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ABSTRACT 

A method of seed mediated hydrothermal has successfully been used to grow ZnO nanostructures 

that was coated Al and Ag. The process of growth was carried out on a FTO (Flourine Tin Oxide) 

substrate. Characterizations of the samples were done by using the method of FESEM and Uv-

Vis. While the performance of the DSSC was measured by analyzing a curve characteristic of I-V. 

FESEM photos have shown ZnO nanostructures coated the Al+Ag which grown on the FTO 

having the form of nanoflower. The fabrication of DSSC was performed by the use ZnO 

nanostructures coated Al+Ag as material active, dye N719, an electrolyte, and FTO that was 

coated platinum as the counter electrodes. The highest efficiency as much as 0.55 % resulting 

from a DSSC of with its active material of ZnO coated Ag by concentration of the 15 mM. This 

result shows that the addition of a Al+Ag layer can improve efficiency compared with DSSC of  

ZnO without Ag which embeds in it values the efficiency of health as much as 0.49 %.  
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ABSTRAK 

Metode Seed mediated hydrothermal telah berhasil digunakan untuk menumbuhkan nanostruktur 

ZnO yang dilapisi Al danAg. Proses penumbuhan nanostruktur ZnO dilakukan di atas substrat 

FTO (Flourine Tin Oxide). Karakterisasi nanostruktur ZnO dilakukan dengan menggunakan 

metode FESEM dan Uv-Vis. Sedangkan performansi dari sel DSSC diukur dengan menganalisa 

kurva karakteristik I-V. Foto FESEM memperlihatkan nanostruktur ZnO yang dilapisi Al+Ag 

yang tumbuh di atas FTO memiliki bentuk nanoflower. Fabrikasi DSSC dilakukan dengan 

menggunakan nanostruktur ZnO dilapisi Al+Ag sebagai material aktif, dye N719, elektrolit cair, 

dan FTO yang dilapisi platinum sebagai elektroda lawan. Nilai efisiensi tertinggi sebesar 0,55 % 

dihasilkan dari sel DSSC dengan material aktif ZnO dilapisi Al+Ag dengan konsentrasi 15 mM. 

Hasil ini memperlihatkan bahwa penambahan lapisan Al+Ag dapat meningkatkan efisiensi ZnO 

dibandingkan dengan ZnO tanpa Ag  yang memiliki nilai efisiensi sebesar 0,49 %.  

Kata Kunci: Seed Mediated Hydrothermal, Nanostruktur ZnO, DSSC. 

PENDAHULUAN 

Semakin meningkatnya kebutuhan energi 

listrik yang disebabkan oleh perkembangan 

jumlah penduduk dan ekonomi membuat 

energi listrik menjadi hal yang sangat vital 

bagi masyarakat. Sementara itu sumber 

energi listrik berbasis BBM cadangannya 

semakin menipis. Selain juga tidak dapat 
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diperbaharui, sehingga diperlukan sumber 

energi alternatif. Salah satu alternatif sumber 

energi terbarukan dan sangat menjanjikan 

adalah cahaya matahari. Merubah cahaya 

matahari menjadi enegi listrik adalah salah 

satu cara pemanfaatan energi matahari 

sebagai sumber energi alternatif. Konversi 

energi surya didasarkan pada efek 

fotovoltaik, yaitu menghasilkan energi listrik 

dengan mengubah sinar matahari menjadi 

energi listrik secara langsung dengan 

menggunakan sel surya. 

Dye sensitized solar cells (DSSC) sejak 

ditemukan pada tahun 1991, telah menjadi 

topik hangat penelitian sel surya  yang telah 

diperkenalkan oleh O’Regan dan Gratzel [1]. 

DSSC atau yang lebih dikenal dengan sel 

surya fotoelektrokimia saat ini terus 

dikembangkan sebagai salah satu alternatif 

yang menjanjikan untuk sel surya karena 

memiliki keunggulan, seperti biaya 

pembuatan yang murah dan proses yang 

sederhana, juga merupakan generasi ketiga 

sel surya [2] yang dikenal sebagai sumber 

energi hijau (ramah lingkungan).  

 Upaya meningkatkan efisiensi konversi 

DSSC telah dilakukan  oleh para peneliti  

dengan  penggunaan struktur nano 

plasmonik ke dalam material aktif [3]. Seed-

mediated hidrotermal adalah metode yang 

dilakukan untuk sintesis nanostruktur ZnO 

di-lapisi logam. Sampel terbaik riset saat ini 

menghasilkan efisiensi DSSC sebesar 1,0%. 

Namun, kemungkinan masih bisa 

ditingkatkan lagi melalui beberapa upaya 

modifikasi. Salah satu nya dengan 

pendeposisian material katalis dan 

menambahkan material plasmonik berbasis 

nanostruktur Al+Ag:ZnO.  

 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini merupakan eksperimen 

langsung yang dilakukan di laboratorium. 

Penelitian diawali dengan proses 

pembenihan di atas FTO dengan spin coater 

lalu dilakukan penumbuhan nanostruktur 

ZnO yang dilapisi dengan Al+Ag sebagai 

elektroda kerja. Elektroda lawan yang 

digunakan adalah FTO yang dilapisi 

platinum. 

 

Proses Pembenihan dan Penumbuhan 

Nanostruktur ZnO 

Proses pembenihan diawali dengan 

melarutkan 0,01 M Zinc asetat dehydrate 

(ZAD) kedalam 10 ml athanol, 200 μL 

larutan ZAD diteteskan diatas permukaan 

substrat dan spin coating selama 30 detik 

dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian 

sampel dipanaskan diatas hot plate selama 

15 menit pada suhu C. Proses 

pembenihan dilakukan sebanyak 3 kali 

pengulangan agar menghasilkan sebaran 

benih ZnO yang merata diatas substrat. 

Sampel di annealing selama 1 jam pada suhu 

C. 

Larutan penumbuh nanostruktur ZnO 

dibuat dengan mencampurkan larutan zinc 

nitrate hexahydrate (ZNH), larutan 

Hexamethylenetetramine (HMT) dan larutan 

lapisan aluminium nitrate nanohydrate. 

Larutan ZNH dan HMT sebagai larutan 

penumbuh dibuat dengan konsentrasi yang 

sama yaitu 0,1 M. Untuk membuat larutan 

penumbuh tersebut masing-masing bahan 

ditimbang dengan berat 0,59494 gram ZNH 

dan 0,2803 gram HMT, kemudian masing-

masing bahan dilarutkan dalam 20 ml DI 

water. letakkan substrat kedalam botol 

dengan posisi membentuk sudut . Botol 

dan substrat yang berisi larutan dimasukkan 

ke oven selama 8 jam pada suhu C.   

Selanjutnya pelapisan Ag dimulai dengan 

membuat larutan perak nitrat dengan 

menimbang masing-masing bahan yaitu 

dengan konsentrasi 10 mM dengan 

menimbang 33,974 mg perak nitrat, pada 

konsentrasi 15 mM dengan menimbang 

50,961 mg perak nitrat dan konsentrasi 20 

mM dengan menimbang 67,948 mg perak. 3 

botol disiapkan untuk menempatkan larutan 

Ag, lalu dicampurkan dengan masing-

masing botol 20 ml DI water pada variasi 
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konsentrasi 10mM, 15mM dan 20 mM. 

Sampel yang sudah ditumbuhi ZnO 

dimasukkan ke dalam masing-masing botol 

yang berisi larutan Ag pada konsentrasi 

berbeda dengan cara digantung lalu 

direndam selama 30 menit. Kemudian 

sampel dikeringkan di dalam oven pada suhu 

 selama 30 menit. 

 

Pelapisan Platinum Pada Elektroda 

Lawan 

Pelapisan platinum dibuat dengan metode 

spin coating diputar dengan kecepatan 1000 

rpm selama 30 detik agar merata diatas FTO. 

Setelah itu sampel dipanaskan diatas hot 

plate selama 10 menit dengan suhu C. 

Setelah suhu turun menjadi C kemudian 

sampel diangkat. Proses pelapisan diulang 

sebanyak tiga kali agar mendapatkan 

penyebaran penumbuhan platinum yang 

merata. Sebagai langkah terakhir sampel 

dianneling selama 1 jam pada suhu C 

didalam furnace. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Field Emmision Scanning 

Electron Microscopy  

Pada gambar 1 menunjukkan 

nanostruktur ZnO yang dilapisi Al+Ag 

terlihat mempengaruhi struktur dari 

nanostuktur ZnO. Sampel a memperlihatkan 

nanostruktur ZnO murni  berbentuk 

heksagonal tanpa adanya Ag di permukaan 

nanostruktur ZnO. Kehadiran material 

plasmonik Ag pada struktur ZnO terlihat 

mempengaruhi bentuk dari nanostruktur 

ZnO (Gambar b) yang menunjukkkan bahwa 

sampel berubah bentuk menjadi nanoflower 

yang terdapat bintik-bintik putih 

menandakan adanya nanopartikel Ag pada 

nanostruktur ZnO. Material Ag yang 

tersubstitusi dalam kisi nanostruktur ZnO 

cenderung mempengaruhi struktur dari 

nanostruktur ZnO seiring dengan 

bertambahnya konsentrasi. Semakin besar 

konsentrasi  yang ditambahkan  bentuk 

nanostruktur ZnO menjadi tidak tampak 

seperti nanoflower (Gambar c dan d). Selain 

mempengaruhi bentuk dari nanostruktur 

ZnO, keberadaan Ag merubah orientasinya 

sehingga tidak berdiri tegak atau vertikal 

terhadap FTO [5]. 

  

  

Gambar 1. Foto FESEM ZnO: Ag (a) ZnO 

pure [4] sedangkan (b), (c) dan (d) sampel 

ZnO yang dilapisi Al+Ag dengan variasi 

konsentrasi berturut-turut 10 mM, 15 mM, 

dan 20 mM pada perbesaran 10.000x. 

2. Uji Performansi DSSC 
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Gambar 2. Kurva J-V piranti nanostruktur 

ZnO dilapisi Al+Ag dalam kondisi disinari 

Karakterisasi J-V untuk sel yang 

menggunakan nanostruktur ZnO yang 

dilapisi Al+Ag dengan variasi konsentrasi 

perak ditampilkan pada Gambar 2, 

sedangkan data hasil pengukuran dan 

perhitungan DSSC-nya ditunjukkan pada 

c
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Tabel 1. Kurva J-V dari sel yang disinari 

cahaya lampu halogen 100 mWcm
-2

 

(Gambar 2) memperlihatkan rapat arus pada 

titik daya maksimum menurun dengan 

naiknya konsentrasi perak.  

Tabel 1. Data pengukuran dan perhitungan 

DSSC pengaruh variasi konsentrasi 

dilapisi Al+Ag 

Sampel 

 

VOC 

 (V) 

JSC 

(mAcm
-2

) 

FF 

(%) 

ɳ  

(%) 

Pure  0.81 1.64 37.0 0.49 

ZnO:Al+Ag 

10 mM 
0,49 1.64 48.5 0.39 

ZnO:Al+Ag 

15 mM 
0.48 2.88 40.0 0.55 

ZnO:Al+Ag 

20 mM 
0.50 0.92 33.0 0.15 

 

Tabel 1 memperlihatkan parameter fisis 

DSSC hasil pengukuran J-V pada sel dengan 

nanostruktur ZnO dilapisi Al+Ag dengan 

variasi konsentrasi Ag. Berdasarkan tabel 

tersebut efisiensi tertinggi diperoleh sel 

DSSC dengan material aktif nanostruktur 

ZnO yang dilapisi Al+Ag dengan 

konsentrasi 15 mM efisiensi nya sebesar 

0.55% dan efisiensi terendah terdapat pada 

sel ZnO:Al+Ag 20 mM sebesar 0.15%. 

Peningkatan nilai efisiensi yang dihasilkan 

dibandingkan dengan sel pure (murni) 

disebabkan tingginya nilai rapat arus yang 

dihasilkan akibat pemberian tegangan 

masukan [6]. Laju elektron yang lebih 

lambat dan terjadinya rekombinasi elektron 

sebelum terionisasi (melalui rangkaian luar) 

akan menyebabkan jumlah elektron yang 

terdistribusikan ke fotoanoda semakin 

berkurang, akibatnya akan terjadi penurunan 

nilai daya maksimum dan efisiensi yang 

dihasilkan. 

KESIMPULAN 

DSSC difabrikasi dengan membuat 

struktur sandwich, yang terdiri dari FTO, 

nanorod ZnO, dye, elektrolit dan platinum 

(FTO). Karakterisasi J-V dari sel yang 

berbeda dilakukan di bawah penyinaran 

lampu halogen 100 mWcm
-2

 menghasilkan 

efisiensi tertinggi pada sampel nanostruktur 

ZnO dilapisi Al+Ag dengan konsentrasi 15 

mM yaitu sebesar 0,55 . 
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