terjadi karena adanya 

perubahan energi elektron terluar dari molekul yang disebabkan adanya ikatan 

atau bukan ikatan (Fessenden, 1982).  

Semakin banyak sinar diabsorbsi oleh sampel pada panjang gelombang 

tertentu, semakin tinggi absorban yang dinyatakan dalam hukum Lambert-Beer 

sebagai berikut: 

A = log 
𝐼𝑜

𝐼
 = ε . b . c  (3.5) 

A adalah absoban, b adalah lebar sel yang dilalui sinar (cm), c adalah 

konsentrasi (mol/L), ε adalah ekstinsi (absorptivitas) molar (M
-1

cm
-1

), lo adalah 

intensitas sinar sebelum melalui sampel dan I adalah intensitas sinar setelah 

melalui sampel (Tati, 2017). 

Secara sederhana instrument spektrofotometri yang disebut 

spektrofotometer terdiri dari sumber cahaya – monokromator – sel sampel – 

detektor – read out (pembaca) (Khopar, 2003). 

 

Gambar 3.5 Skema Kerja Spektrofotometer UV-Vis (Seran, 2011). 

Tabel 3.2 Skala Spektrum Cahaya Tampak (Seran, 2011) 

Panjang Gelombang 

(nm) 

Warna  

(warna yang diserap) 

Warna  Komplementer 

(warna yang terlihat) 

400 – 435 Ungu Hujau kekuningan 

435 – 480  Biru Kuning 

480 – 490  Biru kehijauan  Jingga 

490 – 500  Hijau kebiruan Merah 
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500 – 560 

560 – 580   

Hijau 

Hijau kekuningan 

Ungu kemerahan 

Ungu 

580 – 595  

595 – 610  

Kuning 

Jingga 

Biru 

Biru kehijauan 

610 – 800  Merah Hijau kebiruan 

 

3.7 Karakteristik Cabai Merah (Capsicum Annum L.) 

Cabai merupakan tanaman yang berfamily terong-terongan. Tanaman ini 

memiliki klasifikasi sebagai berikut (Dalimarta, 2003): 

Divisi  : Spematophytae 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicoynodenaea 

Ordo  : Corelliforea 

Family  : Solanociea 

Genus  : Capsicum 

Spesies  : Capsicum Annum L. 

 

Gambar 3.6 Cabai Merah (Capsicum Annum L.) (Dalimarta, 2003). 

Cabai merah dapat digunakan sebagai bahan dasar DSSC karena memiliki 

beberapa komponen senyawa. Hasil konversi energi listrik pada DSSC yang 

menggunakan zat warna dari cabai dapat dipengaruhi oleh warna cabai yang 

digunakan sehingga pemilihan cabai sebagai bahan warna perlu diperhatikan. 

Buah dari tanaman ini memiliki warna yang berbeda-beda sesuai usia buah. 

Warna hijau hingga putih terlihat pada buah yang masih muda dan bewarna 
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merah pada usia tua (Cahyono, 2003). Perbedaan warna juga mengambbarkan 

senyawa yang bergantung pada cabai. 

Karotenoid merupakan senyawa yang memberikan warna pada cabai. 

Karotenoid yang terkandung pada cabai merupakan turunan dari senyawa 

karoten. Turunan ini mempengaruhi perubahan warna yang tampak pada cabai. 

Cabai merah terdiri dari beberapa turunan karotenoid, yaitu seperti kapsantin, 

kasporubin dan kapsantin-5,6-opoksida yang memberikan warna merah 

sedangkan α dan β-karoten, xantin, lutein dan β-kriptoxantin memberikan 

warna jingga (Maria, 2013). 

 


