
ANALISIS JERUK DAN KULIT JERUK SEBAGAI LARUTAN 

ELEKTROLIT TERHADAP KELISTRIKAN SEL VOLTA 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

 

SUCI ASMARANI 

1017041043 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN FISIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2017 



i 
 

ABSTRAK 

 

 

ANALISIS JERUK DAN KULIT JERUK SEBAGAI LARUTAN 

ELEKTROLIT TERHADAP KELISTRIKAN SEL VOLTA 

 

Oleh 

 

SUCI ASMARANI 

 

 

Telah dilakukan penelitian untuk menganalisis buah jeruk dan kulit jeruk sebagai 

larutan elektrolit sel volta. Tujuan penelitian adalah memanfaatkan buah jeruk dan 

kulit jeruk sebagai sumber energi alternatif bio-baterai. Bahan yang digunakan 

terdiri atas elektroda tembaga (Cu), seng (Zn), buah jeruk nipis, lemon, jeruk 

medan dan jeruk pontianak. Larutan elektrolit yang digunakan yaitu larutan buah 

jeruk nipis, larutan buah lemon, larutan buah jeruk medan, larutan buah jeruk 

pontianak, larutan kulit jeruk nipis, larutan kulit lemon, larutan kulit jeruk medan 

dan larutan kulit jeruk pontianak. Elektroda tembaga (Cu) sebagai katoda dan 

seng (Zn) sebagai anoda. Variasi volume yang dilakukan, yaitu 20 ml, 30 ml, 40 

ml dan 50 ml. Variasi keadaan larutan yang dilakukan, yaitu saat segar, fermentasi 

48 jam, 96 jam, 144 jam, 192 jam dan busuk alami. Tingkat keasaman larutan 

diukur menggunakan pH meter. Hasil pengukuran tanpa beban terbaik didapatkan 

pada larutan jeruk lemon busuk, yakni 19,36 V. Pada pengukuran dengan 

menggunakan beban 1000Ω didapatkan hasil terbaik pada larutan jeruk nipis 

fermentasi 48 jam, yaitu 2,369 mW, 0,762 mA dan 3,11 V. Kemudian pada pengukuran 

dengan penambahan beban LED hingga kemampuan maksimal didapatkan hasil terbaik 
pada larutan jeruk lemon dan jeruk nipis dengan keluaran 9 buah LED.  
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ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS Citrus sp AS ELECTROLYTE LIQUID  

FOR ELECTRICAL CELL VOLTA 

 

 

By 

 

SUCI ASMARANI 

 

 

It has been conducted a research to analyze Citrus sp as electrolyte liquid cell 

volta. The research objective was to utilize citrus sp as an alternative source of 

electrical energy bio-battery. The materials required consist of a electrode copper 

(Cu), zinc (Zn), lime, lemon, orange medan, and orange pontianak.The electrolyte 

liquid for this reaserch was the liquid from lime, lemon, medan orange and 

pontianak orange, the peel of lime,lemon,. Electrode copper (Cu) used as katode 

and zinc (Zn) as anode. The variation of volume are 20 ml, 30 ml, 40 ml and 50 

ml. The condition of liquid variation are fresh, fermentation 48 hours, 96 hours, 

144 hours, 192 hours and putridity. The acidity level of liquid was taken using pH 

meter. The best result of measuring without a load is putrid liquid of lemon, the 

result is 19,36 V. For measuring with 1000Ω of load, the best result in the 48 

hours fermentation of lime liquid. The results are 2,369 mW, 0,762 mA and 3,11 

V. For the measuring with additional LED, the best results are the liquid of lemon 

and lime with maximum 9 LEDs.  

 

 

Keyword : Bio-battery, cell volta, power. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 

 

Perkembangan dibidang industri dan teknologi mengakibatkan kebutuhan akan 

energi semakin meningkat. Sekitar 32% pengeluaran energi di negara berkembang 

digunakan untuk transportasi, 25% untuk industri dan lebih dari 40% untuk rumah 

dan kantor (Walisiewicz, 2003).  Ini membuktikan bahwa seiring berjalannya 

waktu tingkat penggunaan energi akan semakin meningkat. Indonesia merupakan 

salah satu negara berkembang yang masih bergantung pada minyak bumi dan batu 

bara sebagai sumber energi. Namun dikarenakan minyak bumi dan batu bara yang 

tidak dapat diperbaharui, sumber energi ini semakin lama kian menipis dan tidak 

lagi dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang mendorong 

dilakukannya usaha pencarian energi baru sebagai alternatif. 

 

Energi alternatif merupakan sumber energi yang dihasilkan dari bahan-bahan yang 

belum pernah dimanfaatkan secara luas. Saat ini, penelitian mengenai energi 

alternatif semakin marak dilakukan terutama energi alternatif yang bersumber dari 

alam serta dapat diperbaharui. Bio-baterai merupakan salah satu penelitian yang 

paling banyak dilakukan. Bio-baterai adalah suatu alat yang menghasilkan 
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energi listrik yang bersumber dari makhluk hidup.  Buah-buahan menjadi bahan 

yang paling berpotensi menjadi bio-baterai. Hal ini didasari oleh elektrolit batu 

baterai yang bersifat asam, sehingga buah yang bersifat asam dapat dijadikan 

alternatif elektrolit. 

 

Menurut Pratama (2007) beberapa buah yaitu jeruk, apel, belimbing dan buah lain 

dapat juga menghasilkan energi listrik. Beberapa hasil penelitian telah 

menemukan bahwa beberapa jenis buah dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan 

energi listrik. Bahan organik yang dimanfaatkan ialah asam sitrat (C6H8O7) yang 

banyak terdapat pada buah-buahan, terutama buah lemon yang memiliki 

kandungan asam sitrat paling banyak dibandingkan buah lain. Pada dasarnya suatu 

larutan asam dapat menghantarkan electron dan menghasilkan arus listrik. 

 

Indonesia memiliki keragaman jeruk sangat tinggi yang ditunjukkan oleh 

banyaknya anggota pada marga Citrus,diantaranya adalahCitrus aurantifolia 

Swing(Jeruk nipis), Citrus limon (L.) Burm. (Jeruklemon), Citrus reticulata 

Blanco (Jeruk mandarin), Citrus aurantium (L.)(Jeruk masam), dan Citrus grandis 

(Jeruk bali) (Karsinah,dkk. 2002). Citrus atau jeruk merupakan salah satu jenis 

buah-buahan yang terkenal akan keasamannya karena banyak mengandung asam 

sitrat (C6H8O7). Selain itu, jeruk juga mengandung kalsium, fosfor dan besi. 

Keunggulan lain dari buah jeruk adalah ketersediaannya yang melimpah serta 

limbah kulitnya yang juga mengandung asam yang juga dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan bio-baterai.  
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Hendridkk (2015), melakukan penelitian tentang pengaruh jenis kulit pisang dan 

variasi waktu fermentasi terhadap kelistrikan dari sel ACCU. Pada penelitian ini 

digunakan empat jenis kulit pisang yakni pisang ambon, kapok, mas dan raja 

dengan variasi waktu fermentasi 48, 92, 144 dan 196 jam. Dari penelitian 

menunjukkan bahwa setiap jenis kulit pisang menghasilkan tegangan dan arus 

yang berbeda, dimana nilai terbesar adalah kulit pisang ambon dan terkecil adalah 

kulit pisang raja dengan perbedaan hasil tegangan mencapai 0,9984 volt dan arus 

9,08 mA. Sedangkan lama waktu fermentasi 196 jam mendapatkan tegangan dan 

arus yang paling besar. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian 

mengenai analisis jeruk dan kulit jeruk sebagai larutan elektrolit terhadap 

kelistrikan sel volta. Sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan 

data yang dapat memberikan gambaran berupa jenis jeruk dan kulit jeruk terbaik 

sebagai larutan elektrolit serta pengaruh lama waktu fermentasi terhadap 

kelistrikan sel volta. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari  penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis besar teganga dan arus yang dihasilkan pada tiap varian 

larutan jeruk dan kulitnya. 

2. Menganalisis hubungan pH terhadap tegangan yang dihasilkan larutan 

jeruk. 

3. Menganalisis hubungan pH terhadap lama waktu fermentasi. 
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4. Menganalisis hubungan penambahan volume larutan terhadap tegangan 

dan arus.  

5. Menganalisis hubungan antara lama waktu fermentasi terhadap besar 

tegangan dan arus. 

6. Menentukan larutan elektrolit jeruk yang mendapatkan nilai daya yang 

paling optimal. 

 

1.3. Manfaat 

 

  

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui besar tegangan dan arus yang dihasilkan oleh tiap varian buah 

jeruk dan kulit jeruk. 

2. Mengetahui varian buah jeruk dan kulit jeruk yang menghasilkan tegangan 

dan arus terbesar. 

3. Dapat menjadi energy listrik alternatif yang ramah lingkungan dan mudah 

digunakan.  

 

1.4. Rumusan Masalah 

  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana efek dari variasi larutan buah jeruk dan kulit jeruk terhadap 

kelistrikan yang dihasilkan ? 

2. Bagaimana nilai tegangan dan arus pada variasi larutan buah jeruk dan 

kulit jeruk ?  

3. Bagaimana hubungan pH terhadap tegangan dan arus yang dihasilkan ? 
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4. Bagaimana hubungan antara lama waktu fermentasi terhadap pH ? 

5. Bagaimana hubungan antara lama waktu fermentasi terhadap hasil 

tegangan dan arus ? 

6. Bagaimana hubungan penambahan volume terhadap tegangan dan arus ? 

7. Larutan jeruk manakah yang menghasilkan daya terbaik ? 

 

1.5. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian dilakukan pada suhu dan kelembaban ruangan yang sama, 

sehingga suhu dan kelembaban dianggap tidak mempengaruhi hasil 

penelitian. 

2. Sifat kelistrikan buah yang akan diteliti adalah nilai tegangan dan arus 

pada larutan buah jeruk nipis, lemon, jeruk medan dan jeruk pontianak. 

3. Elektroda yang digunakan adalah Cu dan Zn. 

4. Volume larutan penelitian ini adalah 20 ml, 30 ml, 40 ml dan 50 ml. 

5. Lama waktu fermentasi pada penelitian ini adalah 48 jam, 96 jam, 144 jam, 

dan 192 jam. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Penelitian Terkait 

 

Hendri dkk (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh jenis kulit pisang 

dan variasi waktu fermentasi terhadap kelistrikan dari sel accu dengan 

menggunakan larutan kulit pisang.Jenis kulit pisang yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu pisang ambon, raja, kapok dan mas. Penelitian ini dilakukan 

pada suhu 25
o 

C dengan variasi waktu fermentasi 48, 96, 144 dan 192 jam. 

Masing-masing larutan uji diukur kelistrikan dan nilai pH-nya pada setiap varian 

waktu fermentasi. Kelistrikan yang diukur pada penelitian ini yaitu kuat arus dan 

tegangan. Larutan uji diganti setiap kali pengukuran untuk masing-masing variasi 

waktu fermentasi. Pengukuran nilai arus dan tegangan dilakukan bersamaan untuk 

satu larutan uji dan dilakukan pengulangan sebanyak lima kali. Pada penelitian ini 

wadah bio baterai yang digunakan yaitu accu yang memiliki 3 sel dengan volume 

90 ml untuk masing-masing selnya. Setiap satu sel accu menghasilkan 2 volt, 

sehingga accu yang digunakan pada penelitian ini  bertegangan maksimal 6 volt. 

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh suatu grafik yang menggambarkan 

pengaruh jenis kulit pisang dan varian waktu fermentasi terhadap kelistrikan sel 

accu. 
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Gambar 2.1. Grafik Hubungan Jenis Kulit Pisang terhadap 

Nilai Tegangan dari Sel Accu dengan Menggunakan 

Larutan Kulit Pisang 

 

Berdasarkan grafik, larutan uji kulit pisang ambon menunjukan nilai tegangan 

terbesar. Setelah itu disusul oleh larutan kulit pisang kapok dan yang 

menghasilkan tegangan terendah adalah larutan kuit pisang raja. Sedangkan 

larutan uji yang mendapatkan nilai arus terbesar sampai terkecil adalah pisang 

ambon, kapok, mas dan raja.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Grafik Hubungan Jenis Kulit Pisang terhadap 

Nilai Arus dari Sel Accu dengan Menggunakan 

Larutan Kulit Pisang 

 

 

Kemudian untuk pengaruh variasi waktu fermentasi terhadap nilai tegangan dan 

arus dari sel accu dengan mengunakan larutan kulit pisang, didapatkan bahwa 

semakin lama waktu fermentasi maka semakin tinggi nilai tegangan dan arus yang 

dihasilkan. Jadi nilai tegangan tertinggi terdapat pada waktu fermentasi 

maksimum dengan nilai tegangan mencapai 3.7064 volt, sedengkan nilai tegangan  

terendah terdapat pada waktu fermentasi minimum dengan nilai 2.708 vol 
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Gambar 2.3. Grafik Hubungan Varasi Waktu Fermentasi terhadap 

Nilai Tegangan dari Sel Accu dengan Menggunakan 

Larutan Kulit Pisang 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Grafik Hubungan Varasi Waktu Fermentasi terhadap 

Nilai Arus dari Sel Accu dengan Menggunakan 

Larutan Kulit Pisang 

 

Untuk nilai arus yang dihasilkan, setiap kenaikan waktu fermentasi mengalami 

perubahan dengan nilai yang lebih besar.Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai arus 

yang dihasilkan sel accu selalu meningkat pada setiap kenaikan waktu fermentasi. 

Jadi nilai tegangan dan arus tertinggi terdapat pada waktu fermentasi 192 jam 

dengan nilai tegangan mencapai 3,7064 volt  dan kuat arus mencapai 33,08 mA. 

 

Jauharah (2013) melakukan penelitian mengenai analisis kelistrikan yang 

dihasilkan limbah buah dan sayuran sebagai energi alternatif bio-baterai. 

Kelistrikan yang diukur pada penelitian ini mencakup pengaruh jarak antar 

elektroda terhadap nilai arus dan tegangan yang dihasilkan pada bio-baterai, nilai 

kuat arus dan tegangan pada bio-baterai seri-paralel dengan berbagai nilai 
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hambatan, lama penyalaan LED yang dihasilkan oleh berbagai bio-baterai limbah 

buah dan sayuran, serta hubungan nilai pH terhadap nilai tegangan. Pengukuran 

arus dan tegangan dilakukan dengan empat kali pengulangan dengan bahan uji 

yang digunakan yaitu jeruk, tomat, cabai, wortel dan pisang dan elektroda yang 

digunakan adalah Cu (katoda) dan Zn (anoda). Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa variasi limbah buah dan sayuran serta variasi jarak antar 

elektroda dengan berbagai hambatan memberikan nilai hasil kuat arus dan 

tegangan yang berbeda. Kuat arus dan tegangan berubah dengan perubahan jarak 

antar elektroda baik elektrolit limbah jeruk, tomat, wortel, cabai maupun pisang. 

Pada jarak terdekat 2 cm, bio-baterai limbah buah dan sayuran memiliki nilai kuat 

arus dan tegangan terbesar sedangkan semakin jauh jarak antar elektroda maka 

semakin kecil nilai kuat arus dan tegangan yang dihasilkan. 

 
Gambar 2.5. Grafik hubungan tegangan dan hambatan dengan berbagai 

jarak antar elektroda pada bio-baterai tunggal limbah cabai 

 

 

Pada penelitian analisis kuat arus dan tegangan yang dihasilkan bio-baterai seri-

paralel, nilai kuat arus dan tegangan meningkat hampir tiga kali lipat dibanding 

dengan bio-baterai tunggal. Bio-baterai seri-paralel digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan ganda, dimana hubungan seri akan menaikkan tegangan dan hubungan 
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paralel meningkatkan kuat arus. Jeruk menghasilkan tegangan tertinggi yaitu 2,72 

volt dan buah pisang menghasilkan tegangan terkecil yaitu 2 volt. 

 
Gambar 2.6. Grafik hubungan tegangan dan hambatan pada bio-baterai  

seri-paralel berbagai limbah buah dan sayuran 

 

 

Untuk lama waktu dalam menyalakan lampu LED pada bio-baterai seri-paralel, 

digunakan lampu LED bright putih dengan spesifikasi nilai tegangan (2,3 - 3,5) 

volt. Pada penelitian ini menggunakan 6 bio-baterai yang disusun secara seri dan 

parallel. Ketika bio-baterai dihubungkan secara seri, maka akan menaikkan 

tegangan dan ketika dihubungkan secara paralel, arus yang dihasilkan lebih tinggi.  

 
Gambar 2.7. Grafik lama waktu nyala LED pada berbagai macam  

bio-baterai limbah buah dan sayuran 

 

 

Dari hasil yang didapat bio-baterai limbah buah jeruk dapat menyalakan lampu 

LED terlama yakni dengan rata-rata waktu 75 jam dengan tegangan awal rata-rata 

yang dimiliki oleh buah jeruk adalah 2,9 volt dan lampu LED mati pada tegangan 
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2,31 volt. Setelah jeruk, buah tomat memiliki waktu terlama kedua yakni 60 jam 

dengan tegangan awal rata-rata yang dimiliki oleh buah tomat adalah 2,81 volt 

dan LED mati pada tegangan 2,31 volt. Lama waktu nyala LED ketiga dimiliki 

oleh wortel dengan lama waktu 50 jam dengan tegangan awal rata-rata yang 

dimiliki oleh wortel adalah 2,71 volt dan lampu LED mati pada tegangan 2,3 volt. 

Cabai memiliki lama waktu nyala LED 41 jam dengan tegangan awal rata-rata 

yang dimiliki oleh cabai adalah 2,61 volt dan lampu LED mati pada tegangan 2,3 

volt, sedangkan untuk pisang hanya dapat menyalakan lampu LED selama 3 jam. 

Pisang tidak dapat menyalakan lampu bright LED putih dikarenakan tegangan 

awal rata-rata pada bio-baterai pisang hanya 2,26 volt sedangkan lampu bright 

LED putih memiliki nilai karakteristik tegangan minimum 2,3 volt. 

 

Imama (2015) melakukan penelitian mengenai energi, arus dan tegangan listrik 

bahan elektrolit berbentuk agar-agar dari limbah buah dan sayuran. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kelistrikan yang ditimbulkan oleh nanas, jeruk, jambu, 

kentang dan kubis. Model bio baterai menggunakan limbah buah dan sayuran ini 

dijadikan agar-agar elektrolit yang disusun dengan lempengan anoda dan katoda 

sehingga membentuk lapisan tipis sel bio baterai. Penelitian ini menggunakan 

enam sel bio baterai dengan dua perlakuakan yang berbeda yakni pengukuran 

nilai arus dan tegangan dengan variasi hambatan yang berbeda untuk masing-

masing elektrolit buah dan sayuran, hambatan yang digunakan adalah 10 Ω 

sampai 10 MΩ dan pengukuran nilai arus dan tegangan sebagai fungsi waktu 

dengan menggunakan lampu LED.  
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Pada hasil diperoleh nilai kuat arus dan tegangan yang dihasilkan oleh masing-

masing elektrolit limbah buah dan sayuran dengan variasi hambatanberbanding 

lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan kuat arus. Elektrolit yang 

menghasilkan arus dan tegangan maksimum yaitu limbah buah nanas dan yang 

menghasilkan arus dan tegangan minimum adalah limbah buah kubis. Perbedaan 

nilai arus dan tegangan yang dihasilkan oleh masing-masing elektrolit limbah 

buah dan sayuran disebabkan oleh karakteristik buah dan sayuran dan konsentrasi 

dan nilai pH yang berbeda-beda. Sedangkan daya dan energi listrik yang 

dihasilkan masih sangat kecil, bio-bateraiyang menghasilkan energi tertinggi 

selama 60 jam penyalaan LED berturut-turut adalah elektrolit jambu 54,565 ± 

2,573 joule, jeruk 53,224 ± 2,550 joule dan nanas 50,918 ± 0,847 joule. Namun 

elektrolit yang menghidupkan LED paling lama adalah buah nanas dengan rata-

rata waktu 116 jam.  

 

Imamah (2013) melakukan penelitian mengenai efek variasi bahan elektroda serta 

variasi jarak antar elektroda terhadap kelistrikan yang dihasilkan oleh limbah buah 

jeruk (Citrus sp.) Penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai variasi 

yaitu variasi bahan elekrtoda seperti tembaga (Cu), alumunium (Al), besi (Fe), 

timah (Pb) dan kuningan. Variasi jarak mulai dengan 2cm, 4cm, 6cm, 8cm dan 

10cm serta variasi hambatan mulai 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ dengan 

menggunakan 3 parameter pengukuran yaitu pengukuran arus dan tegangan bio-

baterai tunggal, pengukuran bio-baterai secara seri paralel serta pengukuran 

tegangan dan lama nyala LED pada rangkaian seri paralel. 
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Pada hasil didapatkan bahwa dari berbagai variasi tersebut memberikan efek 

tentang nilai arus dan tegangan yang dihasilkan. Begitu juga dengan lama nyala 

LED yang dihasilkan dari berbagai macam bahan elektroda. Secara umum dapat 

diambil kesimpulan bahwa pengukuran bio-baterai tunggal menunjukkan bahwa 

bahan elektroda mempengaruhi nilai arus dan tegangan yang dihasilkan dimana 

untuk pasangan Cu-Fe pada hambatan dan jarak yang sama menghasilkan 

tegangan yang lebih tinggi yaitu sebesar 0,315 mA dan 0,3 volt dibandingkan 

dengan elektroda lainnya seperti Al - Kuningan,  Cu -  Pb, Kuningan - Cu, Cu - Al.  

Begitu juga dengan variasi jarak, dimana semakin besar jarak maka nilai arus dan 

tegangan akan semakin kecil. Pengukuran kelistrikan yang kedua yaitu dengan 

menghubungkan rangkaian bio-baterai secara seri dan paralel dimana hasil yang 

diperoleh untuk nilai arus dan tegangan semakin besar dibandingkan dengan 

pengukuran yang pertama yaitu untuk elektroda Cu - Fe sebesar 1,73 volt dan 

1,11 mA begitu juga dengan elektroda lainnya. Pengukuran yang ketiga yaitu 

pengukuran tegangan bio-baterai dan lama waktu nyala LED pada bio-baterai 

yang dirangkai secara seri dan parallel. 

 
Gambar 2.8. Grafik hasil pengukuran tegangan terhadap nyala LED 

Pada bio-baterai seri dan paralel 
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Gambar 2.9. Grafik hasil pengukuran lama nyala LED 

Pada bio-baterai seri dan parallel 

 

Dari grafik diperoleh hasil bahwa pasangan elektroda Cu-Fe menghasilkan 

tegangan yang paling tinggi dan nyala LED paling lama yaitu sebesar 1,58 volt 

dan menyala selama 18 jam. 

 

 

2.2 Perbedaan dari Penelitian Sebelumnya 

 

Berdasarkan penelitian terkait yang telah dijelaskan, terdapat beberapa perbedaan 

dari penelitian ini. Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah variasi buah 

jeruk dan kulit jeruk. Jeruk merupakan bahan yang mengandung banyak asam 

sitrat dan memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri 

baterai yang memiliki sifat asam.  Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan 

tegangan dan arus terbaik sehingga dapat menunjukan jenis jeruk manakan yang 

paling efektif sebagai larutan elektrolit bio-baterai. Untuk jenis elektroda yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Cu (tembaga) dan Zn (seng) yang memiliki 

daya hantar lebih baik dari penelitian terkait diatas. Pada penelitian ini juga 

melakukan variasi volume untuk tiap sampel larutan yang digunakan sehingga 
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dapat dilihat perubahan kenaikan arus dan tegangan listrik yang dihasilkan secara 

lebih signifikan. 

 

 

2.3. Deret Elektrokimia (Deret Volta)   

 

 

Deret elektrokimia atau deret volta merupakan urutan logam-logam berdasarkan 

kenaikan potensial elektroda standarnya. Umumnya deret volta yang sering 

dipakai yaitu : Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Ni, Sn, Pb, H, Sb, 

Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Pada deret volta, unsur logam dengan potensial elektroda 

lebih negatif ditempatkan di bagian kiri, sedangkan unsur dengan potensial 

elektroda yang lebih positif ditempatkan di bagian kanan. Semakin ke kiri 

kedudukan suatu logam dalam deret tersebut, maka logam semakin reaktif 

(semakin mudah melepas elektron) dan logam merupakan reduktor yang semakin 

kuat (semakin mudah mengalami oksidasi). Sebaliknya, semakin ke kanan 

kedudukan suatu logam dalam deret tersebut, maka logam semakin kurang reaktif 

(semakin sulit melepas elektron) dan logam merupakan oksidator yang semakin 

kuat (semakin mudah mengalami reduksi) (Dogra, 1990).  

 

Dibawah ini adalah tabel potensial elektroda standar sebagai berikut.  

Tabel 2.1. Nilai deret volta (Silberberg, 2000). 

Reaksi Reduksi 

 

Logam 

 

E(Volt)
o  

 

Li
+
     +     e

-
 Li -3,04 

K
+  

    +     e
-
 K -2,92 

Ba
2+

     +     2e
-
 Ba -2,90 

Ca
2+

     +     2e
-
 Ca -2,87 

Na
+
     +     e

-
 Na -2,71 

Mg
2+

     +     2e
-
 Mg -2,37 

Al
3+

       +     3e
-
 Al -1,66 
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Mn
2+ 

    +     2e
-
 Mn -1,18 

2H2O    +     2e
-
 H2 + 2OH

-
 -0,83 

Zn
2+

     +     2e
-
 Zn -0,76 

Cr
3+

     +     3e
-
 Cr -0,71 

Fe
2+

     +     2e
-
 Fe -0,44 

Cd
2+

     +     2e
-
 Cd -0,40 

Co
2+

     +     2e
-
 Co -0,28 

Ni
2+

     +     2e
-
 Ni -0,25 

Sn
2+

     +     2e
-
 Sn -0,14 

Pb
2+

     +     2e
-
 Pb -0,13 

2H
+
      +     2e

-
 H 0,00 

Sn
2+

     +     2e
-
 Sn

2+
 0,13 

Bi
3+

      +     3e
-
 Bi 0,30 

Cu
2+

     +     2e
-
 Cu 0,34 

       Ag
+   

     +     e
-
 Ag 0,80 

       Pt
2+

       +     2e
-
 Pt 1,20 

Au
3+

     +     3e
-
 Au 1,50 

 

 

Arus listrik yang terjadi pada sel volta disebabkan elektron mengalir dari 

elektroda negatif ke elektroda positif. Hal ini disebabkan karena perbedaan 

potensial antara kedua elektroda. Pengukuran perbedaan potensial (∆V) antara dua 

elektroda dengan menggunakan potensiometer ketika arus listrik yang dihasilkan 

mengalir sampai habis. Maka akan diperoleh nilai limit atau perbedaan potensial 

saat arus listriknya nol yang disebut sebagai potensial sel (E°sel)  

E
o 
sel = E

o
 katoda - E

o
anoda          (2.1)  (Atkins, 2005).

  

 

2.4. Elektroda 

 

Elektroda adalah konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian 

atau media non-logam dari sebuah sirkuit misal semikonduktor, elektrolit atau 

vakum.Kata elektroda diambil oleh ilmuwan Michael Faraday dari bahasa Yunani 
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elektron yang berarti amber dan hodos sebuah cara. Elektroda dalam sel 

elektrokimia dapat disebut sebagai anoda atau katoda, kata-kata yang juga 

diciptakan oleh Faraday (Hiskia, 1992). 

1. Anoda 

Pada sel galvanik, anoda adalah tempat terjadinya oksidasi, bermuatan negatif 

disebabkan oleh reaksi kimia yang spontan, elektron akan bermuatan negatif 

disebabkan oleh reaksi kimia yang spontan, elektron akan dilepaskan oleh 

elektroda ini. Pada sel elektrolisis, sumber eksternal tegangan didapat dari luar, 

sehingga anoda bermuatan positif apabila dihubungkan dengan katoda. Ion- 

ion bermuatan negatif akan mengalir pada anoda untuk dioksidasi 

(Dogra,1990). 

 

2. Katoda 

Merupakan elektoda-elektroda tempat terjadinya reduksi berbagai zat kimia. 

Katoda bermuatan positif bila dihubungkan dengan anoda yang terjadi pada 

sel galvanik. Ion bermuatan positif mengalir ke elektroda ini untuk direduksi 

oleh elektron-elektron yang datang dari anoda. Pada sel elektrolisis, katoda 

adalah elektroda yang bermuatan negatif. Ion-ion bermuatan positif (kation) 

mengalir ke elektroda ini untuk direduksi. Dengan demikian di sel galvanik, 

elektron bergerak dari anoda ke katoda dalam sirkuit eksternal. (Bird,1993). 

 

3. Potensial Elektroda Standar (E
o
)  

Potensial elektroda standar suatu elektroda adalah daya gerak listrik yang 

timbul karena pelepasan elektron dari reaksi reduksi. Karena itu, potensial 
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elektroda standar sering juga disebut potensial reduksi standar. Nilai potensial 

elektroda standar dinyatakan dalam satuan Volt (V). Untuk elektroda hidrogen, 

E
o
 nya adalah 0,00 Volt. 

a) Bila E
o
 
> 0  →  cenderung mengalami reduksi (bersifat oksidator)  

 

b) Bila E
o
 < 0  →  cenderung mengalami oksidasi (bersifat reduktor)   

 

(Hiskia, 1992). 

 

4.  Potensial Elektroda  

 

Arus listrik yang terjadi pada sel volta disebabkan elektron mengalir dari 

elektroda negatif ke elektroda positif. Hal ini disebabkan karena perbedaan 

potensial antara kedua elektroda, misalnya kita mengukur perbedaan 

potensial (∆V) antara dua elektroda dengan menggunakan potensiometer 

ketika arus listrik yang dihasilkan mengalir sampai habis. Maka akan 

diperoleh nilai limit atau perbedaan potensial saat arus listriknya nol  yang 

disebut sebagai potensial sel (E°sel). Perbedaan potensial yang diamati 

bervariasi dengan jenis bahan elektroda dan konsentrasi serta temperatur 

larutan elektrolit. Sebagai contoh untuk sel Daniell, bila diukur dengan 

potensiometer beda potensial pada  suhu 25°C saat konsentrasi ion Zn 
2+ dan 

Cu
2+ adalah 1,10 Volt (Anderson et al, 2010). 

2.4.1. Jenis-jenis Elektroda 

 Ada beberapa jenis logam yang dapat dijadikan sebagai katoda dan anoda, 

yakni : 

1. Tembaga (Cu) 

Tembaga adalah unsur kimia dengan simbol Cu dengan nomor atom 29, 

yan diketemukan sebagai bijih tembaga yang masih bersenyawa dengan 
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zat asam, asam belerang atau bersenyawa dengan kedua zat tersebut. 

Logam ini termasuk logam berat non ferro ( logam dan paduan yang tidak 

mengandung Fe dan C sebagai unsur dasar) yang memiliki sifat 

penghantar listrik dan panas yang tinggi, keuletan yang tinggi dan sifat 

tahanan korosi yang baik (Wikipedia, 2010). Sehingga produksi tembaga 

sebagian besar dipakai sebagai kawat atau bahan untuk menukar panas 

dalam memanfaatkan hantaran listrik dan panasnya yang baik. Biasanya 

dipergunakan dalam bentuk paduan, karena dapat dengan mudah 

membentuk paduan dengan logam – logam lain diantaranya dengan logam 

Pb dan logam Sn (Van Vliet,et.all.,1984). 

 

Struktur kristal tembaga murni adalah face centered cubic (FCC) seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 2.14 dan memiliki titik leleh 1084,62
o 

C 

(WebElements, 2009), pada tabel 2.1 diperlihatkan sifat – sifat fisis 

mekanik dan sifat panas dari tembaga murni. 

 
Gambar 2.10. Struktur Kristal Tembaga 
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Tabel 2.2. Sifat – sifat fisis, mekanik dan panas dari tembaga murni 

(WebElements, 2009) 

Sifat Fisis Satuan 

Densitas 8920 kg / m3 

Sifat Mekanik Satuan 

Kuat Tarik 

Modulus Elastisitas 

Brinnel Hardness 

200 N / mm2 

130 GPa 

874 MN m-2
 

Sifat Panas Satuan 

Koefisien Ekspansi Thermal 

Konduktivitas Panas 

16,5 x 10-6K-1 

400/ mK 

 

2. Seng (Zn) 

Seng merupakan salah satu unsur kimia dengan simbol Zn, nomor atom 30, 

dan menempati tempat pertama pada golongan XII unsur transisi di dalam 

tabel periodik unsur. Secara kimia, seng memiliki sifat yang mirip dengan 

magnesium (Mg) karena memiliki ukuran atom yang hampir sama dengan 

bilangan oksidasi +2. Zinc adalah logam yang putih-kebiruan, berkilau, 

dan bersifat diamagnetik logam ini cukup mudah ditempa dan liat pada 

110 - 150
o 

C. Zinc melebur pada 410
o 

C dan mendidih pada 906
o 

C. 

Dibandingkan dengan logam-logam lainnya, seng memiliki titik lebur dan 

tidik didih yang relatif rendah. Sifat kimiawi seng mirip dengan logam-

logam transisi periode pertama seperti nikel dan tembaga. Seng bersifat 

diamagnetik dan hampir tak berwarna. Jari-jari ion seng dan magnesium  

juga hampir identik. Oleh karenanya, garam kedua senyawa ini akan 

memiliki truktur kristal yang sama. Pada kasus di mana jari-jari ion 

merupakan factor penentu, sifat-sifat kimiawi keduanya akan sangat mirip. 
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Seng cenderung membentuk ikatan kovalen berderajat tinggi. (Saragih, 

2013).  

 

Tembaga (Cu) sebagai katoda merupakan elektroda tempat terjadinya reaksi  

reduksi, dimana didalamnya terjadi penangkapan elektron.  

Reaksi : Cu
2+

  +    2e
-
  → Cu   =  +0,34 Volt  

Sedangkan seng (Zn) sebagai Anoda merupakan elektroda tempat terjadinya 

reaksi oksidasi sehingga akan terjadi pelepasan elektron selama reaksi 

berlangsung.  

Reaksi : Zn
0 
 →   Zn

2+
  +   2e-  =  +0,76 Volt             (Landis, 1909).  

 

Ketika dua buah konduktor seperti Cu-Zn, terhubung melalui larutan dengan 

konsentrasi pembawa muatan positif dan negatif tidak seimbang, maka satu jenis 

pembawa muatan akan terkumpul pada satu konduktor dan lainnya akan 

terkumpul pada konduktor lainnya, sehingga di kedua ujung konduktor tersebut 

terdapat beda potensial. Sistem ini dikenal dengan sel volta (cell voltaic).  

Mengingat di kedua ujung konduktor terjadi reaksi redoks terus menerus, maka 

pada terjadi pertukaran pembawa muatan dari elektroda ke larutan elektrolit 

maupun sebaliknya yaitu dari larutan elektrolit ke elektroda, menyebabkan aliran 

pembawa muatan (arus listrik). dengan kata lain gaya gerak listrik dari sel 

merupakan hasil perubahan energi kimia melalui reaksi redoks (Landis, 1909). 

Energi listrik yang dihasilkan dari sel volta bergantung pada jenis larutan dan 

elektroda baik jenis material maupun modifikasi dimensi elektroda.   
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2.5. Elektrokimia 

 

Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang berkenan dengan interkonversi 

energi listrik dan energi kimia. Proses elektrokimia adalah redoks (oksidasi-

reduksi) dimana dalam reaksi ini energi yang dilepas oleh reaksi spontan diubah 

menjadi listrik (Chang, 2004)  

1.  Reaksi Oksidasi atau reduksi adalah reaksi dengan perpindahan elektron dari 

satu senyawa ke yang lain. 

Misal : Cu + 2 Ag+ → Cu+2 + 2 Ag 

2. Oksidator/Reduktor 

Oksidator adalah yang menerima elektron sedangkan reduktor adalah yang 

memberikan elektron. 

 

Sel elektrokimia adalah alat yang digunakan untuk melangsungkan perubahan di 

atas. Dalam sebuah sel energi listrik dihasilkan dengan jalan pelepasan elektron 

pada suatu elektroda (oksidasi) dan penerimaan elektron pada elektroda lainnya 

(reduksi). Elektroda yang melepaskan elektron dinamakan anoda sedangkan 

elektroda yang menerima elektron dinamakan katoda. Jadi sebuah sel selalu 

terdiri : 

1.  Anoda : Elektroda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi 

2. Katoda : Elektroda tempat berlangsungnya reaksi reduksi. 

3. Larutan elektrolit, larutan ionik dapat menghantarkan arus, larutan ionik 

dianggap seperti resistor dalam suatu sirkuit maka ukuran dari sifat-sifat 
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larutan adalah tahanan R ( atau ekuivalent dengan konduktan L) mengikuti 

hukum Ohm (Bird, 1993). 

 
Gambar 2.11. Proses Elektrokimia 

 

2.5.1. Jenis-Jenis Sel Elektrokimia 

Sel elektrokimia terutama digunakan untuk menghasilkan energi listrik 

yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. 

1.  Aki(Accu) 

Aki merupakan salah satu contoh sel sekun merupakan salah satu contoh 

sel sekunder karena reaksi reduksi yang berlangsung pada sel ini dapat 

dibalik dengan jalan mengalirkan arus listrik. Sel aki terdiri atas anoda Pb 

(Timbal) dan katoda  PbO 2 (Timbal (IV) Oksida). Keduanya merupakan 

zat padat yang dicelupkan dalam asam sulfat. Kedua elektroda tersebut 

merupakan hasil reaksi yang tidak larut dalam asam sulfat, sehingga 

diperlukan jembatan garam. 

Tiap sel aki mempunyai beda potensial kurang lebih 2 V. Aki 12 V terdiri 

atas 6 sel yang dihubungkan seri. Aki dapat di isi kembali karena hasil-hasil 
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reaksi pengosongan aki tetap melekat pada kedua elektroda. Pengisian aki 

dilakukan membalik arah aliran elektron pada kedua elektroda.Pada 

pengosongan aki, anoda (Pb) mengirim elektron pada katoda, sebaliknya 

pada pengisian aki elektroda Pb dihubungkan dengan kutub negatif sumber 

arus sehingga PbSO4 yang terdapat pada elektroda Pb itu 

direduksi.Sementara PbSO4 yang terdapat pada elektroda PbO2 mengalami 

oksidasi membentuk PbO (Hiskia, 1992). 

2. Baterai Kering 

 

Baterai kering ditemukan oleh Leclanche yang mendapat hak paten atas 

penemuan itu pada tahun 1866. Sel Leclanche terdiri atas suatu silinder zink 

yang berisi pasta dari campuran batu kawi, salmiak, karbon dan sedikit air 

(jadi sel ini tidak 100% kering) zink berfungsi sebagai anoda sedangkan 

sebagai katoda digunakan elektroda inert, yaitu grafit yang dicelupkan 

ditengah-tengah pasta. Pasta itu sendiri berfungsi sebagai oksidator. 

Potensial suatu sel Leclanche adalah 1,5 volt. Sel ini kadang disebut sel 

kering asam karena adanya NH4Cl yang bersifat asam. Sel Leclenche tidak 

dapat diisi ulang (Bird,1993). 

3.  Baterai Alkalin 

Baterai kering jenis alkalin pada dasarnya sama dengan sel Leclanche, 

tetapi bersifat basa karena menggunakan KOH menggantikan NH4Cl 

dalam pasta. Potensial dari baterai Alkalin juga sebesar 1,5 volt, tapi baterai 

ini dapa bertahan lebih lama. 
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4.  Baterai Litium 

Baterai litium telah mengalami berbagai penyempuranaan. Baterai litium 

yang kini banyak digunakan adalah baterai litium-ion. Baterai litium ion 

tidak menggunakan logam litium, tetapi ion litium. Ketika ion litium 

digunakan, ion litium berpindah dari satu elektroda ke elektroda lainnya 

melalui suatu elektrolit. Ketika diisi, aliran ion litium dibalik (Bird,1993). 

 

2.6. Sel Galvani/ Sel Volta 

 

 

 

Sel galvani atau sel volta adalah sel dimana energi bebas dari reaksi kimia diubah 

menjadi energi listrik (Dogra,1990). Sel galvani terdiri atas dua elektroda dan 

elektrolit. Elektroda merupakan penghantar listrik yang terdiri dari anoda dan 

katoda. Anoda adalah elektroda dimana terjadi reaksi oksidasi sedangkan katoda 

adalah elektroda dimana terjadi reaksi reduksi (Hiskia,1992). 

 

Reaksi oksidasi-reduksi dapat membangkitkan listrik jika bahan pengoksidasi dan 

pereduksi tidak sama dalam larutan air. Susunan demikian untuk pembangkitkan 

arus listrik. Reaksi oksidasi-reduksi terjadi apabila memiliki syarat sebagai 

berikut : 

1.  Bahan pengoksidasi dan bahan reduksi tidak berada dalam kontak fisik satu 

sama lain,tetapi terdapat pada jarak yang terpisah, yang disebut setengah sel. 

Masing-masing setengah sel berisi larutan dan sebuah penghantar dari logam 

(elektroda). 
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2. Larutan kedua setengah sel dihubungkan sedemikian rupa sehingga ion-ion 

dapat bergerak diantara keduanya. Potensial yang terbentuk antara kedua 

elektroda itu menyebabkan arus listrik mengalir jika kedua elektroda itu 

dihubungkan satu sama lain dengan suatu rangkaian luar (Rosenberg,1996). 

 

Sirkuit listrik dalam sel terdiri atas dua bagian, yaitu sirkuit luar (dimana elektron 

mengalir melalui penghantar logam) dan sirkuit dalam (dimana ion mengangkut 

muatan listrik melalui elektrolit). Dalam cara kerja sel galvanik sebagai berikut : 

1.  Pada anoda terjadi oksidasi dan elektron bergerak menuju elektroda 

2.  Elektron mengalir melalui sirkuit luar menuju ke katoda 

3.  Elektron berpindah dari katoda ke zat dalam elektrolit, zat yang menerima 

elektron mengalami reduksi. 

4.  Dalam sirkuit dalam, muatan diangkut oleh kation ke katoda dan oleh anion 

ke anoda (Hiskia, 1992). 

 
Gambar 2.12. Arah elektron dan ion dalam sel galvani (Hiskia, 1992) 

 

 

 

2.7.  Sel Elektrolisis  

 

Sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk dapat berlangsung 

reaksi kimia. Pada sel elektrolisis, reaksi kimia tidak terjadi secara spontan tetapi 
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melalui perbedaan potensial yang dipicu dari luar sistem. Anoda berfungsi sebagai 

elektroda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif, sehingga arus listrik 

mengalir dari anoda ke katoda.  Sel ini terdiri dari sumber arus searah yang 

dihubungkan dengan kawat penghantar pada dua buah elektroda (katoda dan 

anoda), kedua ujung elektroda dicelupkan dalam bejana berisi cairan elektrolit. 

Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Larutan 

ini memberikan gejala berupa menyalanya lampu atau timbulnya gelembung gas 

dalam larutan. Sedangkan elektrolit dapat dikelompokkan menjadi larutan 

elektrolit kuat dan elektrolit lemah sesuai pengelompokan larutan berdasarkan 

jenisnya pada Tabel 2.2. Kemudian, elektroda yang dihubungkan dengan kutub 

positif berfungsi sebagai anoda, sedangkan katoda adalah elektroda yang 

dihubungkan dengan kutub negatif. Elektroda yang digunakan dalam sel 

elektrolisis terdiri dari dua jenis yaitu.   

a. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi baik sebagai katoda 

maupun anoda, sehingga dalam sel elektrolisis yang mengalami reaksi redoks 

adalah elektrolit sebagai zat terlarut dan atau air sebagai pelarut. Contohnya 

adalah karbon (C) dan platina (Pt).  

b. Elektroda tidak inert atau elektroda aktif adalah elektroda yang ikut bereaksi, 

terutama jika digunakan sebagai anoda, dapat mengalami reduksi. Contohnya 

adalah Fe, Al, Cu, Zn, Ag dan Au. 
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Tabel 2.3.  Pengelompokan larutan berdasarkan jenisnya (Brady, 1999). 

Jenis Larutan Sifat dan  Contoh Reaksi Ionisasi  

 

Pengamatan  Senyawa 

 

 

Lain  

  Elektrolit -Terionisasi  NaCl, HCl,  NaCl       Na
+ 

 +  Cl
-
 

 Kuat   sempurna NaOH NaOHl        Na
+ 

 +  OH
-
 

 

- Menghantarkan  H2SO4,  H2SO4        2H
+
  +  SO4

2-
 

 

   arus listrik dan KCl KCl        K
+ 

  +  Cl
-
 

 

-Lampu menyala 

  

 

  terang 

  

 

-Terdapat 

  

 

  gelembung gas 

  

    Elektrolit -Terionisasi  CH3COOH, CH3COOH         H
+  

 

 Lemah    sebagian N4OH  + CH3COO
-
 

 

 -Menghantarkan  HCN, dan  HCN         H
+
   +  CN

-
 

 

   arus listrik Al(OH)
3
 Al(OH)

3
       Al

3+
  +  3OH

-
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2.8. Baterai 

 

Baterai adalah suatu alat yang dapat menghasilkan energi listrik dengan 

melibatkan transfer elektron melalui suatu media yang bersifat konduktif dari dua 

elektroda (anoda dan katoda) sehingga menghasilkan arus listrik dan beda beda 

potensial. Komponen utama pada baterai terdiri dari elektroda dan elektrolit. 

Bahan dan luas permukaan elektroda mampu mempengaruhi jumlah beda 
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potensial yang dihasilkan. Setiap bahan elektroda memiliki tingkat potensial 

elektroda (E°) yang berbeda-beda. Jika luas permukaan elektroda diperbesar maka 

akan semakin banyak elektron yang dapat dioksidasi dibandingkan dengan 

elektroda dengan luas permukaan yang kecil (Kartawidjaja, dkk, 2008). 

 

Elektrolit atau konduktor ionik yaitu sebagai penyedia sarana untuk mentransfer 

ion.Elektrolit terdiri dari elektrolit cair dan elektrolit padat. Jenis elektrolit cair 

memiliki kelemahan diantaranya rentan terhadap kebocoran dan mudah terbakar, 

sedangkan elektrolit dalam bentuk padatan cenderung lebih aman, mudah dipakai, 

bebas dari kebocoran dan dapat dibuat dengan dimensi lebih kecil (Riyanto, 2011) 

        Keterangan : 

  Zn   : Elektroda seng  

      Cu  : Elektroda tembaga 

      R    : Hambatan 

      e-   : Elektron 

 

Gambar 2.13. Proses transfer elektron pada baterai dalam  

(Kartawidjaja, dkk, 2008). 

 

 

Baterai adalah suatu alat yang dapat menghasilkan energi listrik dengan 

melibatkan transfer elektron melalui suatu media yang bersifat konduktif dari dua 

elektroda (anoda dan katoda) sehingga menghasilkan arus listrik dan beda 

tegangan. Prinsip kerja baterai (Gambar 2.13) menggunakan prinsip elektrokimia 

dengan memanfaatkan proses reduksi-osidasi dimana elektroda negatif (anoda) 

akan mengalami reaksi oksidasi sehingga elektron yang berada pada permukaan 

anoda akan terlepas dan dibawa oleh ion elektrolit menuju elektroda positif 

(katoda). Transfer elektron oleh ion elektrolit ini kemudian akan menghasilkan 



30 
 

beda tegangan dan arus listrik jika dihubungkan atau dirangkaikan dengan 

komponen elektronika seperti dioda, resistor atau kapasitor (Kartawidjaja, dkk, 

2008). 

 

2.9. Energi 

 

Energi adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tapi dapat 

dirasakan adanya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi 

bersifat kekal. Energi dapat berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi 

yang lain. Perubahan bentuk energi ini disebut transformasi energi (Sutrisno, 

1997). 

Energi merupakan kuantitas yang mendasar, suatu konsep lain merupakan apa 

yang disebut daya, yang merupakan kecepatan energi itu per satuan waktu, atau 

dalam rumus 

                               𝑃 =
𝐸

𝑡
                                  (2.2) 

dimana E merupakan energi (joule, J), t satuan waktu (detik, s), dan P adalah daya 

(watt, W). Dengan demikian dapat dilihat dari rumus diatas, bahwa 1 watt = 1 

joule per detik. Sebaliknya dapat ditulis pula rumus 

                                     𝐸 = 𝑃 𝑥 𝑡                                               (2.3) 

Sebagai hasil energi dari daya yang dipakai dalam suatu waktu (Kadir,1998). 

 

2.10. Kelistrikan Buah 

 

Energi listrik dapat dihasilkan dari buah-buahan khususnya buah yang 

mengandung banyak asam sitrat (Kartawidjaja, dkk, 2008). Pada dasarnya suatu 
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larutan asam dapat menghantarkan elektron dan menghasilkan arus listrik yang 

dapat digunakan sebagai bio-baterai. Prinsip bio-baterai hanya melibatkan 

transportasi elektron antara dua elektroda yang dipisahkan oleh medium konduktif 

(elektrolit) yang memberikan kekuatan gerak elektro berupa potensial listrik dan 

arus. Pada elektroda elektrolit, elektron mengalir dibawa oleh ion-ion dan 

kemudian mengalami elektrolisis. Elektrolisis berarti perubahan kimia yang 

diproduksi dengan melewati arus listrik melalui elektrolit. Aliran elektron dari 

katoda melalui elektrolit keanoda. Katoda adalah elektroda positif, seperti 

lempengan tembaga, dan anoda adalah elektroda negatif, seperti lempengan seng. 

Proses ini menghasilkan listrik dengan cara yang sama sebagai baterai volta. 

 

2.11. Jeruk (Citrus sp.) 

 

Jeruk adalah tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia. Cina dipercaya 

sebagai tempat pertama kali jeruk tumbuh.Sejak ratusan tahun yang lalu, jeruk 

sudah tumbuh di Indonesia baik secara alami atau dibudidayakan. Tanaman jeruk 

yang ada di Indonesia adalah peninggalan orang Belanda yang mendatangkan 

jeruk manis dan keprok dari Amerika dan Itali. Jenis jeruk lokal yang 

dibudidayakan di Indonesia adalah jeruk Keprok (Citrusreticulata/nobilis L.), 

jeruk Siem (C. microcarpa L. dan C.sinensis. L) yang terdiri atas Siem Pontianak, 

Siem Garut, Siem Lumajang, jeruk manis (C. auranticum L. dan C.sinensis L.), 

jeruk sitrun/lemon (C. medica), jeruk besar (C.maxima Herr.) yang terdiri atas 

jeruk Nambangan-Madium dan Bali (Rahardi, dkk,1998). 
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2.11.1. Jenis –jenis Jeruk 

1. Lemon (Citrus limon (L.)Burm) 

Jeruk sitrum asli atau buah lemon (Citrus limon(L.) Burm berbentuk bulat 

telur dan mempunyai puting pada ujungnya. Di Indonesia lebih dikenal 

dengan sebutan lemon susu daripada jeruk sitrun. Buah lemon berbentuk bola 

tertekan dengan panjang 5-8 cm, tebal kulitnya 0,5-0,7 cm dan daging 

buahnya berwarna kuning-orange. Rantingnya tidak berduri dan tangkai 

daunnya selebar 1-1,5 mm. Buah lemon yang baik berwarna kuning tua, padat 

dan  berdaging tebal dengan permukaan kulit mengkilap dan rata. Warna akan 

berubah lebih pucat ketika matang. Buah lemon tidak segera matang setelah 

dipetik, karena itu dapat disimpan di lemari pendingin selama tidak lebih dari 

satu minggu.Cairan buah lemon terdiri dari 5% asam sitrat, yang memberikan 

rasa khas lemon dan pH-nya sekitar 2-3. 

Kedudukan taksonomi jeruk lemon adalah sebagai berikut : 

Filum  : Spermathophyta 

 Subfilum  : Angiosperma 

 Kelas : Dicotyledone 

 Ordo  : Rutales 

 Famili  : Rutaceae 

 Genus  : Citrus 

 Spesies  : (Citrus limon(L.) Burm) 

Menurut Albrigo dan Carter (1977) bagian-bagian utama buahlemon jika 

dilihat dari bagian luar sampai ke dalam adalah kulit (tersusunatas  

pidermis,flavedo,kelenjar minyak dan ikatan pembuluh), segmensegmen 

(terdiri atas dinding,segmen,rongga cairan dan biji) dan core (bagian tengah 

yang terdiri dari ikatan pembuluh dan jaringan parenkim). Berikut merupakan 
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gambar penampakan buah lemon dan bagian-bagiannya dapat dilihat pada 

Gambar 2.16  dan Gambar 2.17. 

 
Gambar 2.14. Bagian-bagian buah lemon (Albrigo dan Carter, 1977) 

 
Gambar 2.15. Buah Lemon 

Tabel 2.4.  Kandungan rata-rata dalam 100 g Sari Buah Lemon 

Komposisi Kandungan 

Karbohidrat 9,3 g 
Asam lemak omega-3 total 26 mg 

Asam lemak omega 6 total 63 mg 

Protein 1,1 g 

Vitamin A 2,2 IU 

Vitamin C 53 mg 

Vitamin E 0,2 mg 

Kolin 5,1 mg 

Ca 26 mg 

Mg 8,0 mg 

P 16,0 mg 

K 138 mg 

Air 89,0 g 
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2. Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle) termasuk salah jenis citrus 

geruk.Tanaman jeruk nipis mempunyai akar tunggang.Jeruk nipis 

termasuk jenis tumbuhan perdu yang memiliki dahan dan ranting.Batang 

pohonnya berkayu ulet dan keras, sedangkan permukaan kulit luarnya 

berwarna tua dan kusam. Tanaman jeruk nipis pada umur 2,5 tahun sudah 

mulai berbuah. Buahnya berbentuk bulat sebesar bola pingpong dengan 

diameter 3,5-5 cm. Kulitnya berwarna hijau atau kekuning-kuningan dengan 

tebal 0,2-05 cm. Daging buahnya berwarna kuning kehijauan  

 
Gambar 2.16. Buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 

Klasifikasi jeruk nipis menurut (Puspaningtyas, 2013) adalah sebagai berikut : 

 Regnum  : Plantae  

 Devisi   : Spermatophyta  

 Sub Divisi : Angiospermae  

 Class   : Dicotyledonae  

 Subclass : Dialypetalae  

 Ordo   : Rutales  

 Family   : Rutacea  

 Genus   : Citrus  

Spesies  : Citrus aurantifolia Swingle  

Jeruk nipis juga mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang bermanfaat, 

seperti asam sitrat, asam amino (triftopan, lisin), minyak atsiri (sitral, limonen, 
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flandren, lemon kamfer, kadinen, gerani-asetat, linali-asetat, aktiladehid, 

nonildehid), damar, glikosida, asam situn, lemak, kalsium, fosfor, besi, 

belerang vitamin B1 dan C. 

Tabel 2.5.  Kandungan rata-rata dalam 100 g Sari Jeruk Nipis 

Komposisi Kandungan 

Kalori 37 kkal 

Protein 0,8 g 

Vitamin B1 0,04 mg 

Vitamin C 27 mg 

Lemak 0,1 g 

Ca 40 mg 

Zat Besi 0,6 mg 

Fosfor 22 mg 

Hidrat Arang 12,4 g 

Air 86 g 

 

 

4. Jeruk Manis (Citrus sinensis) 

 

Jeruk manis merupakan jenis yang paling banyak tumbuh di Indonesia. 

Jeruk ini merupakan hasil persilangan dari tiga kelompok asli jeruk yakni 

mandarin, jeruk besar dan sitron.Di beberapa daerah telah banyak 

bermunculan varietas-varietas jeruk local komersil dari beberapa speseis 

seperti keprok garut, siam Pontianak, siam madu, jeruk Medan, jeruk 

sunkis, jeruk manis pacitan dan lain-lain. 

 

Jeruk manis mempunyai rasa yang manis, kandungan air yang banyak dan 

memiliki kandungan vitamin C yang tinggi (berkisar 27-49 mg/100 gram 

daging buah). Vitamin C bermanfaat sebagai antioksidan dalam tubuh, yang 

dapat mencegah kerusakan sel akibat aktivitas molekul radikal bebas. Sari 

buah jeruk manis mengandung 40-70 mg vitamin C per 100 ml, tergantung 
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jenis jeruknya. Makin tua buah jeruk, umumnya kandungan vitamin C 

semakin berkurang, tetapi rasanya semakin manis. Jenis jeruk manis berkulit 

tebal kurang lebih 4mm, bentuk bulat, warna kulit luar hijau sampai jingga 

atau orange (Puspaningtyas, 2013). 

 
Gambar 2.17. Jeruk Medan 

 
Gambar 2.18. Jeruk Pontianak 

 

Kedudukan taksonomi tanaman jeruk manis sebagai berikut :

 Kerajaan  : Plantae  

 Divisi   : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

 Sub-divisi  : Angiospermae (berbiji tertutup)  

 Kelas   : Dicotyledonae ( biji berkeping dua)  

 Bangsa  : Rutales  

 Famili   : Rutaceae  

 Marga   : Citrus  

Jenis   : Citrus sinensis 
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Jeruk manis memiliki cita rasa manis, banyak mengandung air, provitamin 

A, asam sitrat dan asam askobat (Puspaningtyas, 2013) 

 Tabel 2.6. Kandungan rata-rata dalam 100 g Sari Jeruk Manis 

Komposisi Kandungan 

Karbohidrat 12,0-12,7 g 

Protein 0,7-1,3 g 

Vitamin A 200 IU 

Serat Kasar  0,5 g 

Lemak 0,1-0,3 g 

Asam Askorbat 45-46 mg 

Asam Sitrat 0,5-2 g 

Energi 200 kJ 

Air 80-90% 

 

 

2.11.2. Jeruk sebagai Elektrolit 

 

 

KCl merupakan elektrolit kuat yang mampu terionisasi dan 

menghantarkan arus listrik. Jeruk mengandung beberapa mineral yang 

dapat berfungsi sebagai elektrolit. Mineral dalam jumlah terbanyak adalah 

potassium atau kalium (K+). Jeruk juga mengandung garam sodium yang 

mengandung klorida (Cl-) dalam jumlah sedikit. Reaksi antara potassium 

atau kalium dan garam sodium dapat membentuk kalium klorida atau KCl 

yang termasuk dalam golongan elektrolt kuat.  

KCl   →   K
+  

  +    Cl
- 

Disamping itu mineral lain yang mempengaruhi kelistrikan jeruk yaitu 

banyaknya kandungan mineral fosfor dan air. Mineral Fosfor merupakan 

salah satu parameter yang mempengaruhi kelistrikan suatu bahan bio. 

Fosfor sebagai elektrolit dapat diaplikasikan dalam pembuatan fuel cell. 

Mineral fosfor dapat meningkatkan konduktivitassuatu bahan. Sementara 
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itu air mengandung partikel bermuatan yang meliputi ion positif dan 

negatif dapat berperan dalam proses transfer elektron. Banyaknya jumlah 

ion-ion nantinya akan berperan dalam menghantarkan arus listrik. Apabila 

suatu bahan yang terdapat ion-ion didalamnya diberikan dua buah 

elektroda yang memiliki beda potensial maka ion-ion yang ada dalam 

bahan tersebut akan terdisosiasi dan mengalami proses reaksi elektrolitik. 

Proses elektrolitik ini dapat mengakibatkan adanya pertukaran ion yang 

nantinya akan menyebabkan sebuah aliran elektron dari beda  potensial 

yang menghasilkan tegangan dan  arus listrik (Young and Freedman,  

2012) 

 

2.12. pH (Derajat Keasaman) 

 

pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau 

basa yang dimiliki ole suatu zat,  larutan  atau benda. Lewis mendefinisikan suatu 

asam sebagai senyawa yang dapat menerima sepasang elektron. Berdasarkan 

definisi Lewis tentang asam, jelas bahwa terdapat keasaman antara asam dengan 

pengoksidasi. Kedua-keduanya cenderung untuk menarik elektron.Dinamakan 

elektrofilik atau elekron attracting agent. Asam akan menerima pasangan elektron 

dari basa membentuk ikatan kovalen, sedangkan pengoksidasi menerima elektron 

(Bird,1987). 

Istilah  pH  diturunkan  darikonsentrasi ion hidrogen dalam suatu larutan. 

                    𝑝𝐻 = log 10 
1

(𝐻+)
                                               (2.3) 
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(H+) ialah konsentrasi ion hidrogen. pH normal memiliki nilai 7 sementara bila 

nilai pH > 7 menunjukkan zat tersebut memiliki sifat basa sedangkan nilai pH < 7 

menunjukan keasaman. pH 0 menunjukan derajat keasaman tertinggi, dan pH 14 

menunjukan derajat kebasaan tertinggi (Gaman dan Sherrington, 1992). 

 
Gambar 2.19.  Skala pH dari 0 sampai 14 (Sugiarto,2004) 

 

 

2.13. Fermentasi 

 

Fermentasi merupakan proses memproduksi energi di dalam sel dalam keadaan 

tanpa oksigen (anaerob). Pada umumnya fermentasi dilakukan untuk 

menghasilkan keasaman dari bahan.Proses fermentasi menghasilkan asam yang 

lebih, hal ini meningkatkan kekuatan elektrolit dalam bahan, sehingga menjadi 

lebih reaktif dengan elektroda dan menghasilkan tegangan yang lebih tinggi 

(Saptoningsih, 2012). 

 

Dalam penelitian Marince (2006) terdapat hubungan konduktivitas listrik, pH 

dengan lama hari penyimpanan wortel. Waktu penyimpanan yang semakin lama 

cenderung menyebabkan konduktivitas listriknya semakin meningkat, hal ini 

dapat disebabkan karena sifat larutan yang semakin asam tersebut. Pada suatu 

larutan apabila konsentrasi ion H+ meningkat berarti ion OH-nya menurun, berarti 

bahwa ion H+ yang mudah bergerak di dalam larutan tersebut, sehingga larutan 

bersifat asam dan konduktivitas listriknya meningkat. Hasil penelitian tersebut 
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menunjukkan bahwa konduktivitas cenderung meningkat dengan lama 

penyimpanan. Hal tersebut dikarenakan sifat larutan yang semakin asam. 

Konduktivitas listrik menunjukkan tingkat kemampuan cairan dalam 

menghantarkan listrik yaitu yang berhubungan dengan pergerakan ion didalam 

larutan, ion yang mudah bergerak mempunyai daya hantar listrik yang 

besar.Konduktivitas listrik larutan dipengaruhi oleh jumlah ion, mobilitas ion, 

tingkat oksidasi serta suhu (Marince, 2006). 
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 III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Elektronika Dasar Jurusan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada 

bulan Maret sampai dengan Oktober 2016. 

 

3.2.  Alat dan Bahan 

Alat – alat yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Multimeter digital sebagai alat pengukur tegangan dan arus. 

2. Kabel jepit buaya sebagai penghubung rangkaian. 

3. pH meter sebagai alat pengukur pH buah 

4. Resistor sebagai tambahan beban 

5. LED sebagai pengukur kemampuan daya menghidupkan lampu led.  

6. Wadah akrilik digunakan sebagai tempat sampel buah. 

7. Gelas ukur digunakan sebagai alat pengukur volume dari larutan jeruk. 

8. Blender sebagai alat penghalus kulit jeruk 

9. Perasan buah sebagai alat pemeras buah jeruk 

10.  Saringan sebagai alat penyaring buah. 
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Sedangkan bahan – bahan yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah jeruk nipis, lemon, 

jeruk medan dan jeruk pontianak. 

2. Logam Tembaga (Cu) dan Seng (Zn) sebagai elektroda 

3. Air sebagai pelarut kulit jeruk. 

 

3.3. Diagram Alir Penelitian 

 

Diagram alir penelitian ini sebagai berikut. 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian   

Hasil dan Pembahasan 

Selesai 

 

Analisis Data 

Pengukuran pH 

Pemilihan jenis 

elektoda 

Pembuatan 

rangkaian eletrolisis 

Persiapan 

Pemilihan jenis 

buah jeruk 

Pengambilan Data 

Pengukuran tegangan 

dan arus variasi volume  

Pengukuran tegangan dan 

arus variasi jenis larutan 

Pengukuran tegangan dan 

arus variasi waktu fermentasi  

Kemampuan menyalakan LED 
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Penjelasan tahap-tahap penelitian adalah sebagai berikut. 

 

3.3.1. Tahap Persiapan 

1. Pemilihan Jenis Elektroda 

Elektroda yang digunakan dalam penelitian ini adalah tembaga (Cu) dan 

seng (Zn) dimana Cu sebagai katoda (+) dan Zn sebagai anoda (-). 

2. Pemilihan Jenis Jeruk 

Jenis jeruk yang digunakan pada penelitian ini adalah jeruk yang memiliki 

tingkat keasman yang tinggi dan mudah untuk didapatkan di pasaran, yaitu 

jeruk nipis, lemon, jeruk medan dan jeruk pontianak. 

3. Pembuatan Rangkaian Elektrolisis 

Rangkaian elektrolisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah wadah 

akrilik yang dibuat berbentuk balok tanpa tutup dengan ukuran panjang 7 

cm, lebar 7 cm dan tinggi 8 cm. Kemudian katoda dan anoda ditempatkan 

pada masing-masing wadah yang kemudian akan disambungkan dengan 

multimeter seperti Gambar 3.3 dibawah ini  

 

              

    

 

     

 

 

                       

         

        

   

 

Gambar 3.2. Skema Rangkaian 

 

A 

V 

R 
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Gambar 3.3. Rangkaian Elektrolisis 

  

 

3.3.2. Tahap Pengambilan Data 

 

Pengambilan data diambil dari beberapa jenis larutan jeruk dan kulit jeruk 

yang akan dijadikan larutan elektrolit, yakni jeruk nipis, lemon, jeruk medan 

dan jeruk pontianak. Buah jeruk tersebut dicuci hingga bersih, ditiriskan 

sampai air dipermukaan buah jeruk hilang. Setelah itu buah jeruk dikupas dan 

dipisahkan antara daging buah dan kulit buah. Daging buah jeruk di blender 

sampai halus kemudian disaring hingga mendapatkan sari buah jeruk. 

Sedangkan kulit buah jeruk diblender dengan menambahkan air agar larutan 

kulit jeruk lebih homogen.  

 

 

2. Seng (Zn) 

    4. Wadah Larutan 

3. Tembaga (Cu) 

5. Kabel Penghubung 

1. Multimeter 
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1. Pengukuran pH 

Pengukuran pH dilakukan dengan cara mencelupkan pH meter ke setiap 

larutan buah jeruk dan kulit jeruk. Pada pH meter akan muncul nilai pH 

larutan jeruk, yang selanjutnya dari data pH yang didapat tersebut akan 

dibandingkan dengan nilai arus dan tegangan yang dihasilkan pada 

penelitian selanjutnya. Sehingga akan didapatkan kesimpulan hubungan 

antara pH dengan kuat arus dan tegangan. 

 

2. Pengukuran Tegangan dan Arus pada Variasi Volume  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tegangan dan 

arus yang dihasilkan terhadap penambahan volume pada tiap larutan jeruk. 

Pengukuran ini dilakukan dengan cara menuangkan larutan elektrolit buah 

pada wadah rangkaian elektrolisis. Lalu menaruh katoda Cu dan anoda Zn 

pada larutan dan dijepitkan. Penambahan volume dilakukan secara 

bertahap yakni 20 ml, 30 ml, 40 ml dan 50 ml. Selanjutnya dilakukan 

pengukuran tegangan dan arus per satuan sel dan keseluruhan sel dengan 

multimeter untuk setiap penambahan volume. Kemudian dilakukan tahap 

yang sama pada tiap jenis jeruk . 

 

3. Pengukuran Tegangan dan Arus Variasi Waktu Fermentasi 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tegangan dan 

 arus yang dihasilkan terhadap waktu fermentasi. Pengukuran ini dilakukan 

dengan cara menghitung pH awal dari tiap jenis jeruk kemudian dilakukan 

pengukuran tegangan dan arus. Selanjutnya larutan jeruk didiamkan 

selama 48 jam lalu dilakukan pengukuran pH kembali begitu pula dengan 
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tegangan dan arus. Pengukuran ini terus dilakukan dengan waktu 48 jam, 

96 jam, 144 jam dan 192 jam pada tiap masing-masimg larutan. 

 

4. Pengukuran Kemampuan Menyalakan Lampu LED 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tegangan dan 

arus yang dihasilkan dengan melakukan penambahan jumlah lampu LED 

hingga kemampuan maksimal, sehingga dapat menghasilkan energi listrik 

yang optimal. Pengukuran ini dilakukan dengan cara menghubungkan 

seluruh sel elektolisis pada rangkaian LED. Jumlah LED akan 

ditambahkan sesuai dengan kemampuan sel untuk menyalakan. Setelah 

sampai pada jumlah LED optimal, waktu nyala lampu akan dihitung nilai 

tegangan dan arus yang dihasilkan setiap 5 menit selama 1 jam. Sehingga 

dari hasil akan dapat dilakukan analisis besar daya nyala lampu. 

 

3.3.3. Tahap Analisis Data 

 

Dalam Penelitian “Analisis Jeruk dan Kulit Jeruk sebagai Larutan Elektrolit 

Terhadap Kelistrikan Sel Volta” akan dihasilkan beberapa data, antara lain 

data pengukuran pH, data pengukuran arus dan tegangan variasi volume, data 

pengukuran arus dan tegangan variasi waktu fermentasi, data pengukuran arus 

dan tegangan dengan beban dan tanpa beban dan data kemampuan 

menyalakan lampu LED yang ditabelkan dan dibuat grafik dengan 

menggunakan Microsoft Excel. Hasil pengolahan data yang didapat kemudian 

dibandingkan dengan teori dan hasil- hasil penelitian lain. 
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3.4. Tabel Pengamatan 

Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Variasi Larutan Elektrolit tanpa beban 

  No            Volume (ml)         Jenis Larutan Elektrolit            Tegangan  

 

 

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Variasi Larutan Elektrolit dengan beban 

No    Volume   Jenis Larutan   Tegangan   Arus    Daya    Hambatan   Hambatan 

           (ml)        Elektrolit       (Volt)      (mA)   (Watt)     Dalam      Tiap Sel 

                                                                                        (Ω)           (Ω) 

 

 

Tabel 3.3. Hasil Pengukuran Tegangan Masing-masing Sel 

   No                Sel                  Tegangan (Volt) 

 

 

Tabel 3.4. Hasil Pengukuran Beban Maksimum dari Variasi Larutan Elektrolit  

   Waktu (menit)        Tegangan (Volt)      Arus (mA)        Daya (Watt) 

 

 

Dari hasil yang diperoleh akan diketahui bagaimana hubungan antara tegangan 

dan arus pada sel volta yang dapat dihasilkan dari larutan elektrolit jeruk yang 

akan digunakan sebagai penghasil enegi listrik alternatif. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitan tentang larutan elektrolit jeruk dan 

kulit jeruk ini adalah sebagai berikut. 

1. Pengukuran tegangan tanpa beban pada variasi volume memiliki hasil yang 

menyatakan bahwa penambahan volume tidak terlalu mempengaruhi 

tegangan yang dihasilkan sedangkan pada pengukuran dengan beban variasi 

volume mempengaruhi tegangan yang dihasilkan. 

2. Besar  nilai pH mempengaruhi tegangan yang dihasilkan dimana semakin 

kecil nilai pH maka semakin besar tegangan yang dihasilkan. 

3. Pengukuran pH pada variasi waktu fermentasi menyatakan bahwa semakin 

lama waktu fermentasi maka nilai pH akan semakin besar. 

4. Pengukuran tegangan dan arus dengan variasi waktu fermentasi 

mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa semakin lama waktu fermentasi 

hasil yang didapatkan semakin kecil. 

5. Pengukuran tegangan dan arus pada larutan jeruk nipis mendapatkan hasil 

daya terbesar yakni pada fermentasi 48 jam sebesar 2,369 mW sedangkan 

pada larutan elektrolit kulit jeruk, daya terbesar dihasilkan pada larutan kulit 

jeruk nipis segar, yakni sebesar 1,506 mW. 
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6. Larutan elektrolit sari jeruk nipis dan lemon memiliki daya terbesar dalam 

menghidupkan LED yakni sembilan buah LED dan pada larutan elektrolit 

kulit jeruk, daya terbesar juga diperoleh kulit jeruk nipis dan lemon yang 

memiliki daya terbesar dalam menghidupkan lampu yakni delapan buah 

LED. 

7. Dilihat dari kestabilan daya, jeruk lemon memiliki hasil lebih baik 

dibandingkan larutan elektrolit jeruk lainnya karena tidak mengalami 

penurunan yang signifikan serta memiliki kemampuan menghidupkan 

lampu LED sebanyak yakni 9 buah LED. Dengan demikian larutan jeruk 

lemon dapat dikatakan lebih baik sebagai larutan elektrolit. 

 

5.2. Saran 

Penelitian selanjutnya untuk memperoleh energi listrik yang lebih baik dapat 

dilakukan dengan memperbanyak jumlah sel dan menambah jenis jeruk yang 

memiliki tingkat keasaman lebih tinggi serta dapat membuat suatu rangkaian 

peyimpan energi listrik. 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Albrigo, L. G dan R. D Carter. 1977. Structure of Citrus Fruit in Reaction to 

Processing dalam Nagy, S., Shaw, P. E. dan Veldhuis, M. K. (eds), Citrus 

Science and Technology. The AVI Publishing Company Inc., Westport, 

Connecticut, 1, 33-73. 

 

Anderson, M.A., Alberto Cudero dan Jose Palma. 2010. Capacitive deionization 

(CDI) as an electrochemical means of saving energy and delivering 

clean water. Electrocimia Acta, No. 55, hal. 3845-3856. 

 

Atkins. 2005. Physical Chemistry. Oxford: Oxford University Press. 

 

Bird. T. 1993. Kimia Fisik untuk Universitas. PT Gramedia Pustaka Utama. 

Jakarta. 

 

Brady, James E. 1999. Kimia Universitas Asas dan Struktur Jilid 1. 

Diterjemahkan oleh Sukmariah Maun. Binarupa Aksara Publisher, 

Tanggerang.  

 

Dogra, S.K. 1990. Kimia Fisik dan Soal-Soal. Jakarta : Universitas Indonesia 

 

Gaman, PM, Sherrington, KB. 1992. Ilmu Pangan, Pengantar Ilmu Pangan, 

Nutrisi dan Mikrobiologi Edisi ke-2. Murdijati Gardjito, Sri Naruki, 

Agnes Murdiati, Sardjono, penerjemah. Yogjakarta: Gadjah Mada 

University Press. 

 

Hendri, Gusnedi & Ratnawulan. 2015. Pengaruh Jenis Kulit Pisang dan Variasi 

Waktu Fermentasi terhadap Kelistrikan dari Sel Accu dengan 

Menggunakan Larutan Kulit Pisang. Pillar of Physics. Vol. 6 Hal. 97-104. 

 

Hiskia. A.1992. Elektrokimia dan Kinetika Kimia. PT Citra Aditya Bakti. 

Bandung. 

 

Imama, Riva’ Atul. 2015. Energi, Arus dan Tegangan Listrik Bahan Elektrolit 

Berbentuk Agar-Agar dari Limbah Buah dan Sayuran. Skripsi. 

Universitas Jember. Jember 

 



Imamah, Aisiyah Noor. 2013. Efek Variasi Bahan Elektroda serta Variasi Jarak 

antar Elektroda terhadap Kelistrikan yang Dihasilkan oleh Limbah Buah 

Jeruk (Citrus sp.). Skripsi. Universitas Jember. Jember  

 

Jamal . N. A. 2008. Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit Modul Kimia. 

http://www.dikmenum.co.id. Diunduh tanggal 20 November 2015 pukul 

06.51 

 

Jauharah, Wira Dian. 2013. Analisis Kelistrikan yang Dihasilkan Limbah Buah 

dan Sayuran sebagai Energi Alternatif Bio-Baterai. Skripsi. Universitas 

Jember.  Jember  

  

Kadir,A. 1998. Transmisi Tenaga Listrik. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 

   

Kartawidjaja, Rumeksa. E dan Abdurrochman. 2008. Pencarian Parameter Bio-

batere. Berbasis Asam Sitrat (C6H8O7). Prosiding Seminar Nasional 

Sains dan Teknologi-II 2008. Universitas Lampung. Lampung. 

 

Landis, E.H. 1909. Some of the Laws Concersing Voltaic Cells. The Journal of 

the Franklin Institute of the State of Pennsylvania. Vol. CLXVIII, No. 6, 

hal. 399-420. 

 

Marince, R. 2006. Karakteriktik Fisik dan pH Sari Wortel. Skripsi. Bogor: Institut 

Pertanian Bogor. 

 

Pratama. 2007. Pemanfaatan Limbah Organik. http://pratama.ac.id/category/ 

aplikasi-modern-chitosan. Diunduh pada tanggal 17 November 2015 

pukul 05.38 

 

Puspaningtyas, Ervira Destya. 2013. The Miracle of Fruits. Jakarta: PT 

Agromedia Pustaka. 

 

Rahardi. Yovita H, Indriani, Haryono. 1998. Agribisnis Tanaman Buah. Penebar 

Swadaya. Jakarta. 

 

Riyanto, Bambang. 2011. Elektrolit Baterai dari Polimer Chitosan. 

http://bambangriyanto.staff.ipb.ac.id/category/aplikasi-modern-chitosan/ 

Diunduh pada tanggal 17 November 2015 pukul 06.03 

 

Rosenberg, J. 1996. Kimia Dasar. Jakarta : Erlangga. 

 

Saptoningsih, Jatnika. 2012. Membuat Olahan Buah. Jakarta: PT. Agromedia 

Pustaka. 

 

Saragih, Fasma Riana. 2013. Pemanfaatan Kembali Zeolit Alam Setelah 

Mengalami Proses Regenerasi Sebagai Penyerap Logam Cu (Tembaga) 

Dan Zn (Seng) Di Dalam Air Limbah Industri Pertambangan Emas. 

Skripsi. Hal 6-7. Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara. 

http://www.dikmenum.co.id/
http://pratama.ac.id/category/


 

Silberberg, Martin S. 2000. Chemistry, The Molecular Nature Of Matter And 

Change. New York: McGraw Hill Education.   

 

Soelarso. R.B .1996. Budidaya Jeruk Bebas Penyakit. Penerbit Kanisisus. 

Yogyakarta. 

 

Sudarmo, U. 2013. Kimia Dasar. Jakarta : Erlangga. 

 

Sugiarto, B. 2004. Ikatan Kimia. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Sutrisno, 1997. Fisika Dasar Meanika. Bandung : Institut Teknologi Badung 

 

Van Vliet, F., R. Cunin, A. Jacobs, J. Piette, D. Gigot, M. Lauwereys, A. Pierard, 

N. Glansdorff. 1984. Evolutionary Divergence of Genes for Ornithine and 

Aspartate Carbamoyl Transferase Complete Sequence and Mode of 

Regulation of The Escherichia Coli argF Gene. Nucleic Acids Res. 

Volume 12. Page 6277 to 6289. 

 

WebElements. 2009. The Chemical Elements. The University of Sheffield and 

WebElements Ltd, UK. 

 

Walisiewicz, Marek. 2003. Energi AlternatifI. Jakarta: Erlangga. 

  

Young, H.D and Freedman, R.A. 2012. University Physics : With Modern Physics 

thirteenth edition. Francis Weston: Library of Congress Cataloging-in 

Publication Data. 

 

 


