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ABSTRAK 
 

ANALISIS PENGARUH ELEKTROPLATING PERAK (Ag) PADA 

TEMBAGA (Cu) TERHADAP KARAKTERISTIK 

ELEKTRIK AIR LAUT SEBAGAI SUMBER  

ENERGI LISTRIK TERBARUKAN 

 

Oleh 

KETRIN CHINTIA RIZKI 

Pasangan tembaga-seng (Cu-Zn) adalah pasangan elektrode yang sering digunakan 

pada sel volta air laut sebagai sumber energi listrik terbarukan. Akan tetapi, katode 

Cu mengalami korosi ketika bereaksi dengan air laut. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh katode yang lebih tahan korosi dan mengetahui 

pengaruh elektroplating Ag pada Cu terhadap karakteristik elektrik yang dihasilkan. 

Pada penelitian ini digunakan sistem sel volta yang tersusun dari 20 sel dengan 

elektrolit air laut serta pasangan elektrode Cu(Ag)-Zn dan Cu-Zn. Elektrode 

antarsel dihubungkan secara seri dengan kabel penghubung dan air laut diganti 

setiap 24 jam sekali. Pada sistem ini dilakukan pengukuran massa elektrode dan 

karakteristik elektrik (tegangan, arus, dan intensitas cahaya) selama 72 jam. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Cu(Ag) lebih tahan terhadap korosi dari air laut 

dengan laju korosi 5 kali lebih rendah dibandingkan Cu. Pasangan elektrode 

Cu(Ag)-Zn menghasilkan nilai karakteristik elektrik yang lebih besar dan stabil 

dibandingkan Cu-Zn.   

 

Kata kunci : elektroplating, sel volta, Cu(Ag)-Zn, karakteristik elektrik, air laut. 
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ABSTRACT 
 

ANALYSIS OF SILVER (Ag) ELECTROPLATING EFFECT ON COPPER 

(Cu) TO THE ELECTRICAL CHARACTERISTIC OF SEAWATER   

AS A RENEWABLE SOURCE OF ELECTRICAL ENERGY 

 

By 

KETRIN CHINTIA RIZKI 

Copper-zinc pair (Cu-Zn) is  often used in seawater voltaic cells as a renewable 

source of electrical energy. However, cathode Cu gets corrosion when reacting with 

seawater. Therefore, this research was conducted to obtain a more corrosion 

resistant cathode and determine the effect of Ag electroplating on Cu to the 

electrical characteristics produced. In this research used a voltaic cell system was 

composed of 20 cells with seawater electrolyte and Cu(Ag)-Zn and Cu-Zn electrode 

pairs. The intercellular electrodes are connected in series with a connecting cable 

and seawater is replaced every 24 hours. In this system measurements of electrode 

mass and electrical characteristics (voltage, current, and light intensity) are 

measured for 72 hours. The results showed that Cu(Ag) was more resistant to 

corrosion from seawater with a corrosion rate of 5 times more lower than Cu. The 

Cu(Ag)-Zn electrode pair produces greater and more stable electrical characteristics 

values than Cu-Zn. 

 

Keyword: electroplating, voltaic cell, Cu(Ag)-Zn, electrical characteristics, 

seawater. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Energi alternatif terbarukan merupakan suatu energi pengganti yang dapat 

diperbarui dan ramah lingkungan. Saat ini, Indonesia memiliki enam sumber Energi 

Baru Terbarukan (EBT), yaitu sumber energi yang berasal dari air, surya, angin, 

panas bumi, bioenergi, dan arus laut. Berdasarkan data Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (2018), pembangkit EBT pada tahun 2017 mampu 

menghasilkan energi listrik sebesar 12,52 %. Pencapaian tersebut dihasilkan oleh 

sektor EBT Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 7,27 %, Pembangkit 

Listrik Tenaga Panas (PLTP) sebesar 5%, dan sektor EBT lainnya sebesar 0,25 %.  

Sumber EBT yang menggunakan air laut saat ini masih fokus pada potensi arus dan 

gelombang laut, namun tidak menutup kemungkinan potensi lain juga dapat 

dihasilkan oleh air laut dengan metode sel volta. Sel volta merupakan sel 

elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik akibat terjadinya reaksi redoks 

secara spontan. Syarat utama sel volta, yaitu adanya elektrode (anode dan katode) 

dan larutan elektrolit (Bird, 1993).  

Air laut termasuk larutan elektrolit karena adanya kandungan garam natrium 

klorida (NaCl) yang cukup tinggi. NaCl merupakan suatu garam yang dapat 
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terionisasi secara sempurna menjadi ion Na+ dan Cl-. Adanya ion bebas tersebut 

menyebabkan air laut dapat menghantarkan arus listrik (Kuwahara, 2001). 

Penggunaan air laut sebagai elektrolit pada sel volta telah banyak diteliti. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pasangan elektrode tembaga-seng 

(Cu-Zn) menghasilkan energi listrik yang lebih besar dibandingkan tembaga-

aluminium (Cu-Al), tembaga-galium (Cu-Ga), dan karbon-seng (C-Zn) (Pauzi, 

2016; Susanto dkk., 2017a; Susanto dkk., 2017b). Namun demikian, pasangan Cu-

Zn memiliki masalah korosi apabila digunakan cukup lama, yang mengakibatkan 

energi listrik yang dihasilkan menurun. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian 

Aristian (2016) dan Arwadita (2017) yang menunjukkan nilai karakteristik elektrik 

yang dihasilkan Cu-Zn selama 72 jam semakin lama semakin menurun dan terjadi 

korosi pada elektrode. Menurut Pangestu (2017) korosi terjadi pada permukaan Zn 

dan Cu yang ditandai dengan lapisan hitam pada permukaan Cu. 

Kemunculan lapisan hitam pada permukaan Cu menurut penelitian Pangestu (2017) 

adalah masalah baru, karena seharusnya Cu tidak mengalami korosi (Rahmawati, 

2013). Korosi pada permukaan Cu disebabkan adanya kontak dengan ion klorida 

(Cl-) dari air laut yang menghasilkan CuCl2 (Arjamd dan Adrianens, 2012). 

Korosi adalah proses degradasi atau perusakan material yang disebabkan oleh 

lingkungan sekelilingnya (Amanto dan Daryanto, 1999). Proses korosi pada logam, 

misalnya Cu tidak dapat dicegah karena cepat atau lambat setiap logam pasti akan 

terkorosi, tetapi korosi pada logam dapat dihambat. Salah satu cara untuk 

menghambat korosi yang terjadi pada Cu adalah dengan mencari elektrode atau 

melakukan pelapisan terhadap permukaan Cu dengan logam yang lebih tahan 
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korosi dari air laut dan memiliki nilai potensial sel yang lebih besar daripada Cu 

(Riyanto, 2013).  

Berdasarkan deret volta, salah satu logam yang dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah perak (Ag). Ag merupakan salah satu logam mulia dengan 

harga yang relatif lebih murah dibandingkan platina (Pt) dan emas (Au) dan 

memiliki sifat lebih tahan korosi serta konduktivitas yang tinggi dibandingkan Cu 

(Hammond, 2004). Namun demikian, harga Ag murni cukup mahal sehingga 

penyepuhan (elektroplating) Ag pada Cu dapat dilakukan sebagai langkah untuk 

menghemat biaya. Menurut Subekti (2015) elektroplating Ag pada Cu (Cu(Ag) 

yang diuji dalam larutan HCl mampu mengurangi laju korosi Cu sebesar 10 %. 

Sehubungan dengan pemaparan di atas maka dilakukan penelitian untuk 

menganalisis pengaruh elektroplating Ag pada Cu terhadap karakteristik elektrik 

air laut sebagai sumber energi listrik terbarukan. Pada penelitian ini dibuat sistem 

sel volta yang tersusun dari 20 sel dalam wadah tertutup dengan elektrolit air laut 

serta pasangan elektrode Cu(Ag)-Zn dan Cu-Zn. Elektrode antarsel dihubungkan 

secara seri dengan kabel penghubung dan air laut diganti setiap 24 jam sekali. Pada 

sistem ini dilakukan pengukuran massa elektrode dan karakteristik elektrik 

(tegangan, arus, dan intensitas cahaya) selama 72 jam. Selanjutnya, dilakukan 

analisis tentang pengaruh elektroplating Ag pada Cu terhadap laju korosi elektrode 

dan karakteristik elektrik yang dihasilkan.   
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B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini merumuskan beberapa masalah yang akan dianalisis, yaitu: 

1. Bagaimana menghasilkan katode yang lebih tahan terhadap korosi dari air?  

2. Bagaimana pengaruh elektroplating Ag pada Cu terhadap karakteristik elektrik 

yang dihasilkan? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Memperoleh katode yang lebih tahan terhadap korosi dari air laut dengan 

metode elektroplating Ag pada Cu.  

2. Memperoleh data atau informasi mengenai pengaruh elektroplating Ag pada 

Cu terhadap karakteristik elektrik yang dihasilkan. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut. 

1. Adanya metode elektroplating Ag pada Cu untuk menghambat korosi elektrode 

akibat air laut. 

2. Diperolehnya referensi baru tentang teknologi dan sains terkait energi listrik 

air laut. 
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E. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Menggunakan 20 sel dengan ukuran masing-masing sel 5,5x7 cm. 

2. Pasangan elektrode yang digunakan adalah Cu-Zn dan Cu(Ag)-Zn (Cu dilapisi 

dengan Ag) dengan ukuran masing-masing elektrode adalah 4x7 cm. 

3. Elektrode dari masing-masing sel dihubungkan secara seri. 

4. Air laut yang digunakan telah mengalami proses filtering. 

5. Volume air laut pada setiap sel adalah 200 ml. 

6. Dilakukan sistem pengisian dan pengosongan air laut secara manual setiap 24 

jam sekali. 

7. Pengambilan data dilakukan tanpa beban dan menggunakan beban lampu LED 

DC 3 watt 12 volt setiap 1 jam sekali selama 72 jam. 

8. Data yang diambil berupa data tegangan, arus, intensitas cahaya, dan massa 

elektrode sebelum dan sesudah pengambilan data. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Penelitian Terkait  

Penelitian tentang penggunaan air laut sebagai sumber energi terbarukan, 

diantaranya telah dilakukan oleh Fariya dan Sri (2015) untuk memanfaatkan 

elektrolit air laut menjadi cadangan sumber energi listrik terbarukan sebagai 

penerangan pada sampan (Seacell). Metode yang digunakan adalah metode sel volta 

dengan air laut sebagai elektrolit dan logam timbal (Pb) seb agai elektrodenya. 

Desain alat seacell pada penelitian ini dibuat dengan sistem terbuka. Berdasarkan 

penelitian ini sepasang elektrode mampu menghasilkan tegangan sebesar 0,7-0,8 

volt (V) dan arus sebesar 0,6 mA. 

Penelitian Hudaya (2016) dilakukan untuk menganalisis karakteristik air laut 

sebagai sumber energi listrik terbarukan. Metode yang digunakan, yaitu metode sel 

volta dengan air laut sebagai larutan elektrolit dan Cu-Zn, C-Zn, dan Cu-Al sebagai 

pasangan elektrodenya. Penelitian ini dilakukan dengan 20 sel yang dihubungkan 

secara seri untuk setiap pasangan elektrode dan beberapa variasi volume air laut. 

Pengambilan data dilakukan setiap 1 menit sekali selama 10 menit. Hasil penelitian 

ini menunjukkan jika nilai karakteristik elektrik air laut berbanding lurus dengan 

volumenya. Pengukuran tanpa beban pasangan elektrode C-Zn menghasilkan  

tegangan paling besar, yaitu 17,46  V, sedangkan untuk pengukuran dengan beban 
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pasangan elektrode Cu-Zn menghasilkan karakteristik elekrik paling besar, yaitu 

tegangan 4,34 V, arus 0,620 mA, dan daya 2,693 mW dengan volume 200 ml 

(Hudaya, 2016). Kekurangan penelitian ini adalah alat tidak dilengkapi dengan 

sistem pengisian dan pengosongan, serta pengambilan data dilakukan dalam waktu 

yang cukup singkat, sehingga tidak diketahuinya tingkat stabilitas dari karakteristik 

elektrik yang dihasilkan.  

Penelitian serupa juga pernah dilakukan,  tetapi pasangan elektrode yang digunakan 

adalah Cu-Zn, jumlah sel yang digunakan adalah 40 sel, waktu pengambilan data 

setiap 1 jam sekali  selama 72 jam, dan dilakukan pengisian dan pengosongan air 

laut setiap 24 jam sekali. Penelitian ini menunjukkan semakin banyak jumlah sel 

yang digunakan, maka karakteristik yang dihasilkan semakin besar tetapi semakin 

lama waktu pengambilan data nilai karakteristik elektrik yang dihasilkan semakin 

menurun. Persentase penurunan rata-rata daya listrik 24 jam pengujian pertama 

adalah sebesar 14,24 %, 24 jam pengujian kedua sebesar 10,12 %, dan 24 jam 

pengujian ketiga sebesar 12,62 %. Salah satu penyebab penurunan nilai 

karakteristik elektrik, yaitu terjadinya korosi pada elektrode. Kekurangan dari 

penelitian ini adalah sistem pengisian pengosongan air laut belum terjadi secara 

maksimal dan tidak diketahui laju korosi dari elektrode tersebut (Aristian, 2016). 

Arwadita (2017) melakukan penelitian yang sama dengan Aristian hanya saja pada 

penelitian ini pada setiap sel terdapat 4 pasangan elektrode Cu-Zn yang dirangkai 

secara paralel dan ditambahkannya NaHCO3 sebagai katalis pada elektrolit air laut. 

Pengambilan data pada air laut tanpa perlakuan dilakukan selama 72 jam, 

sedangkan pada air laut yang ditambahkan NaHCO3 dilakukan selama 5 hari. Nilai 

karakteristik elektrik yang dihasilkan semakin lama semakin menurun dan dapat 
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menghidupkan LED selama 3 hari, sedangkan dengan penambahan NaHCO3 

karakteristik elektrik dapat menghidupkan LED selama 5 hari. Laju korosi 

elektrode pada air laut semakin lama semakin besar, sedangkan dengan 

penambahan NaHCO3 tidak terjadi korosi. Kekurangan dari penelitian ini adalah 

karakteristik elektrik yang dihasilnya tidak stabil dan tidak diketahui laju korosi 

pada elektrode yang digunakan. 

Pada tahun yang sama, Susanto dkk. (2017a) melakukan penelitian tentang kinerja 

elektrode Zn-Cu dan Al-Cu dalam baterai air laut pada jarak dan luas permukaan 

yang berbeda. Penelitian ini menggunakan 4 luas permukaan elektrode (5 cm2, 10 

cm2, 20 cm2, dan 30 cm2) dan 3 jarak elektrode (1 cm, 2 cm, dan 3 cm). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pasangan elektrode Zn-Cu lebih baik 

dibandingkan Al-Cu dan semakin luas permukaan elekrode pada jarak 

menghasilkan arus dan tegangan yang semakin tinggi. 

Selanjutnya, Susanto dkk. (2017b) juga melakukan penelitian tentang baterai air 

laut dengan elektrode Al-Cu, Zn-Cu, Ga-Cu untuk lampu perikanan. Penelitian ini 

menggunakan sel baterai tunggal dan enam sel baterai yang dirangkai secara seri 

untuk setiap pasangan elektrodenya. Pengambilan data dilakukan selama 60 menit. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika tegangan dan arus terbesar secara 

berturut-turut dihasilkan oleh anode Zn, Ga, dan Al. Berdasarkan penelitian ini 

diketahui jika anode yang cocok dan baik digunakan pada air laut adalah Zn. 

Kekurangan dari penelitian ini adalah singkatnya waktu pengambilan data sehingga 

tidak diketahuinya stabilitas tegangan dan arus yang dihasilkan, serta tingkat 

ketahanan dari pasangan elektrode terhadap air laut. 
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Berikutnya, dilakukan penelitian untuk menganalisis laju korosi elektrode (Cu-Zn) 

pada sistem elektrik berbasis air laut. Penelitian ini menggunakan metode 

kehilangan massa dan sel volta dengan 20 sel dirangkai secara seri, serta dilakukan 

pengisian pengosongan air laut secara manual selama 24 jam sekali. Pengambilan 

data dilakukan pada air laut tanpa perlakuan dan air laut yang telah difilter dan 

ditambah NaHCO3 setiap 4 jam sekali selama 72 jam. Hasil penelitian ini 

menunjukkan jika besar intensitas cahaya semakin lama semakin menurun dan 

terjadinya korosi pada Zn maupun Cu. Laju korosi elektrode pada air laut tanpa 

perlakuan 9 kali lebih besar daripada laju korosi pada air laut setelah difilter dan 

ditambah  NaHCO3 (Pangestu, 2017).  

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada 

penelitian ini dibuat sistem sel volta yang tersusun dari 20 sel dalam wadah tertutup 

dengan air laut elektrolit serta Cu(Ag)-Zn dan Cu-Zn sebagai pasangan elektrode. 

Elektrode antarsel dihubungkan secara seri dengan kabel penghubung dan air laut 

diganti setiap 24 jam sekali. Pada sistem ini, dilakukan pengukuran massa elektrode 

sebelum dan setelah digunakan serta karakteristik elektrik (tegangan, arus, dan 

intensitas cahaya) selama 72 jam. Selanjutnya, dilakukan analisis tentang pengaruh 

elektroplating Ag pada Cu terhadap laju korosi elektrode dan karakteristik elektrik 

yang dihasilkan.  

 

         

B. Komposisi Air Laut 

Air laut merupakan air murni yang didalamnya terdiri dari 96,5 % air dan 3,5 % zat 

terlarut yang biasa disebut garam. Garam-garaman utama yang terkandung dalam 
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air laut adalah klorida (55 %), natrium (31 %), sulfat (8 %), magnesium (4 %), 

kalsium (1 %), potasium (1 %), dan sisanya tidak sampai 1 % terdiri dari bikarbonat, 

bromida, borak, strontium, dan florida. 

Banyaknya kandungan zat terlarut dalam air laut biasa disebut salinitas. Umumnya 

salinitas dinyatakan dengan satuan per seribu ( ‰) yang menunjukkan banyaknya 

gram zat terlarut dalam setiap 1000 gram air laut. Salinitas rata-rata dalam air laut 

adalah 35 ‰. Semakin tinggi salinitas air laut, maka semakin tinggi sifat 

elektrolitnya (Nybakken, 1992). Komposisi air laut pada salinitas 35 ‰ dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Komposisi air laut pada salinitas 35 ‰ (Kuwahara, 2001). 
Ion Gram per kg air laut 
Cl- 19,3540 

Na+ 10,7700 

K+ 0,3990 

Mg2+ 1,2900 

Ca2+ 0,4121 

SO 2

4

  2,7120 

Br- 0,0673 

F- 0,0013 

B 0,0045 

Sr2- 0,0079 

IO
3

 I- 
6,0 x 10-5 

 

Air laut termasuk larutan elektrolit, karena adanya kandungan garam natrium 

klorida (NaCl) yang cukup tinggi. NaCl merupakan suatu garam yang dapat 

terionisasi secara sempurna menjadi ion Na+ dan Cl-. Adanya ion bebas maka air 

laut dapat menghantarkan arus listrik (Kuwahara, 2001). Akan tetapi, laju korosi di 

lingkungan air laut sangat tinggi karena faktor-faktor berikut. 

1. Tingginya konsentrasi garam-garam terlarut 

Meningkatnya kandungan NaCl dalam air laut menyebabkan laju korosi juga 

meningkat. 
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2. Perubahan temperatur air laut 

Meningkatnya temperatur air laut menyebabkan laju korosi logam meningkat pula. 

3. Kandungan oksigen terlarut 

Adanya perbedaan kadungan oksigen dalam air laut dapat menyebabkan terjadinya 

korosi lokal pada logam. 

4. Keasaman (pH) air laut 

Air laut umumnya memiliki pH > 8 pada permukaan. Pada pH ini dapat 

menyebabkan terjadi korosi pada logam dalam air laut. 

5. Organisme biologi 

Air laut merupakan media aktif bagi sejumlah mikroorganisme. Mikroorganisme 

ini bersama-sama dengan permukaan logam dalam air laut akan menyebabkan 

terjadinya korosi merata atau lokal (Jones, 1992). 

 

 

C. Elektrolit 

Air adalah pelarut (solven) yang baik untuk senyawa ion. Larutan air mempunyai 

sifat-sifat yang khas, salah satunya dapat menghantarkan arus listrik. Namun, 

apabila elektrode dicelupkan ke dalam air murni dan terhubung dengan sumber 

listrik dan bola lampu, maka bola lampu tidak akan menyala karena air murni adalah 

konduktor listrik yang sangat buruk.  

Akan tetapi, apabila suatu senyawa ion yang larut seperti NaCl ditambahkan pada 

air tersebut maka bola lampu dapat menyala dengan terang. Senyawa NaCl tersebut 

membuat larutan menjadi konduktor listrik yang disebut elektrolit. Keterangan 

tentang elektrolit ini pertama kali diberikan oleh Svante Arrhenius, seorang ahli 
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kimia dari Swedia (Brady, 1999). Menurut Arrhenius larutan elektrolit dalam air 

terdisosiasi ke dalam partikel- partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang 

disebut ion (ion positif dan ion negatif). Jumlah muatan ion positif akan sama 

dengan jumlah muatan ion negatif, sehingga muatan ion-ion dalam larutan menjadi 

netral. Ion-ion inilah yang bertugas mengahantarkan arus listrik.  

Larutan elektrolit dikelompokkan menjadi elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non 

elektrolit. Kekuatan suatu elektrolit ditandai dengan suatu besaran yang disebut 

derajat ionisasi (α), elektrolit kuat memiliki harga α=1, karena semua zat yang 

dilarutkan terurai menjadi ion, elektrolit lemah memiliki harga α<1, karena hanya 

sebagian yang terurai menjadi ion sedangkan non elektrolit memiliki harga α=0, 

karena tidak ada yang terurai menjadi ion (Chang, 2003). 

 

 

D. Elektrokimia 

Elektrokimia adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara 

reaksi kimia dengan energi listrik yang terjadi pada permukaan penghantar listrik 

(elektrode) dan penghantar ion (elektrolit). Proses elektrokimia adalah proses yang 

mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik atau mengubah energi listrik menjadi 

reaksi kimia. Reaksi yang terjadi pada elektrokimia adalah reaksi reduksi dan 

oksidasi (redoks). Reaksi oksidasi adalah reaksi yang menghasilkan kenaikan 

bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang menghasilkan 

penurunan bilangan oksidasi. Prinsip dasar dari elektrokimia ialah adanya transfer 

elektron antara permukaan elektrode dengan molekul di dalam larutan elektrolit. 

Semua proses elektrokimia terjadi di dalam sel elektrokimia (Petrucci, 1999). 
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Pemanfaatan sel elektrokimia utamanya untuk menghasilkan teknologi terbarukan. 

Terapan sel elektrokimia, yaitu sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis 

(Harahap, 2016). 

1. Sel Volta 

Sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik akibat 

terjadinya reaksi redoks secara spontan. Pada sel volta elektrode kutub negatif 

disebut anode, sedangkan untuk kutub positif adalah katode. Arus listrik yang 

dihasilkan pada sel volta disebabkan adanya beda potensial antara kedua elektrode. 

Syarat utama sel volta, yaitu adanya elektrode (anode dan katode) dan larutan 

elektrolit. Contoh sel volta adalah anode dan katode dicelupkan ke dalam larutan 

elektrolit yang terhubung oleh jembatan garam. Jembatan garam berfungsi sebagai 

pemberi suasana netral dari larutan yang menghasilkan listrik (Bird, 1993). Gambar 

2.1 di bawah ini merupakan gambar proses sederhana sel volta. 

 

 

Gambar 2. 1. Proses sederhana sel volta. 

 

2. Sel Elektrolisis 

Sel elektrolisis merupakan alat tempat berlangsungnya elektrolisis. Elektrolisis 

merupakan peristiwa terurainya larutan elektrolit oleh arus listrik searah. Berbeda 

dengan sel volta, pada sel elektrolisis energi listrik digunakan untuk 
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berlangsungnya reaksi kimia. Pada sel elektrolisis reaksi redoks terjadi tidak 

spontan dan reaksi memerlukan tambahan energi. Secara sederhana elektrolisis 

dapat dilihat pada Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2. Proses sederhana sel elektrolisis. 

Mengalirnya arus listrik searah, menyebabkan ion-ion dalam larutan bergerak 

menuju ke arah elektrode yang muatannya berlawanan. Ion-ion positif (kation) 

menuju ke elektrode negatif (katode) dan selanjutnya mengalami reaksi reduksi, 

sebaliknya ion-ion negatif (anion) menuju ke elektrode positif (anode), yang akan 

mengalami reaksi oksidasi. Penggunaan jenis elektrode sangat menentukan reaksi 

yang terjadi pada sel elektrolisis dioksidasi (Dogra, 1990). 

 

 

E. Elektrode 

Elektrode adalah suatu konduktor yang dapat dilalui arus listrik dari satu media ke 

media yang lain. Elektrode biasanya terbuat dari logam, seperti tembaga, perak, 

timah, atau seng, tetapi terdapat juga elektrode yang terbuat dari bahan konduktor 

listrik non-logam, seperti grafit. Elektrode dapat digunakan dalam baterai, alat 

medik, dan industri untuk proses yang melibatkan elektrolisis (Chang, 2003). 
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Dalam kasus arus searah (DC), elektrode itu berpasangan yang dikenal sebagai 

anode dan katode. Pada baterai atau sumber DC lainnya, anode didefinisikan 

sebagai elektrode ketika elektron datang dari sel elektrokimia terjadi oksidasi, 

sedangkan katode didefinisikan sebagai elektrode ketika elektron memasuki sel 

elektrokimia terjadi reduksi. Setiap elektrode dapat menjadi suatu anode atau 

katode tergantung dari tegangan listrik yang diberikan terhadap sel elektrokimia 

tersebut. Elektrode bipolar adalah elektrode yang berfungsi sebagai anode dari 

suatu sel elektrokimia dan katode bagi sel elektrokimia lainnya (Achmad, 1992). 

Umumnya elektrode dibedakan menjadi dua, yaitu. 

1. Anode 

 Pada sel galvani, anode adalah tempat terjadinya oksidasi dan bermuatan negatif 

karena terjadi reaksi kimia yang spontan dan elektron akan dilepaskan oleh 

elektrode. Pada sel elektrolisis, sumber eksternal tegangan didapat dari luar, 

sehingga anode bermuatan positif apabila dihubungkan dengan katode. Ion-ion 

bermuatan negatif akan mengalir pada anode untuk dioksidasi (Dogra, 1990).  

2. Katode 

Katode merupakan elektrode tempat terjadinya reduksi berbagai zat kimia. Katode 

bermuatan positif bila dihubungkan dengan anode yang terjadi pada sel galvani. Ion 

bermuatan positif mengalir ke elektrode untuk direduksi oleh elektron-elektron 

yang datang dari anode. Pada sel elektrolisis, katode adalah elektrode yang 

bermuatan negatif (anion). Ion-ion bermuatan positif (kation) mengalir ke elektrode 

untuk direduksi, dengan demikian pada sel elektrolisis elektron bergerak dari anode 

ke katode (Bird, 1993). 
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F. Beda Potensial 

Arus listrik yang terjadi pada sel volta disebabkan elektron mengalir dari elektrode 

negatif ke elektrode positif. Hal ini disebabkan karena perbedaan potensial antara 

kedua elektrode, misalnya kita mengukur perbedaan potensial (∆V) antara dua 

elektrode 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 elektrode dan konsentrasi 

serta temperatur larutan elektrolit (Anderson, dkk., 2010).  

Larutan ion mengalir melalui sepasang elektrode, elektrode positif akan menarik 

ion negatif dan elektrode negatif akan menarik ion positif. Bahan elektrode yang 

ideal adalah yang memiliki konduktivitas yang tinggi, luas permukaan spesifik 

yaitu luas permukaan per unit berat sebesar mungkin untuk penyerapan. Ketika dua 

buah konduktor seperti Ag-Zn dan 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 (voltaic cell). Mengingat di kedua 

ujung konduktor terjadi reaksi redoks terus menerus, maka terjadi pertukaran 

pembawa muatan dari elektrode ke larutan elektrolit, maupun sebaliknya yaitu dari 

larutan elektrolit ke elektrode, yang menyebabkan aliran pembawa muatan (arus 

listrik) pada rangkaian tertutup pada kedua elektrode tersebut. Gaya gerak listrik 

dari sel merupakan hasil perubahan energi kimia melalui reaksi redoks. Energi 

listrik yang dihasilkan dari sel volta bergantung jenis larutan dan elektrode, baik 
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jenis material maupun modifikasi dimensi elektrode. Potensial suatu elektrode 

hanya dapat dinyatakan terhadap potensial elektrode pasangannya, untuk 

membandingkan besar elektrode dari berbagai jenis logam digunakan potensial 

standar hidrogen. Potensial standar Hidrogen adalah seperti yang diperlihatkan 

pada persamaan 2.1.  

2H-(aq) + 2e  → H2 (g)               Eo = 0 V 2.1  

Hasil pengukuran potensial elektrode berbagai logam terhadap hidrogen (H2) dapat 

dilihat pada Tabel 2.2.  

Tabel 2.2. Nilai potensial deret Volta (Silberberg, 2000). 
Reaksi Reduksi Logam Eo (volt) 

Li+ + e- Li -3.04 

K+ + e- K -2.92 

Ba2 + 2e- Ba -2.90 

Ca2+ + 2e- Ca -2.87 

Na+ + e- Na -2.71 

Mg2+ + 2e- Mg -2.37 

Al3+ + 3e- Al -1.66 

Mn2+ + 2e- Mn -1.18 

2H2O + 2e- H2+2OH- -0.83 

Zn2+ + 2e- Zn -0.76 

Cr3+ + 3e- Cr -0.71 

Fe2+ + 2e- Fe -0.44 

Cd2+ + 2e- Cd -0.40 

Co2+ + 2e- Co -0.28 

Ni2+ + 2e- Ni -0.25 

Sn2+ + 2e- Sn -0.14 

Pb2+ + 2e- Pb -0.13 

2H+ + 2e- H2 0.00 

Sb2+ + 2e- Sb +0.13 

Bi3+ + 3e- Bi +0.30 

Cu2+ + 2e- Cu +0.34  

Ag+ + e- Ag +0.80 

Pt2+ + 2e- Pt +1.20 

Au3+ + 3e- Au +1.50 

 

Potensial sel atau voltase sel yang dihasilkan sel volta merupakan jumlah dari 

potensial standar katode dan potensial standar anode (Keenan dkk., 1984).  

Eo
sel = Eo 

reduksi + Eo
 oksidasi (2.2) 
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Contoh perhitungan potensial sel yang dihasilkan sel volta pada penelitian ini 

sebagai berikut. 

Katode  : 2Ag+ + 2e → 2Ag  Eo= +0,8 V 

Anode  : Zn → Zn2+ + 2e  Eo = +0,76 V + 

Reaksi redoks : 2Ag+ + Zn → 2Ag + Zn2+  Eo
sel = +1,56 V  

Katode  : Cu2+ + 2e → Cu  Eo = +0,34 V 

Anode  : Zn → Zn2+ + 2e  Eo = +0,76 V + 

Reaksi redoks : Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+   Eo
sel = +1,10 V  

 

 

G. Karakteristik Logam Perak (Ag)   

Perak adalah unsur logam dengan nomor atom 47 yang memiliki lambang Ag. 

Perak murni termasuk logam transisi yang lunak, berwarna putih, dan berkilau. 

Perak murni memiliki nilai konduktivitas listrik, konduktivitas termal dan 

refleksivitas tertinggi diantara semua logam, serta nilai resistansinya yang sangat 

kecil. Nilai konduktivitas listrik dan termal dari logam perak mencapai 6.3×107 

S.m-1 dan 429 Wm-1.K-1. Perak memiliki nilai densitas sebesar 10,49 gr/cm3. Perak 

murni bersifat stabil di udara murni dan air, tetapi dapat ternoda ketika terkena 

ozon, hidrogen sulfida, atau udara yang mengandung sulfur. Perak banyak 

digunakan untuk perhiasan, koin, alat fotografi, alat-alat kesehatan, dan baterai. 

Reaksi perak dengan unsur lainnya juga banyak dimanfaatkan, seperti perak iodida 

digunakan dalam penyemaian awan untuk menghasilkan hujan dan perak klorida 

memiliki sifat optik yang menarik karena dapat dibuat transparan (Hammond, 

2004). 
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H. Karakteristik Logam Tembaga (Cu) 

Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang 

Cu, berasal dari bahasa latin cuprum dan nomor atom 29. Bernomor massa 63,54 

dan merupakan unsur logam dengan warna kemerahan. Tembaga mempunyai nilai 

densitas sebesar 8,95 gr/cm3. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang 

baik. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak dengan permukaan berwarna jingga 

kemerahan. Tembaga mempunyai konduktivitas elektrik yang tinggi kedua setelah 

perak diantara semua logam-logam tulen dalam suhu bilik, namun apabila 

dioksidakan tembaga adalah besi lemah. 

Tembaga memiliki ciri warna kemerahan, hal itu disebabkan struktur jalurnya  

memantulkan cahaya merah dan jingga serta menyerap frekuensi-frekuensi lain 

dalam spektrum tampak. Tembaga sangat langka dan jarang diperoleh dalam bentuk 

murni. Logam ini termasuk logam berat non ferro yaitu logam dan paduan yang 

tidak mengandung Fe dan C sebagai unsur dasar serta memiliki sifat penghantar 

listrik dan panas yang tinggi, keuletan yang tinggi dan sifat tahanan korosi yang 

baik. Produksi tembaga sebagian besar digunakan sebagai kawat atau bahan untuk 

menukar panas dalam memanfaatkan hantaran listrik. Biasanya digunakan dalam 

bentuk paduan, karena dapat dengan mudah membentuk paduan dengan logam-

logam lain diantaranya dengan logam Pb dan logam Sn (Milanino dkk., 1989). 

Namun demikian, tembaga memiliki kekurangan yaitu dapat terkorosi bila bereaksi 

dengan ion klorida (Cl-) membentuk CuCl2. Korosi yang dihasilkan berupa lapisan 

berw arna hijau kehitaman. Menurut Arjmand dan Adriaens (2012) mekanisme 
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korosi tembaga disebabkan oleh adanya ion klorida yang berdasarkan pada reaksi 

berikut. 

2Cu+ 2Cl   CuCl + e    (2.3) 

Cu  Cu + e   (2.4) 

2Cu+ 2Cl    CuCl + e     

Cu+ Cl    CuCl + e   (2.5) 

2Cu+ 2Cl   CuCl + e     

Persamaan di atas menunjukkan reaksi Cu dengan Cl-. Persamaan 2.3 dan 2.4 

menunjukkan pembentukkan langsung tembaga (II) klorida dari tembaga, 

sedangkan persamaan reaksi 2.5 menunjukkan tahapan tembaga menjadi tembaga 

(I) klorida.  

 

 

I. Karakteristik Logam Seng (Zn) 

Seng dengan nama kimia Zink dilambangkan dengan Zn mempunyai nomor atom 

30 dan memiliki berat atom 65,39. Logam ini cukup mudah ditempa dan liat pada 

110-150 ⁰C. Seng (Zn) melebur pada 410 ⁰C dan mendidih pada 906 ⁰C. Seng 

mempunyai nilai densitas sebesar 7,14 gr/cm3. Seng dalam  pemanasan tinggi akan 

menimbulkan endapan seperti pasir. Beberapa unsur kimia seng mirip dengan 

magnesium, hal ini dikarenakan ion kedua unsur ini berukuran hampir sama. Selain 

itu, keduanya juga memiliki keadaan oksidasi +2.  

Pelapisan seng pada baja untuk mencegah perkaratan merupakan aplikasi utama 

seng, aplikasi lainnya meliputi penggunaannya pada baterai. Seng adalah logam 
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yang memilki karakteristik cukup reaktif, berwarna putih kebiruan, pudar bila 

terkena uap udara dan terbakar bila terkena udara dengan api hijau terang. Seng 

dapat bereaksi dengan asam, basa, dan senyawa non logam. Seng di alam tidak 

berada dalam keadaan bebas, tetapi dalam bentuk terikat dengan unsur lain berupa 

mineral. Mineral yang mengandung seng di alam bebas antara lain kalamin, 

franklinit, smitkosonit, willenit dan zinkit (Sugiyarto dan Retno, 2010). 

 

 

J. Korosi 

Korosi berasal dari bahasa latin “corrodere” yang artinya perusakan logam atau 

berkarat. Definisi korosi adalah proses degradasi atau deteorisasi atau pula 

perusakan material yang terjadi disebabkan oleh lingkungan sekelilingnya. 

Beberapa pakar berpendapat bahwa korosi hanya berlaku pada logam saja, tetapi 

ada juga yang mendefinisikan istilah korosi berlaku untuk material non logam, 

seperti keramik, plastik, karet. Sebagai contoh rusaknya cat karet karena sinar 

matahari atau terkena bahan kimia, mencairnya lapisan tungku pembuatan baja, 

serangan logam yang solid oleh logam yang cair (liquid metal corrosion).  

Berdasarkan proses elektrokimia, proses korosi pada logam disebabkan karena 

logam mempunyai komposisi kimia yang tidak homogen. Akibatnya muncul 

perbedaan potensial yang dapat menimbulkan korosi galvanik bila ada elektrolit 

(uap air dan udara). Bagian yang memiliki potensial lebih rendah akan menjadi 

anode, sedangkan yang memiliki potensial lebih tinggi akan menjadi katode 

(Amanto dan Daryanto, 1999). Terdapat 4 komponen penting yang dapat 

menyebabkan suatu sistem mengalami korosi, yaitu. 
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1. Anode 

Anode merupakan bagian dari material yang mengalami korosi karena terjadi reaksi 

oksidasi yang melepaskan elektron-elektron dari atom logamnya menjadi ion 

logamnya. Pada saat ion-ion tersebut tetap tinggal dalam larutan maka akan 

bereaksi dengan komponen-komponen lain, misalnya karbonat atau sulfat dan 

menghasilkan produk yang tidak larut. Pada saat produk tidak larut tersebut 

terbentuk maka dapat menghalangi pelarutan logam atau proses korosi berada pada 

tahap passivasi. 

2. Katode 

Katode merupakan bagian yang biasanya tidak mengalami korosi. Reaksi katode 

bergantung pada pH larutan, yaitu pada 

a. pH < 7 reaksi yang terjadi adalah 

H+ + e → H(atom) 

2H → H2(gas) 

b. pH > 7 reaksi yang terjadi adalah 

2H2O + O2 + 4e → 4OH- 

3. Elektrolit 

Elektrolit adalah cairan yang memiliki konduktivitas atau dapat menjadi media 

penghantar pembawa muatan. Air laut termasuk elektrolit yang memiliki 

konduktivitas sebesar 5300 mS.m-1.  

4. Ada hubungan listrik 

Adanya yang menghubungkan anode dan katode (Rahmawati, 2013). 

Korosi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu korosi merata (uniform 

or general attack), korosi galvanik (galvanic corrosion or two metal corrosion), 
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korosi celah (Crevice Corrosion), korosi sumur (pitting corrosion), korosi antar 

batas butir (Intergranular Corosion), selective leaching or parting, korosi erosi 

(erosion corrosion), dan korosi tegangan (stress corrosion).  

Korosi yang dapat mempengaruhi ketahanan elektrode pada penelitian ini adalah  

korosi galvanik. Korosi galvanik merupakan korosi yang terjadi diantara dua 

elektrode yang memiliki beda potensial ketika keduanya dicelupkan ke dalam 

larutan korosif. Saat logam tersebut berkontak, dengan adanya perbedaan potensial 

akan menghasilkan aliran elektron. Elektron mengalir dari logam yang kurang 

mulia (anodik) menuju ke logam yang lebih mulia (katodik). Akibatnya logam yang 

kurang mulia berubah menjadi ion-ion positif karena kehilangan elektron. Ion-ion 

positif bereaksi dengan ionion negatif yang berada di dalam elektrolit. Peristiwa 

tersebut menyebabkan permukaan anode kehilangan muatan. Korosi akan 

menyerang logam yang ketahanan korosinya lebih rendah sedangkan serangan pada 

logam yang lebih tahan korosi akan lebih sedikit. Logam yang terserang korosi akan 

menjadi anode dan logam yang lebih tahan terhadap serangan korosi akan menjadi 

katode. Biasanya logam yang katodik akan terserang sedikit bahkan tidak terjadi 

korosi ketika kedua logam tersebut disambungkan (Fontana, 1987).  

Laju korosi suatu logam dapat dihitung dengan metode kehilangan massa dengan 

rumus (Jones, 1992):  

K m   
r =

ρ A T 
    (2.6) 

dengan: r = Laju korosi (mm/year);  

K = Konstanta (8,76 x 104);  

m = m0 – m1 = massa awal – massa akhir (gr);  
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ρ  = Densitas (gr/cm3);  

A = Luas permukaan (cm2);  

T = Waktu (jam). 

Berdasarkan penjelasan di atas korosi tidak dapat dihindari, tetapi dapat dihambat 

dengan aplikasi prinsip-prinsip elektrokimia, seperti tumbal anode, proteksi 

katodik, proeksi anodik, pelapisan, dan penggunaan inhibitor (Rahmawati, 2013). 

Pada penelitian ini dilakukan pelapisan logam Ag pada Cu dengan metode 

elektroplating untuk mengatasi adanya masalah korosi pada logam Cu pada 

penelitian sebelumnya. 

 

 

K. Penyepuhan (Elektroplating) 

Elektroplating merupakan salah satu aplikasi dari sel elektrolisis. Proses 

elektroplating atau elektrodeposisi atau juga dikenal dengan penyepuhan adalah 

proses terjadinya reaksi reduksi ion logam terlarut di dalam elektrolit pada 

permukaan elektrode (katode), sehingga logam tersebut mengendap di 

permukaannya. Sistem elektroplating terdiri dari catu daya, larutan elektrolit, 

katode, anode, dan jika diperlukan ada tambahan elektrode referensi. Supaya reaksi 

berjalan, elektrode dihubungkan ke catu daya (power supply) kemudian 

dimasukkan ke dalam elektrolit di dalam reaktor atau sel elektrokimia, seperti pada 

Gambar 2.3. Elektrode referensi digunakan untuk mengukur potensial elektrode 

(Paunovic dan Schlesinger, 1998).  
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Gambar 2.3. Rangkaian standar sistem elektropating 

(Widayatno dan Roy, 2011). 

Reaksi reduksi pada permukaan katode dapat berlangsung karena pergeseran 

potensial elektrode dari kondisi setimbangnya yang disebabkan oleh dorongan 

potensial listrik (potential driving force) dari catu daya. Perbedaan potensial ini 

disebut overpotential (η). Pada saat elektrode disambungkan ke catu daya, arus 

listrik akan mengalir dari katode ke anode. Kemudian, reaksi reduksi akan terjadi 

pada ion-ion logam, misalnya Ln+ menjadi logam padat yang mengendap pada 

permukaan katode (Paunovic dan Schlesinger, 1998). Elektroplating sangat 

dipengaruhi oleh geometri sel elektrokimia, pH dan konduktivitas larutan elektrolit, 

konduktivitas elektrode, kinetika reaksi elektrokimia di permukaan elektrode, dan 

transfer massa ion-ion yang bereaksi (Widayatno, 2016).  

Pada penelitian ini dilakukan elektroplating Ag pada Cu agar diperoleh elektrode 

yang tahan terhadap korosi air laut. Ag  disini bertindak sebagai anode (mengalami 

reaksi oksidasi) dan Cu sebagai katode (mengalami reaksi reduksi). Reaksi yang 

terjadi pada peristiwa ini adalah. 

Cu(s) + 2Ag+
(aq) → Cu2+

(aq) + 2Ag(s) 
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Kualitas lapisan perak hasil elektroplating terlihat dari morfologi dan ketebalan 

lapisan yang seragam. Hal ini sangat dipengaruhi oleh distribusi rapat arus listrik. 

Ketebalan lapisan perak tidak akan seragam jika densitas arus tidak terdistribusi 

dengan baik. Oleh karena itu, desain suatu sistem elektroplating sangat penting 

supaya rapat arus dapat terdistribusi dengan baik, sehingga ketebalan yang seragam 

dapat dicapai. Salah satu faktor penting untuk mencapai distribusi arus yang 

seragam adalah geometri sel elektroplating, yaitu penempatan dan jarak antara 

anode dan katode (Widayatno, 2016; Widayatno dan Roy, 2014 ).  

Elektroplating logam dengan Ag termasuk pelapisan yang banyak diterapkan pada 

perhiasan-perhiasan. Hasil pelapisan Ag akan lebih baik jika sebelumnya bahan 

telah dilapisi dengan nikel (Ni) atau Cu (Riyanto, 2013). Pada tahun 2015 telah 

dilakukan penelitian yang menunjukkan jika elektroplating perak pada tembaga 

dapat melindungi tembaga dari korosi setelah diuji dalam larutan HCl 10% selama 

24 jam (Subekti, 2015). 

 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

  

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Elektronika Dasar Jurusan Fisika dan 

Laboratorium Kimia Fisik Jurusan Kimia Fakultas Matematikan dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada bulan Mei sampai September 2018. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Gunting seng digunakan untuk memotong logam Cu dan Zn. 

2. Multimeter tipe HELES UX37 digunakan untuk mengukur tegangan dan tipe 

HELES UX-838TR untuk mengukur arus yang dihasilkan. 

3. Timbangan digital TL-series dengan ketelitian 0,001 gram digunakan untuk 

menimbang massa elektrode sebelum dan sesudah pengambilan data. 

4. Lux meter tipe LX-103 digunakan untuk mengukur intensitas cahaya lampu. 

5. Stopwatch digunakan untuk pencatatan waktu elektroplating, pengisian dan 

pengosongan air laut, serta pengambilan data. 

6. Sakelar digunakan untuk memutus atau menghubungan arus listrik. 
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7. Gelas baker 500 ml digunakan untuk mengukur volume air laut dan sebagai 

tempat elektroplating. 

8. Power supply digunakan sebagai sumber tegangan saat elektroplating.  

9. Tempat filter air digunakan sebagai tempat terjadinya proses filtering. 

10. Galon digunakan untuk tempat penampungan air laut sementara. 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Air laut digunakan sebagai larutan elektrolit. 

2. Kayu digunakan untuk membuat kotak tempat meletakkan sel-sel volta. 

3. Gelas plastik digunakan untuk membuat sel volta air laut. 

4. Cu dan Cu(Ag) berukuran 7x4x0,005 cm masing-masing sebanyak 20 buah 

digunakan sebagai katode. 

5. Zn berukuran 7x4x0,002 cm sebanyak 40 buah digunakan sebagai anode. 

6. Kabel penghubung digunakan untuk menghubungkan elektrode antar sel. 

7. Lampu LED DC 3 watt 12 volt digunakan untuk menguji keluaran yang 

dihasilkan. 

8. Filter air digunakan untuk memfilter air laut. 

9. Larutan sepuh perak (AgNO3) 0,02 M digunakan sebagai larutan elektrolit pada 

proses elektroplating. 

10. Aquades digunakan untuk mengencerkan larutan sepuh. 

11. Larutan HNO3 1 % digunakan untuk membersihkan logam Cu sebelum 

dielektroplating. 

12. Etanol 96 % digunakan untuk membersihkan logam Cu setelah dibersihkan 

dengan larutan HNO3 1 %. 
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C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap perancangan dan pembuatan 

sistem, proses elektroplating Ag pada Cu, serta pengujian alat dan pengambilan 

data. Secara umum prosedur penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1.  

Tidak

Persiapan Alat dan 

bahan

Realisasi sistem

Menimbang masing-masing massa elektrode sebelum digunakan

Memasang elektrode dan mengisi elektrolit yang telah difilter 

ke setiap sel pada alat

Mengganti pasangan elektrode yang digunakan

Melakukan pengosongan lalu pengisian elekrolit kembali setiap 24 jam sekali

Perancangan dan 

pembuatan desain sistem

Pengujian sistem

Memfilter air laut

Melakukan hal yang sama dari memasang elektrode 

sampai dengan pengambilan data

Melakukan perhitungan dan analisis data

Pembuatan laporan

Selesai

Mulai

Berhasil atau tidak?

Melakukan pengambilan data  setiap 1 jam 

sekali selama 72 jam dengan 5 kali pengulangan 

setiap pengambilan data

Studi literatur

Memotong elektrode menjadi ukuran 4x7 cm masing-masing 40 buah

Melakukan Elektroplating Ag pada Cu sebanyak 20 buah

Berhasil

 

Gambar 3.1. Diagram alir penelitian. 
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1. Perancangan dan pembuatan sistem 

Pada tahap pertama dilakukan perancangan dan pembuatan sistem sel volta yang 

tersusun dari 20 sel dalam wadah tertutup. Setiap sel berisi sepasang elektrode 

(Cu(Ag)-Zn dan Cu-Zn). Bagian elektrode setinggi 1 cm tidak tercelup air laut, 

tujuannya untuk dipasang penjepit buaya. Kemudian elektrode antarsel 

dihubungkan secara seri dengan kabel penghubung. Elektrolit yang digunakan pada 

sel volta ini adalah air laut. Air laut yang digunakan diambil dari pantai Klara, 

Pesawaran dengan jarak kurang lebih 20 m dari tepi pantai dalam keadaan cuaca 

yang cukup cerah. Air laut tersebut difilter sebanyak 3 kali menggunakan filter air 

untuk menyaring kotoran atau organisme yang terkandung dalam air laut. Setiap sel 

diisi dengan air laut yang telah difilter tersebut sebanyak 200 ml. Air laut diganti 

setiap 24 jam sekali. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh penggantian air laut 

pada sistem sel volta. Desain sistem sel volta dan sistem filtering pada penelitian 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.2. Desain sistem sel volta air laut. 
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Gambar 3.3. Desain sistem filtering air laut. 

2. Proses elektroplating Ag pada Cu  

Pada tahap kedua dilakukan proses elektroplating Ag pada Cu dengan larutan sepuh 

perak (AgNO3) 0,02 M sebanyak 300 ml sebagai larutan elektrolitnya. Logam Cu 

sebagai katode dan batang karbon sebagai anode. Sebelum dilakukan 

elektroplating, permukaan logam Cu dibersihkan dengan larutan HNO3 1 % untuk 

mengurangi kandungan lemak yang menempel pada Cu. Kemudian permukaan 

logam Cu tersebut dibersihkan kembali dengan etanol 96 % untuk menghilangkan 

kandungan HNO3 yang menempel pada Cu. Selanjutnya, elektroplating dilakukan 

dengan tegangan sebesar 2 volt selama 5 menit. Elektroplating Ag pada Cu dapat 

ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4. Elektroplating Ag pada Cu. 
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Keterangan: 1. Batang karbon sebagai logam inert untuk anode;  

2. Larutan AgNO3 0,02 M;  

3. Power supply; 

4. Logam Cu sebagai katode. 

3. Pengujian sistem dan pengambilan data  

Pada tahap ini, dilakukan pengujian sistem dan pengambilan data. Data pengamatan 

yang diambil, yaitu massa masing-masing elektrode (Cu(Ag) dan Cu) sebelum dan 

sesudah digunakan, tegangan saat beban dilepas (Vbl), tegangan saat beban 

dipasang (Vb), arus (I), dan intensitas cahaya. Massa elektrode sebelum dan setelah 

digunakan diukur dengan timbangan digital TL-series (0,001 gr), tegangan dan arus 

diukur dengan multimeter, serta intensitas cahaya lampu diukur dengan lux meter. 

Lampu yang digunakan diletakkan dalam tempat tertutup untuk mengurangi 

gangguan cahaya luar saat pengambilan data. Pada sistem ini digunakan rangkaian 

sederhana untuk mengukur nilai karakteristik elektrik yang dihasilkan seperti pada 

Gambar 3.5 sampai dengan Gambar 3.8. 

 
(a) (b) 

Gambar 3.5. Rangkaian untuk mengukur nilai (a) Vbl dan (b) Vb. 

 

Gambar 3.6. Rangkaian untuk mengukur nilai I. 



33 
 

  
 

 

Gambar 3.7. Rangkaian untuk mengukur nilai intensitas cahaya. 

 

Gambar 3.8. Rangkaian pengukuran secara keseluruhan. 

Data pengamatan massa elektrode diambil sebelum dan setelah digunakan selama 

72 jam, sedangkan nilai karakteristik elektrik diambil setiap 1 jam sekali selama 72 

jam dengan 5 kali pengulangan setiap pengambilan data. Setelah itu, dilakukan 

perhitungan untuk menghitung laju korosi elektrode (persamaan 2.6), hambatan 

dalam (Rin) (persamaan 3.1), dan daya (P) (persamaan 3.2).  

V V
Tb bRin I


  (3.1) 

bP V xI   (3.2) 

dengan: Rin = hambatan dalam (kΩ); Vbl = Tegangan tanpa beban (V);   

  Vb = Tegangan dengan beban (V); I = Arus (A); dan  

P = Daya (Watt). 



34 
 

  
 

Rancangan data pengamatan dan hasil perhitungan dari penelitian ini, ditunjukkan 

pada Tabel 3.1 sampai dengan Tabel 3.4. 

Tabel 3.1. Data pengamatan massa elektrode sebelum dan setelah digunakan. 

No 

Massa elektrode sebelum 

digunakan (gr) 

Massa elektrode setelah 

digunakan (gr) 

mCu(Ag) mCu mZn mCu(Ag) mCu MZn 

1       

2       

....       

20       

 

Tabel 3.2. Data pengamatan karakteristik elektrik air laut. 

No 
Waktu 

(Jam) 

Vbl 

(V) 

Vb 

(V) 

I 

(mA) 

Intensitas 

Cahaya (Lux) 

1      

2      

...      

72      

 

Tabel 3.3. Hasil perhitungan laju korosi elektrode. 

 

 

Tabel 3.4. Hasil perhitungan karakteristik elektrik air laut. 

No 
Waktu 

(Jam) 

Rin 

(Ω) 

P 

(mW) 

1    

2    

...    

72    

 

Pada penelitian ini juga dilakukan analisis dari data pengamatan dan hasil 

perhitungan yang telah diperoleh. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui 

No 
Laju korosi (mm/year) 

Cu(Ag) Cu Zn 

1    

2    

...    

20    



35 
 

  
 

hubungan antara tegangan, arus, intensitas cahaya, dan daya terhadap waktu (jam). 

Rancangan analisis data dapat dilihat pada Gambar 3.8 dan Gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9. Hubungan antara karakteristik elektrik air laut terhadap waktu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini maka dapat disimpulkan 

bahwa.  

1. Elektroplating Ag pada Cu mampu menghasilkan katode Cu(Ag) yang  lebih 

tahan terhadap korosi dari air laut dengan laju korosi 5 kali lebih rendah 

dibandingkan Cu.  

2. Pasangan elektrode Cu(Ag)-Zn menghasilkan nilai karakteristik elektrik yang 

lebih besar dan stabil dibandingkan Cu-Zn. 

 

 

B. Saran 

Saran dari penelitian yang dapat dilakukan untuk perkembangan riset selanjutnya 

sebagai berikut. 

1. Melakukan variasi ketebalan elektroplating Ag pada Cu untuk menemukan laju 

korosi yang paling minimum dan nilai karakteristik yang maksimum. 

2. Membuat sistem intrumentasi pengukuran karakteristik elektrik secara 

realtime. 
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