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ANALISIS PEMANFAATAN JEMBATAN GARAM TIGA VARIASI 
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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variasi komposisi massa 

jembatan garam campuran alumina, karbon dan semen terhadap karakteristik 

elektrik 5 buah sel volta yang tersusun seri menggunakan larutan acid zinc pH-4 

±200 ml dan elektrolit air laut ±250 ml dengan elektroda Cu(Ag)-Zn yang memiliki 

beban 20 LED. Variasi komposisi massa jembatan garam menggunakan 

perbandingan dari setiap bahan yaitu perbandingan massa alumina 50 gram, 100 

gram dan 150 gram, dengan massa karbon konstan 5 gram dan semen konstan 100 

gram untuk setiap jembatan garam. Jembatan garam dengan variasi massa alumina 

besar akan menghasilkan jembatan garam yang kuat, keras dan kokoh, namun juga 

menyebabkan laju korosi pada elektroda Zn besar. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semakin besar konsentrasi massa alumina, daya yang dihasilkan semakin 

besar. Nilai hambatan semakin besar, jika konsentrasi massa alumina kecil. 

Karakteristik elektrik yang tinggi terdapat pada jembatan garam variasi komposisi 

massa alumina, karbon dan semen perbandingan 150:5:100 dengan nilai rata-rata 

arus sistem sebesar 18,95 mA dan tegangan rata-rata sistem sebesar 2,81 volt. 

 

Kata kunci: Alumina, Elektroda, Jembatan Garam. 
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ABSTRACT 

 

SALT BRIDGE UTILIZATION ANALYSIS OF THREE VARIATIONS OF 

ALUMINA, CARBON AND CEMENT MIXTURES OF 50:5:100, 100:5:100, 

150:5:100 IN VOLTAIC CELL SYSTEMS WITH ACID ZINC pH 4 

SOLUTION AND Cu(Ag)-Zn ELECTRODES MADE FROM 

SEAWATER ELECTROLYTES 

 

 

 

 

By 

Juana Santika 

 

 

 

This study was conducted to analyze the effect of variations in the mass 

composition of salt bridges of alumina, carbon, and cement mixtures on the 

electrical characteristics of 5 voltaic cells arranged in series using acid zinc pH-4 

solution ±200 ml and seawater electrolyte ±250 ml with Cu(Ag)-Zn electrodes 

which have a load of 20 LEDs. The variation in the mass composition of the salt 

bridge uses the ratio of each material, namely the ratio of the mass of alumina 50 

grams, 100 grams, and 150 grams, with a constant carbon mass of 5 grams and a 

constant cement of 100 grams for each salt bridge. Salt bridges with significant 

alumina mass variations will produce strong, complex, and sturdy salt bridges, but 

also cause corrosion rates on large Zn electrodes. The results showed that the greater 

the mass concentration of alumina, the greater the power generated. The resistance 

value is getting more extensive if the mass concentration of alumina is small. High 

electrical characteristics are found in salt bridges varying in the mass composition 

of alumina, carbon, and cement in a ratio of 150:5:100 with an average system 

current value of 18.95 mA and an average system voltage of 2.81 volts. 

 

Keywords: Alumina, Electrode, Salt Bridge. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, salah satu energi yang 

sering digunakan adalah energi listrik (Kristin, 2017). Seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan teknologi yang semakin berkembang 

menyebabkan kebutuhan energi listrik meningkat dengan pesat. Menurut 

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (2018), rasio elektrifikasi di 

Indonesia tahun 2018 sebesar 97,13 % dan menargetkan rasio elektrifikasi pada 

tahun 2019 sebesar 99,99 % dengan melakukan proses pengembangan melalui 

pemanfaatan berbagai potensi energi terbarukan yaitu panas bumi 0,44 %, air 1,21 

%, bioenergi 0,42 %, angin 0,02 %, panas matahari 0,02 % dan air laut 0 % atau 

belum dimanfaatkan. Berdasarkan data bahwa penyediaan energi listrik di 

Indonesia sampai saat ini belum merata dan potensi energi terbarukan belum 

dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya adalah laut. Laut dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber energi listrik alternatif yang ditinjau dari geografi Indonesia, 

dimana pengembangan energi dengan memanfaatkan air laut sebagai penghasil 

listrik sangat berpotensi besar, karena sumber air laut yang melimpah dan belum 

dimanfaatkan dengan baik (Kadir, 1995). Sumber energi terbarukan yang 

menggunakan air laut masih fokus pada potensi arus dan gelombang, sehingga tidak 

menutup kemungkinan potensi lain dapat  dihasilkan oleh  air  laut  dengan  metode 
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sel volta. Sel Volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi 

listrik akibat terjadi reaksi redoks secara spontan. Syarat utama dari sel Volta adalah 

adanya elektroda (anode dan katode) dan larutan elektrolit (Bird, 1993). Kandungan 

air laut terdiri dari 96,5% air murni dan 3,5% berupa zat terlarut. Air laut 

mengandung senyawa NaCl yang tinggi. Air laut merupakan suatu garam yang 

dapat terionisasi secara sempurna menjadi ion Na⁺ dan Clˉ yang terdapat ion bebas 

sehingga timbul arus listrik (Kuwahara, 2001). 

 

Salah satu metode mengubah air laut menjadi energi listrik adalah elektrokimia. 

Sebuah sel elektrokimia memungkinkan proses kontrol yang sangat ketat dalam 

pengukuran reaksi sel. Salah satu jenis sel elektrokimia yaitu sel galvanic (sel 

voltaic). Sel galvanic adalah perangkat yang digunakan untuk mengonversi energi 

kimia yang dihasilkan dari reaksi redoks menjadi energi listrik yang biasanya 

dinyatakan sebagai sel elektrokimia. Sel galvanic terdiri dari dua chamber yang 

dihubungkan satu dengan yang lainnya menggunakan jembatan garam. Jembatan 

garam berfungsi mencegah terjadinya perpindahan atau difusi larutan dari satu sel 

ke sel lainnya dan menjaga tingkat netralitas listrik larutan (Widodo, 2019).  

 

Jembatan garam dapat berupa sebuah tabung berbentuk U terbalik yang 

mengandung larutan dari suatu garam, seperti kalium klorida (KCl) dengan sebuah 

sumbat agar-agar pada setiap ujungnya (Day et al., 2002). Jembatan garam juga 

berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Jembatan garam 

memiliki konsentrasi larutan elektrolit lebih tinggi sehingga ion negatif dan ion 

positif dari jembatan garam berdifusi kebagian yang lebih bermuatan negatif 

(Hamman et al., 1998). Jembatan garam banyak dibuat dengan menggunakan bahan 
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KCl, NaCl maupun Al�O�. Jembatan garam yang dibuat dengan menggunakan KCl 

dan agarose menghasilkan tegangan maksimum 0,825 volt dan tegangan minimum 

sebesar 0,487 volt. Arus maksimum yang dihasilkan jembatan garam sebesar 

0,0113 μA dan arus minimum sebesar 0,007 μA. Tegangan dan arus diperoleh dari 

rangkaian terbuka. Tegangan dan arus yang dihasilkan tinggi disebabkan oleh 

impendansi internal yang sangat tinggi dalam kisaran megaOhm (Parkash, 2016).  

 

Penelitian oleh Pauzi et al., (2022) yang menunjukkan jembatan garam 

menggunakan bahan Alumunium Oksida (Al�O�) dan air laut yang terlarut dalam 

semen putih dengan larutan acid zinc variasi pH 4, 5 dan 6 memiliki nilai arus 1 

jam pertama dihasilkan berturut-turut adalah 5,34, 3,41 dan 2,39 mA, sedangkan 

nilai pada jam ke-72 adalah 2,32, 1,49 dan 0,79 mA. Nilai intensitas cahaya pada 1 

jam pertama dihasilkan larutan acid zinc variasi pH 4, 5 dan 6 berturut-turut adalah 

23, 19 dan 14 lux, sedangkan nilai pada jam ke-72 adalah 7, 6 dan 3 lux. Nilai-nilai 

tersebut menunjukkan bahwa pada variasi pH 4 arus dan intensitas cahaya lebih 

besar dibandingkan pH 5 dan 6. Dalam pembuatan jembatan garam selain 

menggunakan Alumunium Oksida (Al�O�) juga dapat ditambah bahan semen. 

Semen adalah zat yang digunakan untuk merekatkan suatu bahan. Kandungan kimia 

yang terdapat dalam semen antara lain yaitu Trikalsum silikat (C3S), Dikalsum 

silikat (C2S), Trikalsum aluminat (C3A), Tetrakalsum aluminofe (C4AF) dan 

Gipsum. Terdapat dua jenis semen di indonesia yaitu semen putih dan semen abu. 

Semen putih memiliki keunggulan yaitu memiliki rekat yang lebih tinggi 

dibandingkan semen abu, namun semen putih mengandung kapur yang dapat 

mempercepat laju korosi pada suatu larutan (Pauzi et al., 2022). Laju korosi juga 

dapat disebabkan oleh alumunium, tetapi korosi pada alumunium dapat 
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dimanfaatkan untuk pembuatan baterai logam atau udara, dimana alumunium 

digunakan sebagai anode dalam media alkali. Baterai logam banyak digunakan 

untuk propulsi kendaran listrik, akan tetapi untuk mengoptimalkan baterai tersebut 

korosi pada alumunium harus diturunkan. Penanganan laju korosi dapat dilakukan 

dengan pelapisan korosi alumunium menggunakan ekstrak daun Kalmegh (KLE). 

Hasil efisiensi penghambatan (g%) meningkat dengan meningkatnya konsentrasi 

ekstrak dan efesiensi penghambatan maksimum yang diamati adalah 82,24 % dan 

82,45% dari studi EIS dan PDP masing-masing pada konsentrasi yang lebih tinggi 

(Chaubey et al., 2017). Pelapisan alumunium juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan larutan NaCl dan HCl yang direndam selama 24 jam. Dari kedua 

larutan tersebut HCl menunjukkan peningkatan ketahanan korosi yang lebih tinggi 

(Samuel et al., 2017). 

 

Selain menggunakan Alumunium Oksida (Al�O�) dan semen dapat juga 

ditambahkan bahan karbon seperti penelitian yang dilakukan oleh (Siregar et al., 

2016) menunjukkan proses elektrolisis dengan perubahan massa karbon yang tidak 

mempengaruhi jumlah arus yang digunakan. Pada penelitian tersebut salinitas air 

laut sangat berpengaruh terhadap proses elektrolisis, semakin tinggi salinitas maka 

akan semakin tinggi arus yang digunakan. Oleh karena itu, pada penelitian ini dapat 

dilakukan pembuatan jembatan garam dengan variasi komposisi massa 

perbandingan 50:5:100, 100:5:100 dan 150:5:100 campuran alumina, karbon dan 

semen pada sel volta dengan menggunakan larutan acid zinc pH-4 dan elektroda 

Cu(Ag)-Zn yang berbasis elektrolit air laut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini merumuskan beberapa masalah yang akan dianalisis sebagai berikut: 

1. bagaimana dapat mendesain dan membuat media elektrolit air laut yang 

menggunakan elektroda Cu(Ag)-Zn dengan penambahan jembatan garam? 

2. bagaimana pengaruh jembatan garam dengan variasi komposisi alumina 50, 

100 dan 150 gram pada sel volta yang menggunakan dua kompartemen (air laut 

dan acid zinc pH-4) terhadap karakteristik elektrik dan laju korosi Zn? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. menghasilkan sebuah desain media elektrolit air laut yang menggunakan 

elektroda Cu(Ag)-Zn dengan penambahan jembatan garam; 

2. memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh variasi komposisi alumina 

jembatan garam pada sel volta dengan menggunakan dua kompartemen (air 

laut dan acid zinc pH-4) terhadap karakteristik elektrik dan laju korosi Zn. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut: 

1. menghasilkan energi alternatif berbasis air laut yang dapat bermanfaat dan 

ramah lingkungan; 

2. menghasilkan jembatan garam yang dapat berfungsi dengan baik dan 

memperlama umur pakai pada sel volta; 

3. menghasilkan energi alternatif berbasis air laut dengan laju korosi yang rendah 

dan karakteristik elektrik listrik yang tinggi. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. desain alat yang digunakan untuk media elektrolit air laut terbuat dari bahan 

akrilik sebagai kerangka utama dan tediri dari 5 sel terbuat dari bahan akrilik; 

2. penelitian ini dilakukan menggunakan jembatan garam dengan variasi 

komposisi alumina sebesar 50, 100 dan 150 gram; 

3. bahan yang digunakan sebagai katode dan anode adalah Cu(Ag) dan Zn; 

4. larutan acid zinc yang digunakan adalah pH-4 serta menggunakan semen abu 

tiga roda. 



 
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Terkait 

Penelitian tentang penggunaan air laut sebagai sumber energi terbarukan telah 

dilakukan salah satunya oleh (Fariya et al., 2015). Pada penelitian ini 

memanfaatkan air laut sebagai cadangan sumber energi listrik terbarukan untuk 

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

dengan air laut sebagai elektrolit dan logam timbal (Pb) sebagai elektroda. Desain 

alat pada penelitian ini dibuat dengan sistem terbuka agar ion dari air laut dapat 

terus mengalir selama seacell beroperasi. Berdasarkan penelitian ini sepasang 

elektroda mampu menghasilkan tegangan sebesar 0,7-0,8 volt dan arus sebesar     

0,6 mA. Penelitian tentang karakteristik elektik air laut telah dilakukan oleh Hudaya 

(2016). Penelitian ini menggunakan salinitas sebesar 3,5% dengan variasi volume 

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

berjumlah 20 sel. Pada penelitian ini menggunakan tiga pasang elektroda yaitu       

C-Zn, Cu-Al dan Cu-Zn. Metode yang digunakan adalah sistem pengukuran secara 

langsung dengan diberi beban dan tanpa beban pada elektroda seperti ditunjukkan 

pada Gambar 2.1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketika diberi 

beban, maka volume air laut akan semakin besar sehingga tegangan, arus dan daya 

yang dihasilkan pada sel volta juga akan bertambah semakin besar. 
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Gambar 2.1. Metode pengambilan data karakteristik elektrik air laut (Hudaya, 

2016). 

 

Namun dari hasil penelitian tersebut tidak berpengaruh terhadap tegangan yang 

dihasilkan pada saat tanpa beban. Pasangan elektroda yang mengahasilkan 

tegangan terbesar adalah C-Zn sebesar 17,46 V, dengan volume air laut 100 ml, 

sedangkan ketika diberi beban pasangan elektroda Cu-Zn menghasilkan tegangan 

terbesar 4,34 V, arus sebesar 0,620 mA dan daya listrik sebesar 2,693 mW dengan 

volume air laut 200 ml. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran waktu energi 

yang dihasilkan oleh pasangan elektroda Cu-Zn dengan volume 200 ml selama 12 

jam yang diberikan resistor sebesar 1000 Ω dan 5 LED berwarna putih. 

 

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

jumlah sel yang digunakan sebanyak 20 buah dalam sistem tertutup. Setiap sel diisi 

dengan elektrolit air laut yang telah difilter sebanyak 200 ml. Sistem ini melakukan 

pengambilan data setiap 1 jam sekali selama 72 jam dengan pergantian air setiap 24 

jam sekali. Elektroda antar sel dihubungkan secara seri seperti Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Desain sistem sel volta air laut (Rizki, 2019) 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan pasangan elektroda Cu(Ag)-Zn menghasilkan 

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

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

korosi dari air laut 5 kali lebih tinggi dibandingkan Cu. 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 Cu(Ag)-Zn dan Cu-Zn berturut-turut adalah 8,18 dan 7,99 volt. 

Nilai tersebut menunjukkan pasangan elektroda Cu(Ag)-Zn lebih besar 

dibandingkan pasangan elektroda Cu-Zn. 

 

Penelitian mengenai pengendalian korosi juga telah dilakukan oleh Anjarwati 

(2019), dengan pemanfaatan jembatan garam. Penelitian ini menganalisis pengaruh 

jembatan garam terhadap laju korosi elektroda Zn pada sel volta. Variasi komposisi 

alumina pada jembatan garam perbandingan yang digunakan NaCl 0,1 mol, KCl 

0,1 mol, NaCl 1 mol, dan KCl 1 mol. Sel elektrokimia terdiri dari 20 sel yang 

disusun secara seri, setiap sel diisi air laut sebanyak 300 mL. Desain satu sel volta 

dengan jembatan garam disajikan pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Desain satu sel volta dan jembatan garam (Anjarwati, 2019). 

 

Sel volta dihubungkan dengan beban LED 3 watt 12 Volt selama 1 hari. Pada sistem 

ini dilakukan pengukuran massa elektroda dan karakteristik elektrik selama 24 jam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cu(Ag)-Zn dengan bantuan jembatan garam 

NaCl 1 mol lebih tahan terhadap korosi dan menghasilkan nilai karakteristik 

elektrik yang lebih besar dan stabil dibandingkan dengan jembatan garam NaCl 0,1 

mol, KCl 0,1 mol dan KCl 1 mol. 

 

Penelitian sebelumnya oleh Bariyah, et al., (2010), menggunakan Mg(OH)2 

dibentuk dari pemisahan Mg2+ dalam model pekatan air laut berdasarkan 

pengendapan selektif melalui proses elektrolisis khusus, yaitu menggunakan dua 

kompartemen yang dipisahkan oleh jembatan garam. Jembatan garam merupakan 

jalan terjadinya aliran elektron dan berupa agar-agar yang dijenuhkan dengan 

larutan KCl. Adanya jembatan garam dapat menyebabkan difusi ion ke arah yang 

berlawanan, sehingga kation dapat berpindah ke kompartemen katodik dan 

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

proses elektrolisis diantaranya voltase elektrolisis, jenis elektroda, jenis dan 
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konsentrasi larutan elektrolit. Penelitian Muralidharan (2011), melakukan 

pembuatan jembatan garam menggunakan KCl dengan bahan campuran NaCl 

yang dibandingkan sebagai garam kuat pada jembatan garam. Memvariasikan 

konsentrasi larutan garam mulai dari 1,3,5,7, dan 9 mol.  Hasil dari penelitian 

tersebut adalah nilai power denisty terbesar dihasilkan oleh konsentrasi 1 mol. 

Pada penelitian Simangunson (2016), melakukan produksi Mg(OH)2 dari air laut 

menggunakan metode elektrokimia dengan bantuan jembatan garam. Tujuan 

pembuatan jembatan garam ini untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada 

larutan. Penelitian yang dilakukan mempelajari pengaruh potensial terhadap 

efektifitas berlangsungnya proses elektrolisis, dimana menentukan potensial 

optimum untuk memperoleh Mg(OH)2 yang banyak. 

 

Penelitian oleh Pauzi et al., (2021), mengenai jembatan garam campuran alumina, 

kalsium karbonat dan semen pada karakteristik elektrik pembangkit listrik sel 

galvanis dengan menggunakan elektrolit air laut. Penelitian ini mencampurkan 102 

gram alumina untuk 1 mol, 100 gram kalsium karbonat untuk 1 mol, 58,5 gram 

NaCl untuk 1 mol dan 70 gram semen. Beban yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 20 LED yang disusun seri dan dihubungkan pada sel volta. Hasil pengukuran 

tegangan sel volta untuk berbagai jembatan garam selama 72 jam tanpa beban 

diperoleh variasi konsentrasi pertama jembatan garam sebesar 3,745 V, variasi 

konsentrasi kedua sebesar 3,542 V, variasi ketiga sebesar 4,019 V dan variasi 

keempat sebesar 3,024 V, sehingga dari pengukuran tersebut diperoleh tegangan 

rata-rata jembatan garam yaitu pada variasi ketiga jembatan garam menghasilkan 

tegangan rata-rata lebih besar dibandingkan dengan variasi konsentrasi jembatan 

garam lainnya yakni sebesar 0,803 V. Sedangkan hasil pengukuran arus rata-rata 
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sel volta untuk berbagai jembatan garam selama 24 jam diperoleh 3,697 A untuk 

variasi konsentrasi pertama  jembatan garam, 5,148 A untuk variasi konsentrasi 

kedua, 5,523 A untuk variasi ketiga dan 2,443 A untuk variasi keempat. Dimana 

pada keempat variasi tersebut variasi konsentrasi ketiga memiliki nilai rata-rata arus 

terbesar dibandingkan dengan nilai rata-rata arus variasi lainnya. Nilai arus rata-

rata terkecil terdapat pada variasi konsentrasi keempat yang menunjukkan terdapat 

hambatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan variasi yang lain. Oleh karena 

itu, nilai konduktivitas yang kecil akan berpengaruh pada besarnya arus dan daya 

yang dihasilkan sel volta, maka dari penelitian tersebut semakin besar konsentrasi 

jembatan alumina memiliki nilai tegangan yang besar. Namun nilai hambatan akan 

semakin besar jika konsetrasi jembatan kalsium karbonat memiliki nilai hambatan 

yang besar juga. 

 

Penelitian oleh Pauzi et al., (2022), mengenai jembatan garam yang terbuat oleh 

bahan alumina dan NaCl yang terlarut dalam semen. Pada penelitian ini 

menggunakan elektroda Cu(Ag)-Zn yang berbahan elektrolit air laut dengan variasi 

larutan acid zinc pH 4, 5 dan 6. Penelitian ini menghasilkan jembatan garam yang 

bagus dan larutan acid zinc pH-4 menghasilkan nilai kuat arus listrik dan laju korosi 

yang lebih besar dibandingkan dengan larutan acid zinc pH 5 dan 6. Dimana dapat 

dilihat urutan pH yang menghasilkan tegangan (Vbl), arus (i) dan nilai laju korosi 

dari yang paling tinggi yaitu pH 4 (4,15 volt; 5,34 mA; 0,916 mm/year), pH 5 (3,93 

volt; 3,41 mA; 0,643 mm/year) dan pH 6 (3,71 volt; 2,39 mA; 0,474 mm/year). 

Sehingga nilai pH berbanding terbalik dengan kuat arus listrik dan laju korosi yang 

dihasilkan. 
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2.2  Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang akan dilakukan adalah analisis pemanfaatan jembatan garam tiga 

variasi campuran alumina, karbon dan semen perbandingan 50:5:100, 100:5:100 

dan 150:5:100 pada sistem sel volta dengan larutan acid zinc pH-4 dan elektroda 

Cu(Ag)-Zn berbahan elektrolit air laut. Penelitian sebelumnya menggunakan 

elektroda Cu(Ag)-Zn dengan elektrolit air laut dan menambahkan jembatan garam 

Al2O3, NaCl dan semen putih dengan konsentrasi 0,1 mol dan 1 mol (Pauzi et al., 

2022). Inovasi yang dilakukan adalah menambahkan jembatan garam campuran 

Al2O3 (alumunium oksida) + karbon aktif + NaCl (air laut) yang terlarut dalam 

semen abu tiga roda yang memiliki perbandingan massa jembatan garam di setiap 

5 sel volta berbeda. Variasi perbandingan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

perbandingan variasi massa total setiap 5 sel yang digunakan yakni perbandingan 

massa 50:5:100, 100:5:100 dan 150:5:100. Massa karbon dan semen disetiap 

jembatan garam konstan, namun variasi massa alumina disetiap jembatan garam 

berbeda-beda. Pada setiap sel bagian katode (Cu(Ag)) berisi air laut dan pada 

bagian anode (Zn) berisi larutan acid zinc dengan variasi pH 4.  

 

2.3 Elektrokimia 

Elektrokimia terdiri dari elektroda positif dan negatif. Saat terjadi proses 

elektrokimia ion yang bermuatan negatif terdapat larutan elektrolit yang akan 

bertukar dengan ion-ion positif pada sel volta (Prastuti, 2017). Elektrokimia adalah 

ilmu yang mempelajari tentang proses perubahan energi kimia menjadi energi 

listrik. Konsep elektrokimia didasarkan oleh reaksi reduksi-oksidasi dan laruan 

elektrolit. Reaksi redoks adalah gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang 

berlangsung secara bersamaan. Pada reaksi reduksi terjadi penangkapan elektron 
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sedangkan pada reaksi oksidasi terjadi pelepasan elektron yang terjadi di media 

penghantar pada sel elektrokimia. Elektrokimia membutuhkan sebuah media 

penghantar sebagai tempat terjadinya pertukaran elektron yang disebut larutan. 

Larutan dapat dikategorikan menjadi tiga yakni elektrolit kuat, lemah dan bukan 

elektrolit. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang menghantarkan arus listrik 

dengan sangat baik sehingga proses serah terima elektron berlangsung dengan cepat 

dan energi yang dihasilkan relatif besar. Larutan elektrolit lemah merupakan larutan 

yang mengandung ion-ion terlarut yang cenderung terionisasi sebagian sehingga 

proses serah terima elektron berlangsung lambat dan energi yang dihasilkan relatif 

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

(Harahap, 2016). Ada dua 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 

menggerakkan reaksi non spontan. 

Sel elektrokimia baik yang melepas atau menyerap energi melibatkan perpindahan 

elektron dari satu senyawa ke senyawa yang lain dalam suatu reaksi redoks 

(Mulyono, 2017).  

 

2.4 Sel Volta 

Sel volta atau disebut juga sel galvanik merupakan sel elektrokimia yang 

menghasilkan energi listrik diperoleh dari reaksi kimia yang berlangsung spontan. 

Penelitian mengenai sel volta pertama kali dilakukan oleh ilmuan yang bernama 

Alexander Volta dan Luigi Galvani pada tahun 1786. Bermula dari penemuan 

baterai yang berasal dari cairan garam (Harahap, 2016). Pada sel volta elektroda 

kutub negatif disebut anode, sedangkan elektroda kutub positif adalah katode. Arus 
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listrik yang dihasilkan pada sel volta dikarenakan adanya beda potensial antara 

kedua elektroda. Syarat utama sel volta yakni adanya elektroda (anode dan katode) 

dan larutan elektrolit (Bird, 1993). Potensial sel volta dapat ditentukan melalui 

percobaan dengan menggunakan voltmeter atau potensiometer. Potensial sel Volta 

dapat dihitung berdasarkan data potensial elektroda positif (katode) dan potensial 

elektroda negatif (anode). Katode adalah elektroda yang mempunyai harga E° lebih 

besar (lebih positif) sedangkan anode mempunyai harga E° lebih kecil (lebih 

negatif) (Dogra, 2017). Susunan komponen sel volta seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Sel volta (Sadono, 2017). 

 

Pada sel volta anode dan katode akan dimasukkan kedalam larutan elektrolit yang 

terhubung dengan jembatan garam. Jembatan garam berfungsi pemberi suasana 

netral dari kedua larutan elektrolit yang menghasilkan listrik. Pemilihan larutan 

elektrolit harus mengikuti deret volta karna listrik yang dihasilkan harus melewati 

reaksi kimia yang spontan (Harahap, 2016). Deret volta disusun berdasarkan daya 

reduksi dan oksidasi dari masing-masing logam. Urutan deret volta sebagai berikut. 

K – Ca – Na – Mn – Al – Zn – Fe – Sn – Pb – H – Cu – Hg – Ag – Pt – Au     (2.1) 
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Pada deret volta unsur logam dengan potensial negatif diletakkan dibagian kiri, 

sedangkan unsur dengan potensial yang lebih positif diletakkan disebelah kanan. 

Semakin kekiri kedudukan suatu logam maka logam akan semakin reaktif (mudah 

melepas elektron) dan merupakan reduktor yang semakin kuat (mudah mengalami 

oksidasi). Semakin ke kanan maka suatu logam akan semakin kurang reaktif (sulit 

melepas elektron) dan logam merupakan oksidator yang semakin kuat (semakin 

mudah mengalami reduksi) (Mulyono, 2017). 

 

2.5 Sel Elektrolisis 

Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang menimbulkan reaksi redoks yang 

terjadi tidak spontan dan memerlukan energi dari luar. Sel elektrolisis 

memanfaatkan energi listrik dari luar untuk menjalankan reaksi tidak spontan. 

Rangkaian sel elektrolisis hampir sama dengan sel volta yang membedakan pada 

sel elektrolisis komponen voltmeter diganti dengan sumber arus, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.5.  

 
Gambar 2.5. Sel elektrolisis (Sadono, 2017). 
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Elektroda yang digunakan dalam sel elektrolisis terdiri dari dua jenis. 

a. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi baik sebagai katode 

maupun anode, sehingga dalam sel elektrolisis yang mengalami reaksi redoks 

adalah elektrolit sebagai zat terlarut atau air sebagai pelarut. Contohnya adalah 

karbon (C) dan pelatina (Pt). 

b. Elektroda tidak inert atau elektroda aktif adalah elektroda yang ikut bereaksi 

terutama jika digunakan sebagai anode sehingga dapat mengalami reduksi. 

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

Larutan yang akan dielektrolisis ditempatkan di suatu wadah yang selanjutnya 

elektroda dimasukkan kedalam larutan elektrolit yang akan dielektrolisis. Elektroda 

yang biasa digunakan adalah elektroda inert seperti grafit (C), platina (Pt) dan emas 

(Au). Elektroda merupakan tempat berlangsungnya reaksi, reaksi oksidasi 

berlangsung di anode sedangkan reaksi reduksi berlangsung di katode. Kutub 

positif sumber arus mengarah ke anode dan kutub negatif mengarah ke katode. 

Akibatnya, katode bemuatan negatif dan menarik ion-ion positif (kation) yang 

tereduksi menjadi endapan logam. Sebaliknya, anode bermuatan positif akan 

menarik ion-ion negatif (anion) yang teroksidasi menjadi gas. Tujuan dari 

elektrolisis untuk mendapatkan endapan logam dikatode dan gas di anode 

(Maulana, 2018). 

 

2.6 Elektrolit 

Air merupakan pelarut (solven) yang baik untuk senyawa ion, larutan air 

mempunyai sifat yang khas salah satunya dapat menghantarkan arus listrik. Namun 

apabila elektroda dimasukkan kedalam air murni dan dihubungkan dengan sumber 
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listrik dan bola lampu, maka bola lampu tidak akan menyala karena air adalah 

konduktor yang buruk. Akan tetapi, jika suatu senyawa ion yang larut seperti NaCl 

ditambahkan kedalam air tersebut maka bola lampu akan dapat menyala. Senyawa 

NaCl membuat larutan menjadi konduktor listrik yang disebut elektrolit. 

Keterangan tentang elektrolit ini pertama kali diberikan oleh Svante Arrhenius, 

seorang ahli kimia dari Swedia (Brady, 1993). Menurut Arrhenius larutan elektrolit 

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

negatif atau sering disebut ion (ion positif dan negatif). Jumlah ion positif akan 

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

netral. Ion bertugas untuk menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit 

dikelompokkan menjadi elektrolit kuat, lemah dan non elektrolit. Kekuatan suatu 

elektrolit ditandai dengan suatu besaran yang disebut dengan derajat ionisasi (α), 

elektrolit kuat memiliki harga α=1, karena semua zat yang dilarutkan terurai menjadi 

ion. Elektrolit lemah memiliki harga α<1 karena hanya sebagian zat yang terurai 

menjadi ion sedangkan non elektrolit memiliki harga α=0 karna tidak ada yang 

terurai menjadi ion (Chang, 2003). 

 

2.7 Elektroda 

Elektroda merupakan suatu konduktor yang dapat dilalui arus listrik dari satu media 

ke media lain. Elektroda biasanya terbuat dari logam, seperti tembaga (Cu), perak 

(Ag), timah (Sn) atau seng (Zn), tetapi terdapat juga elektroda yang tebuat dari bahan 

konduktor listrik non-logam seperti grafit. Elektroda dapat digunakan dalam baterai, 

alat medik, dan industri untuk proses yang melibatkan elektrolisis (Chang, 2003). 

Elektroda dapat digunakan mengukur potensial aksi secara baik. Kegunaan 

elektroda untuk memindahkan transmisi ion ke penyalur ion (Gabriel, 1996). 
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Elektroda terdiri dari anode dan katode. Anode tempat  terjadinya reaksi oksidasi, 

sedangkan katode tempat terjadinya reduksi. Bahan elektroda tidak mempengaruhi 

reaksi yang terjadi. Reaksi itu terjadi karena reduksi  kation-kation atau molekul air 

dalam elektrolisis. Ketentuan reaksi dalam sel elektrolisis tergantung pada jenis 

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

Jika anode berbahan inert maka yang terjadi oksidasi anion atau molekul air dalam 

sel elektrolisis (Wiyanti, 2020). Umumnya elektroda dibedakan menjadi dua, yaitu: 

2.7.1 Anode 

Sel volta anode merupakan tempat tejadinya oksidasi dan bermuatan negatif karna 

terjadi reaksi secara spontan dan elektron akan dilepaskan oleh elektroda. Pada sel 

elektrolisis, sumber tegangan diperoleh dari luar sehingga anode bermuatan positif 

apabila dihubungan dengan katode. Ion-ion bermuatan negatif mengalir ke elektroda 

untuk dioksidasi (Dogra, 2017). 

 

2.7.2 Katode  

Katode merupakan tempat terjadinya reduksi berbagai zat kimia. Pada sel volta 

katode bermuatan positif jika dihubungkan dengan anode. Ion-ion bermuatan positif 

mengalir ke elektroda untuk direduksi oleh elektron-elektron yang datang dari 

anode. Pada sel elektrolisis, katode merupakan elektroda yang bermuatan negatif. 

Ion-ion bermuatan positif mengalir ke elektroda untuk direduksi, pada sel 

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

tidak ikut bereaksi karena tidak ada kecenderungan menyerap elektron membentuk 

ion negatif. Tegangan katode terhadap anode cenderung tidak tetap melainkan 

selalu berubah-ubah menurut frekuensi aliran arus bolak balik (Palgunadi, 2021). 

Reaksi katode tergantung pada jenis kation didalam larutan. Jika kation berasal dari 
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logam maka reduksinya lebih besar  dari pada larutan (Riyanto, 2013). 

Karakterisktik katode berasal dari bahan yang digunakan. Katode tidak tergantung 

pada besarnya arus yang mengalir (Susita et al., 2012) . 

 

2.8 Beda Potensial Elektroda 

Potensial suatu elektroda hanya dapat dinyatakan terhadap potensial elektroda 

pasangannya untuk membandingkan besar elektroda dari berbagai jenis logam 

digunakan potensial standar Hidrogen (��). Pasangan elektroda yang biasa 

digunakan dan memiliki kinerja serta keluaran energi listrik yang baik adalah logam 

tembaga dan zinc (Hudaya, (2016) ; Susanto et al., (2017A); Susanto et al., 

(2017B)). Nilai potensial elektroda berbagai logam terhadap  ��  dapat  dilihat pada 

Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Nilai potensial elektroda (Silberberg, 2007). 

Reaksi Reduksi Logam 	
 (volt) 

��� + 3�� Au +1,50 

��  + 4� + 4�� 2��� +1,23 

��� + 2�� Pt +1,20 

�� + �� Ag +0,80 

��� + �� ��� +0,77 

��+ 2��� + 4�� 4(��)� +0,40 

��� + 2�� Cu +0,34 

2� + 2�� �� 0,00 

��� + 2�� Pb -0,13 

��� + 2�� Sn -0,14 

��� + 2�� Ni -0,25 

��� + 2�� Fe -0,44 

� � + 3�� Cr -0,71 

!�� + 2�� Zn -0,76 

�#� + 3�� Al -1,66 

$�� + 2�� Mg -2,37 

�% + 2�� Na -2,71 

& + �� K -2,92 

'� + �� Li -2,96 
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Logam elektroda zinc adalah anode dan elektroda tembaga adalah katode. Dari 

produksi seluruh dunia, tembaga dipakai lebih dari 50% dalam teknik listrik.  Itu 

karena tembaga mempunyai daya hantar yang baik untuk listrik. Panas tembaga 

juga merupakan pengantar yang baik, sehingga banyak dipakai dalam teknik 

pendinginan dan pemanasan, misalnya dalam penukar panas, radiator pendingin, 

kondensor dan lain-lain. Tembaga   sangat   tahan   terhadap   korosi, sehingga dapat 

dipakai   juga   untuk penerapan arsitektonis dan sebagai bahan pipa air. Dalam 

teknik kimia, tembaga banyak dipakai karena tembaga mempunyai ketahanan kimia 

terhadap banyak asam.  Tembaga murni mudah sekali diubah bentuknya, sehingga 

tembaga cocok digunakan sebagai bahan perapat (Vliet et al., 1984). Pasangan 

elektroda tembaga yang biasa digunakan sebagai anode adalah logam zinc. Zinc 

merupakan logam yang rapuh pada suhu dibawah 1000C dan diatas 1500C. Dalam 

teknik listrik, zinc dalam bentuk silinder tuang digunakan sebagai kutub-negatif dari 

elemen galvani (Cotton et al., 1989). Logam zinc relatif murah, karena biji-biji zinc 

mudah dicari terdapat diberbagai wilayah dunia dan biji-biji tersebut mudah diolah. 

Salah satu sifat yang sangat bermanfaat dari zinc ialah ketahanan korosinya 

terhadap udara luar.  Oleh karena itu, zinc banyak dipakai untuk melindungi logam-

logam lain (Vliet et al., 1984). 

 

Arus listrik yang terjadi pada sel volta dapat menyebabkan elektron mengalir dari 

elektroda negatif ke elektroda positif. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan 

potensial antara kedua elektroda, contohnya kita mengukur perbedaan potensial 

(∆V) antara dua elektroda dengan menggunakan potensiometer ketika arus listrik 

yang dihasilkan mengalir sampai habis, maka akan diperoleh perbedaan potensial 

sehingga perbedaan potensial ini disebut sebagai potensial sel (E°sel). Perbedaan 
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potensial yang diamati bervariasi terhadap jenis bahan elektroda, konsentrasi dan 

temperatur larutan elektrolit. Sebagai contoh untuk sel Daniell, bila diukur dengan 

voltmeter beda potensial pada suhu 25°C saat konsentrasi ion Zn�dan Cu� sama 

adalah 1,10 volt. Bila elektroda Cu� dalam sel Daniell diganti dengan elektroda 

Ag/Ag, potensial sel adalah 1,56 volt. Jadi dengan berbagai kombinasi elektroda 

dapat menghasilkan nilai potensial sel yang sangat bervariasi (Anderson et al., 

2010).   

 
Gambar 2.6. Prinsip Sel Volta (Samsudin, 2017). 

 

Pada elektroda dapat terjadi reaksi redoks, anode terjadi reaksi oksidasi dan katode 

terjadi reaksi reduksi. Dapat dilihat Gambar 2.6 terjadi peristiwa transfer elektron 

melalui bahan konduktor. Misalnya Zn sebagai anode di masukan ke dalam larutan 

maka akan terjadi meningkatnya konsentrasi larutan. Sedangkan katode terjadi 

sebaliknya sangat mirip dengan konstruksi anode. Namun diketahui bahwa larutan 

Cu(Ag) mengionisasi kation Cu(Ag) didalam larutan. Pada plat Cu(Ag) seharusnya 

terjadi oksidasi tetapi yang terjadi malah sebaliknya Cu(Ag) mendapatkan larutan 

elektron yang mengendap di kation sehingga batang Cu(Ag) mengalami reaksi 
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spontan. Arus yang mengalir melewati jembatan garam dari anode ke katode dan 

terjadi perbedaaan energi potensial listrik (Samsudin, 2017). 

 

2.9 Elektroplating 

Elektroplating merupakan salah satu aplikasi dari sel elektrolisis. Proses 

elektroplating juga dikenal dengan penyepuhan atau proses terjadinya reaksi 

reduksi ion logam terlarut didalam elektrolit pada permukaan elektroda (katode), 

sehingga logam mengendap dipermukaan. Sistem elektroplating terdiri dari catu 

daya, larutan elektrolit, katode, anode, dan jika diperlukan ada tambahan elektroda 

referensi. Supaya reaksi berjalan, elektroda dihubungkan dengan catu daya 

kemudian dimasukkan ke dalam elektrolit didalam sel elektrokimia, seperti 

Gambar 2.7. Elektroda referensi digunakan untuk mengukur potensial elektroda 

(Paunovic et al., 1998). 

 
Gambar 2.7. Rangkaian standar sistem elektropating (Widayatno et al., 2011). 

 

Reaksi reduksi pada permukaan katode dapat berlangsung karena disebabkan 

pergeseran potensial elektroda dari kondisi setimbang yang disebabkan dorongan 

potensial listrik dari catu daya. Perbedaan potensial ini disebut overpotential (η). 

Pada saat elektroda dihubungkan ke catu daya, arus listrik akan mengalir dari 



24 
 

 

 

katode ke anode (Paunovic et al., 1998). Elektroplating sangat dipengaruhi oleh 

geometri sel elektrokimia, pH dan konduktivitas larutan elektrolit, konduktivitas 

elektroda, kinetika reaksi elektrokimia dipermukaan elektroda dan transfer massa 

ion yang bereaksi (Widayanto, 2016). 

 

Proses elektroplating biasanya dilakukan dalam bejana yang disebut sel elektrolisis 

yang berisi cairan elektrolit. Dalam proses elektroplating juga diperlukan dua buah 

elektroda dan sumber arus listrik. Sumber arus listrik dapat dihasilkan dari sumber 

arus listrik searah (DC), yaitu dapat berupa batu baterai, accumulator atau 

pengubah arus (rectifier) yang dihubungkan dengan kedua elektroda (anode dan 

katode). Anode terhubung dengan kutub positif sumber arus (+), sedangkan katode 

terhubung dengan kutub yang berlawanan (-). Anode yang digunakan ada yang larut 

dalam elektrolit, namun ada pula yang tidak terlarut. Anode yang tidak larut 

berfungsi sebagai penghantar arus listrik saja, sedangkan anode yang larut selain 

berfungsi sebagai penghantar arus listrik juga berfungsi sebagai bahan pelapis. 

Ketika arus listrik searah dari sumber arus dialirkan diantara kedua elektroda dalam 

larutan elektrolit, maka pada anode akan terjadi pelepasan ion logam dan reduksi 

oksigen, selanjutnya ion logam tersebut dan gas hidrogen diendapkan pada katode 

(Supriadi et al., 2013). 

 

2.10 Derajat Keasaman 

Secara kimiawi, derajat keasaman disimbolkan dengan “pH”, singkatan dari power 

of hydrogen (Yusnita, 2020). Derajat keasaman atau pH (Power of hydrogen) 

digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh 

suatu larutan, zat atau benda. Istilah pH (Power of hydrogen) diturunkan dari 
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konsentrasi ion hidrogen dalam suatu larutan, pH normal yang memiliki nilai 7, 

pH<7 menunjukan bahwa zat bersifat asam, sedangkan pH>7 menunjukan bahwa 

zat tersebut memiliki sifat basa. Pada pH=0 menunjukkan derajat keasaman 

tertinggi dan pH=14 menunjukkan derajat kebasaan tertinggi (Joko, 2010). 

Perubahan pH dapat mempengaruhi kualitas perairan yang berdampak pada biota 

laut. Banyaknya limbah rumah tangga yang dibuang ke laut dapat mempengaruhi 

pH air laut (Ala et al., 2018). 

 

2.11 Jembatan Garam 

Jembatan garam biasanya berupa tabung berbentuk U yang diisi dengan agar-agar 

yang dicampur dengan larutan garam. Jembatan garam berfungsi untuk menjaga 

kenetralan muatan listrik pada larutan. Konsentrasi larutan elektrolit pada jembatan 

garam lebih tinggi dibandingkan konsentrasi elektrolit dibagian kedua elektroda, 

sehingga ion negatif dan ion positif dari jembatan garam berdifusi kebagian lain 

yang lebih bermuatan negatif (Hamman et al., 1998). Jembatan garam dalam suatu 

sel elektrokimia menjaga elektronetralitas dalam sel dan memastikan arus tetap 

mengalir dalam sel. Apabila tidak ada jembatan garam, maka sel anode dan sel 

katode tidak akan terhubung secara elektrik. Apabila kedua sel berada dalam satu 

wadah, maka ion-ion dalam elektrolit akan bercampur dan lebih mudah bereaksi 

secara langsung dari pada melewatkan elektron-elektron ke sirkuit eksternal. 

Mekanisme kerja jembatan garam yakni elektron-elektron mengalir melalui kawat 

dari anode melalui sirkuit eksternal menuju katode, maka akan menyebabkan 

difisiensi muatan negatif pada sel anode. Berikut ini contoh skema penggunaan 

jembatan garam dapat dilihat seperti Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8. Rangkaian sel volta dengan jembatan garam (Rahmawati, 2013). 

 

Pada saat itu ion-ion (Cl-) dari jembatan garam akan keluar menuju sel anode. 

Sedangkan pada daerah sel katode, terjadi defisiensi muatan positif, sehingga 

kation-kation (Na+) akan keluar dari jembatan garam menuju katode. Arus listrik 

yang dihasilkan oleh jembatan garam merupakan penjumlahan aliran kation dan 

anion (Rahmawati, 2013). 

 

2.12 Karakteristik Al2O3, Cu, Zn, Ag, C dan Semen 

2.12.1 Karakteristik Alumunium Oksida (Al2O3) 

Logam alumunium adalah salah satu logam yang paling dimanfaatkan dalam 

kehidupan. Hal tersebut didasarkan pada sifatnya seperti bentuk yang fleksibel, 

ringan, lunak, dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik, serta memiliki 

ketahanan yang cukup baik terhadap korosi. Alumunium yang bersifat lunak mudah 

mengalami kerusakan akibat gesekan dan goresan yang dapat mengakibatkan 

penurunan kualitas (Ngatin et al., 2019). Logam Aluminium memiliki lapisan tipis 

oksida yang kuat, lapisan tipis tersebut yang dapat melindungi logam aluminium 
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terhadap udara sehingga lapisan tipis tersebut cukup kuat untuk menahan oksigen 

agar tidak terbentuk oksidasi lebih lanjut (peristiwa korosi). Selain tidak dapat 

bereaksi dengan udara, logam aluminium juga tidak dapat bereaksi dengan air 

karena adanya lapisan tipis oksida. Lapisan tipis oksida pada permukaan aluminium 

yang memiliki tebal 10-8 meter tidak tembus air, sehingga melindungi permukaan 

logam dari reaksi lebih lanjut. Akibatnya, logam aluminium cukup stabil dan tahan 

lama untuk digunakan dalam berbagai peralatan (Djunaidi et al., 2017). 

Karakteristik alumina padat atau bubuk, berwarna putih, tidak berbau, tidak larut 

dalam air, dietiler, dan etanol. Alumina tergolong dalam isolator yang baik maka 

sering digunakan untuk bahan isolator bersuhu tinggi karena memiliki kapasitas 

panas yang Cu (Ag) cukup besar (Puspitasari, 2018). 

 

Aluminium oksida terbuat dari bauksit berupa kristal ion yang melewati proses 

bayer. Dimana 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 

penggunaan pembungkus pada industri makanan, minuman, dan obat-obatan  

(Purba, 2009). 
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2.12.2 Karakteristik tembaga (Cu) 

Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang 

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

dan merupakan unsur logam dengan warna kemerahan. Tembaga merupakan 

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

dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Tembaga mempunyai  konduksian 

elektrik yang tinggi diantara semua logam-logam tulen dalam suhu kamar, hanya 

perak yang mempunyai kekonduksian elektrik lebih tinggi dari pada tembaga, 

namun apabila dioksidakan tembaga adalah besi lemah. Tembaga memiliki ciri 

warna kemerahan, hal itu disebabkan struktur jalurnya memantulkan cahaya merah 

dan jingga serta menyerap frekuensi-frekuensi lain dalam spektrum tampak. 

Tembaga sangat langka dan jarang diperoleh dalam bentuk murni. Logam termasuk 

dalam logam berat non ferro yaitu logam dan paduan yang tidak mengandung Fe 

dan C sebagai unsur dasar serta memiliki sifat penghantar listrik dan panas yang 

tinggi, keuletan yang tinggi dan sifat tahanan korosi yang baik. Produksi tembaga 

sebagian besar digunakan sebagai kawat atau bahan untuk menukar panas dalam 

memanfaatkan hantaran listrik. Biasanya digunakan dalam bentuk paduan, karena 

dapat dengan mudah membentuk paduan dengan logam-logam lain diantaranya 

dengan logam Pb dan logam Sn (Milanino et al., 1989). 

 

2.12.3 Karakteristik seng (Zn) 

Seng dengan nama kimia zinc dilambangkan dengan Zn mempunyai nomor atom 

30 dan memiliki berat atom 65,39. Logam ini memiliki suhu 110-150oC. Seng (Zn) 

melebur pada suhu 410oC dan mendidih suhu 906oC. Seng dalam pemanasan tinggi 

akan menimbulkan endapan seperti pasir. Beberapa unsur kimia seng mirip dengan 



29 
 

 

 

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

keduanya juga memiliki keadaan oksidasi +2. Luigi Galvani dan Alessandro Volta 

berhasil melakukan penelitian mengenai sifat-sifat elektrokimia seng pada tahun 

1800. Pelapisan seng pada baja untuk mencegah perkaratan merupakan aplikasi 

utama seng, aplikasi lainnya meliputi penggunaannya pada baterai. Terdapat 

berbagai jenis senyawa seng yang dapat ditemukan, seperti seng karbonat dan seng 

glukonat (suplemen makanan), seng klorida (deodoran), seng pirition (sampo anti 

ketombe), seng sulfida (cat berpendar) dan seng metil ataupun seng dietil di 

laboratorium organik. Seng adalah logam yang memiliki karakteristik cukup 

reaktif, berwarna putih kebiruan, pudar bila terkena uap udara dan terbakar bila 

terkena udara dengan api hijau terang. Seng dapat bereaksi dengan asam, basa dan 

senyawa non logam. Seng di alam tidak berada dalam keadaan bebas, tetapi dalam 

bentuk terikat dengan unsur lain berupa mineral. Mineral yang mengandung seng 

di alam bebas antara lain kalamin, franklinit, smitkosonit, willenit dan zinkit 

(Widowati, 2008). 

 

2.12.4 Karakteristik Karbon (C) 

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

memiliki nomor atom 6 pada tabel periodik. Karbon sebagai unsur golongan 14 

pada  tabel periodik merupakan unsur non logam dan bervalensi 4, yang berarti 

bahwa terdapat empat elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan 

kovalen. Terdapat tiga macam isotop karbon yang ditemukan secara alami, yakni 

12C dan 13C yang stabil dan 14C yang bersifat radioaktif. Karbon merupakan salah 

satu diantara beberapa unsur yang diketahui keberadaannya sejak zaman kuno. 

Istilah karbon berasal dari bahasa Latin Carbo, yang berarti batu bara (Lide, 2005). 
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Karbon memiliki beberapa jenis alotrop yang paling terkenal adalah grafit, intan 

dan karbon amorf. Sifat-sifat fisika karbon bervariasi bergantung pada jenis 

alotropnya (Haaland, 1976). 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). 

 

Secara umum 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 biasanya tergantung pada bahan baku dan proses aktivitas (Kyotani, 2000). 

Daya serap karbon biasanya memiliki akumulasi atau terkonsentrasinya komponen 

pada permukaan. 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, 2010). 
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2.12.5 Karakteristik Semen 

Semen adalah salah satu bahan yang dibutuhkan dalam membangun berbagai jenis 

konstruksi. Terdapat dua jenis semen berdasarkan warna teksturnya yaitu semen 

warna keabuan dan semen warna putih. Terdapat berbagai jenis nama semen, 

namun semen yang berkualitas tinggi adalah semen tiga roda yang dibuat dengan 

Master Tech Formula yang dapat memperkokoh bangunan. Jenis master semen 

berkualitas tiga roda yaitu semen Portland Cement (PC), semen Portland Komposit 

(PCC), Oil well Cement (OWC), Mortar TR-30 Acian Putih dan Duracem. 

 

2.12.6 Karakteristik perak (Ag) 

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

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

Perak murni memiliki nilai konduktivitas listrik, konduktivitas termal dan 

refleksivitas tertinggi diantara semua logam, serta nilai resistansinya yang sangat 

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

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

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

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

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

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

digunakan dalam penyemaian awan untuk menghasilkan hujan dan perak klorida 

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

2004). 
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2.13 Arus Listrik  

Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian 

pada satu waktu. Jenis arus listrik terbagi menjadi dua, yakni arus listrik searah atau 

DC (Direct Current) dan arus listrik bolak-balik atau AC (Alternating Current). 

Ciri umum dari kedua arus tersebut adalah arus bolak balik memiliki sumber 

tegangan dari PLN sedangkan arus searah berasal dari baterai. Karakteristik arus 

DC yaitu nilai arus listrik selalu tetap atau konstan terhadap perubahan waktu, 

polaritas tetap pada masing-masing terminal dan bentuk gelombang baik arus 

maupun tegangan selalu mendatar, dimana nilai V atau i selalu tetap terhadap 

perubahan waktu. Sedangkan karakteristik AC yaitu nilai arus listrik selalu 

berubah-ubah atau tidak konstan terhadap perubahan waktu, polaritas selalu 

berubah-ubah pada masing-masing terminal dan bentuk gelombang baik arus 

maupun tegangan berbentuk sonusoidal, dimana nilai V atau i selalu berubah-ubah 

terhadap perubahan waktu. Kuat arus dapat didefinisikan sebagai jumlah muatan 

yang mengalir melalui penampang suatu kawat penghantar persatuan waktu. Secara 

matematis kuat arus dituliskan sebagai berikut: 

i =
0

1
     (2.2) 

dengan: 

i = kuat arus litrik (A);  

Q = jumlah muatan yang mengalir (C); dan  

t = waktu (s). 

arus listrik adalah muatan yang bergerak searah dengan proton dan berlawanan 

dengan elektron. Arus listrik bergerak dari terminal positif (proton) ke terminal 

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

listrik dianggap berlawanan dengan arah gerakan elektron. Kuat arus listrik adalah 

arus yang tergantung pada banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati 

suatu penampang kawat dalam satuan waktu. Rapat arus adalah besarnya arus listrik 

tiap-tiap mm² luas penampang kawat (Tobing, 1996). 

 

2.14 Hambatan 

Hambatan atau Resistensi adalah kemampuan suatu benda untuk menahan aliran 

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

dapat digunakan secara bebas. Terkadang arus listrik harus dihambat untuk 

memperoleh efek tertentu pada sirkuit. Dalam suatu hambatan atom-atomnya akan 

bertumbukkan dengan elektron-elektron sehingga laju kecepatan elektron akan 

berkurang.  Kuat arus listrik biasanya dihitung berdasarkan banyak elektron dan 

kecepatan elektron, maka ketika jumlah elektron dan kecepatannya berkurang 

otomatis kekuatan arus yang mengalir dalam suatu hambatan akan berkurang.  

 

Alat yang digunakan untuk menghambat arus listrik disebut resistor. Resistor 

adalah komponen didalam sirkuit listrik yang berfungsi untuk menahan arus dalam 

jumlah tertentu. Angka hambatan sirkuit listrik adalah ketika tegangan membuat 

arus mengalir yang dapat diartikan bahwa hambatan adalah hasil dari tegangan 

dibagi dengan arus. Resistor adalah komponen elektrik dua saluran yang didesain 

untuk menahan arus listrik dengan memproduksi penurunan diantara kedua 

salurannya sesuai dengan arus yang mengalirinya. Menurut hukum Ohm, 

kemudahan aliran muatan listrik pada suatu penghantar ditentukan oleh dua faktor, 

yaitu hambatan (R) dari penghantar dan beda potensial (V) pada kedua ujungnya 



34 
 

 

 

(Malvino, 1985). Pernyataan hukum Ohm dapat dituliskan dalam sebuah persamaan 

sebagai berikut: 

i = 
2

3
                       (2.3) 

dengan: 

i    = arus listrik (A);  

V  = tegangan listrik (V);  

R  = hambatan listrik (Ω). 

 

Beda potensial listrik adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu 

arus listrik. Disatu sisi terdapat elektron yang bertumpuk sedangkan disisi lain 

terdapat elektron yang sedikit. Hal ini terjadi karena adanya gaya magnet yang 

mempengaruhi materi. Dalam arus listrik yang mengalir disuatu penghantar, 

terdapat dua hal yang perlu diketahui yaitu selisih potensial muatan yang melalui 

penghantar dan muatan yang bergerak melalui penghantar harus kontinu (Faissler, 

1991). 

 

2.15 Korosi  

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

berkarat. Beberapa pakar berpendapat bahwa korosi hanya tejadi pada logam saja, 

tetapi ada juga yang mengartikan istilah korosi untuk material non logam, seperti 

keramik, plastik, karet. Korosi yang terjadi dilingkungan air laut didorong oleh 

beberapa faktor yakni kadar gas dalam air laut, hujan, embun, kondensasi dan tingkat 

kelembaban serta resistivitas. Secara alami lingkungan air laut mengandung ion 

klorida dengan kombinasi tingginya penguapan. Korosi yang disebabkan oleh air 
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laut tergantung dengan kadar klorida, pH, kadar oksigen dan temperatur. Korosi 

akibat media air laut juga dipengaruhi oleh tingkat penggaraman atau salinitas air 

laut. Salinitas merupakan berat keseluruhan dalam gram kadar garam non organik 

dalam 1 kg air (Amanto, 1999).  

 



 

 

 

 

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 April 

sampai dengan Juli 2022. 

 

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 elektroda 

2 Timbangan digital Menimbang massa elektroda sebelum dan sesudah 

digunakan 

3 Multimeter  Mengukur tegangan dan arus  

4 Stopwatch Mencatatan waktu elektroplating, pengisian dan 

pengosongan air laut, serta pengambilan data 

5 Gelas baker Mengukur volume air laut 

6 Power supply Sumber tegangan saat elektroplating 

7 Timbangan digital Menimbang massa Al2O3, karbon aktif dan semen 

abu tiga roda 

8 Tempat filter air Tempat proses filtering 

9 Kabel penghubung Media penghubung elektroda 

10 Kamera Mengambil gambar atau video penelitian 

11 Lux meter Mengukur intensitas cahaya lampu 

 

Dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 
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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 

elektroplating 

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 membuat larutan acid zinc 

11 Aquades Untuk mengencerkan larutan sepuh 

12 20 LED Sebagai beban atau untuk menguji 

keluaran yang dihasilkan 

13 Plastik wrap Mencetak jembatan garam 

14 Kertas, pulpen dan spidol Mencatat data pengamatan dan keperluan 

lainnya 

 

3.3 Proses Penelitian 

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

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

larutan acid zinc serta pengujian alat dan pengambilan data. Secara umum prosedur 

penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Diagram alir penelitian 

 

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 

Pengisian ulang elektrolit setiap 24 jam sekali 

Perhitungan dan analisis data 

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 memotong elektroda Zn  

dan serabut Cu sampai pengambilan data 
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3.3.1 Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Tahap pertama dilakukan perancangan dan pembuatan sistem sel volta yang 

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

sel berisi sepasang elektroda Cu(Ag)-Zn yang dibatasi oleh sebuah jembatan garam. 

Jembatan garam yang digunakan dengan campuran Al�O�, karbon aktif, NaCl yang 

terlarut dalam semen abu tiga roda dengan tiga variasi massa perbandingan 

50:5:100, 100:5:100 dan 150:5:100. Dimensi elektroda yang digunakan pada setiap 

sel yakni serabut Cu sepanjang 120 cm dan Zn memiliki dimensi 45750,02 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 6 250 ml 

air laut sedangkan anode (Zn) berisi 6 200 ml larutan acid zinc. Elektrolit diganti 

setiap 24 jam sekali, hal ini dilakukan 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 

Zn 

Cu(Ag) 

Kabel penghubung 

Sel volta 

10 cm 

12 cm 

9 cm 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Desain sel volta. 

 

3.3.2 Pembuatan jembatan garam 

Tahap ini dilakukan proses pembuatan jembatan garam campuran alumunium 

oksida (Al�O�) + karbon aktif + air laut (NaCl) + semen abu tiga roda dengan tiga 

variasi massa perbandingan 50:5:100, 100:5:100 dan 150:5:100. Langkah awal 

dalam pembuatan jembatan garam yaitu menimbang massa bahan yang digunakan 

untuk tiga variasi komposisi alumina pada jembatan garam perbandingan dimana 

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

massa pertama yaitu mencampurkan 50 gram untuk Al�O�, 5 gram untuk karbon 

aktif 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 

kedua yaitu mencampurkan 100 gram untuk Al�O�, 5 gram untuk karbon aktif 

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 

Jembatan garam Air laut 
Larutan acid zinc 

Cu(Ag) Zn 
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ketiga yaitu mencampurkan 150 gram untuk Al�O�, 5 gram untuk karbon aktif 

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 tersebut dicetak langsung didalam sel satu persatu dan 

keringkan sampai mengeras. Tujuan dari pembuatan garam tersebut untuk menjaga 

kenetralan muatan listrik pada larutan. Hasil pembuatan jembatan garam 

ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

 

 
 

Gambar 3.4. Jembatan garam 

 

3.3.3 Proses Elektroplating Ag pada Cu 

Pada tahap ketiga ini dilakukan proses elektroplating Ag pada Cu dengan 

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

elektrolitnya. Katode pada tahap ini adalah serabut Cu dan anode adalah batang 

karbon. Sebelum melakukan proses elektroplating serabut Cu dibersihkan terlebih 
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dahulu dengan larutan HNO� 1% untuk mengurangi kandungan lemak yang 

menempel pada Cu. Kemudian Cu dibersihkan kembali menggunakan etanol 96% 

untuk menghilangkan kandungan HNO� 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 (NH8Cl) 27 

gram 1 mol, zinc klorida (ZnCl�) 68 gram 1 mol dengan aquades sebanyak 1 liter 

menghasilkan pH-5. Pada penelitian ini menggunakan larutan dengan variasi pH-4. 

Penurunan larutan menjadi pH-4 dengan menambahkan larutan HCl (asam klorida) 

(Pauzi et al., 2022). Kemudian untuk mengecek pH pada larutan menggunakan 

kertas pH universal.  

 

Power 

supply 

Karbon 

(anode) 

Larutan AgNO� 

Serabut Cu 

(katode) 
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3.3.5 Pengujian sistem dan pengambilan data 

Pada tahap selanjutnya dilakukan pengujian sistem dan pengambilan data. 

Pengujian sistem dilakukan dengan menghubungkan jembatan garam yang 

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

yang diambil yakni tegangan saat beban dilepas (9:;), tegangan saat beban dipasang 

(9:), 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 6 hari dengan pembagian waktu yakni 24 jam, 48 jam dan 72 jam 

berturut-turut. Setelah itu, dilakukan perhitungan laju korosi suatu logam dengan 

metode kehilangan massa dengan rumus (Jones, 1992): 

r = 
<=

>?@
                                                        (3.1) 

Keterangan: 

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

m = mB  −  mD = massa awal – massa akhir (gr);  

ρ = Densitas (gr/cm3); A = Luas permukaan (cm2);  

t = Waktu (jam). 

Selain menghitung laju korosi logam, kita juga melakukan perhitungan 

konduktivitas jembatan garam dengan hambatan (Rin) (Persamaan 3.2), dan daya 

(P) (Persamaan 3.3). 

Rin = 
2:; � 2:

E
     (3.2) 

P = Vb x i      (3.3) 
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Keterangan: 

Rin = hambatan (kΩ); 

Vbl = tegangan tanpa beban (V);  

Vb = tegangan dengan beban (V);  

i = arus (A);  

P = daya (watt). 

Rancangan data pengamatan dan hasil perhitungan dari hasil penelitian ini, 

ditunjukkan pada Tabel 3.3 sampai dengan Tabel 3.8.  

Table 3.3. Data pengamatan karakteristik elektrolit air laut. 

Waktu 

(Jam) 

Tegangan beban 

lepas (V) 

Tegangan 

beban (V) 

Arus 

(mA) 

Intensitas 

cahaya (Lux) 
 

0      

1      

2      

…      

72      

 

Tabel 3.4. Hasil perhitungan karakteristik elektrik air laut. 

Waktu 

(jam) 

Jembatan garam 

50:5:100 100:5:100 150:5:100 

Rin 

(KOhm) 

Daya 

(mWatt) 

Rin 

(KOhm) 

Daya 

(mWatt) 

Rin 

(KOhm) 

Daya 

(mWatt) 

0       

1       

2       

…       

71       

 

Tabel 3.5. Tegangan sel volta dengan berbagai jembatan garam selama 6 hari 

Keterangan  
Tegangan jembatan garam (V) 

50:5:100 100:5:100 150:5:100 

Rata-rata 24 jam   

Rata-rata 48 jam   

Rata-rata 72 jam   

Rata-rata sistem    
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Tabel 3.6. Arus sel volta dengan berbagai jembatan garam selama 6 hari 

Keterangan  
Arus jembatan garam (mA) 

50:5:100 100:5:100 150:5:100 

Rata-rata 24 jam   

Rata-rata 48 jam   

Rata-rata 72 jam   

Rata-rata sistem    

 

Tabel 3.7. Hasil perhitungan laju korosi Zn 

Elektroda 

ke- 

Kehilangan massa (gram) Laju korosi (mm/year) 

50:5:100 100:5:100 150:5:100 50:5:100 100:5:100 150:5:100 

1       

2       

3       

4       

5       

 

Tabel 3.8. Hasil perhitungan laju korosi Zn dengan larutan acid zinc pH 4 dengan 

variasi massa jembatan garam 

Elektroda 

ke- 

   K Δm 

(gram) 

p 

(gr/cm2) 

A 

(cm2) 

T 

(jam) 

r 

(mm/year) 

1       

2       

3       

4       

5       

Rata-rata  

 

Hasil penelitian ini diperoleh dengan menganalisis data dan melakukan perhitungan 

terhadap hasil yang didapatkan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara tegangan, arus, intensitas cahaya dan daya terhadap waktu. Penelitian ini 

membutuhkan waktu selama 6 hari dengan pembagian pengambilan data yaitu 24 

jam, 48 jam dan 72 jam, dimana setiap 1 jam sekali dilakukan pengambilan data. 

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, 

metode eksperimen dan metode sel volta. Metode penelitian menurut Creswell 

(2014) yang menyatakan penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk 
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menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel ini dapat 

diukur dengan menggunakan alat instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis 

dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan 20 sel volta 

dengan tiga variasi massa 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 dan arus, lux meter untuk mengukur intensitas cahaya. 

Sedangkan alat pengukur waktu pada penelitian ini yaitu stopwatch. Pengukuran 

karakteristik energi listrik yaitu dari hasil pengukuran tegangan, arus, dan intensitas 

cahaya terhadap waktu. Hasil pengambilan data yang diperoleh kemudian 

dimasukkan ke dalam grafik-grafik pada Gambar 3.6 sampai dengan Gambar 3.8. 

Rancangan analisis data penelitian seperti pada gambar dibawah ini 
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Gambar 3.6. Grafik pengukuran arus 
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Gambar 3.7.(a). Grafik pengukuran tegangan beban sel volta 

(b). Grafik pengukuran tegangan tanpa beban sel volta 
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Gambar 3.8. Grafik intensitas cahaya 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. karakteristik jembatan garam yang paling tinggi (arus, daya dan intensitas 

cahaya) dengan campuran alumina, karbon dan semen 150:5:100 diperoleh 

hasil pengukuran arus rata-rata sistem sebesar 18,95 mA dan tegangan rata-

rata sistem sebesar 2,81 volt; 

2. nilai hambatan terkecil terdapat pada variasi massa alumina 50 gram, 

sedangkan nilai daya terbesar terdapat pada variasi massa alumina 150 gram 

ketika beban (LED) terpasang; 

3. jembatan garam dengan variasi massa alumina semakin besar mengakibatkan 

laju korosi Zn semakin besar. 

 

5.2 Saran 

Saran dari penelitian yang dapat dilakukan untuk perkembangan riset selanjutnya 

yaitu memperbanyak penanganan laju korosi pada Zn dengan berbagai variasi 

campuran bahan jembatan garam.
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