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ABSTRACT 

Has been conducted a research of extraction anthocyanins from purple-fleshed sweet potatoes 

used as dye of Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC) by using experimental method. This 

research was peformed to analyze the effect of degree of acidified solvents to DSSC 

performances. The Anthocyanin was obtained from purple-fleshed sweet potatoes from 

Pekanbarus’s traditional market. The extraction was carried out  using 70% methanol and 7% 

acetic acid as the solvents. DSSC was built by arranging a sandwich structure,which are  the 

active material of TiO2 wich has been immersed in dye for 24 ours, the electrolit wich has 

been made from KI and Iodine, the catalys wich has been made from pencil and candle. The 

Peformance of DSSC was measured by using a halogen lamp 50 Watt as a light source. The 

highest DSSC performance occurred at pH of 2,5 with the maximum current was 3,9 μA and 

the maximum voltage was 461 mV and the efficiency was 0,4149%, compared to the other 

solar cells wich have been made with different degree of acidified solvents, 0,0518% for dye 

with solvent at pH of 3, 0,0191% for dye with solvent at of pH 3,5, and 0% for dye with 

solvent pH of 4. 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian pembuatan dye dari ubi jalar ungu untuk sel surya pewarna 

tersensitisasi dengan menggunakan metode eksperimen. Penelitian ini dilakukan dengan 

memvariasikan pH pelarut yang digunakan dalam ekstraksi antosianin utuk melihat 

pengaruhnya terhadap efisiensi sel surya pewarna tersensitisasi (SSPT). Sumber antosianin 

yang digunakan adalah ubi jalar ungu yang dapat ditemukan pada pasar tradisional di kota 

Pekanbaru. Ekstraksi dilakukan dengan metode ekstraksi menggunakan pelarut methanol 

70% yang diasamkan dengan asam asetat 7%. SSPT dibuat dengan struktur sandwich yang 

terdiri dari : material aktif TiO2 yang direndam dalam dye, elektrolit yang ter buat dari KI dan 

Iodin, katalis yang terbuat dari lilin dan pensil. Peformansi SSPT diukur dengan cahaya 

lampu halogen 50 Watt yang menghasilkan efisiensi tertinggi yaitu pada pH 2,5 dengan arus 

maksimum 3,9 μA dan tegangan maksimum 461 mV dengan efisiensi mencapai 0,4149% 

dibandingkan dengan sel surya dengan dye menggunakan pelarut dengan pH yang lain yaitu 

0,0518% untuk dye dengan pH pelarut 3, 0,0191% untuk dye dengan pH pelarut 3,5 dan 0% 

untuk dye dengan pH pelarut 4  

 

Kata kunci: Antosianin, Dye, Material Aktif TiO2,Ubi Jalar Ungu, SSPT 
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PENDAHULUAN 

 

Sel surya pewarna tersensitisasi 

(SSPT) merupakan suatu alat yang dapat 

mengkonversi energi surya menjadi enegi 

listrik dengan meniru proses photosintesis 

yang pertama kali ditemukan oleh Gratzel 

pada tahun 1991. Sel surya pewarna 

tersensitisasi menggunakan dye sebagai 

sensitizer untuk menyerap energi foton, 

dimana proses ini disebut mensensitisasi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Gratzel, efisiensi tertinggi yang 

dicapai oleh sel surya pewarna 

tersensitisasi adalah sekitar 11% (Gratzel, 

2005). 

 Sel surya pewarna tersensitisasi 

tersusun atas beberapa bagian yang 

memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap kinerja dari sel surya itu sendiri, 

bagian tersebut adalah elektroda kerja, 

elektrolit, elektroda lawan dan dye. 

Awalnya sel surya menggunakan dye  

yang menggunakan unsur logam sebagai 

inti dari sintesa dye dan dye  yang 

digunakan merupakan ruthenium 

complex. Ruthenium complex merupakan 

jenis  dye yang mahal dan sulit untuk 

dibikin, setelah dilakukan banyak 

percobaan maka diketahui bahwa sel 

pewarna pada tumbuhan atau antosianin 

dapat digunakan sebagai dye pada SSPT. 

 Antosianin merupakan sel pewarna 

yang memberi warna biru, ungu atau 

merah pada tumbuhan. Sifatnya yang 

alami menjadikan antosianin lebih aman 

digunakan dan selalu tersedia. Sumber 

antosianin yang paling mudah dijumpai 

adalah ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu 

diketahui memiliki kadar antosianin 

tertinggi diantara jenis ubi yang ada dan 

memiliki rentang kadar konsentrasi yang 

setara dengan blackberry, cranberry dan 

anggur (Bridgers, 2010). Kadar antosianin 

untuk beberapa jenis tumbuhan dapat 

dilihata pada Tabel 1. 

 

 

 

Tabel 1.  Konsentrasi Antosianin pada 

beberapa jenis tumbuhan 

 
Sumber Kandungan antosianin 

(mg/100gr berat utuh) 

Prem 2-25 
Bawang merah 7-21 

Lobak merah 11-60 
Strawberry 15-35 
Raspberry merah 20-60 
Kola merah 25 
Blueberry 25-495 
Blackberry 83-326 
Cranberry 60-200 
Anggur 6-600 
Ubi jalar ungu 84-174 

Timberlake (1988), Mazza dan Miniati (1993), Giusti et 
al. (1998) and Steed dan Truong (2008) dan Bridger 
(2010). 
 

Sel surya pewarna tersensitisasi 

bekerja dengan cara menyerap cahaya 

yang dilakukan oleh dye, sehingga 

elektron tereksitasi dari level HOMO ke 

level LUMO sehingga dye dalam keadaan 

terksitasi (D*) 

          

Dye dalam keadaan tereksitasi 

mengalirkan elektronnya melalui material 

aktif dan kaca konduktif untuk mencapai 

rangkaian luar sehingga dye teroksidasi 

(D
+
) 

                   
  

Dye teroksidasi kemudian bereaksi dengan 

elektrolit iodide (I
-
) untuk kembali ke 

keadaan semulanya (D) dan terjadi 

transfer elektron antara iodide dan dye 

hingga terbentuk triiodide (I3
-
)  

   
 

 
     

 

 
  

 

 

Elektrolit triiodide (I3
-
) yang terbentuk 

bereaksi dengan elektron dari rangkaian 

luar yang mengalir dari elektroda kerja ke 

elektroda lawan sehingga terbentuk 

elektrolit iodide (I
-
) kembali. 
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METODOLOGI 

1. Menyiapkan Alat dan Bahan 

 

Bahan-bahan yang digunakan 

adalah ubi jalar ungu, methanol 70%, 

asam asetat 7%, aqua DM, larutan TiCl4, 

CTAB, batang karbon, kuningan, 

Potassium Ionida (KI), iodine, kaca FTO, 

pensil dan lilin. Alat-alat yang digunakan 

adalah multimeter, power supply, hot 

plate, kertas saring, furnace, alumunium 

foil, hair dryer, spektrofotometer, lampu 

halogen dan magnetic strirer. 

 

2. Ekstraksi Antosianin 

 

Ubi jalar ungu dengan massa 40 gr 

diptong dan digrerus, Ekstraksi dilakukan 

menggunakan pelarut metanol 70%  yang 

diasamkan dengan asam asetat 7% dengan 

tingkat keasaman (4;3,5;3;2,5) dan 

dipanaskan menggunakan hot plate selama 

1 jam pada suhu 80
o
C. Kemudian hasil 

ekstraksi disaring menggunakan kertas 

saring dan dimasukan kedalam wadah 

yang telah dilapisi dengan alumunium foil 

dan disimpan ditempat yang gelap utntuk 

menghidari hasil ekstraksi terkena sinar. 

 

3. Analisis Antosianin 

 

Setelah diekstrak, antosianin yang 

didapatkan diuji menggunkan 

spektrofotometer UV-Vis untuk melihat 

absorbansinya terhadap panjang 

gelombang dari cahaya yang diberikan. 

 

4. Pembuatan Material Aktif TiO2 

 

Lapisan material aktif TiO2 

ditumbuhkan menggunakan metode 

elektrodeposisi dengan meggunakan 

elektrolit TiCl4 1,5 M dan CTAB 1mM. 

Kaca konduktif FTO pada katoda (kutub 

negatif) dan batang karbon pada anoda 

(kutub positif) dimasukan ke dalam 

elektrolit dan dihubungkan dengan power 

supply. Power supply diatur pada 

tegangan pada 18 V dan suhu bejana pada 

50 
o 
C selama 1 jam. Setelah satu jam kaca 

dilepaskan dari katoda dan dibersihkan 

kemudan dikeringkan menggunakan hair 

dryer, Setelah itu kaca dipanaskan pada 

suhu 500
o 
C selama 5 jam. 

 

5. Pembuatan elektrolit 

 

Sebanyak 3 gram Potassium Ionida 

(KI) dicampur dengan 3 ml Iodine 

disimpan di dalam wadah yang telah 

disiapkan. 

 

6. Pembuatan Elektroda lawan 

 

Graphit dari pensil 8B digunakan 

untuk melapisi kaca FTO dan kemudian 

dipanaskan hingga terbentuk lapisan 

karbon pada kaca FTO. 

 

7. Penyusunan SSPT 

 

Kaca FTO yang telah ditumbuhi 

Material aktif TiO2 direndam kedalam dye 

selama 24 jam. Setelah itu kaca yang telah 

direndam dengan dye dan kaca yang telah 

dilapisi karbon ditempelkan dan dijepit 

menggunakan penjepit kertas. Kemudian 

diinjeksikan larutan elektrolit diantara 

kedua kaca. 

 

8. Pengujian SSPT 

 

Permukaan SSPT yang dikenai 

cahaya dibatasi seperti pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Permukaan sel surya yang 

terkena cahaya 

 

Gambar 1 menunjukan  daerah 

aktif merupakan bagian yang tidak diarsir 
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pada gambar. Sel surya yang telah disusun 

diuji menggunakan lampu halogen. 

Rangkaian pengujian sel surya seperti 

pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Rangkaian pengujian SSPT 

 

Gambar 2 menunjukan rankaian 

sel surya saat dihubungkan dengan 

multimeter digital dan hambatan geser.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil uji Spektrofotometer UV-Vis 

 

Pengukuran absorbansi dye dengan 

spektrofotometer UV-Vis menghasilkan 

data absorbansi dari setiap panjang 

gelombang untuk setiap larutan yang 

digunakan. Hasil pengukuran dapat dilihat 

pada Gambar 3. 
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 Gambar 3. Grafik absorbansi vs panjang 

gelombang dye  

 

Gambar 3 menunjukan bahwa 

semakin kecil pH larutan yang digunakan 

untuk megekstrak antosianin maka 

semakin tinggi serapan dye terhadap 

cahaya. Hal ini dikarenakan semakin asam 

suatu pelarut yang digunakan pada proses 

ekstraksi maka akan semakin mudah 

pelarut tersebut untuk memecah atau 

membelah jaringan membran bahan 

sehingga menghasilkan banyak antosianin. 

Semakin banyak antosianin maka semakin 

tinggi serapannya serta semakin pekat 

warna larutan hasil ekstraksi. Gambar 3 

menunjukan hasil ekstraksi banyak 

menyerap sinar dalam spektrum sinar 

hijau (cahaya pada panjang gelombang 

575 nm - 495 nm) yang ditandai dengan 

tingginya nilai absorbansi disekitar 

panjang gelombang 550 nm. Peningkatan 

Absorbansi pada pH dibawah 4 yang 

berbeda dengan absorbansi pada pH 4 

diperkirakan karena banyaknya molekul 

dye pada larutan yang diuji, sehingga saat 

dye terkena cahaya pada panjang 

gelombang disekitar 550 nm absorbansi 

meningkat tajam. 

 

2. Peformansi SSPT 

 

Pengujian peformansi SSPT 

dilakukan dengan cara dikenai sinar yang 

bersumber dari lampu Halogen 50 Watt 

dan dihubungkan dengan alat ukur dan 

potensiometer 500 KΩ untuk  setiap 

keadaan, dan didapatkan nilai Kuat arus 

dan tegangan. Setelah dilakukan 

perhitungan didapatkan daya dan efisiensi 

dari SSPT. Hasil pengukuruan dapat 

dilihat pada Gambar 4.  
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Gambar 4. Grafik I-V menggunakan 

lampu 50 Watt 



Repository FMIPA  5 
 

Sebagai perbandingan, pengukuran 

I-V juga dilakukan dalam keaddaan gelap 

dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Grafik I-V dalam keadaan 

gelap 

 

Gambar 4 menunjukan bahwa 

dengan mengguakan dye yang 

menggunakan pelarut dengan pH lebih 

rendah menunjukan nilai Kuat arus dan 

tegangan yang lebih tinggi. Hal ini 

dikarenakan jumlah antosianin yang 

didapat lebih banyak sehingga sel surya 

tersebut lebih sensitif dibanding dengan 

dye dengan pH pelarut yang lebih tinggi. 

Dye yang menjadikan sel surya menjadi 

lebih sensitif inilah yang menjadikan dia 

disebut sebagai sensitizer dan menjadikan 

sel surya menjadi tersensitisasi.  

Gambar 5 memperlihatkan bahwa 

dalam keadaan gelap masih terdapat 

tegangan dan Kuat arus yang mengalir 

saat rangkaian diberi beban luar. Hal ini 

mungkin disebabkan keadaan sel surya 

yang tidak benar-benar tertutup rapat 

sehingga masih ada sedikit cahaya yang 

mengenai permukaan dan juga akibat 

adanya beda potensial yang terjadi saat sel 

surya terhubung dengan alat-alat ukur 

yang digunakan sehingga terjadi eksitasi 

elektron dan muncul Kuat arus walau pun 

sangat kecil. Gambar 5 dan Gambar 4 

menunjukan adanya beda nilai tegangan 

yang timbul pada sel surya dalam keadaan 

gelap dan keaddan diberi sumber cahaya. 

Pada saat disinari dengan lampu halogen 

50 Watt nilai Kuat arus dan tegangan 

bervariasi bergantung pada dye yang 

digunakan, sedangkan pada daerah gelap 

nilai Kuat arus yang muncul kurang 

bervariasi yaitu hanya sekitar 0,1 μA dan 

0,2 μA untuk setiap dye yang digunakan, 

perbedaannya  hanya pada nilai tegangan 

yang dihasilkan. 

Efisiensi untuk setiap SSPT 

dengan dye mnggunakan pelarut dalam pH 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Efisiensi untuk setiap dye yang 

digunakan 

 
Dye Efisiensi (%) 

pH 2,5 0,4149 

pH 3 0,0518 

pH 3,5 0,0191 

pH 4 0 

 Tabel 2 menunjukan bahwa sel 

surya dengan dye menggunakan pH yang 

rendah menghasilkan kinerja yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan dye 

menggunakan pH yang ebih tinggi. Nilai 0 

saat menggunakan dye dengan pelarut 4 

dikarenakan respon arus dari sel surya 

terlalu kecil dan keterbatasan alat ukur 

sehingga tidak dapat diukur secara tepat, 

dan dengan menggunakan alat yang ada 

hanya terbaca nilai 0. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisa data penelitian yang telah 

dilakukan terhadap sel surya pewarna 

tersensitasi dengan berbagai dye dengan 

variasi pH pelarut yang digunakan, ada 

beberapa hal penting yang dapat 

disimpulkan, yaitu sebagai berikut: 

1. Dye yang dibuat melalui metode 

ekstraksi mengunakan variasi pH 

pelarut yang berbeda menunjukan 

tingkat absorbansi disekitar spektrum 

cahaya hijau yang ditandai dengan 
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tingginya absorbansi pada rentang 

panjang gelombang di sekitar 550 nm. 

2. Tingkat keasaman pelarut 

berpengaruh pada hasil ekstraksi, hal 

ini dapat dilihat pada warna hasil 

ekstraksi yang semakin gelap seiring 

berkurangnya pH pelarut yang 

digunakan  dan didapatkan hasil 

ekstraksi dengan warna ungu gelap 

dengan menggunakan pH pelarut 2,5. 

3. Pembuatan sel surya diawali dengan 

menyusun kaca FTO yang telah 

ditumbuhi material aktif TiO2 dan 

telah direndam dalam dye dengan 

komponen lain hingga membentuk 

susunan menyerupai susunan 

sandwich. Karakterisasi I-V 

dilakukan kepada setiap sel surya 

dengan sumber cahayanya yaitu 

lampu halogen 50 Watt dan 

dihubungkan dengan potensiometer 

500 kΩ. Efisiensi tertinggi yang 

didapatkan  yaitu 0,4149% untuk sel 

surya dengan pH 2,5 nilai ini jauh 

lebih besar dibandingkan sel surya 

dengan pH yang lebih tinggi,yaitu 

0,0518% untuk sel surya dengan pH 

3,  0,0191% untuk pH 3,5 dan untuk 

pH 4 nilai mendekati nilai 0 

dikarenakan kuat arus respon dari sel 

surya terlalu kecil dan keterbatasan 

alat ukur. 
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