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ABSTRACT 

ZnO nanostructures have been successfully synthesized using the seed mediated hydrothermal 

methods. The ZnO nanostructures were added with a boron layer which was then used as DSSC 

active materials. The boron layer was coated by the method of spin coating at a rate of 400 RPM 

for 12 seconds. In this study, the effect of the number of boron layers on ZnO characteristics and 

the efficiency of DSSC was analyzed by evaluating sample characterization of XRD and I-V 

characteristics. The XRD pattern of the samples provides that information on three diffraction 

peaks at 2𝜃= 31.69°, 34.38° and 36.19° which was based on the results of EVA Diffrac Plus, each 

corresponding to the crystal orientation of (100), (002) and (101). The DSSCs were fabricated by 

arranging the cells to form sandwich structures comprising FTO, ZnO nanostructures , dye, 

elektrolite, and platinum/(FTO). I-V characteristics of different cells were performed under the 

irradiation of 100 mWcm
-2

 halogen lamps and resulting in the highest efficiency in DSSC cells 

with 3 layer of boron, namely0.410%. 

Keywords : Dye Sensitized Solar of Cells (DSSC), boron, seed mediated hydrotermal spin 

coating, ZnO nanostructures. 

ABSTRAK 

Nanostruktur ZnO telah berhasil disintesis dengan menggunakan metode seed mediated 

hydrothermal di atas FTO. Nanostruktur ZnO tersebut selanjutnya ditambah dengan lapisan 

boron yang kemudian digunakan sebagai material aktif DSSC. Pelapisan boron dilakukan dengan 

metode spin coating pada kelajuan 400 RPM selama 12 detik. Pada penelitian ini, pengaruh 

jumlah lapisan boron terhadap nanostruktur ZnO dan efisiensi DSSC dianalisa dengan 

mengevaluasi hasil karakterisasi sampel menggunakan beberapa metode, yaitu XRD dan 

karakteristik I-V. Pola XRD sampel memberikan informasi bahwa pada tiga puncak difraksi 2𝜃= 

31.69°, 34.38° dan 36.19° yang berdasarkan hasil analisa program EVA Diffrac plus masing-

masing sesuai dengan bidang kristal (100), (002) dan (101). Sel surya difabrikasikan dengan 

menyusun sel membentuk stsruktur sandwich, yang terdiri dari FTO, nanostruktur ZnO, dye, 

elektrolite dan platinum/(FTO). Karakterisasi I-V dari sel yang  dilakukan di bawah penyinaran 

lampu halogen 100 mWcm
-2

 menghasilkan efisiensi tertinggi pada sel DSSC dengan lapisan 

boron 3 lapisan yaitu 0,410 %. 

Kata Kunci : Dye Sensitized Solar Cells (DSSC), boron,  seed mediated hydrotermal, 

nanostruktur ZnO 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi yang begitu 

pesat membutuhkan energi yang semakin 

meningkat, namun bahan bakar fosil 

memiliki jumlah yang terbatas, sehingga 

para ilmuan mencari alternatif baru untuk 

mencari pengganti bahan bakar fosil. Cahaya 

matahari merupakan sumber daya alam yang 

sangat berlimpah, ramah lingkungan dan 

gratis. Pemilihan energi surya sebagai 



Prosiding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau ke-3 2018 

Pekanbaru, 29 September 2018 

ISBN : I978-979-792-691-5 

 

115 

 
ID 3041 

alternatif merupakan pilihan yang sangat 

menguntungkan. Penggunaan energi surya 

tidak seperti penggunaan bahan bakar fosil, 

tidak menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan, seperti efek rumah kaca, 

pencemaran lingkungan dan juga pemanasan 

global. 

 Cahaya matahari dapat diubah menjadi 

energi listrik dengan menggunakan sel surya 

[1], seperti sel fotovoltaik dan sel surya 

fotoelektrokimia. Aplikasi sel surya dapat 

dijumpai dalam beragam bidang dan 

peralatan seperti kalkulator, lampu solar, 

bahkan satelit.Sel surya yang telah banyak 

dikembangkan dan memiliki efisiensi yang 

tinggi adalah sel surya berbasis silikon, 

tetapi sel surya yang masih mendominasi 

pasar ini memiliki harga yang relatif mahal 

karena proses produksinya sulit dan 

memerlukan teknologi yang tinggi. 

Pengembangan sel surya jenis lain terus 

dilakukan dengan menggunakan bahan baku 

yang lebih murah, proses pembuatan yang 

lebih sederhana dan memiliki efisiensi yang 

cukup baik. Salah satu sel surya yang terus 

dikembangkan adalah sel surya berbasis 

TiO2 sebagai material aktif [2]. Sel surya 

yang dikembangkan ini merupakan DSSC 

(Dye Sensitized solar Cells) atau sel surya 

fotoelektrokimia yang tersensitasi dye. Sel 

surya ini tersensitasi dye untuk 

meningkatkan kemampuan absorbsi dari 

material aktif, sehingga mampu 

meningkatkan efisiensinya.Saat ini tidak 

hanya TiO2 saja yang bisa digunakan 

sebagai material aktif, ZnO (seng oksida) 

telah dipertimbangkan sebagai pengganti 

TiO2 karena memiliki beberapa keunggulan. 

Adapun keunggulan yang dimiliki oleh ZnO 

adalah memiliki energi gap yang hampir 

sama dengan TiO2 sebesar 3,37 eV [3] pada 

temperatur ruang, tingkat mobilitas elektron 

yang tinggi, luminescence yang kuat pada 

temperatur ruang, dan juga harganya yang 

terjangkau [4]. 

Penyerapan energi matahari (energi 

foton) oleh sensitizer yang dihasilkan dalam 

rangkaian melalu transfer elektron 

merupakan prinsip kerja utama DSSC. 

Penambahan nanostruktur logam mulia yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan 

absorpsi tersebut antaranya adalahIndium 

(In) [5], aluminium (Al) [6] galium (Ga) [7] 

dan boron (B)[8]. Pendopingan atom logam 

ini dilakukan sebagai salah satu alternatif 

untuk mendapatkan ZnO dengan mobilitas 

pembawa muatan yang baik dan 

menurunkan resistivitasnya. 

Pada penelitian ini, penambahan 

perlakuan supaya bisa meningkatkan 

performansi sel DSSC dilakukan dengan 

mendeposisikan material aktif dengan 

memberi perlakuan yaitu pendopingan atom 

logam boron yang memiliki konduktifitas 

yang tinggi. Pendopingan dilakukan untuk 

meningkatkan jumlah elektron yang 

tereksitasi dan yang dialirkan kerangkaian 

luar, sedangkan untuk mempercepat 

produksi elektron pada elektrolit dan laju 

transportasi dapat di lakukan dengan 

menambahkan material katalis tinggi  

plastisol (Pt). 

Penelitian ini terdiri dari 4 bagian utama, 

yaitu : 1. Sintesis dan karakterisasi 

nanostrukturZnO, 2. Sintesis dan 

karakterisasi nanostruktur ZnO dilapisiB, 

3.Fabrikasi sel surya DSSC berbasis ZnO 

yang dilapisi B dengan katalis  Plastisol (Pt), 

4. Studi performasi DSSC dengan 

menganalisa karakteristik I-V nya saat 

keadaan gelap dan ketika disinari dengan 

lampu halogen 100 mW/cm
2
. Sintesis 

nanostruktur ZnO+B dilakukan dengan 

menggunakan spin coater. Sedangkan 

katalis nanostruktur Pt disintesis dengan 

metode seed-mediated growth. Karakterisasi 

nanostruktur ZnO+B dan nanostruktur 

katalis Pt dilakukan dengan menggunakan 

metode spektroskopi UV-Vis, X-Ray 

diffraction dan FESEM. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode eksperiman langsung di 
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laboratorium. Penelitian ini difokuskan pada 

pembuatan sel DSSC berbasis nanostruktur 

ZnO. Nanostruktur ZnO ditambah boron 

yang dilapiskan menggunakan spin coater. 

 

Pembenihan dan Penumbuhan 

Nanostruktur ZnO 

Proses pembenihan nanostruktur ZnO 

dimulai dengan membuat larutan pembenih 

yang terbuat dari 0,01 m Zinc acetate 

dihydrate (ZAD) dan ethanol 10 ml. 

Selanjutnya larutan pembenih diteteskan 

pada permukaan substrat secara merata. 

Proses pembenihan pada permukaan substrat 

dilakukan menggunakan spin coater dengan 

kecepatan putar 3000 rpm selama 30 detik. 

Setelah itu, substrat dipanaskan di atas hot 

plate dengan suhu 100°C selama 15 menit. 

Suhu substrat ditunggu turun menjadi 60°C. 

Sampel selanjutnya dianneling pada suhu 

350 
o
C selama 1 jam di dalam furnace. 

Proses penumbuhan ZnO diawali dengan 

membuat larutan penumbuh. Larutan 

penumbuh dibuat dengan mencampur 0,1 M 

HMT dan 1 M ZNH. HMT dilarutkan 

dengan 10 mL DI water, begitu juga dengan 

ZNH. Setelah kedua zat tersebut dilarutkan 

dalam botolnya masing-masing, kemudian 

dimasukkan dalam botol sintesissampai 

tercampur merata. Sampel disusun di dalam 

botol dengan posisi miring. Botol dioven 

selama 8 jam pada suhu 90°C. Sampel 

dibilas dengan DI Water kemudian 

dikeringkan di dalam oven selama 10 menit 

dengan suhu   100 ºC dan selanjutnya 

diannealingdalam furnace pada suhu 250°C 

selama 1 jam. 

Proses Pelapisan Boron pada ZnO 

Pelapisan boron pada nanostruktur ZnO 

dimulai dengan mempersiapkan 0,04226 mL 

trymetil borate yang diencerkan dengan 5 ml 

ethanol. Pelapisan dilakukan dengan 

menggunakan spin coater dengan kelajuan 

400 rpm selam 12 detik, dengan jumlah 

lapisan yang berbeda (3 dan 5 lapisan). 

Selanjutnya sampel dipanaskan di atas 

hotplate dengan suhu 80°C selama 2 menit. 

Proses terakhir adalah annealing sampel 

dengan menggunakan furnace selama 2 jam 

dengan suhu 350°C. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Difraksi Sinar-X 

Pola difraksi dari sampel diperlihatkan 

pada Gambar 1yang memperlihatkan puncak 

tajam difraksi terjadi pada lima puncak 

31,69°, 34,38° dan 36,19°. Keseluruhan 

puncak yang terbentuk menunjukkan bahwa 

hasil ini sesuai dengan struktur heksagonal. 

Pola difraksi ini telah menunjukkan 

kesesuaian dengan data JCPDS no. 36-1451 

yang diindeksikan kepada bahan ZnO jenis 

wurtzit heksagonal dengan parameter kisi ( a 

= 3,249 Å dan c = 5,241Å). Puncak – puncak 

XRD ZnO dengan intensitas tertinggi terjadi 

pada sudut 2𝜃= 36.19°. Seluruh sampel 

memperlihatkan bidang 100, 002 dan 101 

dengan intensitas yang lebih tinggi dan lebih 

dominan dari puncak lainnya. Ukuran kristal 

rata-rata dapat dihitung dengan menerapkan 

persamaan Scherrerr (1), yaitu 

𝜎 =  
𝑘𝜆

𝛽 cos𝜃
                                            (1) 

Dengan 𝜎 
adalah ukuran kristal rata-rata, 

k adalah konstanta material kristal (0.9), 𝜆 

adalah panjang gelombang sumber sinar-X 

yaitu 1.54059 Å, β adalah lebar puncak 

setengah maksimum (FWHM) masing-

masing puncak, dan 𝜃adalah sudut difraksi. 

Berdasarkan spektrum XRD tersebut 

dapat dilihat besarnya intensity sampel 5 

lapisan lebih besar dari 3 lapisan, namun hal 

ini tidak mempengaruhi besarnya sudut 

puncak difraksi. 

Hasil ini mendekati dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Park (2007), 

untuk parameter kisi c yaitu 5.187, 5.195 

dan 5.202 Å, sedangkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Vishnoi (2013) dengan 
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nilai parameter kisi a sebesar 3.207 Å dan c 

sebesar 5.137Å. 

 
Gambar 1. Pola difraksi sinar X 

nanostruktur ZnO dengan variasi jumlah 

lapisan (pure 3 x dan 5 x)
 

2. Pengaruh Terhadap Efisiensi DSSC 

Berbasis Nanostruktur ZnO 

Pengaruh penambahan boron terhadap 

efisiensi DSSC dievaluasi dengan 

menganalisis karakteristik I-V dibawah sinar 

cahaya lampu halogen dengan intensitas 

daya 100 mW/cm
2
. Perbedaan nilai tegangan 

terbuka (VOC) terjadi pada masing-masing 

sampel, hal ini disebabkan adanya perbedaan 

medan listrik internal pada interface yang 

timbul akibat perbedaan muatan dan 

pengaruh ukuran partikel dari masing-

masing sel. Kecilnya arus keluaran yang 

dihasilkan disebabkan oleh resistansi lapisan 

elektroda semikonduktor ZnO dan elektrolit 

yang besar. 

 

Gambar 2. Kurva J-V DSSC berbasis 

nanostruktur B:ZnOpada variasi jumlah 

lapisan boron  

Penambahan elektrolit KI/I2 pada sel, 

mampu meningkatkan tegangan terbuka 

(Voc). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

hole pada sel meningkat seiring dengan 

penambahan elektrolit KI/I2. Dari beberapa 

studi literatur diketahui bahwa penambahan 

elektrolit KI/I2 dapat meningkatkan 

performa sel surya pada tegangan terbuka 

(Voc). Untuk nilai fill factor yang diperoleh 

begitu variatif, perbedaan ini disebabkan 

oleh bentuk kurva I-V yang dihasilkan tidak 

sama. Semakin besar nilai fill factor yang 

didapatkan akan menunjukkan bentuk 

kelengkungan kurva yang semakin ideal. 

Berdasarkan hasil pengukuran nilai arus 

dan tegangan yang telah dibuat dalam 

bentuk kurva arus-tegangan (I-V), diperoleh 

parameter-parameter Keluaran sel surya 

seperti dirangkum didalam Tabel 1. 

Tabel 1. Data pengukuran performansi 

DSSC berbasis nanostruktur ZnO dilapisi 

boron dengan variasi jumlah lapisan boron. 

SampelJumlah 

lapisan boron 

Voc 

(V) 

Jsc 

(mAcm
-2

) 
𝜼 

(%) 

Pure 

3 lapisan 

5 lapisan 

0.5898 

0.4904 

0.4504 

1.7478 

2.2269 

1.4108 

0.324 

0.410 

0.238 

Berdasarkan Tabel dapat dilihat pula 

elektrolit KI/I2 mampu membentuk 25% 

kelengkungan kurva dari bentuk ideal 

dengan nilai efisiensi lebih tinggi dari sel 

DSSC dengan jumlahlapisanlainnya. 

Optimasi DSSC merupakan interaksi sistem 

molekul yang sangat kompleks. Permukaan 

kationteradopsi memberikan pengaruh besar 

pada efisiensi DSSC. Selanjutnya, 

konsentrasi kation antarmuka juga 

mempengaruhi stabilitas ketertarikan 

sensitizer.Dari data pengukuran dan 

perhitungan DSSC dengan variasi jumlah 

lapisan diperoeh daya maksimum dan 

efisiensi sel terbaik, yaitu dari sampel 

dengan jumlah lapisan 3 dengan konsentrasi 

boron 0.01M yaitu sebesar 0.410%. 
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KESIMPULAN 

Beberapa poin penting yang dapat 

disimpulkan, yaitu sebagaiberikut: 

1. Nanostruktur telah berhasil ditumbuh di 

atas FTO dengan variasi jumlah lapisan 

boron. Puncak XRD ZnO dengan 

intensitas tertinggi terjadi pada sudut 2𝜃 

= 36,19° yang sangat dominan 

dibandingkaan puncak-puncak difraksi 

lainnya.  

2. DSSC difabrikasi dengan membuat sel 

membentuk stuktur sandwich, yang 

terdiri dari FTO, nanostruktur ZnO, dye, 

elektrolit dan platinum (FTO). Analisa 

karakteristik I-V dan sel menunjukkan 

efisiensi tertinggi dihasilkan dari sampel 

dengan konsentrasi boron 0,01 M dengan 

jumlah lapisan 3 yaitu sebesar 0,410%. 

Sampel ini merupakan sampel terbaik 

yang dilihat dari sifat optik, morfologi 

dan listrik yang dianalisa dariXRD dan I-

V. 

3. Perbedaan dari nilai efisiensi yang 

dihasilkan dari DSSC berbasis        ZnO 

+ B disebabkan oleh perbedaan ukuran 

kristal dan morfologi kristal partikel ZnO 

pada sel surya. Besarnya nilai Vmaks 

sangat dipengaruih oleh konsentrasi dari 

dye mengakibatkan rendahnya daya 

maksimum yang dihasilkan akibat 

penurunan rendahnya tegangan 

maksimum sehingga arus maksimumnya 

pun akan rendah. 
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