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ABSTRAK 

ANALISIS LAJU KOROSI  DAN REGENERASI ELEKTRODA Zn 

DENGAN LARUTAN ACID ZINC PH 4 SEBAGAI MEDIA ELEKTROLIT 

DUA KOMPARTEMEN PADA SISTEM SEL VOLTA BERBASIS AIR 

LAUT 

Oleh 

INTAN WIDYANINGRUM 

 

 

 

 

Telah dilakukan penelitian pengaruh larutan acid zinc pH-4 terhadap laju korosi 

dan regenerasi elektroda Zn dengan dua kompartemen pada sistem sel volta. Dua 

kompartemen dibatasi dengan jembatan garam yang terbuat dari Al2O3 

(aluminium oksida), karbon, NaCl (air laut) konsenterasi 1 mol yang terlarut 

dalam semen abu tiga roda. Setiap sel volta terdiri dari pasangan Cu(Ag)-Zn yang 

dibatasi oleh jembatan garam.  Sistem sel volta tersusun dari 5 sel yang 

dihubungkan secara seri untuk tiap variasi jembatan garam dengan perbandingan 

50:5:100, 100:5:100, dan 150:5:100 yaitu campuran alumina, karbon, dan semen 

yang setiap sel berisi ±200 𝑚𝑙 larutan acid zinc pada anode dan ±250 𝑚𝑙 air laut 

pada katode. Elektroda Zn yang telah digunakan mengalami korosi yang 

mengakibatkan kehilangan massa sehingga dilakukan regenerasi elektroda Zn 

menggunakan metode elektroplating untuk menaikkan massa Zn. Hasil penelitian 

menunjukkan semakin besar konsentrasi massa alumina yang digunakan semakin 

besar nilai laju korosi pada Zn. Regenerasi dipengaruhi oleh arus dan waktu, 

semakin tinggi arus yang digunakan akan menghasilkan nilai pertambahan massa 

pada elektrode Zn yang tinggi dan semakin lama waktu regenerasi yang 

digunakan akan menghasilkan massa elektrode Zn mendekati massa awal sebelum 

regenerasi dilakukan.  
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF CORROSION RATE AND REGENERATION OF Zn 

ELECTRODE WITH ACID ZINC PH 4 AS TWO-COMPARTMENT 

ELECTROLYTE MEDIA IN SEA WATER BASED VOLTA CELL 

SYSTEM 

By 

INTAN WIDYANINGRUM   

Research has been carried out on the effect of acid zinc pH-4 on the corrosion rate 

and regeneration of Zn electrodes with two compartments in a voltaic cell system. 

The two compartments are lined with a salt bridge made of aluminum oxide 

(Al2O3), carbon, seawater (NaCl) 1 mole concentration dissolved in three wheel 

ash cement. Each voltaic cell consists of Cu(Ag)-Zn pairs bounded by salt 

bridges. The voltaic cell system consists of 5 cells connected in series for each 

variation of the salt bridge with a ratio of 50:5:100, 100:5:100, and 150:5:100 

which is a mixture of alumina, carbon, and cement in which each cell contains an 

acidzinc at the anode and seawater at the cathode. The Zn electrode that has been 

used undergoes corrosion which results in mass loss so that the Zn electrode 

regeneration is carried out using the electroplating method to increase the mass of 

Zn. The results showed that the greater the mass concentration of alumina used, 

the greater the corrosion rate of Zn. Regeneration is influenced by current and 

time, the higher the current used will produce a high value of mass added at the 

Zn electrode and the longer the regeneration time used will result in the mass of 

the Zn electrode approaching the initial mass before regeneration is carried out.  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi terbarukan di Indonesia saat ini masih dalam masa pertumbuhan. 

Kebutuhan akan energi khususnya energi listrik di indonesia sampai tahun ini 

masih belum mencukupi. Hal ini di karenakan pemerintah masih kurang peduli 

dalam pembangunan infrastruktur pengolah energi sehingga energi yang ada di 

Indonesia terbuang percuma tanpa adanya pengolahan yang baik. Pengelolaan 

sumber energi yang tidak dapat diperbarui masih banyak digunakan di Indonesia, 

seperti bahan bakar fosil. Padahal konsumsi listrik di Indonesia sendiri terus 

mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Konsumsi 

listrik di Indonesia 2017 mencapai 1.012 kWh/ kapita, naik 5,9 % dari tahun 2016 

sebesar 956,36 kWh/kapita (Triboesono, 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan 

sumber energi listrik alternatif terbarukan yang memiliki potensi besar di 

Indonesia salah satunya air laut. 

Air  laut merupakan campuran dari 96,5% air murni dan memiliki kadar garam  

rata-rata 3,5%. Artinya dalam 1 liter (1000 ml) air laut terdapat 35 gram garam 

(namun tidak seluruhnya, garam dapur atau NaCl) dan material lainnya seperti 

gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-partikel tak terlarut (Chow et 

al., 1998). Air laut dapat diubah menjadi energi listrik dengan proses elektrokimia. 

Sel elektrokimia terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Untuk menghasilkan   
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energi listrik, jenis sel elektrokimia yang digunakan adalah sel volta. Dalam sel 

volta, suatu elektrolit air laut diberikan dua buah logam sebagai elektroda yang 

terhubung satu sama lain dan memiliki beda potensial akan menghasilkan energi 

listrik (Riyanto, 2013). 

Penelitian tentang energi listrik berbasis elektrolit air laut telah banyak diteliti 

antara lain oleh Hudaya (2016), dengan menggunakan 3 elektroda yaitu C-Zn, Cu-

Al, dan Cu-Zn hasil yang dapat diperoleh dengan elektroda tersebut mampu 

menghasilkan energi listrik alternatif dari air laut. Sistem dibuat dengan 

mendesain  sebuah alat penghasil energi alternatif secara berkelanjutan dimana 

bahan elektrolit yang digunakan dapat diisi ulang. Sistem didesain sebagai sistem 

tertutup yang terdiri dari 15 sel elektrokimia, setiap sel dihubungkan secara seri. 

Sel air laut yang tersusun secara seri menghasilkan keluaran tegangan yang 

semakin tinggi sebanding dengan semakin banyaknya sel sedangkan sel yang 

tersusun secara paralel menghasilkan keluaran tegangan yang stabil (Maulana et 

al., 2016). 

Pengendalian laju korosi pada elektroda Zn sel volta telah banyak diteliti. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kamalia et al., 2018) mengenai 

analisis laju korosi elektrode bahan Cu - Zn dengan metode sacrificial anode pada 

sistem energi listrik alternatif berbasis air laut. Dalam penelitian tersebut, 

dilakukan penambahan Zink (Zn), Aluminium (Al), dan Magnesium (Mg). Pada 

perlakuan tersebut laju korosi terendah dan daya maksimum pada elektroda Zn 

dengan penambahan Magnesium (Mg) selama 72 jam pengujian. Semakin lama 

penggunaan elektrolit air laut dengan beban yang diberikan dapat menyebabkan 

korosi pada elektroda sehingga energi yang dihasilkan semakin lama akan 
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semakin menurun. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian (Pauzi et al., 

2018)yang menunjukkan nilai karateristik elektrik yang dihasilkan Cu-Zn selama 

72 jam semakin lama semakin menurun yang disebabkan terjadinya korosi pada 

elektroda. Untuk mengurangi laju korosi dilakukan proses elektroplating dengan 

larutan acid zinc sebagai media elektrolit. Penggunaan larutan acid zinc sebagai 

bahan pigmen antikorosi merupakan salah satu metode yang cukup menjanjikan 

untuk meningkatkan ketahanan korosi pada besi maupun baja (Tamilselvi et al., 

2015).  

Pada penelitian sebelumnya, telah dilakukan menggunakan larutan acid zinc 

dengan variasi pH 4, 5, dan 6. Istilah pH diturunkan dari konsentrasi ion hidrogen 

dalam suatu larutan. H+ adalah konsentrasi ion hidrogen, pH normal memiliki 

nilai 7, bila nilai pH<7 menunjukkan zat tersebut bersifat asam sedangkan pH>7 

menunjukkan zat tersebut memiliki sifat basa. Larutan yang memiliki pH≃0 

menunjukkan derajat keasaman tertinggi dan larutan yang memiliki pH 14 

menunjukkan derajat kebasaan tertinggi (Joko, 2010). Hal tersebut ditunjukan 

pada penelitian (Pratiwi, 2021) nilai yang diperoleh pada pH 4, 5, dan 6 yaitu 

sebesar 0,916 mm/year, 0,643 mm/year, dan 0,474 mm/year.  Jadi, semakin 

rendah pH larutan yang digunakan akan semakin tinggi laju korosinya dan 

semakin tinggi pH larutan yang digunakan maka semakin rendah nilai laju korosi 

yang dihasilkan (Nurbani, 2018). Elektroda Zn yang mengalami korosi akan 

kehilangan massanya, sehingga dilakukan regenerasi. 

Regenerasi dilakukan untuk mengembalikan kondisi pada keadaan semula. Cara 

yang digunakan untuk meregenerasi elektroda Zn salah satunya dengan proses 

elektroplating atau penyepuhan. Elektroplating secara umum dapat didefinisikan  
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sebagai proses pelapisan material dengan bantuan arus listrik sebagai sumber arus 

serta unsur kimia yang digunakan sebagai bahan pelapis. Dengan kata lain, 

elektroplating juga memiliki arti perpindahan ion-ion dari bahan pelapis (anoda) 

ke dalam logam yang dilapisi (katoda) melalui proses deposisi-elektro. Proses 

deposisi-elektro yaitu Proses pengendapan logam pada permukaan bahan logam 

atau konduktor non-logam dengan cara mencelupkan bahan tersebut ke dalam 

eletrolit yang mengandung garam logam yang akan diendapkan. Proses 

elektroplating akan meningkatkan ketebalan lapisan seng (Zn) (Pratiwi et al., 

2019)sehingga dapat mengembalikan massa Zn yang hilang akibat korosi. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil elektroplating adalah sifat 

logam dasar, rapat arus, konsentrasi larutan elektrolit, suhu larutan, pH larutan, 

pengadukan, dan waktu pelapisan (Avner, 1974). 

Pada penelitian ini menggunakan sistem sel volta dengan dua kompartemen yang 

dibatasi dengan jembatan garam campuran Al2O3 (alumunium oksida), carbon, 

NaCl (air laut) dan semen abu. Penggunaan jembatan garam ini berfungsi untuk 

menyeimbangkan elektrolit dengan memberi ion positif atau negatif (Badea et al., 

2007). Setiap sel terdapat sepasang elektrode Cu(Ag)-Zn yang pada kompartemen 

Cu(Ag) (katode) berisi air laut sedangkan pada kompartemen Zn (anode) berisi 

larutan acid zinc dengan pH-4. Larutan acid zinc biasanya digunakan sebagai 

elektrolit pada proses zinc elektroplating, dimana larutan ini berfungsi melapisi 

sebuah logam untuk menghambat laju korosi serta memperbaiki kualitas 

permukaan benda kerja (Ansari et al., 2017). Oleh karena itu, dilakukan penelitian 

untuk pengendalian laju korosi menggunakan dua kompartemen pada sel volta 

larutan acid zinc pH-4 dan elektrolit air laut serta meregenerasi elektroda Zn 
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untuk mengembalikan massa awal sebelum mengalami korosi dengan larutan acid 

zinc pH-4 kemudian melewatkan arus dan tegangan menggunakan power supply. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini merumuskan beberapa masalah yang akan dianalisis, yaitu: 

1. bagaimana pengaruh jembatan garam campuran alumina, carbon, semen, dan 

air laut terhadap laju korosi? 

2. bagaimana pengaruh larutan acid zinc pH-4 pada sistem sel volta terhadap laju 

korosi dan regenerasi yang dihasilkan? 

3. bagaimana pengaruh arus dan waktu terhadap nilai pertambahan massa saat 

regenerasi elektroda Zn? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. menghasilkan data atau informasi mengenai pengaruh larutan acid zinc dengan 

pH-4 pada sel volta terhadap laju korosi yang dihasilkan; 

2. menghasilkan data atau informasi mengenai pengaruh larutan acid zinc pH-4 

dan jembatan garam terhadap regenerasi elektrode Zn; 

3. menghasilkan data atau informasi mengenai pengaruh arus dan waktu terhadap 

nilai pertambahan massa saat regenerasi elektrode Zn. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. menghasilkan energi alternatif berbasis air laut dengan tingkat laju korosi 

elekrode yang rendah; 
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2. mengurangi terjadinya korosi pada elektrode Zn; 

3. menghasilkan energi baru terbarukan untuk mengembalikan massa Zn yang 

telah terkorosi dengan meregenerasi. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. desain  alat  yang  digunakan  terbuat  dari  bahan  akrilik sebagai kerangka 

utama dan terdiri dari 15 sel yang terbuat dari bahan akrilik; 

2. pH larutan acid zinc yang digunakan adalah pH-4; 

3. data yang diambil antara lain massa elektrode Zn sebelum dan sesudah 

digunakan selama 24 jam, 48 jam dan 72 jam.  

4. regenerasi elektroda Zn menggunakan waktu selama 5 menit dan 10 menit. 

5. tegangan yang digunakan saat regenerasi elektroda Zn sebesar 2,5 volt.  



 

 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Penelitian Terkait 

(Arwaditha, 2017) telah melakukan penelitian tentang analisis laju korosi pada 

sistem sel volta dengan elektrolit air laut. Pengujian dilakukan dengan 

penambahan larutan natrium bikarbonat (NaHCO3) untuk menekan laju korosi 

yang terjadi pada elektroda Zn. Pengukuran dilakukan selama 120 jam dengan 

pengantian elektrolit setiap 24 jam. Pada penelitian ini sel volta tersusun dari 40 

pasangan sel, desain alat yang disusun secara seri seperti pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Desain Alat (Pauzi dkk, 2018). 

Penelitian ini mengukur karakteristrik elektrik yang meliputi tegangan, arus, dan 

daya, serta luminasi yang dihasilkan dengan beban LED 1,2 watt. Dilakukan 

perbandingan pengukuran karakteristrik elektrik dengan penambahan dan tanpa 
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penambahan NaHCO3. Pengujian sel elektrokimia tanpa penambahan larutan 

NaHCO3 hanya mampu menyalakan LED selama 3 hari, sedangkan dengan   

penambahan larutan NaHCO3 mampu menyalakan LED lebih lama (5 hari). 

Korosi tidak terjadi pada elektroda Cu-Zn saat ditambahkan larutan NaHCO3, 

sedangkan tanpa penambahan NaHCO3 semakin lama digunakan laju korosinya 

akan semakin besar. Kekurangan  dari  penelitian  ini  adalah  karakteristik  

elektrik  yang  dihasilnya  tidak  stabil  dan  tidak  diketahui  laju  korosi pada 

elektrode yang digunakan. 

Penelitian serupa telah dilakukan oleh (Rizki, 2019) tentang pengendalian laju 

korosi menggunakan pasangan elektroda tembaga-seng (Cu-Zn) pada sel volta air 

laut. Sistem sel volta tersusun dari 20 sel dengan elektrolit air laut serta pasangan 

elektroda Cu(Ag)-Zn dan Cu-Zn yang dihubungkan secara seri.  

 

 

Gambar 2.2 Desain sistem sel volta air laut (Rizki, 2019). 
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Gambar 2.3 Desain sistem filtering air laut (Rizki, 2019). 

Sistem ini dilakukan pengukuran karakteristik elektrik dan massa elektroda 

selama 72 jam dengan penggantian elektrolit air laut setiap 24 jam sekali dengan  

5  kali  pengulangan  setiap  pengambilan  data. Elektrode antarsel  dihubungkan  

secara  seri  dengan  kabel  penghubung. Massa elektrode sebelum dan setelah 

digunakan diukur dengan timbangan digital TL-series (0,001 gr). Penelitian ini 

menggunakan metode elektroplating perak (Ag) pada tembaga (Cu) dengan 

larutan AgNO3 0,02 M sebanyak 300 ml pada larutan elektrolit. Hasil penelitian 

menunjukkan Cu(Ag) lebih tahan korosi 5 kali lebih rendah dibandingkan Cu. 

Pasangan electrode Cu(Ag)-Zn menghasilkan nilai karakteristik elektrik yang 

lebih besar dan stabil dibandingkan Cu-Zn. Hasil penelitian nilai tegangan tanpa 

beban (Vbl) 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 tegangan beban (Vb) 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 elektrode Cu(Ag)-Zn lebih besar 

dibandingkan pasangan elektrode Cu-Zn. 
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Penelitian tentang pengendalian laju korosi pada sistem sel volta menggunakan 

Magnesium (Mg) sebagai anoda untuk melindumgi Zn telah diteliti oleh Pauzi 

dkk., (2020). Metode yang digunakan dengan electroplating logam Ag pada 

elektroda Cu dan penambahan anoda tumbal logam Mg pada Zn. Sel volta terdiri 

dari 20 sel yang disusun secara seri dan masing-masing sel diisi air laut sebanyak 

300 mL. Pengukuran karakteristik elektrik dilakukan selama 72 jam dengan 

pengambilan data setiap 1 jam dengan beban LED 3 Watt 12 volt. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan Mg sebagai anoda tumbal menghasilkan data 

karakteristik listrik meliputi tegangan tanpa beban 2 kali lebih besar, tegangan 

dengan beban yang lebih stabil, arus dan yang lebih besar sekaligus menurunkan 

hambatan dalam sel elektrokimia dibanding tanpa penggunaan anoda tumbal Mg. 

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan air laut sebagai media elektrolit dengan 

sistem sel volta telah dilakukan oleh (Pratiwi et al., 2021). Penelitian ini dilakukan 

pengujian karakteristik elektrik pada sel volta yang tersusun dari 5 sel dengan dua 

komperteman yang berbeda yaitu air laut dan larutan acid zinc yang dibatasi oleh 

sebuah jembatan garam Al2O3 + NaCl. Setiap sel berisi sepasang elektrode 

Cu(Ag)-Zn, pada bagian katode Cu(Ag)-Zn berisi ±250 ml air laut, sedangkan 

pada bagian anode Zn berisi larutan acid zinc berisi ±200 ml dengan variasi pH 

4, 5, dan 6. Pengukuran karakteristik elektrik pada penelitian ini menggunakan 

multimeter. Desain sel volta disusun secara seri menggunakan kabel penghubung, 

seperti pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.4 Realisasi sistem sel volta (Pratiwi et al., 2021). 

Pengambilan data dilakukan setiap 1 jam sekali selama 72 jam dengan 

pengukuran karakteristik elektrik air laut menggunakan beban dan tanpa beban. 

Pengukuran intensitas cahaya menggunakan lux meter tipe LX-101A yang 

berjarak 10 cm dari lampu. Tegangan beban yang diberikan pH 4, pH 5, dan pH 6 

dengan menggunakan beban 20 LED dipasang secara seri. Pada 6 jam pertama 

pengukuran tanpa beban menghasilkan tegangan sebesar 4,15 volt, 3,93 volt, dan 

3,71 volt, sedangkan nilai pengukuran tanpa beban pada jam ke 72 mengalami 

penurunan yaitu 3,58 volt, 3,20 volt, dan 2,86 volt. Pada pengukuran tegangan 

beban satu jam pertama dengan larutan acid zinc variasi pH 4, 5 dan 6 sebesar 

2,68 volt, 2,65 volt, dan 2,58 volt. Pada penelitian ini juga, mengukur tegangan 

beban 20 LED satu jam pertama dengan larutan acid zinc pH 4, 5 dan 6 selama 72 

jam menghasilkan arus sebesar 5,34 mA, 3,41 mA dan 2,39 mA. Sedangkan, pada 

jam ke 72 arus yang dihasilkan sebesar 2,32 mA, 1,49 mA dan 0,79 mA. Nilai 

arus tersebut yang dihasilkan larutan acid zinc variasi pH 4 lebih besar 

dibandingkan pH 5 dan 6. Nilai pH berbanding terbalik dengan kuat arus listrik 

dan nilai laju korosi yang dihasilkan sel volta. 
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3.2 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang akan dilakukan adalah analisis laju korosi dan regenerasi 

elektroda Zn dengan larutan acid zinc pH 4 sebagai media elektrolit dua 

kompartemen pada sistem sel volta berbasis air laut. Penelitian sebelumnya 

menggunakan jembatan garam elektrode Cu(Ag)-Zn dengan elektrolit air laut 

(Pratiwi, 2021). Inovasi yang dilakukan adalah jembatan garam campuran 

Aluminium Oksida (Al2O3) + Karbon aktif + air laut (NaCl) konsentrasi 1 mol 

yang terlarut dalam semen tiga roda. Pada setiap sel bagian katode Cu(Ag) berisi 

air laut dan pada bagian anode Zn berisi larutan acid zinc dengan pH 4. Kemudian 

dilakukan regenerasi elektroda Zn menggunakan larutan acid zinc pH 4 yang telah 

digunakan saat pengambilan data karakteristik elektrik. 

 

3.3 Elektrokimia 

Elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan 

elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik (elektroda). Elektroda 

terdiri dari elektroda positif dan elektroda negatif. Hal ini disebabkan karena 

elektroda tersebut akan dialiri oleh arus listrik sebagai sumber energi dalam 

pertukaran elektron. Konsep elektrokimia didasari oleh reaksi reduksi-oksidasi 

(redoks) dan larutan elektrolit. Reaksi redoks merupakan gabungan dari rekasi 

reduksi dan oksidasi yang berlangsung secara bersamaan. Pada reaksi reduksi 

terjadi peristiwa penangkapan elektron sedangkan reaksi oksidasi merupakan 

peristiwa pelepasan elektron yang terjadi pada media pengantar pada sel 

elektrokimia. Proses elektrokimia membutuhkan media pengantar sebagai tempat 

terjadinya serah terima elektron dalam suatu sistem reaksi yang dinamakan 

larutan. Larutan dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu larutan elektrolit 
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kuat, larutan elektrolit lemah dan larutan bukan elektrolit. Larutan elektrolit kuat 

merupakan larutan yang mengandung ion-ion terlarut yang dapat mengantarkan 

arus listrik sangat baik sehingga proses serah terima elektron berlangsung cepat 

dan energi yang dihasilkan relatif besar. Sedangkan larutan elektrolit lemah 

merupakan larutan yang mengandung ion-ion terlarut cenderung terionisasi 

sebagian sehingga dalam proses serah terima elektron relatif lambat dan energi 

yang dihasilkan kecil. Namun demikian proses elektrokimia tetap terjadi. Untuk 

larutan bukan elektrolit, proses serah terima elektron tidak terjadi. Pada proses 

elektrokimia tidak terlepas dari logam yang dicelupkan pada larutan disebut 

elektroda (Harahap, 2016). 

 

3.4 Sel Volta atau Sel Galvani 

Sel volta adalah  penataan  bahan  kimia  dan  penghantar  listrik  yang  

memberikan aliran  elektron  lewat  rangkaian  luar  dari  suatu  zat  kimia  yang  

teroksidasi  ke  zat kimia yang  direduksi. Prinsip  kerja  sel  volta,  yaitu  oksidasi  

melepaskan elektron oleh atom,molekul atau ion dan reduksi memperoleh 

elektron oleh suatu partikel (Keenan et al., 1984). Sel volta terdiri atas elektroda 

negatif tempat berlangsungnya reaksi oksidasi yang disebut anoda, dan elektroda 

positif tempat berlangsungnya reaksi reduksi yang disebut katoda. Bila dua logam 

dicelupkan dengan kecenderungan ionisasi yang berbeda dalam larutan elektrolit 

dan menghubungkan kedua elektroda dengan kawat, sebuah sel volta akan 

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

teroksidasi, menghasilkan kation yang terlarut dalam larutan elektrolit. Kemudian 

elektron yang dihasilkan akan bermigrasi ke logam dengan kecenderungan 

ionisasi lebih rendah melalui kawat. Pada logam dengan kecenderungan ionisasi 
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lebih rendah, kation yang terlarut dalam larutan elektrolitakan direduksi dengan 

adanya elektron yang mengalir ke logam tersebut (Sodikin et al., 2013). Pada sel 

Volta anoda memiliki kutub negatif dan katoda kutub positif, seperti Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.5 Sel volta (Brown et al., 2015) 

Untuk prinsip kerja sel galvani yaitu terdiri atas elektroda dan elektrolit yang 

dihubungkan dengan sebuah jembatan garam, pada anoda terjadi reaksi oksidasi 

dan pada katoda terjadi reaksi reduksi, arus elektron mengalir dari katoda ke 

anoda, arus listrik mengalir dari katoda ke anoda serta adanya jembatan garam 

untuk menyeimbangkan ion-ion. Listrik yang dihasilkan harus melalui reaksi 

kimia yang spontan maka pemilihan dari larutan elektrolit harus mengikuti kaidah 

deret 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 (full cell) adalah 

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

bahan bakar pesawat luar angkasa (Mulyono, 2017). 
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2.5 Elektrolisis 

Sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk dapat berlangsung 

reaksi kimia. Sel elektrolisis, reaksi kimia tidak terjadi secara spontan tetapi 

melalui perbedaan potensial yang dipicu dari luar sistem. Anode berfungsi sebagai 

elektrode bermuatan  positif  dan katode bermuatan  negatif,  sehingga  arus  

listrik mengalir  dari anode ke katode.  Sel  ini  terdiri  dari  sumber  arus  searah  

yang dihubungkan  dengan  kawat  penghantar  pada  dua  buah elektrode (katode 

dan anode),  kedua  ujung elektrode dicelupkan  dalam  bejana  berisi  cairan  

elektrolit. Elektrode yang  dihubungkan  dengan  kutub positif  berfungsi  sebagai 

anode, sedangkan katode adalah elektrode yang  dihubungkan  dengan  kutub  

negatif, seperti disajikan pada Gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.6 Sel elektrolisis (Sadono, 2017). 

Elektrode yang digunakan dalam sel elektrolisis terdiri dari dua jenis. 

a. Elektrode inert adalah elektrode yang tidak ikut bereaksi baik sebagai katode 

maupun anode, sehingga dalam sel elektrolisis yang mengalami reaksi redoks 
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adalah  elektrolit  sebagai  zat  terlarut  dan  atau  air  sebagai  pelarut.  

Contohnya adalah karbon (C) dan pelatina (Pt). 

b. Elektrode tidak inert atau elektrode aktif adalah elektrode yang ikut bereaksi, 

terutama jika digunakan sebagai anode, dapat mengalami reduksi. Contohnya 

adalah Fe, Al, Cu, Zn, Ag dan Au (Riyanto, 2013). 

 

2.6 Elektrolit 

Secara umum elektrolit dapat berbentuk asam, basa atau garam dan beberapa gas 

tertentu dapat berfungsi sebagai elektrolit pada kondisi tertentu missal pada suhu 

tinggi atau tekanan rendah. Larutan garam dapat berfungsi menjadi sumber 

tegangan (Zikriana & Abdul, 2017). Menurut  Arrhenius  larutan  elektrolit  dalam  

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

yang disebut  ion  (ion  positif  dan  ion  negatif).  Jumlah  muatan  ion  positif  

akan  sama dengan jumlah muatan ion negatif, sehingga muatan ion-ion dalam 

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

Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik, dapat kita 

tandai dengan timbulnya gelembung gas serta lampu menyala yang dapat bersifat 

elektrolit kuat ataupun elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat merupakan larutan 

yang mengandung ion-ion terlarut yang dapat mengantarkan arus listrik sangat 

baik sehingga proses serah terima elektron berlangsung cepat dan energi yang 

dihasilkan relatif besar. Sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan larutan 

yang mengandung ion-ion terlarut cenderung terionisasi sebagian sehingga dalam 

proses serah terima elektron relatif lambat dan energi yang dihasilkan kecil. 

Namun demikian proses elektrokimia tetap terjadi. Untuk larutan bukan elektrolit, 

proses serah terima elektron tidak terjadi (Harahap, 2016). 
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2.7 Elektrode 

Elektrode yang mengalami reaksi oksidasi disebut anode dan yang mengalami 

reaksi reduksi disebut katode. Elektrode merupakan konduktor  yang dapat dilalui 

arus  listrik  dari  suatu  media  ke  media  yang  lain. Elektrode biasanya  terbuat  

dari logam,  seperti  tembaga,  perak,  timah,  atau zink,  tetapi  terdapat  juga 

electrode yang  terbuat  dari  bahan  konduktor  listrik  non-logam,  seperti  grafit. 

Elektrode dapat  digunakan  dalam  baterai,  obat-obatan,  dan  industri  untuk  

proses  yang melibatkan  elektrolisis  (Chang,  2003). Dalam  kasus  arus  searah  

(DC),  elektrode  itu  berpasangan  yang  dikenal  sebagai anode  dan  katode.  

Pada  baterai  atau  sumber  DC  lainnya,  anode  didefinisikan sebagai  elektrode  

ketika  elektron  datang  dari  sel  elektrokimia  terjadi  oksidasi, sedangkan  

katode  didefinisikan  sebagai  elektrode  ketika  elektron  memasuki  sel 

elektrokimia  terjadi  reduksi.  Setiap  elektrode  dapat  menjadi  suatu  anode  atau 

katode  tergantung  dari  tegangan  listrik  yang  diberikan  terhadap  sel  

elektrokimia tersebut.  Elektrode  bipolar  adalah  elektrode  yang  berfungsi  

sebagai  anode  dari suatu  sel  elektrokimia  dan  katode  bagi  sel  elektrokimia  

lainnya  (Achmad,  1992). Secara umum electrode dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Anode 

Pada sel galvani, anode adalah tempat terjadinya oksidasi dan bermuatan 

negatif karena  terjadi  reaksi  kimia  yang  spontan  dan  elektron  akan  

dilepaskan  oleh elektrode.  Pada  sel  elektrolisis,  sumber  eksternal  tegangan  

didapat  dari  luar, sehingga  anode  bermuatan  positif  apabila  dihubungkan  

dengan  katode.  Ion-ion bermuatan negatif akan mengalir pada anode untuk 

dioksidasi (Dogra & Dougra, 2008). 
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2. Katode  

Katode merupakan elektrode tempat terjadinya reduksi berbagai zat kimia. 

Katode bermuatan positif bila dihubungkan dengan anode yang terjadi pada sel 

galvani. Ion bermuatan  positif  mengalir  ke  elektrode  untuk  direduksi  oleh  

elektron-elektron yang  datang  dari  anode.  Pada  sel  elektrolisis,  katode  

adalah  elektrode  yang bermuatan negatif (anion). Ion-ion bermuatan positif 

(kation) mengalir ke elektrode untuk direduksi, dengan demikian pada sel 

elektrolisis elektron bergerak dari anode ke katode (Bird, 1993). 

 

2.8 Potensial Elektrode 

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

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

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

dua elektrode dengan  menggunakan  potensiometer  ketika  arus listrik  yang  

dihasilkan mengalir  sampai  habis,  maka  akan  diperoleh  nilai  limit atau  

perbedaan  potensial saat  arus  listriknya  nol  yang  disebut  sebagai  potensial  

sel  (E°sel).  Perbedaan potensial yang  di amati  bervariasi  dengan jenis  bahan 

elektrode dan  konsentrasi serta temperatur larutan elektrolit (Anderson et al., 

2010). 

 

Reaksi  elektrokimia  melibatkan  perpindahan  elektron-elektron  bebas  dari 

suatu  logam  kepada  komponen  di  dalam  larutan.  Kesetimbangan  reaksi 

elektrokimia sangat penting dalam sel Galvani (sel yang menghasilkan listrik) dan  

sel  elektrolisis  (sel  yang  menggunakan atau memerlukan  arus  listrik).  Dalam 

bidang elektrokimia antara sel galvani dan sel elektrolisis terdapat perbedaan yang 
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nyata. Perbedaannya yaitu berhubungan dengan reaksi spontan dan tidak spontan.  

Sel  Galvani secara  umum  terjadi  reaksi  spontan,  sedangkan  sel elektrolisis   

terjadi   reaksi   tidak   spontan.   Reaksi   spontan   artinya   reaksi elektrokimia  

tidak  menggunakan  energi  atau  listrik  dari  luar,  sedangkan reaksi tidak   

spontan yaitu reaksi yang  memerlukan energi atau listrik. Beberapa parameter  

untuk  mengetahui  reaksi  spontan  atau  tidak  spontan adalah perubahan energi 

bebas Gibbs standar (∆G°), konstanta kesetimbangan  reaksi  kimia  (K)  dan  nilai  

potensial  standar  sel  (E°sel)  seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Hubungan antara ∆G°, K dan E°sel (Riyanto, 2013) 

∆G○ K E○
sel Keadaan Reaksi 

Negatif >1 Positif Spontan 

0 =1 0 Kesetimbangan 

Positif <1 Negatif Tidak Spontan 

 

Nilai E○
sel ditentukan dengan rumus 

    E○
sel =E○

reduksi - E
○

oksidasi    (2.1) 

E○
reduksi dalah   nilai   potensial   elektroda   standar   pada   elektroda   yang 

mengalami reduksi dan adalah E○
oksidasi  nilai potensial elektroda standar pada 

elektroda   yang   mengalami   oksidasi.   Elektroda   yang   memiliki   potensial 

reduksi  lebih  kecil  akan  mengalami  oksidasi,  sebaliknya  elektroda  yang 

potensial reduksinya lebih besar akan mengalami reduksi (Kimet al., 2016). 
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Tabel 2.2 Nilai potensial deret Volta (Silberberg, 2008) 

Reaksi Reduksi Logam E○ (Volt) 

Li+ + e− Li -3.04 

K+ + e− K -2.92 

Ba2 + 2e− Ba -2.90 

Ca2+ + 2e− Ca -2.87 

Na+ + e− Na -2.71 

Mg2+ + 2e− Mg -2.37 

Al3+ + 3e− Al -1.66 

Mn2+ + 2e− Mn -1.18 

2H2O + 2e− H2+2OH− -0.83 

Zn2+ + 2e− Zn -0.76 

Cr3+ + 3e− Cr -0.71 

Fe2+ + 2e− Fe -0.44 

Cd2+ + 2e− Cd -0.40 

Co2+ + 2e− Co -0.28 

Ni2+ + 2e− Ni -0.25 

Sn2+ + 2e− Sn -0.14 

Pb2+ + 2e− Pb -0.13 

2H+ + 2e− H2 0.00 

Sn2+ + 2e− Sn2+ +0.13 

Bi3+ + 3e− Bi +0.30 

Cu2+ + 2e− Cu +0.34 

Ag+ + e− Ag +0.80 

Pt2+ + 2e− Pt +1.20 

Au3+ + 3e− Au +1.50 

 

Berdasarkan data potensial deret volta Cu2+ dan Zn2+ masing-masing adalah  

0,34  V  dan -0,76  V,  sehingga  reaksi  yang  terjadi  pada  sel  di  atas adalah: 

Reduksi : Cu2+ + 2𝑒−              Cu                E○ = 0,34 V  (2.2) 

Oksidasi : Zn                 Zn2+ + 2𝑒−     E○ = 0,76 V   (2.3) 

Total    : Zn + Cu2+                Zn2+ + Cu                          E○ = 1,10 V (2.4) 

Nilai   potensial   elektroda   sel   sebesar   nilai   potensial   elektroda   tembaga 

dikurangi nilai potensial elektroda seng, maka dapat dihitung sebagai berikut: 

E○
sel = 0,34 V – (-0,76) V 

E○
sel = 1,10 V 



21 

 

 
 

Jika  potensial  sel  bernilai  positif,  maka  reaksi  redoks  berlangsung  spontan. 

Sebaliknya  jika  potensial  sel  bernilai  negatif  maka  reaksi  tidak  berlangsung 

spontan. Apabila keduanya dihubungkan dengan  alat pengukur tegangan  dan 

tidak ada arus yang keluar dari sel maka terdapat perbedaan potensial 1,10 V. 

Potensial  ini  disebut  Daya  Gerak  Listrik  (DGL).  Perbedaan  potensial  dalam 

suatu  sel  merupakan  ukuran  perbedaan  kedua  elektroda  untuk  “mendorong” 

elektron   ke   rangkaian   luar   yang   merupakan   “tekanan”   listrik   dalam 

menggerakkan elektron dari suatu elektroda ke elektroda lain (Hiskia, 1992). 

 

2.9 Karakteristik Tembaga (Cu), Seng (Zn), dan Perak (Ag) 

2.9.1 Karakteristik Tembaga (Cu) 

Tembaga (Cu)  memiliki  nomor  atom  29,  nomor  massa  atom 63,546. Tembaga 

memiliki sifat fisik padat dengan massa jenis  8,94gr/cm3. Tembaga merupakan 

unsur logam yang memiliki struktur Kristal face centered cubic (FCC) dengan  

warna logam kemerahan  dan  mempunyai titik leleh 10800C serta titik didih 

26000C. Konduktivitas listrik  tembaga sebesar 58,5×106 Siemens/meter,  dengan 

konduktivitas listrik yang  tinggi tembaga  bersifat sebagai  konduktor  yang  baik. 

Produksi tembaga  sebagian besar   dipakai   sebagai   kawat   atau   bahan   untuk   

menukar   panas   dalam memanfaatkan    hantaran    listrik    dan    panasnya    

yang    baik.    Biasanya dipergunakan dalam bentuk paduan, karena dapat dengan 

mudah membentuk paduan dengan logam-logam lain diantaranya dengan logam 

Pb dan logam Sn (Vliet et al., 1984). 

 

Tembaga  memiliki  ciri  warna  kemerahan,  hal  itu  disebabkan  struktur  

jalurnya  memantulkan  cahaya  merah  dan  jingga  serta  menyerap  frekuensi-
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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 (Milano et al., 1989). 

 

2.9.2 Karakteristik Seng (Zn) 

Seng (Zn)  memiliki  nomor  atom  30,  nomor  massa  atom 91,224. Seng 

memiliki sifat fisik padat dengan massa jenis 7,14 gr/cm3. Seng  merupakan   

unsur   logam   yang   memiliki   struktur   Kristal hexagonal  closed-packed 

(HCP) dengan warna logam perak keabu-abuan. Konduktivitas listrik  seng  

sebesar 16,6×106 Siemens/meter. Mineral  yang mengandung  seng  di  alam  

bebas  antara  lain  kalamin,  franklinit,  smithsonit, willenit dan zinkit. Seng (Zn) 

melebur pada suhu 4100C dan mendidih pada suhu 9060C. Seng  merupakan  

unsur   yang  melimpah  dikerak  bumi  dan memiliki lima isotope stabil. Bijih 

seng yang paling banyak ditambang adalah seng sulfide (Slamet, 1994). 

 

2.9.3 Karakteristik Perak (Ag) 

Perak (Ag) memiliki  nomor  atom  47, nomor massa atom 109. Perak  murni  

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

murni   memiliki   nilai   konduktivitas   listrik,   konduktivitas   termal   dan 
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refleksivitas  tertinggi  diantara  semua  logam,  serta  nilai  resistansinya  yang  

sangat kecil.  Nilai  konduktivitas  listrik  dan  termal  dari  logam  perak  

mencapai 6.3×107S m−1dan 429 Wm−1. K−1. Perak memiliki nilai densitas 

sebesar 10,49 gr/cm3. Perak murni bersifat stabil  di  udara  murni  dan  air,  tetapi  

dapat  ternoda  ketika  terkena ozon,  hidrogen  sulfida,  atau udara   yang  

mengandung  sulfur.  Perak   banyak digunakan  untuk  perhiasan,  koin,  alat  

fotografi,  alat-alat  kesehatan,  dan  baterai. Reaksi perak dengan unsur lainnya 

juga banyak dimanfaatkan, seperti perak iodida digunakan  dalam  penyemaian  

awan  untuk  menghasilkan  hujan  dan  perak  klorida memiliki  sifat  optik  yang  

menarik karena  dapat  dibuat  transparan (Hammond, 2004). 

 

2.10  Korosi 

Korosi  berasal  dari  bahasa  latin corrodere yang  artinya  perusakan  logam  atau 

berkarat.  Definisi  korosi  adalah  proses  degradasi  atau  deteorisasi  atau  pula 

perusakan   material   yang   terjadi   disebabkan   oleh   lingkungan   

sekelilingnya. Beberapa  pakar  berpendapat  bahwa  korosi  hanya  berlaku  pada  

logam  saja, tetapi ada  juga  yang  mendefinisikan  istilah  korosi  berlaku  untuk  

material  non  logam, seperti  keramik,  plastik,  karet.  Sebagai  contoh  rusaknya  

cat  karet  karena  sinar matahari  atau  terkena  bahan  kimia,  mencairnya  lapisan  

tungku  pembuatan  baja, serangan logamyang solidoleh logam yang cair 

(liquidmetal corrosion). 

 

Korosi   adalah   reaksi   redoks   antara   suatu   logam   dengan   berbagai   zat   

di lingkungannya   yang   menghasilkan   senyawa-senyawa   yang   tak   

dikehendaki. Logam  adalah  bahan  yang  banyak  digunakan  untuk  berbagai  
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keperluan.  Dalam udara  terbuka  logam  mudah  teroksidasi  yang  menimbulkan  

korosi  atau  karat, sehingga dapat menurunkan kualitas dan kekuatannya. Dalam 

bahasa sehari-hari, korosi  disebut  perkaratan.  Contoh  korosi  yang  paling  

lazim  adalah  perkaratan besi.   Pada peristiwa   korosi,   logam   mengalami   

oksidasi   sedangkan   oksigen mengalami  reduksi.  Karat  logam  umumnya  

adalah  berupa  oksida  dan  karbonat (Trethewey & Chamberlain, 1991). Korosi 

yang lazim dijumpai juga mencakup keadaan elektrode yang berlainan. 

 

Korosi biasanya dihasilkan oleh sel galvanik dan arus listrik yang mengiringi. 

Diperlukan  dua  elektroda  yang  berbeda  berasal  dari  perbedaan  komposisi, 

perbedaan  dalam  level  energi  (tidak  teratur  atau  daerah  yang  bertegangan), 

atau   perbedaan   dalam   lingkungan   elektrolit.   Elektroda   yang   mengalami 

korosi  adalah  anoda,  sedangkan  katoda  dilindungi.  Oksigen  mempercepat 

korosi  logam,  akan  tetapi  korosi  dipercepat  pada  tempat  dimana  kadar 

oksigen  rendah,  karena  oksigen  bereaksi  pada  sisi  katoda  galvanik. Lapisan   

tersebut   dapat   berupa   bahan   organik   (cat),   keramik (enamel) atau logam 

lainnya. Pencegahan korosi yang sempurnahanya dapat terjadi  bila  pasangan  

galvanik  dapat  ditiadakan.  Logam  tak  sejenis  harus dipisahkan  secara  listrik  

bila  lingkungan  sangat  korosif.  Kadang-kadang digunakan  pula  perlindungan  

korosi  dengan  anoda  yang  dikorbankan  ataudengan   tegangan   terpasang. 

Kedua   keadaaan   tersebut   logam   yang dilindungi menjadi katoda (Surdia & 

Saito, 1985). 

 

Korosi akibat media air laut juga dipengaruhi oleh tingkat penggaraman atau  

salinitas air laut. Salinitas didefinisikan sebagai berat keseluruhan dalam gram 



25 

 

 
 

kadar garam-garam non organik pada 1 kg air laut (jika unsur-unsur klorida dan 

semua unsur karbonat digantikan dengan unsur-unsur oksida dalam jumlah 

sesuai). Salinitas air laut dinyatakan dengan satuan per seribu atau part per 

thousand (ppt) salinitas air laut ini bervariasi antara 33,00 ppt sampai dengan 

37,00 ppt (Sasono, 2010). 

 

2.11   Elektroplating 

Elektroplating   merupakan   salah   satu aplikasi   dari   sel   elektrolisis.   Proses 

elektroplating  atau  elektrodeposisi  atau  juga  dikenal  dengan  penyepuhan  

adalah proses  terjadinya  reaksi  reduksi  ion  logam  terlarut  di  dalam  elektrolit  

pada permukaan    elektrode    (katode),    sehingga    logam    tersebut    

mengendap    di permukaannya.  Sistem  elektroplating  terdiri  dari  catu  daya,  

larutan  elektrolit, katode, anode, dan jika diperlukan ada tambahan elektrode 

referensi. Supaya reaksi berjalan,   elektrode   dihubungkan   ke   catu   daya   

(power   supply)   kemudian dimasukkan ke dalam elektrolit di dalam reaktor atau 

sel elektrokimia, seperti pada Gambar  2.6. Elektrode  referensi  digunakan  

untuk  mengukur  potensial  elektrode (Paunovic & Schlesinger, 1998). 

 

Gambar 2.7 Rangkaian standar sistem elektropating (Widayatno dan Roy, 2015). 
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Reaksi  reduksi  pada  permukaan  katode  dapat  berlangsung  karena  pergeseran 

potensial  elektrode  dari  kondisi  setimbangnya  yang  disebabkan  oleh  

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

potensial  ini disebut overpotential (η). Pada saat elektrode disambungkan ke catu 

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

akan terjadi pada  ion-ion  logam,  misalnya  Ln+ menjadi  logam  padat yang  

mengendap  pada permukaan   katode   (Paunovic dan Schlesinger,   1998). 

Elektroplating sangat dipengaruhi oleh geometri sel elektrokimia, pH dan 

konduktivitas larutan elektrolit, konduktivitas elektrode, kinetika reaksi 

elektrokimia di permukaan elektrode, dan transfer massa ion-ion yang bereaksi 

(Widayatno, 2016). 

 

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). 

 

2.12 Jembatan Garam 

Jembatan garam adalah ruangan elektrolit yang mempertahankan kenetralan pada 

batang elektroda. Jembatan garam yang berguna menghubungkan setengah sel 

yang dipisahkan dengan membran porous, dan lain-lain. Jembatan garam 

merupakan penghubung reaksi reduksi dan oksidasi setengah sel dari sel volta. 

Jembatan garam berisi larutan elektrolit KCl (dalam agar-agar) dan kedua 
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ujungnya disumbat dengan kapas agar tidak terjadi aliran mekanis. Selain KCl, 

elektrolit lain yang biasa digunakan yaitu KNO3, NaCl, dan K2SO4. Selain itu, 

jembatan garam berguna untuk menetralkan kelebihan atau kekurangan muatan 

dari ion-ion yang ada dalam larutan selama reaksi elektrokimia berlangsung (Yani 

& Dawolo, 2017). Adapun syarat jembatan garam yaitu bisa dilewati ion dan 

hanya sedikit melewatkan pelarut. Jembatan garam pada penelitian ini berupa agar 

yang diisi dengan 3% natrium klorida. 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. Natrium klorida, ion klorida memiliki mobilitas 

yang lebih besar dibandingkan ion natrium (Hamann et al., 1998). 

 

2.13 Derajat Keasaman  

Istilah Power of Hydrogen (pH) pertama kali dijelaskan oleh ahli biokimia 

Denmark Soren Peter Lauritz Sorensen pada tahun 1909. pH adalah singkatan 

untuk kekuatan hydrogen, berasal dari kata potenz yang diberi simbol p adalah 

kependekan dari kata Jerman untuk kekuatan dan H adalah simbol elemen untuk 

hidrogen. Huruf H dikapitalisasi karena merupakan standar untuk menggunakan 

huruf kapital pada simbol elemen . Singkatan ini juga berfungsi dalam bahasa 

Prancis, dengan pouvoir hidrogen diterjemahkan sebagai kekuatan hidrogen 

(Bates, 1973). 

 

Derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan 

yang dimiliki oleh suatu larutan (Kadir, 2015). Derajat keasaman air (pH) adalah 

indikator yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang 
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dimiliki oleh suatu larutan. Derajat keasaman didefinisikan sebagai kologaritma 

aktivitas ion hidrogen H+ yang terlarut. pH salah satu besaran fisis dan diukur 

pada skala 0 sampai 14 (Astria, 2014). Nilai pH mempengaruhi sifat dari larutan 

tersebut, jika pH<7 maka bersifat asam, pH=7 bersifat netral dan pH>7 bersifat 

basa (Ihsanto & Hidayat, 2014). Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat 

diukur secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan 

teoritis. Skala pH bukanlah skala absolut. Beberapa dampak kesehatan jika kadar 

pH air tidak seimbang adalah keseimbangan keasaman dan alkalinitas tubuh, 

mempertahankan tingkat elektrolit, dan pH yang rendah kurang dari 7 (netral) 

maka akan dapat mengakibatkan air tidak stabil dan mengalami perubahan warna, 

bau dan rasa (Karangan et al., 2019). 

                   



 

 

 
 

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 pada bulan 

Februari 2022 sampai dengan selesai. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1. Alat yang digunakan dalam penelitian 

No Nama Alat Fungsi 

1 Gunting Memotong electrode 

2 Timbangan 

digital 

Menimbang massa elektrode sebelum dan sesudah 

digunakan 

3 Multimeter  Mengukur tegangan dan arus  

4 Saklar Memutus atau menghubungkan arus listrik 

5 Stopwatch Mencatatan waktu elektroplating, pengisian dan 

pengosongan air laut, serta pengambilan data 

6 Gelas baker Mengukur volume air laut 

7 Power supply Sumber tegangan saat electroplating 

8 Timbangan 

digital 

Menimbang massa electrode 

9 Tempat filter air Tempat proses filtering 

10 Plastik werap Membungkus jembatan garam 

11 Kabel 

penghubung 

Media penghubung elektroda 

12 Kamera Mengambil gambar atau video penelitian 

13 Kertas, pulpen, 

dan spidol 

Mencatat dan pengamatan dan keperluan lainnya 

14 Lux meter Mengukur intensitas cahaya lampu 
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Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

Tabel 3.2. Bahan yang digunakan dalam penelitian. 

No  Nama Bahan Fungsi 

1 Air laut Sebagai elektrolit 

2 Akrilik Sebagai penampung setiap sel dan 

kerangka alat utama 

3 Serabut Cu (120 cm) Sebagai katode 

4 Lempengan Zn (4x7x0,002 cm) Sebagai anode 

5 Larutan AgNO3 Sebagai larutan elektrolit pada proses 

elektroplating Cu(Ag) 

6 Larutan HNO3 1% Untuk membersihkan logam Cu 

sebelum electroplating 

7 Etanol 96% Untuk membersihkan logam Cu setelah 

dibersihkan dengan larutan HNO3 

8 Karbon Sebagai anode dalam elektroplating 

Cu(Ag) 

9 Al2O3, karbon aktif, NaCl dan 

semen abu tiga roda 

Untuk membuat larutan jembatan 

garam 

10 NH4Cl dan ZnCl2 Untuk membuaut larutan acid zinc 

11 Aquades Untuk mengencerkan larutan sepuh 

12 20 LED Sebagai beban atau untuk menguji 

keluaran yang dihasilkan 

 

3.3 Proses Penelitian 

Penelitian ini terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap perancangan dan pembuatan 

sistem, pembuatan jembatan garam, proses elektroplating Ag pada Cu serta 

pengujian alat dan pengambilan data. Secara umum prosedur penelitian ini 

ditunjukkan pada Gambar 3.1. 



31 
 

 
 

Pengisian ulang elektrolit setiap 24 jam 
sekali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a) 

 

Realisasi alat dan sistem 

Menimbang massa alumina, karbon aktif dan semen 

Pembuatan jembatan garam  

Melakukan elektroplating Ag dan Cu serta pembuatan larutan acid zinc 

Memotong elektroda Zn (4x7 cm) dan serabut Cu (120 cm) masing-masing 15 buah 

Mulai 

Study Literatur 

Memfilter air laut 

Menimbang massa Zn sebelum digunakan 

Memasang elektroda dan mengisi elektrolit ke setiap sel 

Pengujian sistem 

Pembuatan laporan 

Selesai 

Pengambilan data setiap 1 jam sekali selama 6 hari dengan 
waktu pengambilan data 24 jam, 48 jam dan 72 jam 

Berhasil 

Tidak 

Persiapan serta Perancangan alat dan sistem 

Mengulangi kembali perlakuan dari menimbang massa Zn 
sampai pengambilan data 
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       (b) 

Gambar 3.1. (a) Diagram alir penelitian pengukuran karakteristik elektrik 

     (b) Diagram alir penelitian regenerasi Zn 

 

 

3.3.1 Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Tahap pertama dilakukkan perancangan dan pembuatan sistem sel volta yang 

tersusun dari 5 sel yang terbuat dari bahan acrylic dengan ketebalan 3 mm. Setiap 

sel berisi sepasang elektrode Cu(Ag)-Zn yang dibatasi oleh sebuah jembatan 

garam. Jembatan garam yang digunakan dengan campuran Al2O3, karbon aktif, 

NaCl konsenterasi 1 mol yang terlarut dalam semen abu tiga roda dengan tiga 

variasi massa alumina dengan perbandingan 50 gram, 100 gram dan 150 gram. 

Dimensi elektrode yang digunakan pada setiap sel yakni serabut Cu sepanjang 120 

cm dan Zn memiliki dimensi 4×7×0,02 cm. Elektrolit yang digunakan pada 

sistem sel volta adalah air laut yang difilter menggunakan filter air untuk 

menyaring kotoran atau organisme yang ada dalam air laut dan acid zinc. 

Elektrolit yang digunakan katode (Cu(Ag)) berisi ± 250 ml air laut sedangkan 

Perhitungan dan analisis data 

Regenerasi dengan metode elektroplating selama 5 menit dan 10 menit 

Menimbang massa elektrode Zn setelah dielektroplating 

Berhasil 

Menimbang massa elektrode Zn setelah terjadi korosi 

Pembuatan laporan 

Selesai 
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anode (Zn) berisi ± 200 ml larutan acid zinc. Elektrolit diganti setiap 24 jam 

sekali, hal ini dilakukkan untuk melihat pengaruh pergantian elektrolit pada sistem 

sel volta. Desain sel volta pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan 

Gambar 3.3. 

 

 

Gambar 3.2. Desain 5 sel volta 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Desain sel volta. 

 

 

Zn (anode) 

Kabel  penghubung 

Cu(Ag) (katode) 

Jembatan Garam 

Zn Cu(Ag) 

Kompartemen katode 

 

Kompartemen anode 
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3.3.2 Pembuatan jembatan garam 

Tahap ini dilakukkan proses pembuatan jembatan garam campuran alumunium 

oksida (Al2O3) + karbon aktif + air laut (NaCl) + semen abu tiga roda dengan tiga 

variasi massa alumina 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. Langkah awal dalam 

pembuatan jembatan garam yaitu menimbang massa bahan yang digunakan untuk 

tiga variasi jembatan garam dimana massa karbon dan semen tiga roda konstan. 

Pembuatan jembatan garam variasi massa dengan perbandingan 3 yaitu 

mencampurkan 50 gram untuk Al2O31 mol, 5 gram untuk karbon aktif 1 mol 

untuk NaCl 1 mol dan 100 gram semen abu tiga roda, setelah itu diaduk hingga 

keempat bahan tersebut tercampur dengan rata. Jembatan garam variasi massa 

dengan perbandingan 4 yaitu mencampurkan 100 gram untuk Al2O3 1 mol, 5 

gram untuk karbon aktif 1 mol untuk NaCl 1 mol dan 100 gram semen abu tiga 

roda, setelah itu diaduk hingga keempat bahan tersebut tercampur dengan rata. 

Jembatan garam variasi massa dengan perbandingan 5 yaitu mencampurkan 150 

gram untuk Al2O3 1 mol, 5 gram untuk karbon aktif 1 mol untuk NaCl 1 mol dan 

100 gram semen abu tiga roda, setelah itu diaduk hingga keempat bahan tersebut 

tercampur dengan rata. Kemudian campuran dari semua bahan jembatan garam 

dengan variasi massa alumina 50 gram, 100 gram dan 150 gram tersebut dicetak 

langsung didalam sel satu persatu dan keringkan sampai mengeras. Tujuan dari 

pembuatan garam tersebut untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan.  

 

3.3.3 Proses Elektroplating Ag pada Cu 

Pada tahap ketiga ini dilakukan proses elektroplating Ag pada Cu dengan 

menggunakan larutan sepuh perak (AgNO3) 0,02M sebanyak 300 ml sebagai 

larutan elektrolitnya. Katode pada tahap ini adalah serbuk Cu dan anodenya 
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adalah batang karbon. Sebelum melakukan proses elektroplating serbuk Cu 

dibersihkan terlebih dahulu dengan larutan HNO3 1% untuk mengurangi 

kandungan lemak yang menempel pada Cu. Kemudian Cu dibersihkan kembali 

menggunakan etanol 96% untuk menghilangkan kandunggan HNO3 yang masih 

menempel pada Cu. Elektroplating dilakukan dengan tegangan 2 Volt selama 5 

menit. Elektroplating Ag pada Cu dapat ditunjukkan pada Gambar 3.5. 

  
Gambar 3.5. Elektroplating Ag pada Cu  

 

3.3.4 Pembuatan Larutan Acid Zinc 

Proses pembuatan acid zinc yaitu mencampurkan ammonium klorida (NH4Cl) 27 

gram, zinc klorida (ZnCl2) 68 gram dengan aquades sebanyak 1 liter (Ansari dkk., 

2017). Kemudian untuk mengecek pH pada larutan menggunakan kertas pH 

universal. Pada penelitian ini menggunakan larutan dengan variasi pH-4. Larutan 

dengan campuran NH4Cl 27 gram + ZnCl2 68 gram + 1 liter aquades memiliki 

pH-5, sedangkan untuk mendapatkan pH-4 dapat dilakukkan dengan menurunkan 

pH larutan tersebut dengan menambah larutan asam klorida (HCl) (Pratiwi, 2021). 

3.3.5 Regenerasi 

Tahap pengambilan data selanjutnya adalah proses regenerasi dengan metode 

elektroplating menggunakan larutan acid zinc pH-4. Sebelum elektroplating massa 

Power supply 

Karbon (anode) 

Larutan AgNO3 

Serabut Cu 

(katode) 
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Zn yang terkorosi dibersihkan kemudian massanya ditimbang menggunakan 

timbangan digital agar dapat diketahui kenaikkan massa elektrode Zn setelah 

dilakukan elektroplating. 5 Sel volta disusun secara seri dengan anode pada tahap 

ini adalah plat seng (Zn) dan katodenya adalah jembatan garam. Tegangan dan 

arus dialirkan dari power supply melalui anode dan katode menggunakan capit 

buaya. Elektroplating dilakukan selama 5 menit dan 10 menit dengan larutan acid 

zinc ±200 𝑚𝑙 menggunakan tegangan 2,5 volt. 

 

3.3.6 Pengujian Sistem dan Pengambilan Data 

Pada tahap selanjutnya dilakukkan pengujian sistem dan pengambilan data. 

Pengujian sistem dilakukkan dengan menghubungkan jembatan garam yang 

terpasang disel volta ke multitester yang telah terhubung ke beban (20 LED). Data 

yang diambil yakni hambatan jembatan garam sebelum dan sesudah 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 

diletakkan dalam tempat tertutup untuk mengurangi gangguan cahaya luar saat 

pengambilan data. Data pengamatan pada penelitian ini diambil 1 jam sekali 

selama 24 jam, 48 jam, dan 72 jam berturut-turut. Setelah itu, dilakukan 

perhitungan laju korosi (Persamaan 3.1) suatu logam dengan metode kehilangan 

massa dengan rumus (Jones,1992): 

                                      𝑟 =
𝐾𝑚

𝜌𝐴𝑡
                                              (3.1) 

Keterangan: 

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

m = m0  −  m1 = massa awal – massa akhir (gr);  
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ρ = Densitas (gr/cm3); A = Luas permukaan (cm2); t = Waktu (jam). 

Rancangan data pengamatan dan hasil perhitungan dari hasil penelitian ini, 

ditunjukkan pada Tabel 3.3 sampai dengan Tabel 3.6.  

Tabel 3.3. Data pengamatan massa elektrode Zn  

 

Elektrode ke- 

Massa elektrode 

sebelum digunakan (gr) 

Massa elektrode sesudah 

 digunakan (gr) 

50 gr 100 gr 150 gr 50 gr 100 gr 150 gr 

1       

2       

3       

4       

5       

 

Tabel 3.4. Data pengamatan regenerasi elektroda Zn 

Elektroda 
ke- 

Arus 

(mA) 

Tegangan 

(volt) 

Waktu 

(menit) 

Massa setelah 
digunakan 

(24,48, dan 72 
jam) 

Massa setelah 
dielektroplating 

1      

2      

…      

45      

 

Tabel 3.5. Hasil perhitungan laju korosi 

No Waktu 

(Jam) 

Laju korosi Zn 

(mm/year) 

 

1   

2   

…   

45   

 

Tabel 3.6. Hasil perhitungan regenerasi Zn 

No Waktu 

(Menit) 

Regenerasi Zn 

(mm/year) 

 

1   

2   

…   

45   
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Data hasil penelitian ini juga dilakukan analisis data hasil penelitian dan hasil 

perhitungan yang telah diperoleh. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui 

hubunagan antara tegangan, arus, intensitas cahaya dan daya terhadap waktu. Data 

hasil penelitian ini juga dilakukan analisis data hasil penelitian dan hasil 

perhitungan yang telah diperoleh. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui laju 

korosi Zn dan regenerasi elektroda Zn. Penelitian ini membutuhkan waktu selama 

6 hari dengan waktu 24 jam, 48 jam, dan 72 jam, dimana setiap 1 jam sekali 

dilakukkan pengambilan data. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif, metode eksperimen, dan metode sel volta. Menurut 

Creswell (2014) yang menyatakan penelitian kuantitatif merupakan pendekatan 

untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel 

ini, pada gilirannya, dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data 

jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini 

menggunakan 15 sel volta dengan 3 variasi perbandingan jembatan garam 

berbahan alumina, karbon dan semen dengan larutan acid zinc pH-4 yang 

terpasang LED disetiap sel volta sebagai beban. Alat ukur yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu multimeter untuk mengukur tegangan, arus dan daya, lux meter 

untuk mengukur intensitas cahaya. Sedangkan alat pengukur waktu pada 

penelitian ini yaitu stopwatch. Alat yang digunakan untuk mengukur massa Zn 

yaitu timbangan digital. Pengukuran nilai laju korosi yaitu dari hasil massa Zn 

sebelum digunakan dan sesudah digunakan untuk mengukur karakteristik energi 

listrik (tegangan, arus, dan intensitas cahaya), luas permukaan jembatan garam, 

dan waktu. Kemudian, meregenerasi elektrode Zn dengan mengukur massa Zn 
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menggunakan timbangan digital. Grafik laju korosi dan penambahan massa 

elektrode Zn dapat dilihat pada Gambar  3.6 dan Gambar 3.7.  

 

Gambar 3.6. Grafik laju korosi elektrode Zn 

 

Gambar 3.7. Grafik pertambahan massa elektrode Zn 

 

 



 
 

 
 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Nilai laju korosi paling tinggi dihasilkan oleh variasi jembatan garam 

150:5:100 setelah Zn digunakan selama 24 jam sebesar 1,223 mm/year. 

2. Regenerasi maksimum yang dihasilkan oleh variasi jembatan garam dengan 

150 gram alumina. 

3. Arus listrik dan waktu mempengaruhi nilai pertambahan massa saat 

regenerasi, semakin tinggi arus yang digunakan semakin tinggi nilai 

pertambahan massa pada elektrode Zn dan semakin lama waktu regenerasi 

electrode Zn massa yang dihasilkan akan mendekati massa awal. 

 

5.2 Saran 

Saran dari penelitian yang dapat dilakukan untuk perkembangan riset selanjutnya 

sebagai berikut. 

1. memperbanyak variasi jembatan dengan campuran yang lebih baik untuk 

mengetahui nilai minimum laju korosi. 

2. memperbanyak variasi pH larutan acid zinc untuk proses regenerasi serta 

menguji kembali electrode Zn untuk melihat kualitas dari Zn tersebut.
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3. memperbanyak variasi tegangan, arus, dan waktu untuk regenerasi agar 

didapatkan nilai maksimum regenerasinya. 
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