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ABSTRAK  

 

ANALISIS PEMANFAATAN JEMBATAN GARAM VARIASI ALUMINA, 

SEMEN, DAN KARBON DENGAN PERBANDINGAN 5:40:40, 10:40:40, 

15:40:40, dan 20:40:40 PADA SEL VOLTA BERBAHAN AIR LAUT 

DENGAN DUA KOMPARTEMEN Zn|Zn2+
(Aq) || Ag+ | Cu LARUTAN ACID 

ZINC pH 4  

 

 

 

Oleh 

 

Yola Dinda Ayu Pratama 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik jembatan garam dengan 

variasi masa karbon menggunakan elektroda Zn-Cu(Ag) dalam sistem sel volta. 

Penelitian ini menggunakan sel volta sebanyak 20 sel. Jembatan garam dibuat 

menggunakan campuran 𝐴𝑙2𝑂3, semen, air laut dan karbon dengan variasi masa 5 

g, 10 g,15 g, dan 20 g. Karbon aktif dapat meningkatkan kemampuan daya serap 

terhadap anion, kation, dan molekul lainnya. Larutan elektrolit yang digunakan 

ialah acid zinc ber-pH 4 dan air laut. Pengambilan data dilakukan selama 24 jam, 

48 jam, dan 72 jam dengan pengecekan 1 jam sekali. Laju korosi yang didapat 

selama 24 jam lebih kecil dari laju korosi 72 jam dikarenakan lama perendaman 

berpengaruh terhadap laju korosinya. Berdasarkan penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa penambahan karbon pada jembatan garam berpengaruh pada 

tegangan, arus, dan lux yang dihasilkan dan lama perendaman pada Zn juga 

berpengaruh pada laju korosinya. 

 

Kata kunci: Jembatan Garam, Sel volta, Karbon, Larutan acid zinc  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE UTILIZATION OF A VARIATION OF ALUMINA, 

CEMENT, AND CARBON SALT BRIDGE WITH A COMPARISON OF 

5:40:40, 10:40:40, 15:40:40, and 20:40:40 ON SEAWATER VOLTA CELL 

WITH TWO Zn|Zn2+( Aq) || Ag+ | Cu SOLUTION ACID ZINC Ph 4 

 

By  

Yola Dinda Ayu Pratama 

 

 

This research was conducted to determine salt bridges' characteristics with carbon 

mass variations using Zn-Cu(Ag) electrodes in a voltaic cell system. This study 

uses 20 cells voltaic cells. The salt bridge made using a mixture of Al_2 O_3, 

cement, seawater, and carbon with a mass variation of 5 g, 10 g, 15 g, and 20 g. 

Activated carbon can increase the adsorption capacity of anions, cations, and other 

molecules. The electrolyte solution is acid zinc with a pH of 4 and seawater. Data 

retrieval conducted for 24 hours, 48 hours, and 72 hours with checking once an 

hour. The corrosion rate obtained for 24 hours is less than the corrosion for 72 

hours because the immersion time affects the corrosion rate. Based on this 

research, it can conclu that adding carbon to the salt bridge affects the voltage, 

current, and lux produced the immersion time in Zn also affects the corrosion rate. 

 

Keywords: Salt bridge, voltaic cells, carbon, acid zinc  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi listrik merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan 

manusia modern saat ini. Pertumbuhan Populasi, peningkatan standar hidup, 

urbanisasi, perkembangan teknologi dan industrialisasi semakin meningkatkan 

kebutuhan energi suatu negara (Ozturk, 2018). Dengan kemajuan zaman saat ini 

ketersediaan sumber energi fosil (minyak bumi, gas alam, dan batubara) yang 

bersifat tak terbarukan. Kecenderungan pemakaian energi fosil semakin diperkuat 

dengan belum tersedianya sumber energi terbarukan (energi surya, angin, panas 

bumi, nuklir, dan lain-lain) dengan biyaya produksi yang terjangkau (Pradnyana, 

2016). Untuk mengatasi menipisnya persediaan energi listrik tersebut, diperlukan 

sebuah terobosan untuk memanfaatkan energi lain dengan mengembangkan 

sumber-sumber energi terbarukan. Seperti memanfaatkan air laut sebagai 

terobosan energi terbarukan melalui elektrokimia dengan memanfaatkan reaksi 

redoks (Fariya, 2015; Pauzi dkk., 2018). 

Pemanfaatan air laut sebagai sumber energi listrik belum termanfaatkan secara 

maksimal. Air laut memiliki partikel bebas yang menghasilkan energi listrik yang 

murah dan ramah lingkungan. Penelitian ini akan memanfaatkan laut sebagai
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larutan elektrolit. Penelitian yang dipaparkan air laut memiliki kandungan 96,5% 

air murni dan natrium klorida (NaCl) sebesar 3,5% (Zainuri dkk., 2016). Air laut 

dapat menjadi energi listrik dengan proses sel elektrokimia yang menghasilkan 

reaksi redoks (Kamalia dkk., 2018).  

Air laut memiliki beberapa variasi pH yang menunjukan tingkat derajat asam atau 

basa. Penelitian ini akan digunakan pH 4. pH 4 itu sendiri memiliki massa pakai 

selama 500 tahun. Interpretasi ini juga didukung oleh fakta bahwa larutan pH 4 ini 

kurang jenuh terhadap fasa besi (oksi) hidroksida. Bila pH semakin tinggi maka 

akan semakin rendah laju korosinya begitu juga sebaliknya (Nurbani, 2018). 

Sel elektrokimia memiliki tahap sel elektrolisis yang katodanya bermuatan negatif 

dan anoda bermuatan positif (Harahap, 2016). Anoda dan katoda pada sel 

elektrolisis memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya reaksi redoks atau reaksi 

oksidasi reduksi yang dapat menghantarkan energi listrik (Wiyanti, 2020). Air laut 

dapat menghasilkan energi listrik yang spontan disebabkan tingkat oksidasi dan 

reduksinya (Harahap, 2016).  

Jembatan garam (salt bridge) merupakan interaksi antara residu-residu karbon dan 

alumina (Malau dan Santuri, 2017). Jembatan garam juga memiliki fungsi untuk 

menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan, sehingga konsentrasi larutan 

elektrolit pada jembatan garam harus lebih tinggi dari konsentrasi elektrolit di 

kedua bagian elektroda (Yulianti dkk., 2017). Jembatan garam dapat mencegah 

terjadinya difusi dari sel satu ke sel yang lain. Penelitian mengenai jembatan 

garam dapat berpotensi untuk meningkatkan kestabilan termal jika dilakukan 

mutasi pada jembatan garam, dengan adanya mutasi ion-ion dalam larutan 
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elektrolit akan seimbang dan menyebabkan perubahan energi listrik (Haq dkk., 

2018). Pembuatan jembatan garam dengan menambahkan karbon pada jembatan 

garam akan meningkatkan kapasitansi energi. Jembatan garam yang digunakan 

umumnya berbentuk U atau kaca tabung bridge yang diisi dengan agar-agar, 

namun jembatan garam yang akan digunakan berbentuk filter paper yang 

memiliki kemampuan seperti penyerapan ion dan konduktivitas yang tinggi. 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan jembatan 

garam untuk mengatasi terjadinya korosi yang memiliki fungsi menyeimbangkan 

elektrolit dengan memberi ion positif atau negatif (Badea, 2007). Karbon 

mempunyai kemampuan daya serap yang baik terhadap anion, kation, dan 

molekul dalam bentuk senyawa organik dan anorganik, baik berupa larutan 

maupun gas. Karbon aktif memiliki tekstur bubuk yang berukuran 5-10 µm. 

Karbon aktif memiliki kandungan atom karbon dan sejumlah kecil oksigen, 

hidrogen, dan komponen mineral. Karbon aktif memiliki kadar air 7,11%, kadar 

abu 3,88%, kandungan volatile matter sebesar 31,75%, kandungan karbon terikat 

65,62%, dan daya serap yodium sebesar 824,76 mg/g. Karbon berpori dapat 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan superkapasitor karena memiliki 

kerapatan energi yang tinggi dan aksesibilitas pori yang baik dan memiliki biaya 

pembuatan yang relatif murah (Dietz dan Nguyen, 2002).  

Aluminium oksida (Al2O3) termasuk dalam senyawa kimia yang terbentuk dari 

aluminium dan oksigen. Alumina dapat diperoleh dari alam dalam bentuk kristal 

tetapi alumina juga didapat secara komersial yang memiliki kandungan alumina 

sekitar 85% - 99.99% (Dore dan Hubner, 1984). Alumina berwarna putih dan 
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berstruktur berongga dan tajam (Triatmojo, 2021). Alumina sendiri mempunyai 

manfaat utama yaitu senyawa yang tetap stabil pada kondisi lingkungan ekstrim 

tetapi dapat teroksidasi dalam kondisi tertentu dan memiliki titik lebur yang tinggi 

(Kurnia, 2013). 

Penelitian ini akan membahas tentang jembatan garam yang dibuat menggunakan 

vaariasi karbon, alumina, dan semen dengan perbandingan 5:40:40, 10:40:40, 

15:40:40 dan 20:40:40. Jembatan garam dibuat menggunakan karbon aktif yang 

akan dicampuran alumina dan semen. Karbon memiliki daya serap yang baik 

dengan senyawa cair maupun gas. Jembatan garam yang telah selesai dicetak 

berbentuk balok berukuran 5 x 8 cm. Jembatan garam akan digunakan 

menyeimbangkan arus dan melihat seberapa berpengaruh variasi karbon di dalam 

sistem sel volta. Karbon berpori memiliki fraksi mesopori dan luas permukaan 

yang tinggi (Zhu dkk.,2007). Jembatan garam dengan campuran alumina memiliki 

konsentrasi tertentu akan mendapatkan nilai tegangan yang baik (Pauzi dkk., 

2021). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh larutan acid zinc pada larutan elektrolit dalam sel volta? 

2. Bagaimana pengaruh variasi jembatan garam terhadap sel volta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Mengetahui cara membuat larutan acid zinc 

2. Mengetahui karakteristik jembatan garam dengan variasi karbon. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebegai beikut 

1. Adanya sistem energi alternatif air laut yang bersifat siap pakai  

2. Sebagai referensi ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Bahan yang digunakan sebagai katoda dan anoda ialah acid zinc dan air laut 

2. Membuat jembatan garam menggunakan karbon, alumina dan semen 

3. Menggunakan plat Cu (Ag) dan Zn sebagai katoda dan anoda  

4. Menggunakan jembatan garam untuk penstabil ion  

5. Menggunakan sel galvanis.  



 
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terkait 

Penelitian air laut sebagai sumber energi alternatif sudah banyak dilakukan 

contohnya seperti yang dilakukan oleh Rohman dkk (2018). Penelitian mengenai 

sistem konversi berbasis air laut dengan menggunakan metode sel volta. 

Penelitian ini memanfaatkan NaCl dan diuraikan dengan H2O menjadi Na+ dan Cl-. 

Dua atom Na+ dan Cl- yang dipertemukan dengan metode sel volta yang 

menghasilkan konversi menjadi arus listrik yang cukup besar 11,73 volt. 

Penelitian ini juga memanfaatkan jembatan garam berupa tabung U yang diisi 

dengan agar-agar dan garam KCL. Jembatan garam dapat menaikan jumlah ion 

dan menurunkan jumlah ion (Rohman dkk., 2018). 

Penelitian mengenai penambahan larutan elektrolit air laut dengan sodium 

bikarbonat (NaHCO3) telah dilakukan oleh Pauzi dkk (2018). Penelitian ini 

bertujuan mengetahui karakteristik elektrik sel elektrokimia air laut yang 

ditambahkan dengan sodium bikarbonat (NaHCO3). Plat elektroda yang digunakan 

Cu (Ag)-Zn dengan jumlah sel volta 40 sel dengan beban LED 1,2 watt dan 

melakukan pengukuran iluminasi pada jarak 10 cm dengan waktu 5 x 24 jam. 

Penelitian ini didapat bahwa Cu (Ag) memiliki beda potensial sebesar +0,34 volt 

sedangkan Zn memiliki beda potensial sebesar – 0,76 volt. Maka beda potensial 
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rangkaian dengan dua elektroda sebesar 1,10 volt (Hudaya, 2016). Pangestu dkk 

(2018) melakukan penelitian mengenai laju korosi menggunakan elektroda Cu 

(Ag)-Zn dengan elektrolit yang berbeda yaitu air laut dan air laut yang di filter 

ditambah dengan sodium bikarbonat (NaHCO3). Metode penelitian dimulai 

dengan pembuatan sistem elektrolit dari bahan akrilik dengan ketebalan 2 mm 

yang masing - masing sel berukuran 6 x 5 cm sebanyak 20 sel seperti gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 2. 1. Realisasi Alat (a) Tampak Luar, (b) Tampak dalam, (c) Pembagian 

(Pangestu, 2018) 

Pengujian alat dilakukan selama 72 jam. Sebelum melakukan pengujian 

mempersiapkan bahan elektrolit dengan larutan sodium bikarbonat sebanyak 2 – 

24 g dalam 200 ml air laut, menggunakan beban LED 3 watt. Setelah 

dilakukannya pengujian didapatkan hasil laju korosi elektroda seng berhasil 

dihambat dengan penyaringan dan penambahan sodium bikarbonat tetapi 

intensitas cahaya semakin lama semakin menurun. 
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Gambar 2. 2. Grafik Perbandingan Laju Korosi dari dua elektrolit 

Grafik diatas menunjukkan laju korosi terhadap waktu dari penggunaan kedua 

elektrolit. Seiring berjalannya waktu elektroda Zn mengalami korosi (Budianto 

dkk., 2016). 

Penelitian serupa dilakukan Pauzi dkk (2019) yaitu menggunakan pemanfaatan 

jembatan garam kalium oksalat (KCL) dan NaCl. Pemanfaatan jembatan garam 

pada laju korosi didapati bahwa jembatan garam NaCl laju korosi cenderung lebih 

besar dari pada menggunakan kalium oksalat (KCL) (Pauzi dkk., 2019). Laju 

korosi pada Zn dengan jembatan garam NaCl menunjukan nilai positif meski hasil 

perhitungan nilai rata-rata 0,068 mm/year untuk konsentrasi 1 mol. Laju korosi 

disebabkan oleh larutan elektrolit yang digunakan. Jembatan garam dapat 

berpengaruh pada laju korosi anodic, karena jembatan garam dapat menghasilkan 

arus dan tegangan yang lebih besar dibanding dengan kalium oksalat (KCL) 

(Pauzi dkk, 2019). 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pauzi dkk (2020) mengenai variasi pH 

larutan acid zinc pada sel volta menggunakan dua kompartemen Cu (Ag)-Zn. Cu 
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(Ag)-Zn digunakan untuk menghasilkan tegangan dan arus pada elektrolit air laut. 

Penelitian ini juga memanfaatkan jembatan garam yang terbuat dari aluminium 

oksida (Al2O3), semen putih tiga roda dan air laut (NaCl) dengan konsentrasi 1 

mol. Penelitian ini menggunakan sel volta 5 sel untuk masing masing variasi pH 

yaitu 4, 5, dan 6 dan LED sebagai beban sebanyak 20 buah. 

 

Gambar 2. 3. Desain 5 sel volta (Pauzi, 2020) 

Pengujian yang dilakukan selama 72 jam dan selama 24 jam sekali larutan 

elektrolit diganti. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh pergantian elektrolit 

pada sel volta. Gambar 2.3 menunjukan plat Cu (Ag) berperan sebagai katode 

dan Zn bertindak sebagai anode. Bila ada dua buah unsur yang dicelupkan ke 

larutan elektrolit dan dihubungkan dengan sumber arus maka akan mengalami 

korosi yang bersifat anodic (Mulyono, 2017). Berdasarkan penelitian ini 

penggunaan elektrolit larutan acid zinc yang memiliki pH lebih rendah akan 

meningkatkan nilai karakteristik elektrik. Larutan elektrolit acid zinc dengan pH 4 

menghasilkan nilai kuat arus listrik dan laju korosi yang lebih besar dibandingkan 

dengan pH 5 dan 6. Penggunaan jembatan garam menyebabkan kestabilan pada 
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nilai outputnya. Jembatan garam berperan terhadap laju korosi dan menjaga 

kenetralan muatan listrik pada larutan (Pauzi dkk., 2020). 

Penelitian serupa pun dilakukan oleh Pauzi dkk (2020) mengenai konsentrasi 

jembatan garam alumina dan kalsium karbonat. Variasi campuran jembatan garam 

menggunakan alumina 1 mol, kalsium bikarbonat dengan konsentrasi 1 mol dan 

dicampur menggunakan semen dan air laut sebagai pelarut. Menggunakan 

elektroda Cu (Ag)-Zn dengan 5 buah sel volta dan 20 LED sebagai beban. 

Penelitian ini menunjukan bahwa semakin besar konsentrasi alumina pada 

jembatan garam akan semakin besar nilai tegangan yang dihasilkan (Pauzi dkk., 

2020). 

2.2 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang akan dilakukan adalah analisis pemanfaatan jembatan garam 

variasi karbon, alumina, dan semen dengan perbandingan 5:40:40, 10:40:40, 

15:40:40, dan 20:40:40 dengan karbon bermassa 5, 10, 15, dan 20 gram dengan 

alumina dan semen konstan dengan massa 40 gram. Sel volta berbahan air laut 

dengan dua kompartemen Zn|Zn2+
(aq) || Ag+ | Cu larutan acid zinc ph 4. Penelitian 

sebelumnya menggunakan elektroda Cu (Ag)-Zn dengan elektrolit air laut dan 

acid zinc dengan pemanfaatan jembatan garam aluminium oksalat (Al2O3) + 

kalsium bikarbonat (Pauzi dkk., 2020). Setiap sel volta katode Cu (Ag) berisi air 

laut dan pada bagian anode Zn berisi larutan acid zinc dengan pH 4. Inovasi yang 

dilakukan adalah menambahkan jembatan garam campuran karbon, alumina, dan 

semen dengan variasi perbandingan 5:40:40, 10:40:40, 15:40:40, dan 20:40:40 
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dan air laut sebagai pelarut. Larutan elektrolit yang digunakan ialag air laut dan 

acid zinc pH 4. 

 

2.3 Elektrokimia  

Sel elektrokimia adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan listrik (Khozim 

dan Derta, 2006). Sel elektrokimia terdiri dari batang elektroda dan larutan 

elektrolit. Saat terjadinya proses elektrokimia, ion yang bermuatan negatif yang 

terdapat dalam larutan elektrolit akan bertukar dengan ion-ion positif pada sel 

volta (Prastutisari, 2017). Teori elektrokimia dan metode elektrokimia memiliki 

aplikasi praktek teknologi dalam berbagai industri seperti pembuatan logam. 

Proses elektrokimia adalah reaksi redoks (oksidasi-reduksi) di mana dalam reaksi 

ini eneri yang dilepas oleh reaksi spontan diubah menjadi listrik atau di mana 

energi listrik digunakan agar reaksi yang non spontan bisa terjadi (Chang, 2003). 

Reaksi redoks reaksi yang terjadi tergantung pada nilai potensial reduksi masing-

masing larutan. Reaksi redoks melibatkan tranfer electron dari pereduksi ke zat 

pengoksidasi.  Biasanya pada reaksi redoks yang terjadi ialah reduksi kation-

kation atau molekul dalam larutan. Ada 2 prinsip sel elektrokimia: 

1. Sel yang melakukan kerja dengan melepaskan energi dari reaksi spontan. 

2.  Sel yang melakukan kerja dengan menyerap energi dari sumber listrik untuk 

menggerakan reaksi non spontan. 

Elektrokimia yang terjadi dengan baik akan selalu melibatkan perpindahan 

elektron dari senyawa ke senyawa lain dalam suatu reaksi redoks (Mulyono, 

2017). Elektrolisis tersusun atas sumber arus, elektroda, dan elektrolit (Wiyanti, 

2020). 
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Sel elektrokimia dapat menghasilkan listrik tergantung pada larutan elektrolitnya. 

Larutan elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-

ionnya. Larutan dapat berupa campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih 

dalam konsentrasi tertentu seperti acid zinc yang dibuat dengan campuran NH4Cl 

dan ZnCl2 (Prakoso dkk., 2020). Larutan elektrolit dapat dikategorikan menjadi 

tiga jenis yakni elektrolit kuat, lemah, dan bukan elektrolit. Larutan elektrolit kuat 

merupakan larutan yang mengandung ion-ion terlarut yang dapat menghantarkan 

arus listrik sangat baik contohnya seperti NaCl, KCl, HNO3, HBr, KOH. Larutan 

elektrolit kuat akan menghasilkan gelembung pada batang elektrodanya dan 

lampu menyala terang.  Sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan larutan 

yang mengandung ion-ion terlarut cenderung terionisasi sebagian sehingga dalam 

proses elektrolisis relatif lambat contohnya CH3COOH, NH4OH, H3PO4. Larutan 

elektrolit lemah menghasilkan gelembung sedikit pada batang elektrodanya dan 

meredupkan lampu. Untuk larutan bukan elektrolit proses elektrolisis atau serah 

terima elektron tidak terjadi, pada batang elektroda tidak ada gelembung dan 

lampu tidak menyala (Harahap, 2016). Air laut termasuk dalam larutan elektrolit 

yang kuat karena mengandung senyawa natrium klorida (Roberge, 2008).  

  

2.4 Sel Volta 

Sel volta atau sel galvani adalah sumber tegangan yang terjadi pada dua elektroda 

sebagai anoda dan katoda dalam suatu larutan elektrolit. Sel volta juga mampu 

menghasilkan listrik secara spontan (Prakoso dkk., 2020). Arus listrik yang 

dihasilkan pada sel volta dikarenakan adanya beda potensial antara kutub (Pauzi 

dkk., 2020).  
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Gambar 2.4. Prinsip Sel Volta (Samsudin, 2017). 

Gambar 2.4 terjadinya prinsip kerja sel volta. Sel volta memiliki prinsip kerja 

tersendiri atas elektroda dan elektrolit yang dihubungkan dengan jembatan garam 

(Andi, 2020). Pada elektroda terjadinya reaksi redoks, anoda tempat terjadinya 

reaksi oksidasi dan katoda tempat terjadinya reduksi. Gambar 2.4 terjadinya 

transfer electron yang melalui batang elektroda. Contohnya seperti Zn sebagai 

anoda Cu sebagai katoda. Elektroda yang mengalami oksidasi (melepas elektron) 

akan menjadi Zn2+ yang masuk ke dalam larutan. Reduksi elektron (menagkap 

electron) yang terlepas ditangkap Cu2+ dari larutan dan akan terjadinya 

pengendapan. Arus yang mengalir melewati jembatan garam dari anoda ke katoda 

dan terjadi perbedaaan energi potensial listrik (Samsudin, 2017). 

Sel volta secara tidak langsung berhubungan dengan deret elektrokimia atau deret 

volta yang merupakan urutan logam berdasarkan potensial elektroda seperti 

berikut. 
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Table 2.1. Nilai potensial elektrode (Vlack., 1992) 

Reaksi Reduksi Logam Eo (volt) 

Au3+ + 3e- Au +1,50 

O2 + 4H+ + 4e-
 2 H2O +1,23 

Pt2+ + 2e- Pt +1,20 

Ag+ + e- Ag +0,80 

Fe3+ + e-                                     Fe2+                     +0,77 

O2 + 2H2O + 4e-
 4(OH)- +0,40 

Cu (Ag)
2+ + 2e- Cu 

(Ag) 

+0,34 

2H
+ + 2e- H2 0,00 

  Pb
2+ + 2e- Pb -0,13 

Sn
2+ + 2e- Sn -0,14 

Ni
2+ + 2e- Ni -0,25 

Fe
2+ + 2e- Fe -0,44 

Cr
3+ + 3e- Cr -0,71 

Zn
2+ + 2e- Zn -0,76 

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

Mg
2+ + 2e- Mg -2,37 

Na
+ + e- Na -2,71 

K
+
+ e- K -2,92 

Li
+ + e- Li -2,96 

 

𝑍𝑛 (𝑠) + 𝐶𝑢(𝑎𝑞)
2+ → 𝑍𝑛(𝑎𝑞)

2+ + 𝐶𝑢(𝑠)                  2.1 

 

Persamaan 2.1 ialah Anoda (Zn) dan katoda (Cu) yang dimasukan dalam larutan 

akan terurai ke dalam bentuk ion-ion, sehingga menjadi konduktor elektrik 

(elektrolit). Elektron yang mengalir dari anoda ke katoda dapat dihitung dengan 

Persamaan 2.2  

E°𝑠𝑒𝑙 =  E° reduksi  −  E° oksidasi                2.2 

Sehingga didapat besar elektron yang menalir dari anoda dan katoda sebagai 

berikut: 

Oksidas

i 

Reduksi 
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E°𝑠𝑒𝑙 =  E° reduksi  −  E° oksidasi 

= 𝐸° (𝐶𝑢2+𝐶𝑢) − 𝐸° (𝑍𝑛2+𝑍𝑛) 

= +0,34 − (−0.76) 

=  +1,1 𝑉𝑜𝑙𝑡        2.3 

(Suyanta, 2013). 

Deret volta unsur logam dengan potensial negatif diletak dibagian atas sedangkan 

kebawah memiliki unsur positif.  Deret volta menurut Tabel 2.1 semakin kea 

bawag deret volta makan logan akan reaktif atau mudah melepaskan elektron dan 

teroksidasi, semakin ke atas logam akan samakin sulit reaktif dan logam termasuk 

oksidator (Mulyono, 2017). 

2.5 Larutan Elektrolit 

Larutan ialah campuan homogen atara zat pelarut (solvent) dan zat terlarut 

(solute). Larutan dibagi menjadi 2 jenis yaitu larutan elektrolit dan nonelektroit. 

Larutan non elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik sedangkan larutan 

elektrolit dapat menghantarkan arus listrik dikategorikan menjadi dua yaitu 

elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Larutan elektrolit memiliki sifat dapat 

menghantarkan listrik, terjadi peoses ionisasi, lampu dapat menyala terang atau 

redup, dan adanya gelembung gas pada elektroda contohnya HCl, HNO3, H2SO4. 

Larutan enon elektrolit memiliki sifat tidak dapat menghantarkan listrik, tidak 

terjadinya proses ionisasi, lampu tidak menyala, dan tidak adanya gelembung gas 

pada elektroda contohnya C3H5OH, CH3OH, C6H12O6. Ada tiga kemungkinan 

dapat terjadi pada larutan yaitu terdisosiasi atau terurai sempurna, terurai 

sebagian, dan tidak terurai. Larutan yang terdisosiasi atau terurai sempurna maka 

dikatakan larutan kuat. Beberapa asam seperti HCl dan HNO3 adalah elektrolit 
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kuat. Asam yang termasuk elektrolit kuat terionisasi sempurna didala air. Ketika 

gas HCl dilarutkan dalam air akan membentuk H+ dan Cl- terhidrasi. 

𝐻𝐶𝑙(𝑔) → 𝐻+
(𝑎𝑞) + 𝐶𝑙−

(𝑎𝑞) 

Molekul HCl terlarut terpisah menjadi ion 𝐻+ 𝑑𝑎𝑛 𝐶𝑙−terhidrasi. Sehingga kettika 

ditulis 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞), yang berartikan hanya ion 𝐻+
(𝑎𝑞) 𝑑𝑎𝑛 𝐶𝑙−

(𝑎𝑞) dan tidak ada 

molekul HCl terhidrasi (Sulastri dan Ratu, 2017).  

 

2.5.1 Air Laut 

Air laut memiliki rasa asin dan memiliki kadar garam (salinitas) yang tinggi. Air 

laut memiliki sifat elektrolit merupakan media yang baik untuk melangsungkan 

transfer muatan yang akan mempercepat proses elektrokimia. Air laut cocok 

untuk menjadi larutan elektrolit. Kadar garam air laut (salinitas) ialah banyaknya 

garam dalam gram yang terdapat pada 1 kg air laut. Salinitas merupakan bagian 

dari sifat fisik, kimia, suhu, dan pH (Rokhimaturrizki, 2022). Tingkat keasaman 

air laut yang beragam dapat menyebabkan korosi terhadap elektroda yang 

digunakan (Ala dkk., 2018). Air laut juga merupakan senyawa yang baik sebagai 

pelarut dan bersifat sebagai elektrolit kuat. Biasanya salinitas air laut di berbagai 

tempat tidak jauh berbeda rata-rata salinitas antara 34-37%. Suhu air laut pada 

perairan Indonesia yang teletak pada daerah tropik, hampir sepanjang tahun 

memiliki suhu berkisar 26-30℃ (Rokhimaturrizki, 2022). Salinitas dapat berbeda 

pada air laut yang memiliki iklim tropis dan beriklim sedang. Salinitas beriklim 

tropis memiliki kadar garam lebih tinggi di karenakan evaporasi lebih tinggi 

begitu juga sebaliknya untuk iklim sedang (Yuliansyah, 2019). Air laut di 

dalamnya terdapat zat terlarut dapat dilihat pada Tabel 2.2 

𝐻2𝑂 
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Table 2.2. Zat terlarut pada air laut (Brown dan Lemay, 1981) 

Zat Terlarut Berat Air Laut (g/kg) 

 

Klorida                  (Cl) 

 

19,35 

Natrium       (Na) 10,76 

Sulfat       (SO4)   2,71 

Magnesium       (Mg) 1,29 

Kalsium       (Ca) 0,412 

Potassium       (K) 0,40 

Karbon dioksida 0,106 

Bromid        (Br) 0,067 

Boric acid     (H3BO3) 0,027 

Strontium       (Sr) 0,0079 

Florid         (F) 0,001 

Dari kandungan diatas ditambah dengan ion bebas air laut dapat menghasilkan 

listrik. Munculnya arus listrik oleh ion bebas dapat digunakan sebagai sumber 

energi listrik dengan menggunakan metode sel volta (Fariya dan Rezeki, 2015). 

 

2.5.2 Pangkat Hidrogen (pH) 

Ph ialah potenz atau pangkat hidrogen (H) digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau basa suatu larutan. pH didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas 

ion H yang terlarut dalam suatu larutan. pH dapat dihitung tingkat keasaman dan 

kebasaan menggunakan skala pH antara 0-14. Sifat asam mempunyai skala pH 0-

7 dan sifat basa mempunyai skala pH 7-14 pH netral memiliki nilai 7 (Suhartono, 

2021). 

pH = − log  [𝐻+]        2.4 

Semakin besar konsentrasi ion H+ semakin kecil nilai pH (semakin asam) 

(Endriani dkk., 2009). pH 0 menunjukan derajat asam tertinggi sedangkan pH 14 

menunjukan derajat keasaman yang rendah atau bersifat basa (Joko, 2010). 
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Air laut memiliki derajat keasaman atau pH yang rendah (cenderung asam) sekitar 

3-8. Hal ini menyebabkan korosi yang cepat pada bagian kapal yang terbuka (Ala 

dkk., 2018. Perubahan pH dapat mempengaruhi kualitas perairan yang berdampak 

pada biota laut. Banyaknya limbah rumah tangga dapat mempengaruhi pH laut 

(Ala dkk., 2018).  

 

2.6 Elektroda 

Elektroda adalah konduktor yang dapat dilalui arus listrik menggunakan sistem sel 

volta. Elektroda biasanya terbuat dari logam seperti tembaga, perak, timah, atau 

seng. Elektroda dapat digunakan dalam baterai dan industri yang melibatkan 

elektrolisis (Chang, 2003). Elektroda dibagi menjadi dua macam elektroda inert 

dan aktif. Elektroda inert terdiri dari bahan penghantar listrik yang tidak terlibat 

dalam reaksi atau sangat sukar beraksi, elektroda inert meliputi karbon (C), emas 

(Au), dan platina (Pt). Sedangkan elektroda aktif bahan penghantar listrik yang 

terlibat dalam reaksi dikarenakan reaktif atau mudah teroksidasi contohnya seperti 

tembaga (Cu), seng (Zn), besi (Fe). Elektroda terdiri dari anoda dan katoda. 

Anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda tempat terjadinya 

reduksi. Bahan elektroda tidak mempengaruhi reaksi yang terjadi. Reaksi itu 

terjadi karena reduksi kation-kation atau molekul air dalam elektrolisis. 

Sedangkan reaksi oksidasi pada anoda dipengaruhi oleh jenis bahan elektroda. 

Pada ketentuan reaksi dalam sel elektrolisis tergantung pada jenis anoda. Jika 

anoda berbahan logam aktif maka yang terjadi oksidasi logam aktif. Jika anoda 

berbahan inert maka yang terjadi oksidasi anion atau molekul air dalam sel 

elektrolisis (Day dan Underwood, 2001).  

 



19 
 

   
  

2.6.1 Anoda 

Anoda ialah kutub negatife tempat terjadinya oksidasi karena terjadinya reaksi 

kimia yang spontan dan elektron yang dilepas oleh elektroda (Suprihadi dan Robi, 

2021). Jika anoda terbuat dari elektroda inert dimana reaksi tergantung pada jenis 

anion. Potensial oksidasi dari anion relatif positif dari pada air sehingga anion 

akan teroksidasi. Namun apabila potensial oksidasi anion lebih negatif dari air 

maka air yang akan teroksidasi.  

 

2.6.2 Katoda   

Katoda merupakan elektroda tempat terjadinya reduksi. Pada sel volta katoda 

bermuatan positif jika dihubungkan dengan anoda. Katoda bermuatan positif 

mengalir ke elektroda untuk direduksi oleh elektron-elektron dari anoda 

(Suprihadi dan Robi, 2021). Katoda cenderung tidak ikut bereaksi karena tidak 

ada kecenderungan menyerap elektron membentuk ion negatif. Tegangan katoda 

terhadap anoda cenderung tidak tetap melainkan selalu berubah-ubah menurut 

frekuensi aliran arus bolak balik (Bram, 2021). Reaksi katoda tergantung pada 

jenis kation didalam larutan. Jika kation berasal dari logam maka reduksinya lebih 

besar dari pada larutan (Riyanto, 2013). Karakteristik katoda berasal dari bahan 

yang digunakan. Katoda tidak tergantung pada besarnya arus yang mengalir 

(Susita dkk., 2012).  

 

2.7 Jembatan Garam 

Jembatan garam berbentuk U umumnya berisi agar-agar yang mengandung garam 

kalium klorida (Rahayu, 2018). Jembatan garam memiliki fungsi menyetarakan 

kation dan anion (Pauzi dkk., 2021). Fungsi lain dari jembatan garam ialah 
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melengkapi rangkaian sel, mencegah terjadinya perpindahan atau difusi larutan 

dari sel satu ke sel yang lain, menjaga tingkat netralitas larutan elektrolit. 

Jembatan garam harus dapat dilewati ion dan hanya sedikit tereduksi (Arizal dkk., 

2017). Jembatan garam juga dapat mengatasi terjadinya laju korosi (Pauzi dkk., 

2019). Jembatan garam juga dapat mencegah terjadinya Potensial Junction antara 

cairan beda potensial yang terjadi diantara dua larutan yang dihubungkan. 

Jembatan garam dibagi menjadi 2 jenis yaitu kaca tabung bridge dan filter paper 

bridge. 

 

2.7.1 Kaca Tabung Bridge 

Tabung berbentuk U diisi dengan elektrolit seperti natrium klorida, kalium 

klorida, atat kalium nitrat. Elektrolit yang tidak aktif bila direaksikan dengan zat 

lain dalam sel dan memiliki kation dan anion dengan kecepatan untuk berpindah. 

Karena larutan garam bisa mudah menyebar ke dalam sel. Konsentrasi larutan 

garam adalah faktor terbesar dalam konduktivitas. Diameter tabung memiliki efek 

pada jembatan garam. Karena konsentrasi elektrolit atau mempersempit gelas 

tabung menurunkan konduktivitas. 

  

 

Gambar 2. 5. Berbentuk Kaca Tabung Bridge (Hogendoorn, 2010) 
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2.7.2 Filter Paper Bridge 

Umumnya dari jembatan garam terdiri dari kertas filter atau bahan lain yang 

berpori yang direndam dengan elektrolit. Jembatan garam ini dipengaruhi oleh 

konsentrasi elektrolit, porositas kertas saring, dan kekasaran kertas. Kertas yang 

halus memiliki penyerapan dan konduktivitas yang lebih tinggi dibanding dengan 

kertas yang kasar (Hogendoorn, 2010).  

 

2.8 Karbon 

Karbon aktif adalah suatu bahan sejenis adsorpsi (penyerap) yang berwarna hitam 

berbentuk granular, butir ataupun bubuk. Arang aktif memiliki luas permukaan 

sebesar 200-2000 m2/g (Sudibandriyo, 2003). Karbon aktif memiliki luas 

permukaan serta ukuran pori yang berbeda untuk setiap jenisnya. Struktur dasar 

karbon aktif berupa struktur kristalin yang sangat kecil (mikrokristalin). Karbon 

aktif memiliki bentuk amorf yang tersusun atas lapisan bidang datar dimana atom 

karbon tersusun dan terikat secara kovalen. Umumnya karbon berbentuk granular 

atau butiran dan serbuk. Karbon aktif yang berbentuk serbuk halus memiliki 

distribusi yang berukuran 5-10 µm. sedangkan yang berbentuk granular berukuran 

0.8-1.2 mm (Murti, 2008).  

 
(a)                                                          (b) 

Gambar 2. 6. Karbon Aktif (a) Bubuk (b) Granular (Murti, 2008) 
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Karbon aktif (C) dapat dibedakan berdasarkan sifat pada permukaan, ukuran 

partikel, dan porositas. Luas permukaan menyatakan bahwa semakin luas 

permukaan karbon aktif maka akan semakin meningkatkan daya serap karbon 

aktif. Bila ukuran partikel karbon juga mempengaruhi proses kecepatan 

penyerapan. Tetapi mempengaruhi kapasitas penyerapan yang berhubungan 

dengan luas permukaan karbon. Sedangkan porositas pada proses aktivitas terjadi 

pemisahan antara komponen berkarbonat dengan komponen non organik. 

Sehingga membentuk suatu ruang yang disebut pori (Arya, 2016). Karbon berpori 

memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan material elektroda 

superkapasitor karena memiliki potensial kerapatan energi yang tinggi dan 

aksesibilita pori yang baik (Dietz dan Nguyen, 2002). Karbon tidak hanya 

memiliki atom karbon saja. Karbon juga mengandung sejumlah kecil oksigen dan 

hidrogen yang membentuk gugus fungsi bervariasi. Misal karbonil (CO), 

karboksil (COOH), fenol, lakton, dan beberapa gugus eter. Karbon aktif juga 

memiliki senyawa amorf yang dihasilkan dari bahan-bahan untuk pembuatan 

karbon (Putri, 2021). 

Pada umumnya bahan baku karbon aktif mengandung komponen mineral. 

Komponen tersebut menjadi lebih pekat selama proses aktivitas karbon. Karbon 

aktif mempunyai beberapa karakteristik berwarna hitam, tidak berasa, tidak 

berbau, dan memiliki sifat higroskopik, tidak larut dalam air, asam, basa atau 

pelarut-pelarut organik, karbon aktif juga tidak akan rusak akibat pengaruh suhu 

maupun penambahan pH. Karbon memiliki struktur berupa jaringan berpilin dari 

lapisan karbon yang tidak sempurna. Pada luas permukaan dimensi dan distribusi 

penyusun atom bisanya sangat tergantung pada bahan baku dan proses aktivitas 
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(Kyotani, 2000). Daya serap karbon biasanya memiliki akumulasi atau 

terkonsentrasinya komponen pada permukaan. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi daya serap karbon aktif (Agustina, 2004). Faktor yang 

mempengaruhi daya serap antara lain sifat karbon itu sendiri, sifat komponen, dan 

sifat larutan. Berdasarkan fungsinya karbon memiliki dua jenis yang berbeda yaitu 

karbon aktif penyerap gas dan penyerap fasa cair (Lempang, 2014). Karbon aktif 

juga mempunyai fungsi untuk mengurangi kadar senyawa organik, warna, bau, 

rasa, dan kekeruhan (Arsad dan Saibatul, 2010). 

2.9 Aluminium Oksida (Al2O3) 

Aluminium oksida (Al2O3) atau alumina adalah senyawa kimia dari aluminium dan 

oksigen. Aluminium oksida bisa disebut dengan alumina, aloxide, aloxite, atau 

alundum tergantung pada bentuk dan kegunaannya. Alumina terdiri dari mineral 

korundum dan memiliki bentuk kristal (Puspitasari, 2018). Karakteristik alumina 

padat atau bubuk, berwarna putih, tidak berbau, tidak larut dalam air, etilen, dan 

etanol.  

 

(a)               (b) 

Gambar 2. 7. Aluminum Oksida (a) Kristal (b) Bubuk 
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Alumina tergolong dalam isolator yang baik maka sering digunakan untuk bahan 

isolator bersuhu tinggi karena memiliki kapasitas panas yang cukup besar 

(Puspitasari, 2018). Alumina berfungsi sebagai pelindung logam alumunium agar 

tidak terjadi oksidasi atau korosi. Alumina juga dapat digunakan sebagai 

pemotong karena memiliki nilai kekerasan yang tinggi. Alumina termasuk logam 

golongan utama (IIIA) yang bersifat amfoter dan ringan dan memiliki berat 2.7 

gr/cm3 pada suhu kamar (Purba, 2009). Alumina banyak digunakan pada bidang 

kedokteran dikarenakan alumina memiliki ketahanan arus yang baik. Alumina 

termasuk dalam senyawa berpori sehingga dapat dimanfaatkan sebagai absorbsi 

(penyerapan). Alumina memiliki titik lebur tinggi mencapai 2053-2072. Alumina 

memiliki beragam jenis antaranya seperti Smelter Grade Alumina (SGA) atau 

metallurgical grade alumina, digunakan untuk produksi logam aluminium, 

refractory grade alumina dengan bervariasi kemurnian produk, digunakan dalam 

produksi produk tahan api dan abrasive dan high purity alumina digunakan untuk 

bahan kimia berbasis alumina, refraktori canggih, kosmetik, dan lain – lain 

(Hudson, 2002).  

Aluminium oksida terbuat dari bauksit berupa kristal ion yang melewati proses 

bayer. Prosesnya terdiri dari penggilingan bauksit, lalu dilarutkan dengan NaOH 

(soda api) dengan konsentrasi dan temperatur tertentu. Selanjutnya memisahkan 

antara pengotor dan pengendapan dengan cara penyaringan. Setelah selesai 

dengan ketiga tahap tahap terakhir endapan alumina dikataliskan dengan tujuan 

menguapkan air pada alumina. Alumina banyak digunakan di bidang industri 

karena alumina tahan terhadap panas dan mampu sebagai kondensor. Alumina 

dikategorikan tidak beracun karena memiliki karakteristik yang sangat baik untuk 
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penggunaan pembungkus pada industri makanan, minuman, dan obat -obatan 

(Purba, 2009). 

 

 

 



 
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Workshop Jurusan Fisika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dari bulan 

Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.  

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut 

Table 3.1. Alat yang digunakan dalam penelitian 

No  Nama      Fungsi 

1. Plastik Wrap   Membungkus jembatan garam 

2. Gunting     Memotong  

3. Multimeter   Mengukur hambatan, tegangan, dan arus 

4. Power Supplay   Sumber tegangan saat elektroplating 

5. Timbangan Digital  Menimbang massa bahan pembuatan 

                                                      jembatan garam   

6. Stopwatch     Mencatat waktu  

7. Gelas beker   Mengukur volume air 

8. Kabel penghubung  Media penghubung elektroda 

9. Kamera    Mengambil gambar atau video 

10. Alat tulis    Mencatat dan keperluan lainnya 

11. Bejana    Wadah adonan jembatan garam 

12. Sarung tangan    Digunakan saat melakukan penelitian 
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Bahan yang digunakan pada penelitian ini ditujukan pada Tabel 3.2 

Table 3.2. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No  Nama    Fungsi 

1. Air laut    Sebagai larutan elektrolit 

2. Akrilik    Penampung setiap sel (Sel Volta) 

3. Serabut Cu               Sebagai katode 

4. Lempengan Zn   Sebagai anode 

5. Larutan AgNO3   Sebagai larutan elektroplating Cu 

6. Larutan HNO3 1%  Untuk membersihkan logam Cu 

                                                            sebelum elektroplating 

7. Etanol 96%   Untuk membersihkan logam Cu  

                                                            setelah dibersihkan dengan larutan HNO3 

8. Karbon, Al2O3, semen, air laut Bahan baku utama pembuatan jembatan  

                                                            garam 

9. NH4Cl dan ZnCl2   Untuk membutan larutan acid zinc 

10. Aquades     Mengencerkan larutan dan keperluan lain 

11. 20 LED    Sebagai beban dan output 

12. Lem Korea dan lem dextone        sebagai perekat media sistem sel volta  

 

3.3 Proses Penelitian 

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

jembatan garam, larutan acid zinc, lalu tahap pengujian alat dan pengambilan 

data. Secara umum prosedur penelitian ini ditujukan pada Gambar 3.1. 
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Pengujian sistem 

Berhasil 

Strudi Literatur 

Melakukan pengambilan data setiap 1 jam sekali 

selama 24 jam, 48 jam, 72 jam 

Melakukan pengisian ulang elektrolit 24 jam 

sekali 

Melakukan perhitungan dan analisis data 

Selesai  

Realisasi Sistem 

Pembuatan laporan 

Memotong elektroda Zn dan serabut Cu (Ag) masing masing 20 

sel 

Melakukan elektroplasting Ag pada Cu (Ag), pembuatan 

jembatan garam, dan larutan acid zinc 

Memfilter air laut 

Menimbang masa Zn sebelum digunakan 

Memasang jembatan garam, elektroda dan mengisi elektrolit 

setiap sel 

Persiapan alat, bahan, dan 

perancangan sistem 

 

Mulai 

Tidak  

Gambar 3. 1. Diagram Alir 



29 
 

   
  

3.3.1 Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Pada tahap awal melakukan perancangan dan pembuatan sel volta yang berbahan 

dasar acrylic dengan ketebalan 2 mm sebanyak 20 buah sel volta. Setiap sel berisi 

sepasang elektroda Cu(Ag)-Zn dengan pembatas jembatan garam. [Jembatan 

garam yang digunakan memiliki komposisi aluminium oksida (Al2O3), semen, dan 

variasi massa karbon dengan perbandingan 5:4:4, 10:40:40, 15:40:40 dan 

20:40:40 dengan air laut konsentrasi 1 mol]. Total massa perbandingan 5:40:40 

sebanyak 85, perbandingan 10:40:40 memiliki total massa 90 g, lalu perbandingan 

15:40:40 memiliki total massa 95 g, dan perbandingan 20:40:40 memiliki massa 

100 g. Dimensi elektroda yang digunakan pada setiap sel yakni serabut Cu (Ag) 

sepanjang 120 cm sedangkan Zn memiliki dimensi 4x7 cm. Elektrolit yang 

digunakan pada penelitian ini adalah air laut dan larutan acid zinc dengan 

konsentrasi pH 4. Air laut digunakan pada kompartemen katode (Cu(Ag)) 

sebanyak ±150 ml sebelum digunakan air laut diperlakukan dengan memfilter air 

yang bertujuan menghilangkan kotoran atau organisme yang ada dalam air laut. 

Sedangkan larutan acid zinc pH 4 digunakan pada anode (Zn) sebanyak ±150 ml. 

Larutan elektrolit diganti setiap 24 jam sekali, hal ini dilakukan untuk melihat 

bagaimana pengaruh pergantian air laut dan larutan acid zinc pada sel volta. 

Dibawah ini adalah desai sel volta yang akan digunakan pada penelitian ini. 
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Gambar 3. 2. Desain 5 Sel Volta 

 

 

Gambar 3. 3. Desain Bagian Dalam Sel Volta 

3.3.2 Proses Elektroplating Ag pada Cu (Ag) 

Pada proses elektroplating Ag pada Cu (Ag) dengan menggunakan larutan sepuh 

perak (AgNO3) 0.02 mol sebanyak 300 ml sebagai larutan elektrolitnya. Serabut 

Cu (Ag) sebagai katode dan batang karbon sebagai anode. Sebelum dilakukan 

elektroplating katode dibersihkan menggunakan larutan HNO3 1% untuk 

mengurangi kandungan lemak yang menempel pada serabut Cu (Ag). Kemudian 

Cu (Ag) dibersihkan kembali dengan etanol 96% untuk menghilangkan 

kandungan HNO3 1% yang masih melekat pada Cu (Ag). Setelah itu elektropaling 

Zn (anode) 

Cu (Ag) 

(Katode) 
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dilakukan dengan tegangan 2 volt selama 5 menit. Gambar 3.4 gambaran kurang 

lebih electroplating yang dilakukan pada Pratiwi, 2020.  

 

Gambar 3. 4. Elektroplating Ag pada Cu (Pauzi dkk., 2020) 

3.3.3 Pembuatan Jembatan Garam 

Jembatan garam dibuat dengan mencampurkan karbon + aluminium oksalat 

(Al2O3) + semen, tahap ini ada empat varias jembatan garam. Jembatan garam ini 

menvariasi karbon dengan perbandingan 5:40:40, 10:40:40, 15:40:40 dan 

20:40:40. Pembuatan jembatan garam menggunakan perbandingan awal 5:40:40 

memiliki massa karbon 5 g, alumina 40 gram, semen 40 gram. Kemudian 

dilakukan perulangan dengan massa karbon 1 g, 15 g, dan 20 g dengan alumina 

dan semen konstan 40 g. Tujuan pembuatan jembatan garam untuk menjaga 

kenetralan muatan listrik pada larutan dan melihat seberapa pengaruh variasi 

karbon pada tegangan yang dihasilkan. Jembatan garam sudah dicetak dan 

berbentuk balok ditunjukan pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3. 5. Variasi Jembatan Garam, a) 5:40:40; b) 10:40:40; c) 1.5:40:40; 

 d) 2:4:4 

3.3.4 Pembuatan Larutan Acid Zinc 

Pembuatan larutan acid zinc membutuhkan bahan amonium klorida (NH4Cl) dan 

zinc klorida (ZnCl2) dan diencerkan dengan aquades sebanyak 1 L. Untuk 

pembuatan larutan acid zinc menggunakan persamaan 3.1   

𝑚 =
𝑔𝑟

𝑚𝑟
 ×

100

𝑉𝑜𝑙
       3.1 

dengan : 

𝑚 : Molalitas 

gr : Masa (gr) 

mr : Masa molekul  

Vol : Volume larutan 

Setelah larutan siap pakai maka akan dicek pH menggunakan pH meter. 

3.3.5 Proses Pengambilan Data Hambatan pada Jembatan Garam 

Di tahap ini dilakukan pengambilan data hambatan pada setiap jembatan garam. 

Pengambilan data menggunakan cara seperti Gambar 13 dibawah ini. 

b

 

d 

a 

c 
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Gambar 3. 6. Rangkaian Hambatan Jembatan Garam 

Dapat dilihat pada Gambar 3.6 bahwasanya jembatan garam disambungkan 

dengan power supply dengan dicapit ujung kanan dan ujung kiri, lalu 

dihubungkan dengan resistor 1 kΩ. Setelah itu dihitung hambatan pada setiap 

jembatan garam menggunakan persamaan 3.2, dan menghitung arus yang 

mengalir menggunakan persamaan 3.3. 

𝑉𝑙 =  
𝑅𝑐

𝑅𝑖+𝑅𝑐
 𝑉𝑖𝑛        (3.2) 

𝜏 =
𝑖

𝑉
          (3.3) 

keterangan  

Vin = Tegangan Baterai 

𝑅𝑐   = Hambatan Jembatan Garam (kΩ) 

𝑅𝑖   = Hambatan Resistor (1 kΩ) 

𝜏    = Rapat arus 

i     = Arus (A) 

 

 

 

 

 

R 

Vin 
Jembatan 

Garam 
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3.3.6 Pengujian Sistem dan Pengambilan Data 

 

Gambar 3. 7. Sistem Sel Volta 

Pengujian sistem dilakukan dengan menghubungkan sel volta ke multimeter yang 

terhubung dengan 20 LED. Pada penelitian ini data yang diambil yakni hambatan 

jembatan garam (Ω) /cm3, massa elektrode Zn sebelum dan setelah digunakan, 

tegangan saat beban dilepas (Vbl), tegangan saat beban dipasang (Vb), arus (i), 

dan intensitas cahaya (lux) yang dihasilkan dari 20 LED. LED yang digunakan 

akan disusun dan diletakan di tempat redup agar memaksimalkan dalam 

pengamatan. Pengambilan data pengamatan maka dilakukannya setiap 1 jam 

sekali selama 24 jam, 48 jam, dan 72 jam berturut-turut. Setelah itu baru dihitung 

laju korosi elektroda menggunakan Persamaan 3.4, hambatan (R) Persamaan 

3.5, dan daya (P) pada Persamaan 3.6. 

𝑟 =
𝐾𝑚

𝜌𝐴𝑡
             (3.4) 

dengan : 

r = Laju korosi (mm/year); K = Konstanta laju korosi (8,76 x 104);  

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

V A 
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ρ  = densitas (gr/cm3);  

A = Luas permukaan (cm2)  

t = Waktu (menit). 

𝑅𝑖𝑛 =
𝑉𝑏𝑙−𝑉𝑏

𝑖
             (3.5) 

𝑃 = 𝑉𝑏 𝑖            (3.6)  

dengan : 

Rin  = hambatan dalam (kΩ) 

Vbl  = tegangan tanpa beban (V);  

Vb  = tegangan dengan beban 

 i = arus (A) 

P = daya (watt). 

Rancangan data pengamatan dan hasil perhitungan dari data yang didapat pada 

penelitian ini ditujukan pada tabel dibawah. 

Table 3.3. Data pengamatan karakteristik elektrik air laut 

 

Table 3.4.  Data pengamatan jembatan garam/cm3 

No     Perbandingan        Tegangan                     Arus                 Hambatan 

   (V)                           (A)                      (Ω) 

1. 5:40:40 

2. 10:40:40 

3. 15:40:40 

4. 20:40:40 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan perhitungan angka 

atau kuantitas. Berdasarkan ciri-ciri tersebut penelitian ini dapat dikategorikan 

No Waktu      Vbl      Vb  i     Intensitas cahaya 

 (menit)        (V)    (V)          (A)  (lux)  

1. 

2. 

… 

72 
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sebagai penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan, pendekatan, 

subjek, sampel, langkah penelitian, sumber data yang sudah ada. Penggunaan alat 

statistik dan analisis data baru dapat dilakukan ketika semua data terkumpul 

(Suliyanto, 2017).  

Penelitian kuantitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar 

variabel yang diteliti. Penelitian kuantitatif dimulai dengan teori dan hipotesis. 

Penelitian kuantitatif menggunakan teknik manipulasi dan mengontrol variabel 

melalui instrumen formal untuk melihat interaksi kuasalitas. Penelitian kuantitatif 

berkhusus eksperimen dapat menggambarkan sebab-akibat (Abdullah, 2015). 

Penelitian ini menganalisis data menggunakan multimeter dengan pengambilan 

data ialah tegangan dan arus. Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 

tegangan, arus, intensitas cahaya dalam waktu. Perhitungan yang diperoleh dari 

penelitian ini yaitu laju korosi, hambatan dalam Rin, dan daya. Rancangan analisis 

data dapat dilihat pada table dan grafik dibawah. 

Table 3.5. Hasil perhitungan karakteristik elektrolit air laut 

No Waktu 

(menit) 

Rin 

(Ω) 

P 

(watt) 

1    

2    

…    

72    

 

Table 3.6. Hasil Perhitungan Laju Korosi 

No     Waktu 

           (menit) 

Laju korosi (mm/tahun) 

Cu (Ag) Zn 

1   

2   

3   
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Gambar 3. 8. Grafik Pengukuran Karakteristik Energi Listrik 

 

 

Gambar 3. 9. Grafik Pengukuran Arus 

 

 

Gambar 3. 10. Grafik Pengukuran Daya 
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Gambar 3. 11. Grafik Intensitas Cahaya 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan. 

1. Jembatan garam yang menghasilkan tegangan beban lepas (𝑉𝑏𝑙), dan arus (i) 

yang terbesar ialah perbandingan karbon 15 g. 

2. Jembatan garam perbandingan 15 menghasilkan hambatan dalam (𝑅𝑖𝑛) yang 

paling kecil. 

3. Jembatan garam perbandingan 15 g memiliki intensitas cahaya yang terbesar.  

4. Laju korosi Zn semakin lama perendaman maka korosi semakin besar. 

 

5.2  Saran  

Saran dari penelitian yang dilakukan untuk perkembangan riset selanjutnya 

sebagai berikut. 

1. Memperbanyak variasi jembatan garam dengan campuran lain untuk 

menemukan laju korosi dan tegangan yang paling minimum dan maksimum 

2. Menambahkan monitoring secara real-time dengan sistem sel volta.
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