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ABSTRAK

IMPLEMENTASI JOULE THIEF TOROIDA PADA SEL VOLTA
Cu(Ag)Zn DENGAN ELEKTROLIT AIR LAUT SEBAGAI SUMBER

PENERANGAN PADA MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU
TERPENCIL

Oleh

BELA WICAKSANA

Pasangan tembaga-seng (Cu-Zn) merupakan pasangan elektroda yang sering
digunakan pada sel volta air laut sebagai sumber energi listrik terbarukan. namun,
katoda Cu mengalami korosi ketika bereaksi dengan air laut. Oleh karena itu,
penelitian ini dilakukan dengan elektroplating Ag pada Cu, namun karena
rendahnya intensitas cahaya yang dihasilkan maka pada penelitian ini digunakan
joule thief untuk menaikkan besar energi yang ada dalam keluaran sel volta. Pada
sistem sel volta ini tersusun dari 20 sel dengan elektrolit air laut serta pasangan
elektroda Cu(Ag)-Zn. Elektroda antar sel dihubungkan secara seri dengan kabel
penghubung dan air laut diganti setiap 24 jam sekali. Pada sistem ini dilakukan
pengukuran karakteristik elektrik (tegangan dengan beban, tegangan tanpa beban,
arus, dan intensitas cahaya) selama 72 jam dengan menggunakan joule thief dan
pengukuran tanpa menggunakan joule thief. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sel volta yang menggunakan rangkaian joule thief dengan tujuan menaikkan arus
menghasilkan intensitas cahaya 3 kali lebih besar dibandingkan tanpa penggunaan
rangkaian joule thief.

Kata kunci : air laut, Cu(Ag)-Zn, elektroplating, joule thief , sel volta.



ii

ABSTRACT

IMPLEMENTASI OF JOULE THIEF TOROID ON Cu(Ag)Zn VOLTAIC
CELLS WITH SEA WATER ELECTROLYTES AS A SOURCE OF

LIGHTING IN COASTAL COMMUNITIES AND REMOTE ISLANDS

By

BELA WICAKSANA

Copper-zinc pair (Cu-Zn) is a pair of electrodes that are often used in sea water
voltaic cells as a source of renewable electrical energy. however, the Cu cathode
experiences corrosion when reacting with seawater. Therefore, this research was
carried out by electroplating Ag on Cu, but due to the low intensity of the light
produced, this study used joule thief to increase the amount of energy present in
the output of voltaic cells. In this voltaic cell system is composed of 20 cells with
sea water electrolytes and Cu (Ag) -Zn electrode pairs. Inter-cell electrodes are
connected in series with connecting cables and sea water is replaced every 24
hours. In this system measurements of electrical characteristics (voltage with load,
no-load voltage, current, and light intensity) for 72 hours using joule thief and
measurements without using joule thief. The results showed that voltaic cells that
use joule thief circuits with the aim of increasing the current produce light
intensity 3 times greater than without the use of joule thief circuits.

Keywords : Cu(Ag)-Zn, electroplating, joule thief, voltaic cell, sea water.

.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan listrik untuk masyarakat Indonesia mengakibatkan

kurangnya ketersediaan pasokan sumber listrik, terlebih untuk masyarakat pesisir

dan terpencil yang masih sulit untuk diakses. Indonesia memiliki enam sumber

Energi Baru Terbaharukan (EBT), yaitu sumber energi yang berasal dari surya,

angin, panas bumi, bioenergi, serta air dan arus laut. Pada masyarakat pesisir dan

terpencil dapat menggunakan sumber energi air laut untuk menghasilkan energi

listrik. 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 elektroda (anoda dan

katoda) dan larutan elektrolit (Bird, 1993). Air laut merupakan suatu larutan
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elektrolit yang memiliki kandungan garam natrium klorida (NaCl) yang sangat

tinggi. NaCl ialah suatu garam yang dapat terionisasi secara sempurna menjadi

ion Na+ dan Cl-. Karena adanya ion bebas tersebut maka menyebabkan air laut

dapat menghantarkan arus listrik (Kuwahara, 2001).

Salah satu metode mengubah air laut menjadi listrik adalah elektrokimia.

Penelitian tentang kelistrikan elektrokimia merupakan pengembangan hasil

penelitian Alexander Volta. Volta memperlihatkan bahwa jika dua buah elektroda

dengan beda potensial dimasukan ke dalam larutan elektrolit larutan asam atau

garam maka akan dihasilkan energi listrik, karena elektron yang berada pada

permukaan anoda akan terlepas dan dibawa oleh ion elektrolit menuju elektroda

positif (katoda). Namun permasalahan yang dihadapi yaitu elektroda logam yang

digunakan akan mengalami korosi yang dapat menyebabkan penurunan mutu dari

logam tersebut (Pauzi dkk, 2016).

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

masalah korosi adalah perak (Ag) karena memiliki sifat lebih tahan korosi dan

konduktivitas yang lebih 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 yang diuji dalam larutan HCl mampu

mengurangi laju korosi Cu besar yaitu 10 %.

Adapun permasalahan lain pada listrik yaitu rendahnya daya penerangan yang

dihasilkan, maka untuk memperkuatnya dengan menggunakan Joule thief toroida.
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Pada penelitian sebelumnya dilakukan dengan menggunakan teknis medan

elektromagnetik arus transien pada sebuah coil dengan menggunakan sirkuit

MOSFET sebagai saklar untuk meregenerasi  tegangan dan arus listrik dalam

satuan waktu kemudian disalurkan pada beban light emitting diode (LED).

Dengan tegangan jepit 0.8V mampu mengaktifkan lampu LED dengan

konfigurasi rangkaian serial yang menunjukkan bahwa power transfer maksimum

dari sirkuit Joule thief efektif sebagai pemasok daya beban 60 LED (Anwar dan

Suci (2017).

Penggunaan Joule thief toroid telah banyak diteliti lebih menguntungkan.

Penggunaan DC converter mampu meningkatkan tegangan keluaran 24 – 74 kali

dalam kondisi tanpa beban. Penggunaan toroid ganda dapat menghasilkan

tegangan yang lebih besar, dan penggunaan toroid ganda dengan lilitan yang sama

menyebabkan luas permukaan lilitan semakin besar dan meningkatkan nilai

induktansi (Adi dkk, 2018). Jumlah lilitan primer dan sekunder pada toroid akan

berpengaruh terhadap arus dan tegangan yang dihasilkan (Lai dan Lee 2015).

Semakin banyak jumlah lilitan primer yang digunakan, maka arus yang dihasilkan

akan semakin besar. Sementara itu, semakin banyak jumlah lilitan sekunder akan

menyebabkan tegangan yang dihasilkan akan semakin tinggi (Budisusila dan

Arifin 2017).

Melihat potensi ini maka dirancang dengan efektif dengan implementasi Joule

thief toroida agar mampu mempertinggi daya toroida pada sel Volta Cu(Ag)-Zn

dengan elektrolit air laut sebagai sumber penerangan untuk masyarakat pesisir dan

pulau terpencil. Pada penelitian ini digunakan sistem sel Volta yang tersusun atas

20 sel dalam wadah tertutup dengan elektrolit air laut serta pasangan elektroda
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Cu(Ag)-Zn. Elektroda antar sel dihubungkan secara seri dengan kabel

penghubung. Pada sistem ini dilakukan pengukuran karakteristik elektrik

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

analisis tentang pengaruh sel volta Cu(Ag)-Zn serta karakteristik elektrik yang

dihasilkan.

1.2  Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mendesain perangkat sel Volta dengan elektroda Cu(Ag) sebagai

katoda dan Zn sebagai anoda ?

2. Bagaimana keluaran yang dihasilkan dalam implementasi Joule thief toroida

dengan daya input rendah ?

3. Bagaimana mendapatkan hubungan output sel elektrokimia Cu(Ag) dan Zn

dengan output joule thief ?

1.3  Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan adalah :

1. Elektroda yang digunakan adalah Cu(Ag)-Zn

2. Elektrolit yang digunakan adalah air laut

3. Jumlah sel Volta 20 buah

4. Volume air laut yang di gunakan untuk setiap sel Volta 300 ml

5. Joule thief toroida yang digunakan memiliki diameter 1 cm.
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1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui cara mendesain Perangkat sel Volta berbahan Cu(Ag) sebagai

katoda dan Zn sebagai anoda

2. Mengetahui keluaran yang dihasilkan dalam implementasi Joule Thief

toroida dengan daya input rendah

3. Mengetahui cara mendapatkan hubungan output sel elektrokimia Cu(Ag)

dan Zn dengan output joule thief.

1.5  Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan sumber penerangan listrik pada daya rendah

2. Untuk memberikan informasi cara desain perangkat elektrokimia berbahan

Cu(Ag) sebagai katoda dan Zn sebagai anoda

3. Untuk memberikan informasi  mengenai hubungan output sel elektrokimia

Cu(Ag) dan Zn dengan output Joule thief.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Penelitian Terkait

2.1.1. Sel Elektrokimia

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Jovizal Aristian, 2016

dengan menggunakan air laut sebagai larutan elektrolit dan Cu-Zn sebagai

elektroda. Sistem elektrik dibuat dengan membuat suatu perangkat penghasil

energi alternatif dengan bahan elektrolit yang digunakan dapat diisi ulang dengan

sistem saluran pengisian dan pengosongan elektrolit. Perangkat alat dibuat dengan

sistem tertutup yang tediri dari 40 sel, setiap sel dihubungkan secara seri.

Kerangka utama alat dibuat dengan bahan akrilik setebal 2 mm, adapun

perangkatnya diperlihatkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Desain sistem elektrik menggunakan elektroda Cu-Zn dan elektrolit
air laut (Aristian. J, 2016).

Hasil penelitian diperoleh dengan melakukan pengujian pengisian elektrolit air

laut sebanyak 3 kali selama 72 jam, kemudian diuji dengan memberikan beban

LED 1,2 watt. Hasil pengujian menunjukan bahwa semakin lama alat digunakan
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maka karakteristik elektrik yang dihasilkan semakin menurun. Tegangan

maksimum yang dihasilkan alat tanpa beban adalah sebesar 32,81  volt untuk

pengisian elektrolit pertama, 23,30 volt untuk pengisian elektrolit kedua, dan

14,60 volt untuk pengisian ketiga. Sedangkan daya listrik maksimum pada ketiga

pengisian yaitu sebesar 47,89 watt pada pengisian elektrolit pertama. Akan tetapi

pada penelitian ini timbul korosi lempengan elektroda yang kontak terhadap air

laut.

Penelitian tentang karakteristik elektrik air laut telah dilakukan oleh Hudaya,

2016. Pada penelitian ini digunakan salinitas air laut sebesar 3,5%, dengan

variasi volume air laut 30, 40, 50, 100 dan 200 ml yang diletakkan pada sel

elektrolit yang berjumlah 20 sel. Pada penelitian ini juga diberikan tiga pasangan

elektroda yaitu, C-Zn, Cu-Al, dan Cu-Zn. Metode pada penelitian ini adalah

sistem pengukuran secara langsung dengan diberi beban dan tanpa beban pada

elektroda. seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Metode pengambilan data karakteristik elektrik air laut  (Hudaya,

2016)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat diberikan beban, semakin

besar volume air laut maka tegangan, arus, dan daya yang dihasilkan akan
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semakin besar. Namun tidak terlalu berpengaruh terhadap tegangan yang

dihasilkan pada saat tanpa beban. Pasangan elektroda yang menghasilkan

tegangan terbesar ketika pengukuran tanpa beban dihasilkan oleh C-Zn sebesar

17,46 V dengan volume air laut 100 ml, sedangkan saat diberi beban pasangan

elektroda Cu-Zn menghasilkan tegangan terbesar yaitu 4,34 V, arus sebesar

0,620 mA, dan daya listrik sebesar 2,693 mW dengan volume air laut 200 ml.

Pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran lamanya energi yang dihasilkan

oleh pasangan elektroda Cu-Zn dengan volume air laut 200 ml selama 12 jam,

dengan diberikan resistor 1000 Ω dan 5 LED putih. Hasil dari pengujian ini dapat

dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Hasil Pengukuran energi listrik Cu-Zn dengan volume 200 ml
(Hudaya, 2016)

2.1.2  Elektroplating

Pada penelitian sebelumnya mengenai elektroplating dengan prinsip dari kerja

metode pelapisan ini yang mengalirkan arus DC melalui sebuah penghantar yang

dihubungkan dengan anoda dan katoda, keduanya dibenamkan ke dalam suatu

larutan elektrolit. Pada prosesnya, ion dari anoda akan terlepas dan melapisi
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katoda, sehingga lapisan luar katoda akan terlapisi dengan ion-ion anodanya

(Irwanto, 2010).

Penelitian Rizki (2019) dilakukan untuk memperoleh katoda yang lebih tahan

terhadap korosi dari air laut dengan metode elektroplating Ag pada Cu, dan

memperoleh data atau informasi mengenai pengaruh elektroplating Ag pada Cu

terhadap karakteristik elektrik yang dihasilkan. Sistem sel volta yang digunakan

berjumlah 20 sel yang disusun secara seri dalam wadah tertutup. Setiap sel berisi

sepasang elektrode CuAg-Zn dan Cu-Zn. Dalam setiap sel diisi elektrolit air laut

sebanyak 200 ml yang telah difilter sebanyak 3 kali dan  diganti setiap 24 jam

sekali, adapun sistemnya diperlihatkan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Sistem sel volta (Rizki, 2019).

Data pengamatan massa elektroda 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. Hasil yang

didapatkan pada penelitian ini yaitu elektroplating Ag pada Cu mampu

menghasilkan katoda CuAg yang lebih tahan terhadap korosi dari air laut dengan

laju korosi 5 kali lebih rendah dibandingkan Cu. Pasangan elektroda Cu(Ag)-Zn

menghasilkan nilai karakteristik elektrik yang lebih besar dan stabil dibandingkan

Cu-Zn.



10

2.1.3. Implementasi Joule Thief

Pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan Joule thief atas

sel Volta berbasis air laut yaitu yang mengenai Joule thief sebagai boost converter

daya LED sel Volta dari air yang dilakukan dengan menggunakan teknis medan

elektromagnetik arus transien pada sebuah coil. Sirkuit ini dioperasikan

menggunakan  sebuah MOSFET sebagai saklar untuk meregenerasi  tegangan dan

arus listrik dalam satuan waktu kemudian disalurkan pada beban light emitting

diode (LED). Sel Volta berbasis air laut dengan tegangan jepit 0.8V mampu

mengaktifkan lampu LED dengan konfigurasi rangkaian serial. Hasilnya

menunjukkan bahwa power transfer maksimum dari sirkuit Joule-thief sangat

efektif sebagai pemasok daya beban 60 LED. Kemudian cairan sel Volta perlu di

regenerasi tiap 5 menit, sehingga perlu adanya penelitian lebih  lanjut mengenai

sel volta air laut, terutama dalam meregenerasi elektrolit sel (air laut) (Anwar dan

Suci, 2017).

Penggunaan Joule thief toroid telah banyak diteliti dapat lebih menguntungkan,

tegangan yang dihasilkan dalam satu sel baterai belum cukup untuk menyalakan

lampu LED. Dan pada penggunaan DC konverter mampu meningkatkan tegangan

keluaran 24 – 74 kali dalam kondisi tanpa beban. Penggunaan toroid ganda dapat

menghasilkan tegangan yang lebih besar pada penggunaan jumlah lilitan yang

sama, penggunaan toroid ganda dengan lilitan yang sama menyebabkan luas

permukaan lilitan semakin besar dan meningkatkan nilai induktansi yang

diperoleh (Adi dkk, 2018). Jumlah lilitan primer dan sekunder pada toroid akan

berpengaruh terhadap arus dan tegangan yang dihasilkan (Lai dan Lee 2015).
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Semakin banyak jumlah lilitan primer yang digunakan, maka arus yang dihasilkan

akan semakin besar. Sementara itu, semakin banyak jumlah lilitan sekunder akan

menyebabkan tegangan yang dihasilkan akan semakin tinggi (Budisusila dan

Arifin 2017).

Penelitian ini akan dikembangkan desain inovasi perangkat sistem elektrolit air

laut menggunakan sepasang elektroda positif dan negatif yang terpasang seri

dalam 1 sel, yang terbuat dari elektroda atas tembaga (Cu(Ag)) dan seng (Zn)

dengan dimensi lebar 4 cm dan panjang 9 cm dengan sistem pengisian ulang

elektrolit, hal ini bertujuan untuk menghasilkan energi listrik secara berkelanjutan

dan dapat dikembangkan sebagai energi listrik yang mudah didapatkan. Desain

akan dibuat 20 sel dengan sistem tertutup, kemudian elektroda dimasukkan pada

sel tersebut dengan volume air laut ±300 ml.

Sistem ini akan dilakukan pengujian karakteristik dari alat, untuk mengetahui

tegangan tanpa beban, tegangan dengan beban, dan arus yang dilakukan dengan

menggunakan Joule thief dan tanpa Joule thief. Selanjutnya akan dianalisis

seberapa lama alat mampu menghasilkan energi listrik, dan bagaimana penurunan

kapasitas energi listrik yang dihasilkan setelah dilakukan pengisan ulang.

2.2 Dasar-dasar Elektrokimia

Elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan

antara reaksi kimia dengan arus listrik. Elektrokimia dapat diaplikasikan dalam

berbagai keperluan manusia, seperti keperluan sehari-hari dalam skala rumah

tangga dan industri-industri besar seperti industri yang memproduksi bahan-bahan
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kimia baik organik maupun anorganik, farmasi, polimer, otomotif, perhiasan,

pertambangan, pengolahan limbah dan bidang analisis.

Penggunaan elektrokimia diantaranya adalah.

a. Sel galvani, yaitu sel yang didasarkan pada reaksi kimia yang dapat

menghasilkan arus listrik, seperti baterai, aki dan sel bahan bakar (fuel

cell).

b. Sel elektrolisis, yaitu sel yang didasarkan pada reaksi kimia yang memerlukan

arus listrik.

Peralatan elektrokimia minimal terdiri dari tiga komponen penting yaitu anoda,

katoda dan elektrolit. Anoda adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi

oksidasi, elektroda adalah konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan

bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit. Anoda berupa logam

penghantar listrik, pada sel elektrokimia anoda akan terpolarisasi jika arus listrik

mengalir ke dalamnya. Arus listrik mengalir berlawanan dengan arah pergerakan

elektron.

Pada sel galvani (baterai) maupun sel elektrolisis, anoda merupakan tempat

berlangsung reaksi oksidasi. Katoda merupakan elektroda yang terpolarisasi jika

arus listrik mengalir keluar darinya. Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau

terurai ke dalam bentuk ion-ionnya. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam

larutan disebut zat terlarut atau solute, sedangkan zat yang jumlahnya lebih

banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solven. Komposisi

zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan konsentrasi larutan, sedangkan

proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarutan

atau solvasi. Larutan terdiri dari larutan non elektrolit dan larutan elektrolit.
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Larutan non elektrolit adalah  larutan yang tidak menghantarkan arus listrik,

sedangkan larutan elektrolit adalah  larutan yang dapat menghantarkan arus listrik

dengan mudah. Ion-ion merupakan atom bermuatan elektrik. Elektrolit dapat

berupa senyawa garam, asam atau amfoter. Elektrolit kuat identik dengan asam,

basa dan garam. Elektrolit merupakan senyawa yang berikatan ion dan kovalen

polar. Sebagian besar senyawa yang berikatan ion merupakan elektrolit sebagai

contoh garam dapur atau NaCl (Lamy et al, 2001).

Reaksi elektrokimia melibatkan perpindahan electron-elektron bebas dari suatu

logam kepada komponen di dalam larutan. Kesetimbangan reaksi elektrokimia

sangat penting dalam sel galvani (sel yang menghasilkan arus listrik) dan sel

elektrolisis (sel yang menggunakan/memerlukan arus listrik). Dalam bidang

elektrokimia antara sel galvani dan sel elektrolisis terdapat perbedaan yaitu

berhubungan dengan reaksi spontan dan tidak spontan. Sel galvani secara umum

terjadi reaksi spontan, sedangkan sel elektrolisis terjadi reaksi tidak spontan.

Reaksi spontan artinya reaksi elektrokimia tidak menggunakan energi atau listrik

dari luar, sedangkan reaksi tidak spontan yaitu reaksi yang memerlukan energi

atau listrik. Suatu sel elektrokimia dapat terjadi secara spontan atau tidak spontan,

dapat diperkirakan dari nilai potensial sel atau Eosel. Jika potensial sel bernilai

positif, maka reaksi redoks berlangsung spontan. Sebaliknya jika potensial sel

bernilai negatif maka reaksi tidak berlangsung spontan.

Nilai Eosel ditentukan dengan rumus berikut.

Eosel = Eoreduksi - Eooksidasi (1)

dengan:

Eoreduksi = nilai potensial elektroda standar pada elektroda yang mengalami
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reduksi;

Eooksidasi = nilai potensial elektroda standar pada elektroda yang mengalami

oksidasi.

Elektroda yang memiliki potensial reduksi lebih kecil akan mengalami oksidasi,

sebaliknya elektroda yang potensial reduksinya lebih besar akan mengalami

reduksi (Riyanto, 2013).

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 : Zn, Ni, Sn, Ca, Li, Ba, Na, K, Mg, Fe, Mn, Pb,  Al (H), Hg, Au,

Cu, Ag, Pt. 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).
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2.4. Sel Galvani

Sel Galvani yaitu sel yang menghasilkan arus litrik. Pada sel galvani, anoda

berfungsi sebagai elektroda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Arus

listrik mengalir dari katoda menuju anoda. Reaksi kimia yang terjadi pada sel

galvani berlangsung secara spontan.

Syarat – syarat sel galvani yaitu.

a. Reaksi redoks terjadi secara spontan.

b. Hasil reaksi menghasilkan energi.

c. Go < 0 dan Eosel adalah positif.

Contoh dari sel galvani adalah baterai, sel bahan bakar, baterai Pb dengan

elektrolit asam yang digunakan dalam mobil, fuel cell berbahan bakar gas

hydrogen, etanol dan metanol.

2.5. 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

melalui perbedaan potensial yang dipicu dari luar system. Anoda berfungsi

sebagai elektroda bermuatan positif dan katoda bermuatan negative, 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.

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:
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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 (Sodikin dkk, 2013).

2.6. Prinsip Sel Volta

Sel Volta atau sel galvani adalah suatu sel elektrokimia yang terdiri atas dua buah

elektroda yang dapat menghasilkan energi listrik akibat terjadinya reaksi redoks

secara spontan pada kedua elektroda tersebut. Sel Volta terdiri atas elektroda

negatif tempat berlangsungnya reaksi oksidasi yang disebut anoda, dan elektroda

positif tempat berlangsungnya reaksi reduksi yang disebut katoda.

Bila dua logam dicelupkan dengan kecenderungan ionisasi yang berbeda dalam

larutan elektrolit dan menghubungkan kedua elektroda dengan kawat, sebuah sel

Volta akan tersusun. Pertama, logam dengan kecenderungan ionisasi yang lebih

besar akan teroksidasi, menghasilkan kation yang terlarut dalam larutan elektrolit.

Kemudian elektron yang dihasilkan akan bermigrasi ke logam dengan

kecenderungan ionisasi lebih rendah melalui kawat. Pada logam dengan

kecenderungan ionisasi lebih rendah, kation  yang terlarut dalam larutan elektrolit

akan direduksi dengan adanya elektron yang mengalir ke logam tersebut (Sodikin

dkk, 2013).
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Pemanfaatan mikroalga sebagai baterai ramah lingkungan, menggunakan prinsip

kerja sel Volta. Sel Volta merupakan bahan kimia dan penghantar listrik yang

membawa aliran elektron dari suatu kimia yang teroksidasi ke zat kimia yang

tereduksi. Prinsip kerja sel Volta, yaitu oksidasi melepaskan elektron oleh atom,

molekul atau ion dan reduksi memperoleh elektron oleh suatu partikel (Keenan,

1980).

Potensial sel Volta dapat ditentukan melalui percobaan dengan menggunakan

voltmeter atau potensiometer. Potensial sel Volta dapat juga dihitung berdasarkan

data potensial elektroda positif (katoda) dan potensial elektroda negatif (anoda).

Katoda adalah elektroda yang mempunyai harga E0 lebih besar (lebih positif),

sedangkan anoda adalah yang mempunyai E0 lebih kecil (lebih negatif) (Dogra,

1990).

2.7. Karakteristik Logam Seng (Zn)

Pemurnian diperoleh secara elektrolitis dari bahan oksida seng (ZnO2). Penemuan

mencapai kadar 97,75% Zn. Warnanya abu-abu muda dengan titik cair 419°C dan

titik didih 906°C. Daya mekanis tidak kuat. Seng dipakai sebagai pelindung dari

karat, karena lebih tahan terhadap karat daripada besi. Pelapisan dengan seng

dilakukan dengan cara galvanis seperti pada tembaga. Seng juga mudah dituang,

dan sering dipakai sebagai pencampur bahan lain yang sukar dituang, misalnya

tembaga. Dalam teknik listrik seng banyak dipakai untuk bahan selongsong

elemen kering (kutub negatifnya), batang-batang (elektroda) elemen galvani.

Tahanan jenisnya yaitu 0,12 Ohm mm2/m. Dalam perdagangan seng dijual dalam
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bentuk pelat yang rata atau bergelombang. Juga dalam bentuk kawat dan tuangan

dalam bentuk balok (Vogel, 1990).

2.8 Karakteristik Tembaga (Cu)

Tembaga adalah logam merah muda yang lunak, dapat ditempa, dan liat.

Kemudian melebur pada suhu 1.038oC. Tembaga mempunyai daya hantar listrik

yang tinggi yaitu 57 Ohm.mm2/m pada suhu 20oC. Karena potensial elektrode

standarnya positif, (+0,34V untuk pasangan Cu/Cu2+), tembaga tak larut dalam

asam klorida dan asam sulfat encer. Tembaga atau cuprum dalam tabel periodik

memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. 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. Sebagian besar

tembaga dipakai sebagai kawat atau bahan untuk menukar panas dalam

memanfaatkan hantaran listrik dan panasnya yang baik.  Selain mempunyai daya

hantar listrik yang tinggi, daya hantar panasnya juga tinggi dan tahan karat. Oleh

karena itu tembaga juga dipakai untuk kelengkapan bahan radiator, ketel, dan alat

kelengkapan pemanasan. Tembaga mempunyai sifat dapat dirol, ditarik, ditekan,

ditekan tarik dan dapat ditempa (meleable). Titik cair tembaga adalah 1083°C,

titik didihnya 2593°C, massa jenis 8,9, kekuatan tarik 160 N/mm2. Kegunaan lain

dari tembaga ialah sebagai bahan untuk baut penyolder, untuk kawat-kawat jalan

traksi listrik (kereta listrik, trem, dan sebagainya), unsur hantaran listrik di atas

tanah, hantaran penangkal petir, untuk lapis tipis dari kolektor, dan lain-lain.

Sedangkan sifat-sifat kimia tembaga yaitu merupakan unsur yang relatif tidak

reaktif sehingga tahan terhadap korosi (Vogel, 1990).
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2.9. 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. 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).

2.10. 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).
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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

anoda, sedangkan yang memiliki potensial lebih tinggi akan menjadi katoda

(Amanto dan Daryanto, 1999).

2.11. 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,

katoda, anoda, dan jika diperlukan ada tambahan elektrode referensi. Supaya

reaksi berjalan, elektroda dihubungkan ke catu daya (power supply) kemudian

dimasukkan ke dalam elektrolit di dalam reaktor atau sel elektrokimia (Paunovic

dan Schlesinger, 1998).  Contoh rangkaian standar sistem elektropating

diperlihatkan seperti pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Rangkaian standar sistem elektropating (Widayatno dan Roy, 2011).
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Reaksi reduksi pada permukaan katode dapat berlangsung karena pergeseran

potensial elektroda dari kondisi setimbangnya yang disebabkan oleh dorongan

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

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

listrik akan mengalir dari katode ke anoda. 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 elektroda, kinetika reaksi elektrokimia di permukaan

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

Pada 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. Elektroda antarsel dihubungkan secara seri dengan kabel penghubung

dan air laut diganti setiap 24 jam sekali. Pada sistem ini dilakukan pengukuran

massa elektroda 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 elektroda Cu(Ag)-Zn menghasilkan nilai karakteristik elektrik yang

lebih besar dan stabil dibandingkan Cu-Zn (Rizki, 2019). Karena itulah maka

pada percobaan ini menggunakan elektroda Cu(Ag)-Zn.
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2.12. Arus Listrik

Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian

pada satu waktu. Muatan listrik yang dimaksud di sini adalah elektron. Jenis arus

listrik terbagi menjadi dua, yakni arus listrik searah atau DC (Direct Current) dan

arus listrik bolak-balik atau AC (Alternating Current). Pada arus listrik bolak

balik, muatan listrik mengalir dalam dua arah (bolak-balik). Adapun pada arus

listrik searah, muatan listrik hanya mengalir dalam satu arah saja. Ciri umum dari

arus bolak-balik, yaitu sumber tegangan berasal dari PLN sedangkan arus searah

berasal dari baterai.

Kuat arus didefinisikan sebagai jumlah muatan yang mengalir melalui penampang

suatu kawat penghantar persatuan waktu.

Secara sistematisnya kuat arus dituliskan sebagai berikut:

I=Q/t (2)

dengan:

I = kuat arus listrik (A);

Q = jumlah muatan yang mengalir (C);

t = waktu (s).

Arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir melalui penampang penghantar

dalam tiap satuan waktu. Besaran ini dilambangkan dengan  I  dan dinyatakan

dalam satuan ampere. Ampere adalah satuan kuat arus listrik yang dapat

memisahkan 1,118 milligram perak dari nitrat perak murni dalam satu detik.

Arus listrik bergerak dari terminal positif (+) ke terminal negatif (-), sedangkan

aliran listrik dalam kawat logam terdiri dari aliran elektron yang bergerak dari
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terminal negatif (-) ke terminal positif (+), arah arus listrik dianggap berlawanan

dengan arah gerakan elektron. Kuat arus listrik adalah arus yang tergantung pada

banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati suatu penampang kawat

dalam satuan waktu. Rapat arus adalah besarnya arus listrik tiap-tiap mm2 luas

penampang kawat. Kerapatan arus berpengaruh pada kenaikan temperature

(Tobing, 1996).

2.13. Hambatan

Hambatan atau Resistensi adalah kemampuan suatu benda untuk menahan aliran

arus listrik. Dalam suatu sirkuit, arus listrik dari power suplay tidak sepenuhnya

dapat digunakan secara bebas. Terkadang arus listrik tersebut harus di hambat

untuk memperoleh efek tertentu pada sirkuit. Dalam suatu hambatan

atomatomnya akan bertumbukan dengan elektron-elektron sehingga laju dan

kecepatan elektron menjadi berkurang. Karena kuat arus biasanya di hitung

berdasarkan banyak dan kecepatan elektronnya, maka ketika jumlah elektron dan

kecepatannya berkurang otomatis berkurang pula kekuatan arus yang mengalir

dalam suatu hambatan.

Setiap Konduktor mempunyai hambatan. Ketebalan suatu konduktor menentukan

besar-kecilnya hambatan yang dimilikinya. Konduktor yang tebal memiliki

hambatan yang kecil. Kawat yang tebal mempunyai penampang lintang yang

lebih lebar, sehingga mengandung lebih banyak elektron. Sebaliknya, konduktor

yang panjang, memiliki hambatan yang besar. Ini dikarenakan semakin panjang

suatu konduktor semakin banyak pula atom-atom yang akan menghadang gerak

elektron bebasnya sehingga arus listrik yang dialirkan akan berkurang.
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Alat yang digunakan untuk menghambat arus listrik disebut resistor. Resistor

adalah komponen didalam sirkuit listrik yang berfungsi untuk menahan arus

dalam jumlah tertentu. Angka hambatan dalam sirkuit listrik adalah ketika

tegangan membuat arus mengalir artinya hambatan adalah hasil dari tegangan

dibagi arus.  Resistor adalah komponen elektronik dua saluran yang didesain

untuk menahan arus listrik dengan memproduksi penurunan tegangan diantara

kedua salurannya sesuai dengan arus yang mengalirinya, berdasarkan hukum

ohm.

R=V/I (3)

dengan:

V = tegangan listrik (V);

I = arus listrik (A);

R = hambatan listrik (Ω).

2.14. Beda Potensial Listrik

Beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus

listrik. Di satu sisi sumber arus listrik terdapat elektron yang bertumpuk

sedangkan di sisi yang lain terdapat jumlah elektron yang sedikit. Hal ini terjadi

karena adanya gaya magnet yang memengaruhi materi tersebut. Dalam arus listrik

yang mengalir di suatu penghantar, ada dua hal yang perlu diketahui. Pertama, ada

selisih potensial yang menyebabkan muatan dibawa melalui penghantar. Kedua,

muatan yang lewat melalui penghantar harus kontinu dan kembali ke titik awal

ketika muatan itu mulai bergerak sehingga melalui penghantar dan seterusnya

(Faissler,1991).



25

2.15  Toroida

Toroida adalah suatu kawat yang terdapat kumparan dengan panjang tertentu dan

berada dalam keadaan melingkar menyerupai sebuah donat yang dililiti kawat.

Faktor yang mempengaruhi kuat medan magnetik dalam toroida dipengaruhi oleh

jumlah lilitan, kuat arus, jari-jari efektif toroida, dan bahan yang disisipkan dalam

toroida. Besarnya medan magnet ditengah-tengah toroida dapat dihitung dengan

menggunakan rumus:

Bo = µ0IN/2π.a (4)

Keterangan :

Bo = Medan magnet (T)

µ0 =  Permivitas vakum = 4π x 10-7 (Wb/Am)

I = Kuat arus yang mengalis (Ampere)

N  = Jumlah lilitan

A  = Jari-jari efektif (m)

Jumlah lilitan primer dan sekunder pada toroid akan berpengaruh terhadap arus

dan tegangan yang dihasilkan (Lui dan Lee 2015). Semakin banyak jumlah lilitan

primer yang digunakan, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar.

Sementara itu, semakin banyak jumlah lilitan sekunder akan menyebabkan

tegangan yang dihasilkan akan semakin tinggi (Budisusila dan Arifin 2017).
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Gambar 2.6 Toroida (Agung, 2018)

2.16  Joule Thief Toroida

Joule thief merupakan rangkaian transistor pemblokiran sederhana yang bekerja

sebagai pembalik energi yang bisa menghasilkan energi listrik besar dengan

sumber energi sangat kecil, karena adanya medan magnet dalam toroid yang besar

arus keluarannya bergantung pada lilitan dan tegangan baik primer maupun

sekunder dengan rumus :

Np/Ns = Vp/Vs (5)

Dapat memperolah nilai efesiensi daya sebesar

ȵ = (Vs.Is)/(Vp.Ip). 100% (6)

Keterangan :

Np = Lilitan primer

Ns = Lilitan sekunder

Vp = Tegangan primer

Vs = Tegangan sekunder

ȵ = Efisiensi daya (%)

Rangkaian Joule thief memiliki efisiensi tinggi, akselerasi bagus dan respon

dinamis yang sangat cepat. Tegangan yang dihasilkan dari satu sel baterai belum
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cukup untuk menyalakan lampu LED. Penggunaan DC converter mampu

meningkatkan tegangan keluaran yang diperoleh antara 24 – 74 kali dalam kondisi

tanpa beban. Pada penggunaan Joule thief toroida dengan jumlah lilitan yang lebih

banyak menghasilkan tegangan yang lebih tinggi. Sementara itu, penggunaan

toroid ganda juga menghasilkan tegangan yang lebih besar pada penggunaan

jumlah lilitan yang sama, penggunaan toroid ganda dengan lilitan yang sama

menyebabkan luas permukaan lilitan semakin besar dan meningkatkan nilai

induktansi yang diperoleh (Adi dkk, 2018).
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Laboratorium Elektronika Dasar Jurusan Fisika

Fakultas Matematika dan IImu Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada

bulan April 2019 s/d Juli 2019.

3.2 Alat dan Bahan

Alat penunjang yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mesin gerinda, digunakan untuk memotong pipa PVC, tembaga dan seng dalam

pembuatan elektroda.

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

3. Tang, digunakan untuk membentuk bahan elektroda agar  sesuai dengan desain

yang diinginkan.

4. Gelas ukur, digunakan untuk mengukur volume air laut.

5. Lux Meter, digunakan untuk mengukur iluminasi lampu LED.

6. Amperemeter, voltmeter, dan luxmeter digital, digunakan untuk mengukur arus

dan tegangan dari alat dan intensitas cahaya pada lampu LED.

7. Kertas, Pulpen dan Spidol, digunakan untuk mencatat data pengamatan dan

keperluan lainnya.
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8. Gelas baker 500 ml digunakan untuk mengukur volume air laut dan sebagai

tempat electroplating.

9. Lampu 1,2 watt, digunakan menjadi beban energi listrik dari alat.

10. Kabel penghubung, digunakan sebagai media penghubung elektroda.

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

12. Galon digunakan untuk tempat penampungan air laut sementara.

13. Kamera, digunakan untuk mengambil foto atau video alat.

14. Toroida, digunakan untuk menaikan tegangan yang dihasilkan.

15. Rangkaian Joule thief, sebagai pembalik energi yang bisa menghasilkan energi

listrik besar dengan sumber energi sangat kecil.

16. Multimeter, digunakan untuk mengukur besar arus dan tegangan.

17. Luxmeter, digunakan untuk mengukur besar intensitas cahaya.

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Air laut digunakan sebagai larutan elektrolit.

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

3. Pipa PVC, digunakan sebagai tempat sel volta.

4. Tembaga (Cu), Ag dan seng (Zn), digunakan sebagai elektroda.

5. Lem lilin, digunakan sebagai perekat untuk membentuk sel volta.

6. Kotak penampung dan pipa PVC, digunakan sebagai penampung elektrolit.

7. Selang, digunakan sebagai saluran pembuangan.

8. Rangkaian joule thief toroida ukuran 1 cm dengan bahan logam ferid,

digunakan untuk meningkatan daya keluaran yang dihasilkan.
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3.3 Prosedur Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi empat tahap, yaitu tahap perancangan dan

pembuatan sistem, proses elektroplating Ag pada Cu, implementasi joule thief

toroida, serta pengujian alat dan pengambilan data. Secara umum prosedur

penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Mulai

Merancang dan membuat desain
alat

Persiapan alat dan bahan

Elektroplating

Pengujian
alat

Analisa data

Pembuatan Laporan

Selesai

Tidak berhasil

Berhasil

Pembuatan Media

Pemasangan Joule Thief

Pengambilan Data
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3.3.1 Perancangan dan pembuatan sistem

Penelitian dilakukan membuat desain inovasi sistem sel volta elektrolit berbasis

air laut menggunakan sepasang elektroda positif dan negatif yang terpasang seri

dalam 1 sel sebanyak 20 sel dengan ukuran yang sama, yang terbuat dari elektroda

Cu(Ag)-Zn, pada tembaga berserabut yang telah dilapisi larutan perak (Cu(Ag))

dan seng (Zn) yang berbentuk lempengan memiliki luas 18 cm, dengan sistem

pengisian ulang elektrolit yang di aplikasikan dengan Joule thief toroida, hal ini

bertujuan untuk menghasilkan energi listrik dengan daya yang lebih tinggi secara

berkelanjutan dan dapat dikembangkan sebagai energi listrik yang mudah

didapatkan. Desain akan dibuat 20 sel dengan sistem tertutup, kemudian elektroda

dimasukkan pada sel tersebut dengan volume air laut ±300 ml. Air laut diganti

setiap 24 jam sekali yang dilakukan selama 72 jam dan diambil data sekali dalam

satu jam, dengan menggunakan Joule thief dan tanpa Joule thief. Setelah alat

terbentuk, maka akan dilakukan pengambilan data karakteristik energi listrik yang

dihasilkan oleh alat. Beban yang digunakan adalah rangkaian LED dengan daya

maksimum 3 Watt 12 Volt yang menggunakan hambatan tertentu. Desain dari alat

ini dapat dilihat pada Gambar 3.2, 3.3 dan 3.4.
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Gambar 3.2. Desain system Volta air laut

Gambar 3.3. Rangkaian Joule thief toroida

Gambar 3.4 Desain keseluruhan volta air laut

+

-
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3.3.2 Proses elektroplating Ag pada Cu

Pada tahap kedua dilakukan proses elektroplating Ag pada Cu sebanyak 300 ml

sebagai larutan elektrolitnya. Cu sebagai katoda dan batang karbon sebagai anoda.

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 alkohol

70%. Selanjutnya, elektroplating dilakukan dengan tegangan sebesar 3 volt

selama 3 menit.

3.3.3 Pengujian sistem dan pengambilan data

Pada penelitian ini, diuji dengan menggunakan Joule thief dan tanpa

menggunakan Joule thief, yang kemudian diperoleh data menggunakan alat ukur

sel, adapun karakteristik alat yang akan diperoleh berupa tegangan tanpa beban,

tegangan dengan beban, arus, dan intensitas cahaya yang dihasilkan dari lampu

LED. Energi listrik yang dihasilkan dapat diketahui dengan menggunakan

multimeter digital dan intensitas cahaya dapat diketahui dengan menggunakan

luxmeter digital. Data pengamatan pada penelitian ini akan diambil setiap 1 jam

sekali dalam waktu 72 jam, dengan rangkaian 20 sel yang disusun secara seri

dengan elektrolit air laut untuk setiap sel Volta yang memiliki volume 300 ml.

Rancangan data pengamatan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1, 3.2,

dan 3.3.
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Tabel 3.1 Data pengukuran karakteristik energi listrik dengan Joule thief toroid
No Waktu

(jam)
Tegangan

Tanpa
Beban (V)

Tegangan
Dengan

Beban (V)

Arus
(A)

Iluminasi
Cahaya
(Lux)

1

2

…

72

Tabel 3.2 Data pengukuran karakteristik energi listrik tanpa Joule thief toroid
No Waktu

(jam)
Tegangan

Tanpa
Beban (V)

Tegangan
Dengan

Beban (V)

Arus
(A)

Iluminasi
Cahaya
(Lux)

1

2

…

72

Tabel 3.3. Data perhitungan karakteristik energi listrik alat
No Waktu (jam) Hambatan

dalam (Ω) Daya (W)

1

2

…

72

3.3.4 Rancangan Grafik Hasil Penelitian
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Data hasil penelitian yang diperoleh akan dibuat grafik dan dianalisis bagaimana

pengaruh waktu terhadap tegangan, arus, daya, dan intensitas cahaya pada

akumulator yang dibuat. Data akan dianalisis dengan grafik yang akan diambil

setiap 1 jam sekali dalam waktu 72 jam, dengan rangkaian 20 sel disusun secara

seri dengan elektrolit air laut. Analisis data  diplot dalam bentuk grafik seperti

yang ditunjukan pada Gambar 3.5. – 3.10.

Gambar 3.5. Grafik rancangan pengukuran tegangan tanpa beban

Gambar 3.6. Grafik rancangan pengukuran tegangan dengan beban
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Gambar 3.7. Grafik rancangan pengukuran arus terhadap waktu

Gambar 3.8. Grafik rancangan pengukuran daya terhadap waktu

Gambar 3.9. Grafik rancangan pengukuran hambatan dalam terhadap waktu
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Gambar 3.10. Grafik rancangan pengukuran iluminasi cahaya terhadap waktu



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini maka dapat disimpulkan

bahwa.

1. Keluaran yang dihasilkan dalam implementasi Joule Thief toroida dengan daya

input rendah mendapatkan arus lebih tinggi dengan intensitas cahaya tiga kali lebih

besar daripada tanpa menggunakan Joule Thief.

2. Keluaran yang dihasilkan pada pengisian ulang elektrolit tanpa Joule Thief

menghasilkan keluaran lebih konstan.

B. Saran

Saran dari penelitian yang dapat dilakukan untuk perkembangan riset selanjutnya

sebagai berikut.

1. Penelitian dilakukan dengan penggantian elektrolit yang dilakukan secara terus

mengalir untuk mengurangi banyaknya hambatan dan agar daya optimal.

2. Menambahkan kapasitor dengan tujuan dapat menghasilkan output yang lebih

stabil.

3. Membuat sistem instrumentasi pengukuran karakteristik elektrik secara

Realtime tampak monitor yang dapat disimpan.
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