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ABSTRAK 

 

Karakterisasi morfologi dan komposisi koating tembaga kobal oksida yang secara berurut 

diinvestigasi menggunakan scanning electron microscopy (SEM) dan energy dispersive X-ray 

(EDX) telah dilakukan untuk aplikasi solar selektif absorber. Koating disintesis dengan metode 

sol-gel dengan teknik deposisi pemintalan elektrik (elektrospinning). Untuk mengoptimasi kinerja 

koating, parameter yang relevan berupa konsentrasi sol prekursor serta waktu deposisi 

divariasikan. Hasil analisa morfologi dari koating yang disintesis menggunakan rasio konsentrasi 

sol prekursor [Cu]/[Co]=4:1 yang dideposisi selama 15 jam  dengan laju alir 15 µL/minute dan 

tegangan HV 12 kV menunjukkan bahwa struktur mikro dari koating berbentuk serpihan (flake) 

dengan komposisi empiris kandungan CoO dan CuO sekitar 2:1.  
 

Kata kunci: Morfologi, tembaga kobal oksida, sol-gel proses, pemintalan elektrik,  

 

I.  PENDAHULUAN 

     Solar thermal kolektor merupakan 

perangkat yang menyerap radiasi matahari 

dan mengubahnya menjadi panas 

(maksimum) dan mentransfernya media 

penghantar panas. Aplikasi yang paling 

populer penerapan teknologi ini adalah 

pemanas air tenaga matahari (solar water 

heater, SWH). Aplikasi lainnya yang juga 

telah lama dikenal adalah pembangkit listrik 

tenaga panas matahari (Concentrating Solar 

Power (CSP) dan Thermo-electric generator 

(TEG),  sumber panas untuk sistem pendingin 

ruangan (AC) tenaga matahari (solar thermal 

cooling/Hybrid Solar AC), dll. Tingkat 

efisiensi konversi radiasi matahari menjadi 

panas dikenal jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan photovoltaic [1]. 

     Komponen kunci yang menentukan 

efisiensi solar thermal kolektor adalah lapisan 

tipis/koating pada permukaan kolektor yang 

menyerap radiasi matahari secara selektif. 

Lapisan ini biasa disebut sebagai solar 

selektif absorber (SSA), yang hanya 

menyerap radiasi matahari dengan panjang 

gelombang <2.5 μm (UV-Vis-NIR), dan 

menolak radiasi dengan panjang gelombang 

>2.5 μm (mid-far infrared, MFIR). Hal ini 

berkaitan dengan proses maksimasi konversi 

radiasi metahari menjadi panas (absorptansi 

(α) tinggi) serta meminimalisir panas hilang 

akibat re-radiasi dari permukaan kolektor 

(emitansi (ε) rendah) [2, 3]. 

     Dewasa ini bahan yang banyak digunakan 

sebagai SSA di pasaran adalah komposit film 

tipis yang mengandung partikel logam 

tertanam dalam matrik keramik (cermet) 

yang diproduksi dengan metode 

vakum/sputtering atau metode elektro-

platting, seperti Cr-Cr2O3, Ni-Al2O3, 

TiNOx dan Ni-NiOX. Namun metode-

metode     sintesis    ini    memiliki   beberapa  
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kelemahan utamanya berkaitan dengan 

masalah pencemaran lingkungan (proses 

elektro-platting) dan biaya produksi tinggi 

(metode vakum/sputtering)[4].  

     Perkembangan terkini dalam sintesis 

bahan selektif absorber dewasa ini adalah 

pencarian bahan selektif absorber yang 

berkualitas yang diproduksi melalui proses 

yang murah dan bersifat ramah lingkungan 

[3, 5]. Dalam konteks ini, teknik sol-gel/sol-

gel-like memenuhi kriteria tersebut karena 

dikenal murah dan aman bagi lingkungan. 

Baru-baru ini kami telah berhasil mensintesis 

lapisan tipis struktur nano dari tembaga-

kobalt oksida (CuxCoyOz) tandem di atas 

permukaan reflektif aluminium sebagai SSA 

melalui rute sol-gel-dip-coating yang simpel 

dengan nilai absorptansi yang menjanjikan 

(α=83.4% dan ε=5% sebelum penambahan 

bahan antirefleksi) untuk suatu SSA berbasis 

sol-gel.  

     Meskipun demikian untuk layak secara 

komersial, nilai absorptansi ini harus lebih 

diperkaya. Maksimasi absorptansi dapat 

dilakukan baik secara internal, eksternal 

ataupun kombinasi keduanya dengan syarat 

tidak meningkatkan emitansi. Maksimasi 

internal dapat dilakukan dengan 

memodifikasi struktur absorber maupun 

membentuk susunan stack beberapa absorber 

yang berbeda secara multilayer, sedangkan 

maksimasi ekternal umumnya dilakukan 

dengan penambahan lapisan silika 

antirefleksi yang normalnya memberikan 

penambahan absorptansi sekitar 5-10% [6, 7].  

     Penelitian ini mencoba memodifikasi 

struktur absorber koper kobal oksida melalui 

deposisi pemintalan elektrik 

(electrospinning). Tujuan dari penelitian ini 

adalah mendapatkan karakteristik lapisan 

tipis solar selektif absorber tembaga kobal 

oksida yang dideposisi di atas substrat 

aluminium melalui metode sol-gel 

menggunakan teknik deposisi pemintalan 

elektrik. Karakterisasi-karakterisasi yang 

dilakukan berupa sifat morfologi dan 

komposisi yang dianalisa menggunakan 

scanning electron microscopy (SEM)  dan 

energy dispersive X-ray (EDX). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa koating serat 

tembaga kobal oksida berbentuk  

 

 

 

serpihan/flakes dengan komposisi empiris 

kandungan CoO dan CuO =  2:1. 

 

METODE 

     Pembuatan koating film tipis cobalt 

copper oksida dilakukan menggunakan 

beberapa senyawa kimia. Copper (II) nitrate 

trihydrate (Cu(NO3)2.3H2O) (Merck), cobalt 

(II) nitrate hexahydrate (Co(NO3)2.6H2O) 

(Merck), propionic acid (C2H5COOH) 

(Merck) dan ethanol absolut (Merck) 

digunakan sebagai mana adanya tanpa 

pemurnian lebih lanjut. Substrat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pelat 

aluminium ukuran 2 cm x 4 cm yang 

sebelumnya dietching dengan phosporic acid.  

     Tembaga dan kobalt nitrat dengan 

konsentrasi tertentu antara 0,1-0,4M 

dicampurkan dengan etanol absolut 

menggunakan asam propionat sebagai agen 

pengompleks untuk menghasilkan larutan 

dengan rasio molar [Cu]/[Co]=1:1; 1:4; dan 

4:1. Larutan diaduk selama 2 jam dalam 

gelas tertutup pada temperatur ruang. Larutan 

campuran tersebut kemudian dimasukkan ke 

dalam wadah yang berisi larutan polyvinyl 

alkohol (PVA) 10% berat dan diaduk secara 

merata dalam wadah tertutup selama 2 jam 

pada suhu kamar. Deposisi pemintalan 

elektrik dilakukan dengan menggunakan alat 

Nachriebe 600 electrospinning dengan 

memvariasikan waktu deposisi dengan 

besarnya sumber tegangan tinggi (HV) = 12 

kV dan laju alir larutan  sebesar 15 µL/min. 

Serat tembaga kobal yang terbentuk (non-

woven) kemudian dikeringkan di atas pelat 

panas (150 C) dan disimpan dalam desikator 

sebelum anealing akhir dalam oven pada 

suhu 500C selama 1 jam.  

     Karakteristik morfologi permukaan 

sampel lapisan film tipis dianalisis 

menggunakan SEM (JEOL JED-2300) 

terkoneksi EDX. Perbesaran yang diambil 

antara 1000-10000 X dalam rentang energy 0 

- 20 k eV. 

 

Hasil dan Diskusi 

Morfologi dan Komposisi Permukaan 

Gambar 1 menunjukkan morfologi 

permukaan sample koating yang diperoleh 

dari teknik deposisi elektrospinning 

menggunakan rasio [Cu]/[Co]=4:1 yang  
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dideposisi dengan laju alir 15 µL/minute, 

tegangan HV 12 kVserta waktu deposisi 15 

jam yang dianalisa menggunakan SEM. Dari 

gambar SEM terlihat bahwa koating terdiri 

atas bentuk serpihan (flakes). Hasil ini diluar 

dari yang diprediksi yaitu berupa morfologi 

serat.  

Dugaan kuat adalah bahwa serat tembaga 

kobal basah berubah bentuk yang dramatis 

menjadi serpih ketika proses annealing 

diterapkan. Proses annealing nampaknya 

melelehkan kembali serat yang telah 

terbentuk menjadi bentuk yang jauh berbeda.  

 

   
Gambar 1. Morfologi sampel koating 

yang diidentifikasi dengan SEM pada  

                  berbagai perbesaran 
 

 

Komposisi dari koating dapat dilihat dari 

data EDX pada Gambar 2. Dari data terlihat 

bahwa unsur Al da O mendominasi. Unsur Al 

dipastikan berasal dari substrat. Hal ini 

membuktikan bahwa koating memiliki 

ketebalan yang cukup tipis (ketebalan di 

bawah 1 µm) sehingga masih dapat dideteksi 

oleh EDX [8]. Unsur O juga mendominasi, 

dimana elemen ini dapat berasal dari 

berbagai sumber baik oksigen kisi dari 

berbagai oksida yang hadir, oksigen 

permukaan (surface oxygen) maupun oksigen 

antara kisi dan permukaan (sub-surface 

oxygen) [9]. Sementara unsur S dan K diduga 

merupakan impuritas yang dapat berasal dari 

substrat aluminium. Berdasarkan nilai  

 

 

normalisasi diperoleh komposisi empiris 

antara senyawa Co dan Cu adalah kira-kira 

sebesar 2 berbanding 1 dimana EDX 

memprediksi bahwa senyawa ini adalah CoO 

dan CuO yang tidak saling tercampur dan 

tidak membentuk suatu sistem persenyawaan 

seperti spinel tembaga – kobal oksida.  

 

 
Gambar 2. Data EDX  

 

   

Kesimpulan 

Koating tembaga kobal oksida telah 

sukses dideposisi pada permukaan substrat 

aluminium menggunakan teknik sol-gel 

elektrospin koating. Uji morfologi dan 

komposisi sampel koating yang disintesis 

menggunakan rasio [Cu]/[Co]=4:1 yang 

dideposisi dengan laju alir 15 µL/minute, 

tegangan HV 12 kVserta waktu deposisi 15 

jam menunjukkan morfologi permukaan 

koating dengan struktur serpihan (flakes) 

akibat proses annealing. Komposisi 

permukaan yang dianalisa dengan EDX 

menunjukkan bahwa koating memiliki 

ketebalan yang cukup tipis dengan 

kandungan empiris komponen kobal dan 

tembaga oksida masing-masing 2:1.  
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