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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENGARUH VARIASI pH AIR LAUT PADA  

SEL VOLTA DUA KOMPARTEMEN DENGAN ELEKTRODA Cu(Ag)-Zn 

 

 

 

Oleh 

FRANSISKUS RAYNALDI KURNIA SUSANTO 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variasi pH air laut dengan 

jembatan garam terhadap laju elektrisitas elektroda Cu(Ag)-Zn pada sel volta. 

Pasangan elektroda Cu(Ag)-Zn digunakan untuk menghasilkan tegangan dan arus 

dalam sel dengan elektrolit air laut. Jembatan garam menggunakan bubuk agar-

agar yang dilarutkan menggunakan air laut (NaCl) dengan perbandingan 600 ml 

untuk tiap 7 gram bubuk agar-agar. Sel Volta terdiri dari 5 sel yang disusun secara 

parallel untuk tiap variasi pH dengan nilai 5,8; 6,5; 7,6; 8,5; dan 9,6; yang tiap sel 

terisi dengan ± 300 ml air laut. Sel volta diukur dengan multitester setiap satu jam 

selama 3 hari. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan 

bahwa dengan penggunaan elektrolit yang memiliki nilai pH lebih rendah akan 

meningkatkan karakteristik elektrik output dari sel volta dan dengan penggunaan 

jembatan garam menyebabkan terjadinya kestabilan fluktuasi nilai output. 

 

Kata kunci: Air laut, jembatan garam, karakteristik elektrik, sel volta 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF SEA WATER pH VARIATION EFFECT  

IN A TWO-COMPARTEMENT VOLTAIC CELL  

WITH Cu(Ag)-Zn ELECTRODES 

 

 

 

By 

FRANSISKUS RAYNALDI KURNIA SUSANTO 

 

This research was conducted to analyze the effect from pH variation of sea salt 

with salt bridges on the electricity of Cu(Ag)-Zn electrodes on voltaic cells. Pairs 

of Cu(Ag)-Zn electrodes are used to produce voltage and current in cells with 

seawater electrolytes. The salt bridge uses agar powder dissolved in sea water 

(NaCl) with a ratio of 600 ml to 7 grams agar powder. Voltaic cells consist of 5 

cells arranged in parallel for each pH variations which are 5,8; 6,5; 76; 8,5; and 

9,6; each cell filled with ± 300 ml of seawater. Voltaic cells are measured  by 

multitester every hour for 3 days. From this research that has been done, there is a 

conclusion that the usage of the lower pH electrolytes will give a significant rise 

of voltage cells’ electric characteristic and with the sea salt bridge usage there will 

be a stable output fluctuation. 

 

Keywords: Sea water, salt bridge, electric characteristics, voltaic cell 
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I. PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang 

Pemilihan energi dari air laut didasari oleh latar belakang Indonesia yang 

memiliki perbandingan luas laut sebesar 3.273.810 km
2
 dan daratan sebesar 

1.919.440 km
2
, dengan kata lain indonesia memiliki luas laut sekitar 63% dari 

total wilayahnya. Sehingga dengan jumlah air laut yang melimpah dapat menekan 

biaya bahan baku yang diperlukan serta dengan penggunaan air laut sebagai bahan 

dasar energi menjadikan lebih ramah lingkungan. Pemilihan energi ini juga 

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemanfaatan EBT hingga 17% 

pada tahun 2020 dan 23% pada tahun 2025 sesuai dengan misi dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional 

(Kementerian ESDM, 2016). 

 

Walaupun demikian penggunaan air laut sebagai elektrolit pada sel volta memiliki 

masalah utama yaitu terjadinya korosi pada elektroda yang digunakan. Korosi 

adalah kerusakan atau perkaratan akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan 

berbagai zat dilingkungannya menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak 

dikehendaki_ (Einar, _2003). _Dengan _timbulnya _korosi _maka _akan __terjadi 
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penurunan kinerja karena pembentukan oksida logam, pelapisan pada 

permukaan elektroda , dan mengakibatkan pasivasi kenaikan tahanan   

 

Salah satu faktor yang memepengaruhi laju korosi adalah tingkat keasaman 

(pH). Nilai pH air laut permukaan di Indonesia umumnya bervariasi pada tiap 

lokasi antara 6.0 hingga 8,5 yang dipengaruhi oleh fluktuasi kandungan O2 

maupun CO2 (Rukminasari dkk., 2014). Penambahan O2 dan CO2 merupakan 

proses alami yang cukup lama ataupun jika dilakukan secara buatan perlakuan 

untuk menjaga kestabilan membutuhkan biaya dan energi listrik yang tinggi. 

Sehingga penggunaan larutan HCl dan NaOH digunakan sebagai pengatur nilai 

pH karena larutan ini merupakan larutan yang umum digunakan dan mudah 

diperoleh. Adanya variasi nilai pH air laut diharapkan berpengaruh terhadap 

karakteristik elektrik yang dihasilkan. Penambahan Konsentrasi material (dalam 

penelitian ini berupa larutan HCl dan NaOH) pada elektrolit mempengaruhi 

perubahan nilai pH dari elektrolit itu sendiri. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Khariah & Destini pada tahun 2017 telah dibuktikan bahwa dengan 

penambahan konsentrasi ragi  pada elektrolit dapat mempercepat terjadinya 

proses fermentasi elektrolit yang mempengaruhi perubahan nilai pH elektrolit. 

Hal ini menyebabkan peningkatan nilai karakteristik elektrik output, namun 

dikarenakan terlarutnya ragi pada elektrolit proses fermentasi terjadi secara terus 

menerus sehingga nilai pH elektrolit selalu berubah dan karakteristik elektrik 

yang tidak optimal (Destini & Khariah, 2017). 
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Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh pH air laut, dengan 

penggunaan sel volta dua kompartemen yang memisahkan perlakuan pada tiap 

elektroda diharapkan dapat memperlambat terjadinya kerusakan ataupun korosi 

pada elektroda yang digunakan. Elektroda yang berfungsi sebagai anoda adalah 

elektroda yang sebelum dihubungkan bersifat lebih aktif atau mempunyai 

potensial korosi lebih negatif. Sehingga anoda cenderung bersifat korosif 

(Winston, 2008). Laju korosi pada sel galvanik elektroda anodik Zn mengalami 

korosi lebih tinggi karena tegangan yang dihasilkan tinggi. Dalam pelaksanaan 

penelitian rentang pH yang digunakan berada pada kisaran 5,8 hingga 9,6 dan 

dibuat menjadi 5 variabel pH (variabel uji). 

 

Penelitian ini serupa dengan Pauzi dkk (2018) untuk mengetahui karakteristik 

dari air laut digunakan elektroda berupa Cu-Zn, C-Zn, Cu-Al, dan Cu(Ag)-Zn 

dengan metode sel elektrokimia dalam satu sel  dan mengakibatkan korosi yang 

tinggi. Sehingga untuk mengatasi terjadinya korosi maka digunakannya 

jembatan garam. Jembatan garam berfungsi untuk menyeimbangkan elektrolit 

dengan memberi ion positif atau negatif (Badea dkk., 2007). Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan (Pauzi, 2019) penggunaan jembatan garam 

berhasil menekan tingkat laju korosi yang terjadi pada elektroda yang berada di 

kedua kompartemen sel volta. Dengan adanya penggunaan jembatan garam 

proses perpindahan ion antar elektrolit di kedua kompartemen menjadi lebih 

stabil dibandingkan tanpa adanya penggunaan jembatan garam. Hal ini 

dikarenakan jembatan garam bertindak layaknya gerbang kendali yang 

membatasi perpindahan ion negatif dari kompartemen yang bermuatan lebih 

negatif (Bariyah, 2010 dan Yulianti dkk, 2017). Karakteristik inilah yang 
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mendasari penggunaan jembatan garam dalam penlitian ini guna 

memperpanjang produksi listrik sel volta. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membuat sel elektrokimia dua kompartemen 

yang lebih efisien dari segi ukuran maupun hasil keluarannya? 

2. Bagaimana karakteristik listrik yang dihasilkan setiap sel pada satu siklus 

penampungan air laut? 

3. Berapa besar pengaruh penggunaan jembatan garam NaCl dengan variasi 

tingkat keasaman (pH) pada elektrolit terhadap laju korosi elektroda 

Cu(Ag)-Zn?  

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan jembatan garam NaCl dengan variasi 

tingkat keasaman (pH) pada elektrolit terhadap laju korosi elektroda 

Cu(Ag)-Zn.  

2. Mengetahui karakteristik daya listrik yang dihasilkan sel volta dengan 

variasi tingkat keasaman (pH) elektrolit. 
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1.4.  Batasan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah, batasan masalah penelitian ini meliputi. 

1. Desain sel yang akan dibuat terdiri dari akrilik 5 mm sebagai kerangka 

utama alat dan sebanyak 5 buah sel. Hal ini bertujuan agar dengan ukuran 

alat yang serupa dengan penelitian terdahulu dan dapat melakukan beberapa 

perlakuan. 

2. Elektroda yang digunakan terdiri atas sepasang elektroda positif dan negatif, 

serta terbuat dari jenis bahan tembaga (Cu), perak (Ag), dan seng (Zn). 

3. Pengukuran karakteristik elektrik elektrolit air laut dengan jembatan garam 

dilakukan pada rangkaian tanpa beban dan menggunakan beban. 

4. Data pengamatan yang diambil/diukur berupa tegangan (V), arus (I), dan  

hambatan berupa resistor (R). 

5. Variasi tingkat keasaman (pH) pada elektrolit untuk memperoleh nilai listrik 

dibatasi sebanyak 5 variasi yaitu 2 jenis larutan elektolit dengan pH diatas 

pH air laut, 1 jenis larutan elektrolit air laut, dan 2 jenis larutan elektrolit 

dengan pH dibawah pH air laut. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengoptimalan desain dan ukuran alat serta inovasi desain dari penelitian 

terdahulu sehingga dapat diaplikasikan ke masyarakat umum untuk 

memenuhi target penggunaan sumber EBT.  
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2. Memperoleh hasil optimal pada keluaran dari sel elektrokimia agar semakin 

menekan biaya produksi untuk keluaran daya yang memadai dan dapat 

diproduksi massal. 

3. Mempermudah penggantian jembatan garam dengan perubahan dari desain 

alat sehingga menjadi lebih efiseien dalam penggunaan berkelanjutan jika 

digunakan oleh masyarakat umum.  



 
 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terkait 

2.1.1. Elektrokimia 

Penelitian dengan sel elektrokimia yang dilakukan Hudaya (2016) bertujuan untuk 

menganalisis karakteristik elektrik air laut sebagai sumber energi terbarukan. 

Metode yang dilakukan yaitu air laut digunakan sebagai larutan elektrolit pada sel 

volta, kemudian digunakan pasangan elektroda Cu-Zn, C-Zn, dan Cu-Al pada tiap 

selnya. Penelitian dilakukan dengan 20 sel yang dihubungkan secara seri untuk 

setiap pasangan elektroda dan beberapa variasi air laut. Pengukuran tiap sel 

elektrokimia dilakukan dengan dan tanpa menggunakan beban. Beban yang 

digunakan sebesar 1000 Ω dan dengan variasi volume air laut yaitu: 30 ml, 40 ml, 

50 ml, 100 ml, dan 200 ml. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengukuran saat 

beban dilepas, volume air laut tidak berpengaruh signifikan terhadap tegangan, 

tetapi saat pengukuran denga beban, volume air laut berpengaruh terhadap energi 

listrik dan secara keseluruhan didapat bahwa nilai karakteristik elektrik air laut 

berbanding lurus dengan volumenya (Hudaya, 2016). 
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Penelitian lainnya dilakukan oleh Aristian (2016), dengan alat yang dirancang 

agar dapat dilakukan sistem pengisian ulang air laut pada tiap selnya agar alat 

dapat digunakan semakin efisien. Pada 40 sel yang berada pada alat penelitian 

digunakan pasangan elektroda Cu-Zn yang dirangkai secara seri. Pengambilan 

data dilakukan tiap 1 jam selama 72 jam, yang setiap 24 jam sekali dilakukan 

pengisian air laut pada tiap selnya. Pengukuran karakteristik elektrik air laut 

dilakukan dengan dan tanpa menggunakan beban LED 1,2 watt. Dari penelitian 

ini diperoleh hasil bahwa semakin banyak sel yang digunakan dan semakin lama 

waktu penggunaan, maka hasil nilai keluaran elektrik alat yang dihasilkan 

semakin menurun. Hal ini disebabkan akibat terjadinya korosi pada elektroda 

dan faktor eksternal lainnya (Aristian, 2016). 

 

Penelitian yang dilakukan Pauzi dkk., (2018) membahas tentang karakteristik 

elektrik sel elektrokimia dengan elektrolit air laut dengan penambahan NaHCO3 

menggunakan elektroda Cu-Zn. Sistem elektrokimia ini dirancang agar dapat 

dilakukan penggantian elektrolit air laut tanpa membuat elektroda yang 

digunakan terpapar udara secara langsung. Pengukuran karakteristik elektrik 

meliputi tegangan, arus, dan daya, serta luminasi yang dihasilkan beban LED 

1,2 watt. Penelitian ini melakukan perbandingan karakteristik elektrik sel 

elektrokimia dengan dan dengan tanpa penambahan NaHCO3. Pengukuran 

dilakukan selama 5 hari (120 jam) dengan penggantian elektrolit setiap 24 jam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem elektrokimia dengan penambahan 

NaHCO3 mampu menyalakan LED lebih lama (5 hari) dibandingkan dengan 

tanpa penambahan NaHCO3 yang hanya mampu menyalakan LED selama 3 

hari. Laju korosi pada elektroda Cu-Zn tanpa penambahan NaHCO3 semakin 
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lama digunakan semakin besar, sedangkan dengan penambahan NaHCO3 tidak 

terjadi korosi (Pauzi dkk., 2018). 

 

Rizki (2019) melakukan penelitian elektroplating elektroda Cu(Ag)-Zn dan Cu-

Zn dengan jumlah sel yang digunakan 20 sel dalam sistem wadah tertutup. 

Setiap sel diisi dengan air laut yang telah difilter sebanyak 200 ml. Pengambilan 

data dilakukan setiap 1 jam sekali selama 72 jam dengan pergantian air laut 

setiap 24 jam. Pada penelitian ini pasangan elektroda Cu(Ag)-Zn menghasilkan 

nilai karakteristik elektrik yang lebih besar dan stabil dibandingkan Cu-Zn. 

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

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

rendah dibandingkan Cu. Hasil penelitian nilai maksimum pengisian 1 jam 

pertama Cu(Ag)-Zn dan Cu-Zn berturut-turut 17,93 dan 17,09 volt, sedangkan 

nilai Vbl pada jam ke-72 adalah 16,75 dan 15,11 volt. Nilai maksimum pada 

pengisian 1 jam pertama pada satu jam pertama Cu(Ag)-Zn dan Cu-Zn berturut-

turut adalah 8,18 dan 7,99 volt. Nilai tersebut menunjukkan pasangan Cu(Ag)-

Zn lebih besar dibandingkan pasangan Cu-Zn (Rizki, 2019). 

 

2.1.2. Jembatan Garam 

Bariyah (2010) menggunakan Mg(OH)2 dibentuk dari pemisahan Mg
2+

 dalam 

model pekatan air laut berdasarkan pengendapan selektif melalui proses 

elektrolisis khusus, yaitu menggunakan 2 kompartemen yang dipisahkan oleh 

jembatan garam. Jembatan garam merupakan jalan terjadinya aliran elektron dan 

berupa agar-agar yang dijenuhkan dengan larutan KCl. Adanya jembatan garam 

dapat menyebabkan difusi ion ke arah yang berlawanan sehingga kation dapat 
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berpindah ke kompartemen katodik dan membentuk senyawa dan membantu 

pembentukan senyawa Mg(OH)2. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses 

elektrolisis diantaranya voltase elektrolisis, jenis elektroda, jenis dan konsentrasi 

larutan elektrolit. 

 

Yulianti dkk., (2017) melakukan penelitian analisis kelistrikan sel volta 

memanfaatkan logam bekas. Pasangan elektroda yang digunakan adalah Cu-Al, 

Cu-Fe, Cu-Zn, Al-Zn, dan Fe-Zn. Penelitian menggunakan metode elektrokimia 

pada sel volta dengan bantuan jembatan garam. Jembatan garam berfungsi 

menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Oleh karena itu, konsentrasi 

larutan elektrolit pada jembatan garam lebih tinggi daripada konsentrasi 

elektrolit di kedua bagian elektroda, maka ion negatif dari jembatan garam 

masuk ke salah satu setengah sel yang kelebihan muatan positif dan ion positif 

dari jembatan garam berdifusi ke bagian lain yang kelebihan muatan negatif. 

Adanya jembatan garam menyebabkan adanya pertemuan cairan elektrolit. Hal 

ini menyebabkan munculnya potensial perbatasan di kedua cairan. Elektroda 

negatif teroksidasi mentransfer elektron melalui kabel penghubung menuju 

elektroda positif. Aliran elektron ini yang menyebabkan adanya arus listrik 

(Sartono dkk., 2014). Elektroda Cu-Zn menghasilkan nilai tegangan paling besar 

pada pengukuran tanpa beban dan menghasilkan daya paling besar pada 

pengukuran dengan beban dan semakin banyak LED yang dihidupkan semakin 

kecil nilai arus karena hambatan semakin besar, sehingga nilai intensitas 

semakin kecil. 
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Anjarwati (2019) menggunakan 40 sel dengan sistem 2 kompartemen dalam 

wadah tertutup dengan penggunaan jembatan garam. Peneliti menggunakan 

elektroda Cu(Ag)-Zn pada tiap sel dengan elektroda Cu(Ag) yang berupa 

serabut tembaga (Cu) yang diberi perlakuan elektroplating perak (Ag) dan 

elektroda seng (Zn) berupa lempengan dengan dimensi lebar 3,5 cm dan panjang 

10 cm. Jembatan garam yang digunakan terbuat dari agar-agar dengan camputan 

larutan NaCl untuk percobaan pertama dan KCl untuk percobaan kedua dengan 

konsentrasi larutan 0,1 mol dan 1 mol. Jembatan garam diberi bahan berpori 

berupa kulit sapi agar larutan tidak bercampur dengan air laut, kemudian serabut 

elektroda dimasukkan pada sel tersebut dengan volume air laut ± 300 ml. Dari 

hasil penelitian diperoleh bahwa jembatan garam NaCl dengan konsentrasi 1 

mol menghasilkan nilai karakteristik elektrik yang lebih besar dan stabil 

dibandingkan jembatan garam KCl 0,1 mol, KCl 1 mol, dan NaCl 0,1 mol. 

Pasangan elektroda Cu(Ag)-Zn dengan penambahan jembatan garam lebih tahan 

terhadap korosi dari air laut. 

 

2.2.  Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang akan dilakukan adalah analisis aplikasi jembatan garam pada sel 

elektrokimia menggunakan elektroda Cu(Ag)-Zn berbahan elektrolit air laut. 

Penelitian sebelumnya kerangka alat yang digunakan berbentuk tabung yang 

dibuat dari pipa PVC (Anjarwati, 2019). Inovasi yang dilakukan adalah 

kerangka utama alat (desain sel) berbentuk kotak (balok) yang dibuat dari akrilik 

5 mm dan menambahkan jembatan garam NaCl murni dari air laut dalam proses 

sel elektrokimia. Jembatan garam menggunakan air laut tanpa pengaturan 
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konsentrasi mol guna menguji perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya 

dengan penggunaan jembatan garam dari air laut. Hasil penelitian terdahulu 

menunjukan adanya jembatan garam untuk menyeimbangkan muatan elektrolit 

dengan memberi ion positif dan negatif. Sehingga membuat rangkaian menjadi 

rangkaian tertutup. Aliran elektron ini yang menyebabkan terjadinya arus listrik 

(Bariyah, 2010; Sartono dkk., 2014; Haryanto, 2016; Yulianti dkk., 2017).  

 

2.3. Teori Dasar 

2.3.1. Sel Elektrokimia 

Menurut (Harahap, 2016) sel elektrokimia merupakan pemanfaatan perpindahan 

elektron (arus listrik) yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik 

(elektroda). Konsep elektrokimia didasari oleh reaksi reduksi-oksidasi (redoks) 

dan larutan elektrolit. Proses elektrokimia membutuhkan media pengantar 

sebagai tempat terjadinya serah terima elektron dalam suatu sistem reaksi yang 

dinamakan larutan. Banyak pemanfaatan sel elektrokimia untuk menghasilkan 

teknologi terbarukan seperti penggunaan baterai pada kendaraan listrik terbaru.  

Pengembangan ilmu sel elektrokimia selalu dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas daya tahan dan keluaran elektrik dari sel elektrokimia. Didalam proses 

pengembangannya, sel elektrokimia dapat menghasilkan reaksi kimia 

berlangsung spontan atau pun tidak spontan berdasarkan tingkat redoks suatu 

elektroda. Sel elektrolisis dan sel Volta merupakan hasil terapan dari sel 

elektrokimia yang menggunakan media elektroda dan larutan elektrolit. Pada 

proses elektrokimia tidak terlepas dari logam yang dicelupkan pada larutan 

disebut elektroda yang terdiri dari katoda dan anoda. Hasil dari interaksi dari 
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elektroda pada larutan elektrolit ini yang akan menjadi energi yang dihasilkan 

akibat terjadinya perpindahan elektron. Sampai saat ini, sel elektrokimia masih 

memiliki peranan penting di dalam kemajuan teknologi modern sampai industri 

otomotif maupun rumah tangga.  

Sel elektrokimia terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Walaupun masing-

masing sel sama-sama akan mengalami proses kimia tetapi terdapat perbedaan 

mendasar yang akan dipaparkan sebagai berikut: 

2.3.1.1. Sel Volta 

Sel Volta merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik akibat 

reaksi redoks yang berlangsung spontan. Beberapa literatur menyebutkan juga 

bahwa sel volta sama dengan sel galvani. Ditemukan oleh gabungan ilmuwan 

yang bernama Alexander Volta dan Luigi Galvani pada tahun 1786. Bermula 

dari penemuan baterai yang berasal dari cairan garam. Pada sel galvani, reaksi 

oksidasi terjadi pada anoda yang berfungsi sebagai elektroda bermuatan negatif 

(-) dan reduksi  terjadi pada katoda yang bermuatan positif (+) yang dicelupkan 

pada larutan elektrolit yang terhubung dengan jembatan garam. Jembatan garam 

memiliki fungsi sebagai pemberi suasana netral (grounding) dari kedua larutan 

yang menghasilkan listrik (Harahap, 2016; Usman dkk., 2017; Putri dan Maruf, 

2018).   

 

Listrik yang dihasilkan harus melalui reaksi kimia yang spontan maka pemilihan 

dari larutan elektrolit harus mengikuti kaedah deret volta. Deret volta disusun 

berdasarkan daya oksidasi dan reduksi dari masing-masing logam. Urutan deret 

volta Li, K, Ba, Ca, Mg, Al, Mn, (H2O), Zn, Cr, Fe, Cd, Ca, Ni, Sn, Pb, H, Cu, 
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Hg, Ag, Pt, dan Au. Berikut adalah proses sederhana sel volta dapat dilihat pada 

Gambar 2.1.  

 

Gambar 2. 1. Proses sederhana sel volta 

Sel Volta dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sel Volta primer merupakan sel 

Volta yang tidak dapat diperbarui (sekali pakai) dan bersifat tidak dapat balik 

(irreversible) contohnya baterai kering. Sel Volta sekunder merupakan sel Volta 

yang dapat diperbarui (sekali pakai) dan bersifat dapat balik (reversible) ke 

keadaan semula contohnya baterai aki. Sel Volta bahan bakar (fuel cell) adalah 

sel Volta yang tidak dapat diperbarui tetapi tidak habis contohnya sel campuran 

bahan bakar pesawat luar angkasa. 

2.3.1.2. Sel elektrolisis 

Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang menggunakan sumber energi 

listrik untuk mengubah reaksi kimia yang terjadi. Sel elektrolisis pada katoda 

memiliki muatan negatif sedangkan anoda memiliki muatan positif. Listrik 

dialirkan dari kutub negatif dari baterai ke katoda yang bermuatan negatif. 

Larutan akan mengalami ionisasi menjadi kation dan anion. Kation di katoda 

akan mengalami reduksi sedangkan di anoda akan mengalami oksidasi. Salah 
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satu aplikasi dari sel elektrolisis yaitu penyepuhan logam emas dengan 

menggunakan larutan elektrolit yang mengandung unsur emas (Au). Hal ini 

dilakukan untuk melapisi kembali perhiasan yang kadar emasnya sudah 

berkurang. Proses sederhana sel elektrolisis dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

Gambar 2. 2. Proses sederhana sel elektrolisis 

 

2.3.2. Jembatan garam 

Fungsi jembatan garam adalah menyetarakan kation dan anion dalam larutan. 

Adapun syarat jembatan garam yaitu bisa dilewati ion dan hanya sedikit 

melewatkan pelarut. Jembatan garam berupa agar dengan campuran larutan 

natrium klorida (NaCl). Pemilihan natrium klorida dikarenakan kedua sisi 

reaktor adalah larutan natrium klorida yang berbeda konsentrasi. Perbedaan 

konsentrasi akan menyebabkan difusi ion secara alami dari konsentrasi tinggi 

menuju konsentrasi rendah. Pada natrium klorida, ion klorida memiliki mobilitas 

yang lebih besar dibandingkan ion natrium (Arizal dkk., 2017) 
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Jembatan garam yaitu rangkaian dalam tediri dari larutan garam. Jembatan 

garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anode ke setengah 

sel katode. Jembatan garam dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2. 3.  Rangkaian sel volta dengan jembatan garam (Theodore dkk., 

2015). 

Pada gambar 2.3, terlihat rangkaian sel volta dengan dua kompartemen,  

masingmasing kompartemen merupakan setengah sel. Pada kompartemen kiri, 

dalam larutan ZnSO4 terjadi setengah reaksi oksidasi Zn menjadi Zn
2+

, 

sedangkan pada kompartemen kanan, dalam larutan CuSO4 terjadi setengah 

reaksi reduksi ion Cu
2+

 menjadi Cu. Logam Zn dan Cu yang menjadi kutub-

kutub listrik pada sel volta diatas disebut sebagai elektroda. Logam Zn tempat 

terjadinya oksidasi Zn disebut anoda. Logam Cu tempat terjadinya reduksi ion 

Cu
2+

 disebut katoda. Oleh karena elektron dilepas dari reaksi oksidasi di anoda 

menuju reaksi reduksi di katoda, maka anoda adalah kutub negatif dan katoda 

adalah kutub positif. Kedua kompertemen dihubungkan dengan pipa kaca 

berbentuk U yang berisi larutan garam seperti NaNO3 atau KCl dalam medium 
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agar agar yang disebut jembatan garam. Fungsi jembatan garam adalah untuk 

menetralkan muatan listrik dari kedua kompartemen setelah reaksi redoks dan 

menyuplai anion ke kompartemen anoda dan kation ke kompartemen katoda, 

serta memungkinkan terjadinya migrasi ion-ion pada kedua kompartemen 

sehingga membentuk rangkaian listrik tertutup. Pada sel volta Gambar 2.3 

dengan jembatan garam KNO3, ion NO3
-
 akan bergerak kearah anoda untuk 

menetralkan ion Zn
2+

 berlebih dari hasil oksidasi Zn dan ion K
+
 akan bergerak 

kearah katoda untuk menetralkan ion SO4
2-

 berlebih dari larutan CuSO4 oleh 

karena berkurangnya ion SO4
2-

 setelah tereduksi menjadi logam Cu (Theodore 

dkk., 2015). 

 

Berikut ini contoh skema penggunaan jembatan garam NaCl dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. 

 

Gambar 2. 4. Skema sel Galvani (Rahmawati, 2013) 

Suatu sel elektrokimia pada jembatan garam menjaga elektronetralitas dalam sel 

dan memastikan arus tetap mengalir dalam sel. Apabila tidak ada jembatan 

garam, maka sel anoda dan sel katoda tidak akan terhubung secara elektrik. 

Apabila kedua sel berada dalam satu wadah, maka ion-ion dalam larutan 
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elektrolit akan bercampur dan lebih mudah bereaksi secara langsung daripada 

melewatkan elektron-elektron ke sirkuit eksternal. Mekanisme kerja jembatan 

garam adalah sebagian berikut (contoh sel Daniell). Elektron-elektron mengalir 

melalui kawat dari anoda melalui sirkuit eksternal kemudian menuju katoda, 

maka akan menyebabkan defisiensi muatan negatif pada sel anoda. Pada saat itu 

anion-anion (Cl
-
) dari jembatan garam akan keluar menuju ke sel anoda. 

Sedangkan pada daerah sel katoda, terjadi defisiensi muatan negatif, sehingga 

kation-kation Na
+
 akan keluar dari jembatan garam menuju sel katoda. Arus 

listrik yang diproduksi oleh jembatan garam merupakan penjumlahan aliran 

kation dan anion (Rahmawati, 2013). 

 

2.3.3. Laju reaksi 

Laju reaksi dapat digambarkan seberapa cepat reaktan terpakai dan produk itu 

terbentuk. Laju reaksi dapat disebabkan dari beberapa faktor diantaranya: suhu 

konsentrasi, luas permukaan, dan katalis. Kenaikan suhu dapat mempercepat 

laju reaksi karena dengan naiknya suhu energi kinetik partikel zat-zat meningkat 

sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang 

menghasilkan perubahan. Luas permukaan mempercepat laju reaksi karena 

semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling 

bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif menghasilkan 

perubahan semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi 

semakin kecil ukuran suatu partikel zat, maka reaksi yang akan terjadi semakin 

cepat (Petrucci, 1999). 
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2.3.4. Elektroplating (penyepuhan) 

Sejalan dengan perkembangan industri dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, penggunaan logam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Dengan demikian logam harus tampil sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan, 

misalnya untuk penggunaan logam untuk berbagai perhiasan, maka logam harus 

tampil indah dan menarik. Untuk peralatan rumah tangga harus kuat dan awet,  

dan seterusnya. Atas dasar tersebut, dibutuhkan suatu upaya untuk 

mempercantik maupun melindungi logam dari bahaya kerusakan atau korosi. 

Salah satu cara yang digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap korosi 

adalah dengan memberikan lapisan pelindung dari logam. Elektroplating 

merupakan salah satu aplikasi dari sel elektrolisis yang bertujuan melapisi 

logam. Proses  elektroplating atau elektroda posisi atau juga dikenal dengan 

penyepuhan. Proses pelapisan dengan elektroplating dilakukan dengan 

mengalirkan arus pada rangkaian dua elektroda dalam media larutan elektrolit 

(plating bath) yang disesuaikan dengan lapisan yang diinginkan melapisi logam 

yang akan diberi perlakuan elektroplating. Dalam elektroplating konvensional, 

arus mengalir dari anoda (sebagai logam pelapis) menuju katoda (logam yang 

akan dilapisi) melalui larutan elektrolit. Karena proses elektroplating ini 

diharapkan berjalan konstan kearah tertentu, maka hal yang paling penting 

dalam melakukan proses ini adalah perendaman kedua elektroda dalam larutan 

elektrolit dengan arus searah, sehingga perlu digunakan catu daya yang 

prosesnya seperti pada Gambar 2.4. Suatu proses elektroplating memerlukan 

larutan elektrolit sebagai media berlangsung reaksi kimia. Larutan elektrolit 

dapat dibuat dari larutan asam dan garam logam yang mengandung ion–ion 
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positif. Dimana saat proses ini terjadi akan melibatkan reaksi oksidasi dan 

reduksi pada elektroda dan akan menghasilkan lapisan endapan logam pada 

permukaan elektroda (katoda) yang berasal dari senyawa yang terdapat di 

larutan elektrolit karena perbedaan kutub pada kedua elektroda (Paunovic dan 

Schlesinger, 1998; Andinata dkk, 2012; Furqon dan Sulistijono, 2015). 

 

Berikut ini rangkain alat electroplating dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2. 5. Rangkaian alat elektroplating (Widayanto dkk., 2015) 

Reaksi reduksi pada permukaan katoda 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 katoda 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).  
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Pada penelitian ini dilakukan elektroplating Ag pada Cu agar diperoleh elektroda 

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

(mengalami  reaksi  oksidasi)   dan  Cu  sebagai  katode (mengalami reaksi 

reduksi). Reaksi yang terjadi pada peristiwa ini: 

Cu(s) + 2Ag+(aq) → Cu2+ (aq) + 2Ag(s) 

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 dan Roy, 2014; Widayatno, 2016). 

 

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). 
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2.3.5. Karakteristik Elektroda Tembaga (Cu), Seng (Zn), Perak (Ag), dan 

Karbon (C) 

2.3.5.1. Karakteristik 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 

merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Tembaga murni sifatnya halus 

dan lunak dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Tembaga mempunyai 

kekonduksian elektrik yang tinggi diantara semua logam-logam tulen dalam 

suhu kamar, hanya perak yang mempunyai kekonduksian elektrik lebih tinggi 

dari pada tembaga, 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). 
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2.3.5.2.Karakteristik seng (Zn) 

Seng dengan nama kimia Zinc dilambangkan dengan Zn mempunyai nomor 

atom 30 dan memiliki berat atom 65,39. Logam ini memiliki suhu 110-150
o
C. 

Seng (Zn) melebur pada 410
o
C dan mendidih pada 906

o
C. 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. Luigi Galvani dan Alessandro Volta berhasil meneliti sifat-sifat elektrokimia 

seng pada tahun 1800. Pelapisan seng pada baja untuk mencegah perkaratan 

merupakan aplikasi utama seng, aplikasi lainnya meliputi penggunaannya pada 

baterai. Terdapat berbagai jenis senyawa seng yang dapat ditemukan, seperti 

seng karbonat dan seng glukonat (suplemen makanan), seng klorida (pada 

deodoran), seng pirition (pada sampo anti ketombe), seng sulfida (pada cat 

berpendar) dan seng metil ataupun seng dietil di laboratorium organik.  

 

Seng adalah logam 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 dialam 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 

(Widowati dkk., 2008). 

 

Seng dengan nama kimia Zink dilambangkan dengan Zn mempunyai nomor 

atom 30 dan memiliki berat atom 65,39. Logam ini cukup mudah ditempa dan 
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liat pada 110-150 ⁰C. Seng (Zn) melebur pada 410 ⁰C dan mendidih pada 906 

⁰C. Seng mempunyai nilai densitas sebesar 7,14 gr/cm
3
. 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 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). 

 

2.3.5.3.Karakteristik larutan 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 6,3×10
7
 

S.m
-1

 dan 429 Wm
-1

.K
-1

. Perak memiliki nilai densitas sebesar 10,49 gr/cm
3
. 

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 
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perak iodida digunakan dalam penyemaian awan untuk menghasilkan hujan dan 

perak klorida memiliki sifat optik yang menarik karena dapat dibuat transparan 

(Hammond, 2004). 

 

2.3.5.4.Karakteristik karbon (C) 

Karbon atau zat arang merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol C dan 

memiliki nomor atom 6 pada tabel periodik. Sebagai unsur golongan 14 pada 

tabel periodik, karbon merupakan unsur non logam dan bervalensi 4, yang 

berarti bahwa terdapat empat elektron yang dapat digunakan untuk membentuk 

ikatan kovalen. Terdapat tiga macam isotop karbon yang ditemukan secara 

alami, yakni 12C dan 13C yang stabil dan 14C yang bersifat radioaktif. Karbon 

merupakan salah satu diantara beberapa unsur yang diketahui keberadaannya 

sejak zaman kuno. Istilah karbon berasal dari bahasa Latin carbo, yang berarti 

batu bara (Lide, 2005). Karbon memiliki beberapa jenis alotrop, yang paling 

terkenal adalah grafit, intan dan karbon amorf. Sifat-sifat fisika karbon 

bervariasi bergantung pada jenis alotropnya (Haaland, 1976). 

 

2.3.6. Elektrolit 

Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan 

selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrolit. Elektrolit bisa berupa air, 

asam, basa atau berupa senyawa kimia lainnya. Elektrolit mempunyai sifat 

asam, basa atau garam. Seperti contohnya ikatan ion NaCl yang salah satu jenis 

garam yaitu garam dapur. NaCl dapat menjadi elektrolit dalam bentuk larutan 

dan lelehan atau bentuk liquid dan aqueous (Fariya, 2015). Salah satu energi 

terbarukan yang menjadi perhatian beberapa Negara maju adalah Hidrogen. 
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Hidrogen bukanlah sumber energi (energy source) melainkan pembawa energi 

(energy carrier), artinya Hidrogen tidak tersedia bebas di alam atau dapat 

ditambang layaknya sumber energi fosil, Hidrogen harus diproduksi. Pada 

prinsipnya, Hidrogen bisa diperoleh dengan memecah senyawa yang paling 

banyak mengandung unsur Hidrogen. Sampai saat ini, produksi Hidrogen 

dengan bahan baku air yang sudah komersial adalah dengan proses elektrolisis. 

Brown’s Gas merupakan gas hasil dari proses pemecahan air murni (H2O) 

dengan proses elektrolisis (Sipayung dkk., 2019). Air adalah substansi kimia 

dengan rumus kimia H2O, satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen 

yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, 

tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa 

(1 bar) dan temperatur 273,15 K (0°C) (Maron, 1998). Molekul air dapat 

diuraikan menjadi unsur-unsur asalnya dengan mengalirinya arus listrik. Proses 

ini disebut elektrolisis air. Pada katoda, dua molekul air bereaksi dengan 

menangkap dua elektron, tereduksi menjadi gas H2 dan ion hidroksida (OH-). 

Sementara itu pada anoda, dua molekul air lain terurai menjadi gas oksigen (O2), 

melepaskan 4 ion H+ serta mengalirkan elektron ke katoda. Ion H+ dan OH- 

mengalami netralisasi sehingga terbentuk kembali beberapa molekul air. Gas 

hidrogen dan oksigen yang dihasilkan dari reaksi ini membentuk gelembung 

pada elektroda dan dapat dikumpulkan (Sunde, 2012). Air laut merupakan 

campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam-garam, 

gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-partikel tak terlarut. Air laut 

memang berasa asin karena memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Kandungan 

garam di setiap laut berbeda kandungannya. Air laut memiliki kadar garam 
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karena bumi dipenuhi dengan garam mineral yang terdapat di dalam batu-batuan 

dan tanah. Contohnya natrium, kalium, kalsium, dan lain-lain. Apabila air sungai 

mengalir ke lautan, air tersebut membawa garam. Lama-kelamaan air laut 

menjadi asin karena banyak mengandung garam (Yuningsih, 2011). Karena 

konsep dasar elektrokimia adalah adanya pertukaran ion-ion positif dan negatif. 

Sedangkan garam itu mengandung ion positif dan negatif, semakin banyak kadar 

garam maka akan menghasilkan energi listrik yang besar (Ramlan, 2008). 

2.3.7. Elektroda 

Elektroda adalah konduktor yang dapat dilalui arus listrik dari satu media ke 

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

timah, atau seng, tetapi terdapat juga elektroda yang terbuat dari bahan 

konduktor listrik non-logam, seperti grafit (Chang, 2003).  

 

Dalam kasus arus searah (DC), elektroda datang berpasangan, dan dikenal 

sebagai anoda dan katoda. Pada baterai, atau sumber DC lainnya, anoda 

didefinisikan sebagai elektroda ketika elektron datang dari sel elektrokimia 

sehingga terjadi oksidasi sedangkan katoda didefinisikan sebagai elektroda 

ketika elektron memasuki sel elektrokimia dan terjadi reduksi. Setiap elektroda 

dapat menjadi sebuah anoda atau katoda tergantung dari tegangan listrik yang 

diberikan terhadap sel elektrokimia tersebut. Elektroda bipolar adalah elektroda 

yang berfungsi sebagai anoda dari sebuah sel elektrokimia dan katoda bagi sel 

elektrokimia lainnya (Hiskia, 1992). 
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2.3.8. Potensial elektroda  

Bila elektroda pengukur mempunyai nilai lebih besar dari elektroda hidrogen 

(bernilai positif), maka elektroda tersebut mempunyai kecenderungan untuk 

tereduksi (bersifat oksidator). Sementara itu bila elektroda pengukur mempunyai 

nilai lebih kecil dari elektroda hidrogen (bernilai negatif), maka elektroda 

tersebut mempunyai kecenderungan untuk teroksidasi (bersifat reduktor). 

Karena reaksi setengah sel pada elektroda ditulis dalam bentuk reduksi, maka 

nilai potensial elektroda standar juga dapat disebut potensial reduksi standar. 

Potensial elektroda hidrogen standar diberi harga = 0 volt (E0 = 0 volt). 

 

Menurut perjanjian internasional, jika ada suatu zat ternyata lebih mudah 

melakukan reduksi dibanding hidrogen, maka harga potensial elektrodanya 

adalah positif. Potensial reduksinya positif. Tetapi jika zat ternyata lebih mudah 

melakukan reaksi oksidasi dibanding hidrogen, maka harga potensial 

elektrodanya adalah negative, dalam hal ini potensial oksidasinya positif, tetapi 

karena potensial elektroda harus ditulis reduksi berarti potensial reduksinya 

adalah negatif. Jadi, potensial elektroda digambarkan dengan reaksi reduksi. 

Daftar harga potensial elektroda untuk logam-logam yang penting seperti pada 

Tabel 2.1.  
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Tabel 2. 1. Potensial elektroda (Utami dkk., 2009) 

Reduksi Reaksi  Logam E0(volt) 

e
-
 K

+
 + K -2,92 

2 e
-
 Ba

2+
 + Ba -2,90 

2 e
-
 Ca

2+
 + Ca -2,87 

e
-
 Na

+
 + Na -2,71 

2 e
-
 Mg

2+
 + Mg -2,37 

3 e
-
 Al

3+
 + Al -1,66 

2 e
-
 Mn

2+
 + Mn -1,11 

2 e
-
 2H2O + H2 + 2OH

-
 -0,83 

2 e
-
 Zn

2+
 + Zn -0,76 

3 e
-
 Cr

3+
 + Cr -0,71 

2 e
-
 Fe

2+
 + Fe -0,44 

2 e
-
 Cd

2+
 + Cd -0,40 

2 e
-
 Co

2+
 + Co -0,28 

2 e
-
 Ni

2+
 + Ni -0,25 

2 e
-
 Sn

2+
 + Sn -0,14 

2 e
-
 Pb

2+
 + Pb -0,13 

2 e
-
 2H

+
 + H2 0,00 

2 e
-
 Sn

4+
 + Sn

2+
 +0,13 

3 e
-
 Bi

3+
 + Bi +0,30 

2e
-
 Cu

2+
 + Cu +0,34 

e
-
 Ag

+
 + Ag +0,80 

2 e
-
 Pt

2+
 + Pt +1,20 

3 e
-
 Au

+
 + Au +1,50 

Standar Pada sel volta yang tersusun dari elektroda Zn dan Cu, elektroda Zn 

cenderung lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan logam Cu. Perbedaan 

kecenderungan teroksidasi mengakitbatkan adanya perbedaan kerapatan muatan 

antara elektroda Zn dan elektroda Cu. Perbedaan kerapatan itu menyebabkan 

terjadinya beda potensial antara Zn dan Cu yang mendorong elektron mengalir. 
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Untuk membandingkan kecenderungan logam-logam mengalami oksidasi 

digunakan elektroda hidrogen sebagai pembanding yang potensial elektrodanya 

adalah 0 volt. Potensial sel yang dihasilkan oleh elektroda logam dan elektroda 

hidrogen pada kondisi standar dan diukur pada suhu 250 °C dengan konsentrasi 

ion-ion 1 M dan tekanan gas 1 atm diberi lambang E0. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa potensial elektroda standar menunjukkan urutan kecenderungan untuk 

mengalami reduksi, sehingga dikenal dengan potensial reduksi standar. 

Persamaan potensial elektroda standar dapat ditulis dengan : 

E0 Oksidasi = -E0 Reduksi   (2.1)  

(Sipayung dkk, 2019). 

 

2.3.9. 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 padat 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 



31 
 

 
 

anoda, sedangkan yang memiliki potensial lebih tinggi akan menjadi katoda 

(Amanto dan Daryanto, 1999). 

 

Laju korosi suatu logam dapat dihitung dengan metode kehilangan massa 

dengan rumus (Jones, 1992): 

𝑟 =  
𝐾𝑚

𝜌𝐴𝑇
  (2.2) 

dengan: 

r = Laju korosi (mm/tahun); 

K = Konstanta (8,76 x 10
4
); 

m = m0 – m1 = massa awal – massa akhir (gr); 

ρ = Densitas (gr/cm
3
); 

A = Luas permukaan (cm
2
); 

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 dan analisis bantuan jembatan garam untuk 

mengatasi adanya masalah korosi pada logam Cu pada penelitian sebelumnya. 
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2.3.10. Pengaruh Konsentrasi Tingkat Keasaman (pH) terhadap Perubahan 

Besaran Listrik pada Sel Volta dengan atau Tanpa Sistem Dua 

Kompartemen 

Pada baterai tipe basah pada kendaraan digunakan larutan elektrolit dengan 

tingkat keasaman rendah. Larutan ini sering juga disebut sebagai air keras 

karena sifatnya yang dapat merusak atau meleburkan lapisan luar beberapa 

objek dengan mudah. Penggunaan larutan dengan pH rendah digunakan karena 

tingkat pH yang rendah menyebabkan lapisan kulit objek (dalam konteks ini 

logam) akan mudah terkisis dan mempercepat proses perpindahan elektron ke 

logam lainnya sehingga menghasilkan arus listrik lebih cepat dibandingkan pada 

pH tinggi. Nilai pH memiliki pengaruh tinggi terhadap larutan yang akan 

dideposisikan sesuai dengan rumusan teknis dari Lowenheim, walaupun pada 

rumusan hukum Faraday pengaruh pH tidak dianggap. Sehingga pada dasarnya 

semakin rendah nilai pH larutan elektrolit, maka konsentrasi ion hidrogennya 

semakin tinggi dan hantaran arus dari anoda ke katoda semakin besar, oleh 

karena itu semakin banyak pula ion-ion pelapis yang didistribusikan ke katoda 

dan lapisan deposisi menjadi semakin tebal. Akibat dari penebalan lapisan 

deposisi yang semakin cepat menyebabkan penurunan nilai pH larutan maka 

akan mempercepat terjadinya korosi pada logam katoda yang menerima ion-ion 

dari anoda. Namun, pH yang terlalu rendah dapat menyebabkan penurunan 

konsentrasi ion-ion pelapis. Jika  hal ini terjadi, maka lapisan yang terdeposisi 

akan berkurang sehingga lapisan menjadi semakin tipis (Andinata dkk., 2012). 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh (Khairiah dan Destini, 2017) dengan 

penambahan massa ragi pada larutan elektrolit pasta kulit durian, dengan kata 

lain peningkatan konsentrasi (M) ragi terhadap larutan elektrolit menghasilkan 

percepatan proses fermentasi yang berbanding lurus terhadap proses penurunan 

pH larutan elektrolit. Dari penelitian ini diperoleh bahwa perlakuan ini 

berbanding lurus pula terhadap peningkatan karakteristik elektrik (tegangan 

maupun arus listrik) yang dihasilkan. Peningkatan karakteristik elektrik 

didapatkan berbanding lurus dengan penambahan nilai konsentrasi larutan 

elektrolit, durasi proses fermentasi dan persiapan pengolahan larutan elektrolit 

terhadap konsentrasi senyawa yang ditambahkan. Dengan penambahan 

konsentrasi ragi pada larutan elektrolit maupun penambahan durasi penyiapan 

larutan maka karakteristik elektrik yang dihasilkan akan semakin tinggi pula, 

dan begitu pula sebaliknya semakin sedikit penambahan konsentrasi ragi pada 

larutan elektrolit dan semakin singkat waktu penyiapan larutan (dengan 

fermentasi) akan menyebabkan hasil karakteristik elektrik yang kurang optimal. 

Hal ini disebabkan karena konsentrasi ragi dan durasi fermentasi berpengaruh 

terhadap penurunan tingkat pH larutan. Dengan konsentrasi ragi dan waktu 

fermentasi yang tepat maka akan diperoleh larutan elektrolit yang dapat 

menghasilkan keluaran karakteristik elektrik yang optimal. 

 

Menurut penelitan yang dilakukan (Ningsih dkk., 2014). untuk mengetahui nilai 

arus (I) dan tegangan (V) dari larutan elektrolit singkong karet (Manihot 

glaziovii M.A) yang digunakan sebagai sel baterai diperoleh hasil dari tiap 

variasi larutan sebagai berikut: pengukuran nilai arus dan tegangan listrik dari 

air singkong karet (ASK) 100% menggunakan wadah sel accu sebesar 1A; 3V 
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dengan kapasitas 3Ah sedangkan air accu (H2SO4 30%) 100% memiliki nilai 

sebesar 1A; 6V dengan kapasitas 6 Ah. Sehingga ASK 100% memiliki nilai 

tegangan setengah dari nilai tegangan air accu. Larutan uji ASK yang 

ditambahkan aquadest dengan variasi penambahan sebanyak 45, 50 dan 55 mL 

memberikan pengaruh terhadap nilai arus dan tegangan listrik masing-

masingnya adalah sebesar 1A; 2,6V, 1A; 2,4V dan 1A; 2,2V. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa hubungan antara volume penambahan aquadest terhadap 

arus dan tegangan yang dihasikan berbanding terbalik, dimana semakin besar 

penambahan volume aquadest maka nilai arus dan tegangan listrik yang 

dihasilkan semakin kecil. Larutan uji air singkong karet yang ditambahkan air 

accu (H2SO4 30%) dengan variasi penambahan sebanyak 45, 50 dan 55 mL 

memberikan pengaruh terhadap nilai arus dan tegangan listrik masing-

masingnya adalah sebesar 1A; 4,4V, 1A; 4,7V dan 1A; 4,8V. Nilai tersebut 

membuktikan bahwa hubungan antara volume penambahan air accu terhadap 

arus dan tegangan yang dihasikan berbanding lurus, dimana semakin besar 

penambahan volume air accu maka nilai arus dan tegangan listrik yang 

dihasilkan akan semakin besar. Hubungan nilai pH terhadap nilai arus dan 

tegangan listrik yang dihasilkan sangat besar. Semakin tinggi tingkat keasaman 

dari larutan uji maka nilai tegangan yang dihasilkan semakin besar, begitu pula 

sebaliknya semakin rendah tingkat keasaman dari larutan uji maka nilai 

tegangan yang dihasilkan kecil. Sehingga hasil dari penelitian ini 

mengindikasikan bahwa Manihot glaziovii M.A. memiliki potensi sebagai 

larutan dari accu yang lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Dari 

penelitian ini dengan penambahan konsentrasi ASK pada larutan akan 
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menurunkan nilai pH larutan yang akan mempercepat proses perpindahan 

elektron dan pengikisan lapisan elektroda. Sedangkan dengan penambahan 

aquadest yang cenderung bersifat netral akan meningkatkan pH larutan yang 

akan memperlambat proses perpindahan elektron dan pengikisan elektroda. 

 

Selain dari konsentrasi larutan elektrolit, konsentrasi jembatan garam cukup 

berpengaruh besar terhadap hasil karakteristik elektrik yang dihasilkan oleh sel 

volta. Semakin tinggi konsentrasi bahan dasar jembatan garam maka hasil 

karakteristik akan berkesinambungan terhadap tingkat konsentrasi tersebut. 

Pauzi (2019) melakukan penelitian menggunakan jembatan garam NaCl dan 

KCl dengan konsentrasi bahan 0,1 M dan 1 M memperoleh hasil bahwa semakin 

tinggi konsentrasi bahan dasar jembatan garam maka akan berbanding lurus pula 

terhadap hasil karakteristik elektrik dari sel volta dua kompartemen. Pada setiap 

variasi konsentrasi NaCl menghasilkan kuat arus yang berbeda, hal ini 

dikarenakan besarnya hantaran listrik bergantung pada konsentrasi larutan. Pada 

penelitian tentang efek NaCl terhadap rendemen Mg(OH)2  yang menjadi 

landasan penggunaan elektrolit berbeda pada dua kompartemen diketahui bahwa 

seiring dengan bertambahnya waktu mengakibatkan kuat arus semakin 

bertambah. Hal ini dikarenakan semakin lama waktu elektrolisis maka 

konsentrasi larutan pada kompartemen anodik dan kompartemen katodik 

semakin pekat yang berpengaruh terhadap semakin meningkatnya hantaran 

spesifiknya (Kappa) dan menurunnya jumlah resistansi. Jumlah resistansi yang 

menurun mengakibatkan kuat arus meningkat (Kusmananto, 2009).  



 
 

 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Elektronika Dasar dan 

Laboratorium Fisika Energi Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan IImu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada bulan September 2020 sampai 

Maret 2021. 

 

3.2.  Alat dan Bahan 

Alat penunjang yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Mesin gerinda dan gunting, digunakan untuk memotong akrilik, tembaga 

(Cu) dan seng (Zn). 

2. Tang, digunakan untuk membentuk bahan elektroda agar sesuai dengan 

desain yang diinginkan. 

3. Mesin bor digunakan untuk melubangi akrilik dalam pembuatan media. 

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

5. Gelas beker, digunakan untuk wadah elektroplating dan wadah 

pencampuran elektrolit untuk variasi pH. 

6. Timbangan digital, digunakan untuk menimbang massa elektroda. 

7. Multimeter, digunakan sebagai alat pengukur arus dan tegangan dari alat. 



37 
 

 
 

8. Spidol, digunakan untuk menandai bentuk desain sebelum pembuatan dan 

keperluan lainnya. 

9. Kertas, dan pulpen digunakan untuk mencatat data pengamatan. 

10. Jepit buaya , digunakan sebagai media penghubung elektroda. 

11. Filter air, digunakan untuk memfilter air laut. 

12. Power supply digunakan sebagai sumber tegangan saat elektroplating. 

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

14. Galon digunakan untuk tempat penampungan air laut sementara. 

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

16. Amperemeter, voltmeter yang sudah ada di modul arduino digunakan untuk 

mengukur arus, dan tegangan secara otomatis. 

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Akrilik 5 mm dan 2 mm, digunakan sebagai wadah sel elektrokimia dan 

wadah seluruh sel. 

2. Serabut tembaga (Cu) dan (Zn), digunakan sebagai elektroda. 

3. Larutan AgNO3, digunakan untuk melapisi tembaga (Cu). 

4. Karbon (C), digunakan untuk proses elektroplating. 

5. Lem Shia no Kurido (シアのクリド), digunakan sebagai perekat untuk 

membentuk kerangka alat. 

6. Lem dextone, sebagai perekat pada sel dan wadah jembatan garam. 

7. Lem silicone, sebagai perekat dan bahan penutup celah pada sel. 

8. Agar-agar dan NaCl (air laut), digunakan untuk membuat jembatan garam. 

9. Air laut, digunakan sebagai elektrolit. 

10. Amplas, digunakan untuk Menghaluskan permukaan akrilik. 
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11. Larutan HNO3 1 %, digunakan untuk membersihkan logam Cu sebelum 

elektroplating. 

12. Etanol 96 %, digunakan untuk membersihkan logam Cu. 

13. Larutan HCl, digunakan sebagai campuran elektrolit untuk variasi pH 

rendah (larutan asam). 

14. Larutan NaOH, digunakan sebagai campuran elektrolit untuk variasi pH 

tinggi (larutan basa). 

 

3.3.  Prosedur Penelitian dan Desain Alat 

Penelitian ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap perancangan dan pembuatan 

sistem, proses elektroplating, proses pembuatan jembatan garam, serta pengujian 

alat dan pengambilan data. Secara umum prosedur penelitian ini ditunjukkan pada 

Gambar 3.1 
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Gambar 3. 1. Diagram alir penelitian 

 

1. Perancangan sistem dan pembuatan sistem 

Pada tahap pertama dilakukan perancangan dan pembuatan sistem sel volta yang 

tersusun dari 5 sel dalam wadah tertutup. Elektroda yang digunakan berisi 

sepasang Cu(Ag)-Zn terdiri dari dua pasang elektroda positif dan negatif yang 

terpasang pararel dalam satu sel, terbuat dari serabut elektroda tembaga (Cu) yang 

dilapisi perak (Ag) dan lempengan seng (Zn). Jembatan garam yang digunakan 

terbuat dari agar-agar dengan larutan NaCl air laut pada percobaan pertama kedua 

kompartemen tidak akan diberi perlakuan (larutan elektrolit air laut) namun pada 

percobaan berikutnya salah satu kompartemen akan diberi variasi pH pada larutan 
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elektrolitnya (Anjarwati, 2019). Tujuannya menyeimbangkan elektrolit dengan 

memberi ion positif atau negatif. elektroda yang digunakan tiap sel berupa serabut 

tembaga (Cu) dan lempengan seng (Zn) dengan sistem pengisian ulang elektrolit. 

Hal ini bertujuan untuk menghasilkan energi listrik yang lebih besar secara 

berkelanjutan (renewable) dan dapat dikembangkan sebagai energi listrik yang 

mudah didapatkan dan lebih efisien. Desain akan dibuat 5 sel dengan jembatan 

garam. Jembatan garam dibuat dengan kadar air laut yang dikurangi 200 ml dari 

takaran pencampuran agar-agar supaya tidak terjadi pencampuran air laut antar 

kompartemen pada tiap sel, kemudian serabut elektroda dimasukkan pada sel 

tersebut dan diisi dengan air laut. Desain alat dapat dilihat pada Gambar 3.2.. 

 
Gambar 3. 2. Desain sel volta 
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2. Proses elektroplating Ag (Perak) pada Cu (Tembaga) 

Pada tahap kedua dilakukan proses elektroplating Ag pada Cu dengan larutan 

sepuh perak (AgNO3) sebagai larutan elektrolitnya. Batang C (karbon) sebagai 

anode dan serabut logam Cu (tembaga) sebagai katode. Sebelum dilakukan 

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

mengurangi kandungan lemak yang menempel pada Cu. Permukaan logam Cu 

dibersihkan kembali dengan etanol 96 % dan aquades untuk membersihkan dan 

menghilangkan kandungan HNO3 yang menempel pada Cu. Setelah 

elektroplating selesai serabut Cu dikeringkan dengan tissue dan diangin-anginkan 

terlebih dahulu agar tidak terjadi reaksi korosi berkelanjutan sebelum 

pengambilan data. Elektroplating ditunjukkan pada Gambar 3.3. (Rizki, 2019). 

 

Gambar 3. 3. Elektroplating pada Cu (tembaga), 1. Batang karbon sebagai 

logam inert untuk anode; 2. Larutan AgNO3 0,02 M; 3. Power 

supply; 4. Logam Cu sebagai katode. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

4 

3 



42 
 

 
 

3. Pembuatan jembatan garam 

Pada tahap ketiga dilakukan proses pembuatan jembatan garam dari air laut. 

Jembatan garam yang digunakan terbuat dari agar-agar di campur dengan air laut 

dengan perbandingan 600 ml tiap 7 gram bubuk agar-agar. Supaya jembatan 

garam tidak terlalu mudah hancur atau terlalu keras. Selain itu perbandingan ini 

memiliki nilai yang relatif sama dengan penelitian oleh Parkash A. dkk pada tahun 

2015. Hambatan dalam dari peningkatan konsentrasi bubuk agar dapat 

menghambat peningkatan tegangan, hambatan dalam  terus terbentuk di dalam sel. 

Dari penelitian Parkash A. pada tahun 2015 penggunaan bubuk agar dengan 

konsentrasi sebesar 10% lebih baik untuk pembuatan jembatan garam dalam 

meningkatkan pembangkitan tegangan. Langkah awal untuk membuat jembatan 

garam adalah dengan menyaring air laut terlebih dahulu untuk menghilangkan 

partikulat yang terdapat pada air laut secara alami yang dapat mempercepat laju 

korosi dalam sel elektrokimia. Kemudian bubuk agar-agar dicampurkan sesuai 

dengan perbandingan yang telah ditentukan. Setelah tercampur larutan kemudian 

dipanaskan, dalam proses pemanasan ini larutan harus diaduk terus-menerus 

selama 30-40 menit supaya bubuk agar-agar tidak mengental hanya didasar dan 

tercampur merata. Perbandingan 600 ml air laut untuk tiap 7 gram bubuk agar-

agar dimaksudkan supaya jembatan garam dapat kokoh dengan bentuknya ketika 

dilepas dari cetakan yang ada pada alat. Tujuan pembuatan jembatan garam adalah 

untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Jembatan garam 

ditunjukkan pada gambar 3.4. 

 



43 
 

 
 

 

Gambar 3. 4. Sel 2 kompartemen dengan jembatan garam 
 

Sistem sel elektrokimia pada penelitian ini disebut dengan metode 2 kompartemen 

dikarenakan penggunaan jembatan garam sebagai media yang memisahkan proses 

kimiawi dan kontak langsung dari kedua elektroda yang terhubung dengan 

elektrolit. Sehingga dengan adanya jembatan garam kondisi optimal dari elektrolit 

dan elektroda akan terjaga lebih lama serta dapat mengurangi laju korosi elektroda 

akibat kontak langsung seperti pada metode 1 kompartemen dibandingkan dengan 

tanpa penggunaan jembatan garam. Pada metode 2 kompartemen ini proses 

elektrolisis terjadi dengan adanya perpindahan muatan elektron akibat beda 

potensial dari kedua elektroda yang digunakan, dan dengan penggunaan jembatan 

garam hal seperti endapan akibat korosi yang terjadi tidak akan langsung merusak 

kondisi elektroda di kompartemen satu sama lain. Karena jika korosi pada logam 

elektroda Cu(Ag) yang berupa seperti endapan garam dan korosi pada elektroda 

Zn yang mengakibatkan pengikisan Zn seperti yang terjadi pada penelitian 

terdahulu tidak akan tercampur serta akan terhalang oleh jembatan garam pada 

masing-masing kompartemen. 
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4. Pembuatan variasi pH larutan elektrolit 

Pada tahap pembuatan variasi pH larutan elektrolit, air laut yang digunakan 

sebagai larutan elektrolit dibuat menjadi 5 variasi yaitu 1 jenis elektrolit air laut 

murni sebagai variabel kontrol, 2 jenis elektrolit air laut dengan variasi lebih 

rendah dari nilai elektrolit air laut (mewakili variasi nilai elektrolit kuat), dan 2 

jenis elektrolit air laut dengan variasi pH lebih tinggi dari elektrolit air laut 

(mewakili variasi elektrolit lemah). Karena pH air laut di Indonesia umumnya 

bervariasi dari lokasi ke lokasi antara 6.0 – 8,5 (Rukminasari dkk., 2014), maka 

nilai variasi elektrolit akan dibuat selisih mendekati satu tingkat tiap variasinya. 

Pembuatan variasi elektrolit air laut akan menggunakan pencampuran larutan HCl 

untuk menurunkan nilai keasaman larutan elektrolit dan larutan NaOH untuk 

meningkatkan nilai keasaman larutan elektrolit. 

 

Perhitungan konsentrasi larutan elektrolit dengan penambahan larutan HCl 

maupun NaOH dapat menggunakan perhitungan molaritas (M), yaitu banyaknya 

mol zat terlarut dalam satu liter zat pelarut. 

𝑀 =  
𝑛

𝑉
   (3.1) 

Mol zat terlarut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

𝑛 =  
𝐺

𝑀𝑟
   (3.2) 
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Sehingga persamaan sebelumnya juga dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑀 =  
𝐺

𝑀𝑟
.

1000

𝑉(𝑚𝐿)
  (3.3) 

dimana,  

𝑀  = molaritas (mol.L
-1

) 

𝑛  = mol 

𝑉  = volume larutan (mL) 

𝐺  = massa padatan (gram) 

𝑀 𝑟  = massa molekul relatif (g.mol
-1

) 

(Azizah, 2017) 

 

5. Pengujian sistem dan pengambilan data 

Pada tahap penelitian selanjutnya dilakukan pengujian sistem dan pengambilan 

data. Data pengamatan penelitian yang diambil yaitu elektroda Cu(Ag)-Zn 

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

beban dipasang (Vb), dan arus (I). Massa elektroda sebelum dan sesudah diukur 

dengan timbangan digital TL-series (0,001 g). Tegangan, arus, dan intensitas 

cahaya diukur dengan modul arduino yang didalamnya terdapat sensor arus, dan 

tegangan. Data pengamatan pada penelitian akan diambil selama 1 jam sekali 

dalam waktu 3 hari berturut turut, rangkaian sel volta sebanyak 5 sel disusun 

secara seri dengan elektrolit air laut dan jembatan garam NaCl air laut dua 

kompartemen. Pada sistem ini digunakan rangkaian sederhana untuk mengukur 

nilai karakteristik elektrik yang dihasilkan seperti pada Gambar 3.5.  
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Gambar 3. 5. Rangkaian untuk mengukur karakteristik elektrik alat dengan 

beban 

 

Rancangan pengambilan data dan hasil perhitungan pada penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 3.1 hingga 3.4. 

Tabel 3. 1. Data pengukuran arus tanpa dan dengan jembatan garam  

pH Nilai arus 

minimal (mA) 

Nilai arus 

maksimal (mA) 

Nilai arus 

 rata-rata (mA) 

5,8    

6,5    

7,6    

8,5    

9,6    

 

Tabel 3. 2. Data pengukuran tegangan tanpa dan dengan jembatan garam  

pH Nilai tegangan 

minimal (V) 

Nilai tegangan 

maksimal (V) 

Nilai tegangan 

rata-rata (V) 

5,8    

6,5    

7,6    

8,5    

9,6    
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Tabel 3. 3. Laju korosi elektroda Zn tanpa dan dengan jembatan garam 

pH m0 (g) m1 (g) △m (g) r (mm/tahun) 

5,8     

6,5     

7,6     

8,5     

9,6     

 

Tabel 3. 4. Data resitivitas dan konduktivitas dari jembatan garam 

Dimensi 

(cm*cm*cm) 

VRs (V) VRL (V) Rs (Ω) V (V) RL (Ω) K 

p*l*t       

p*l*t       

p*l*t       

p*l*t       

p*l*t       

 

Pada penelitian juga dilakukan analisis data pengamatan dan hasil perhitungan 

yang diperoleh. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

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

analisis data ditunjukkan pada gambar 3.7. 

 

Gambar 3. 6. Grafik pengukuran karakteristik energi listrik alat 



 
 

 
 

V. KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa 

1. Penggunaan elektrolit yang memiliki nilai pH lebih rendah akan 

meningkatkan karakteristik elektrik output dari sel volta.  

2. Penggunaan jembatan garam menyebabkan terjadinya kestabilan fluktuasi 

nilai dari keluaran karakteristik elektrik, terutama pada karakteristik tegangan.  

3. Penggunaan jembatan garam dapat menurunkan tingkat laju korosi hingga 

separuh bahkan lebih dari laju korosi tanpa penggunaan jembatan garam. 

5.2. Saran 

Saran untuk pengembangan riset selanjutnya antara lain. 

1. Menggunakan elektroda Cu(Ag) bentuk lempengan/tabung dan bukan serabut, 

untuk mempermudah maintenance dan pemasangan pada desain penelitian ini. 

2. Pengujian laju korosi dapat dilanjutkan hingga 30 hari guna membandingkan 

dengan penelitian terdahulu. 

3. Penggunaan variabel pH elektrolit dapat diperbanyak guna mengetahui lebih 

detail pengaruh variasi pH pada karakteristik output. 

4. Menggunakan alat ukur otomatis yang akurat dan presisi guna mendapatkan 

hasil data yang lebih tepat dibandingkan pengukuran manual. 
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