
 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Tanaman Durian 

 

Durian merupakan tanaman buah liar berupa pohon yang berasal dari hutan Malaysia, 

Sumatera dan Kalimantan. Buah durian ini sudah dikenal di Asia Tenggara sejak 

abad  tujuh Masehi. Sebutan durian diduga berasal dari istilah melayu yaitu dari kata 

duri yang diberiakhiran an sehingga menjadi durian. Kata ini dipergunakan untuk 

menyebut buah yang kulitnya berduri tajam. (Andri Wijaya,2007). 

 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Hal ini 

menyebabkan Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang lebat dan tanah subur 

sehingga cocok untuk ditanami berbagai jenis tumbuhan, salah satunya adalah 

durian. Di beberapa daerah di Indonesia, buah ini dikenal dengan nama tersendiri.  

Nama terbanyak di temukan di Kalimantan, hal ini dikarenakan penamaan durian di 

Kalimantan mengacu pada berbagai varietas dan spesies yang berbeda. Di Jawa, 

durian dikenal dengan nama duren (bahasa jawa, bahasa Betawi) dan kadu (bahasa 
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Sunda).  Di Sumatera di kenal sebagai durian dan duren (bahasa gayo). Di Sulawesi 

orang Manado menyebut buah ini dengan sebutan duriang , sementara orang Toraja 

menyebutnya duliang. Sedangkan di Pulau Seram bagian timur, buah durian disebut 

dengan rulen. 

 

Kulit Durian memiliki kandungan zat Kalium, Natrium, Mangan, Asam Folat tinggi 

yang bisa digunakan untuk mengalirkan ion positif dan negatif. Kandungan zat inilah 

yang kemudian menciptakan aliran listrik. Dengan sejumlah proses, kulit Durian ini 

mampu menghasilkan tegangan sebesar 1,25 volt. Tegangan ini cukup untuk 

menghidupkan kembali aliran listrik baterai yang sudah mati. 

 

 

2.2. Kulit Pisang 

 

Di Asia, Indonesia termasuk penghasil pisang terbesar karena sekitar 50 persen 

produksi pisang Asia berasal dari Indonesia. Sentra produksi pisang di Indonesia 

adalah Jawa Barat (Sukabumi, Cianjur, Bogor, Purwakarta, Serang), Jawa Tengah 

(Demak, Pati, Banyumas, Sidorejo, Kesugihan, Kutosari, Pringsurat, Pemalang), 

Jawa Timur (Banyuwangi, Malang), Sumatera Utara (Padangsidempuan, Natal, 

Samosir, Tarutung), Sumatera Barat (Sungyang, Baso, Pasaman), Sumatera Selatan 

(Tebing Tinggi, OKI, OKU, Baturaja), Lampung (Kayu Agung, Metro), Kalimantan, 

Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.    
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Selain itu pula, dengan penelitian tersebut mampu untuk membantu daerah terpencil 

yang belum daliri listrik untuk membantu penerangan mereka pada malam hari, 

terutama penerangan yang digunakan untuk membantu anak – anak pada saat sedang 

belajar, khususnya daerah Lampung. Karena masih banyak daerah terpencil di 

Lampung yang belum dialiri oleh listrik.  

 

Kulit pisang  merupakan bahan buangan (limbah buah pisang) yang cukup banyak  

jumlahnya. Pada umumnya kulit pisang belum dimanfaatkan secara nyata, hanya 

dibuang  sebagai limbah organik saja atau digunakan sebagai makanan ternak seperti  

kambing, sapi,  dan kerbau.  Jumlah kulit pisang yang cukup banyak akan memiliki 

nilai jual  yang menguntungkan apabila bisa dimanfaatkan  sebagai bahan baku 

makanan (Susanti, 2006).  Menurut Basse (2000) jumlah dari kulit pisang cukup 

banyak, yaitu kira- kira  1/3 dari buah pisang yang belum dikupas.Kandungan unsur 

gizi kulit pisang cukup lengkap, seperti karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, 

zat besi, vitamin B, vitamin C dan air. Unsur-unsur gizi inilah yang dapat digunakan 

sebagai sumber energi dan antibodi bagi tubuh manusia (Munadjim, 1988). 

 

  2.2.1.  Kandungan Kimia dalam Kulit Pisang 

  Buah pisang banyak mengandung karbohidrat baik isinya maupun kulitnya.   

Pisangmempunyai kandungan khrom yang berfungsi dalam metabolisme 

karbohidrat dan lipid.  
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  Khrom bersama dengan insulin memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel-

sel. Kekurangan khrom dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan toleransi 

glukosa. Umumnya masyarakat hanya memakan buahnya saja dan membuang 

kulit pisang begitu saja. 

 

  Di dalam kulit pisang ternyata memiliki kandungan vitamin C, B, kalsium, 

protein, dan juga lemak yang cukup.  

  Hasil analisis kimia menunjukkan bahwa komposisi kulit pisang banyak 

mengandung air yaitu 68,90 % dan karbohidrat sebesar 18,50 %.  

  Komposisi zat gizi kulit pisang dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1. Komposisi  Zat Gizi Kulit Pisang per 100 gram bahan 

No. Zat Gizi Kadar  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Air (g)  

Karbohidrat (g) 

Lemak (g)  

Protein (g)  

Kalsium (mg)  

Fosfor (mg)  

Zat besi (mg)  

Vitamin B (mg) 

Vitamin C (mg) 

68,90 % 

18,50 % 

2,11 % 

0,32 % 

715 mg 

117 mg 

1,60 mg 

0,12 mg 

17,50 mg 
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Karbohidrat atau Hidrat Arang yang dikandung oleh kulit pisang adalah 

amilum. Amilum atau pati ialah jenis polisakarida karbohidrat (karbohidrat 

kompleks). Amilum (pati) tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar 

dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh 

tumbuhan untuk  menyimpan kelebihan glukosa (sebagai produk fotosintesis) 

dalam jangka panjang. 

 

Hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang 

penting. Amilum merupakan sumber energi utama bagi orang dewasa di 

seluruh penduduk  dunia, terutama di negara berkembang oleh karena di 

konsumsi sebagai bahan makanan pokok. 

Disamping bahan pangan kaya akan amilum juga  mengandung  protein, 

vitamin, serat dan beberapa zat gizi penting lainnya (Johari dan Rahmawati, 

2006). 

     

2.2.2 Hal-hal yang Menyebabkan Kulit Pisang dapat Menghantarkan 

Arus Listrik 

 

Kulit pisang mengandung karbohidrat dan kaya akan mineral seperti kalium, 

magnesium, fosfor, klorida, kalsium, dan besi.  

Karbohidrat mengandung glukosa, apabila glukosa dicampur dengan air dan 

didiamkan dalam ruang kedap udara selama beberapa hari maka akan terjadi 

fermentasi sehingga dapat diperoleh etanol. 
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Etanol lama-kelamaan akan teroksidasi menjadi asam etanoat atau asam 

asetat. Reaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut  : 

 

C6H12O6   CH3CH2OH+[O]  CH3COOH 

Glukosa                   Etanol                             Asam asetat 

 

Asam asetat merupakan salah satu jenis zat elektrolit. Dalam kulit pisang yang 

sudah difermentasi memiliki sifat asam yang berasal dari kandungan asam 

asetat, hal tersebut terbukti ketika pH larutan diukur dengan pH universal pH 

berkisar antara 4-5. 

 

Selain mengandung asam asetat, kulit pisang mengandung zat elektrolit lain 

seperti kalium dan garam klorida. Kalium dan garam klorida bereaksi 

membentuk garam kalium klorida. Garam kalium klorida dalam air dapat 

menghantarkan listrik karena dapat terionisasi. Reaksi ionisasi yang terjadi 

yaitru sebagai berikut : 

 

KCl →     K
+
  +  Cl

- 

 

Arus listrik dapat mengalir karena seng bertindak sebagai katode (kutub +) 

yang bersifat menarik ion negatif dan tembaga bertindak sebagai anode (kutub 

-) yang bersifat menarik ion positif.  Ketika air rendaman kulit pisang 

bersentuhan dengan unsur seng dan tembaga terjadi reaksi ionisasi dalam 

larutan, sehingga dapat terjadi aliran elektron yang menyebabkan arus listrik 
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mengalir. Jika kedua elektrode dihubungkan dengan lampu arus akan 

mengalir dari anode ke katode, dan lampu menyala. 

 

Kontruksi aki cairan kulit pisang sama dengan aki pada mobil. Perbedaannya 

adalah pada elektrolitnya. Kulit pisang mengandung beberapa mineral yang 

dapat berfungsi sebagai elektrolit. Mineral dalam jumlah terbanyak adalah 

potassium atau kalium (K
+
). Kulit pisang juga mengandung garam sodium 

yang mengandung klorida (Cl
-
) dalam jumlah sedikit. Reaksi antara potassium 

atau kalium dan garam sodium dapat membentuk kalium klorida atau KCl.  

 

Menurut Drs. Asep Jamal (2008) KCl merupakan elektrolit kuat yang mampu 

terionisasi dan menghantarkan arus listrik. Pisang juga mengandung 

Magnesium dan Seng. Magnesium (Mg) dapat bereaksi dengan diklorida dan 

menjadi elektrolit kuat. Jumlah Magnesium hanyalah 15 % dari jumlah 

pisang. 

 

 

2.3.  Pengertian Baterai 

 

Baterai merupakan sebuah kaleng berisi penuh bahan-bahan kimia yang dapat 

memproduksi elektron. Reaksi kimia yang dapat menghasilkan elektron disebut 

dengan Reaksi Elektrokimia. Jika kita memperhatikan, kita bisa lihat bahwa baterai 

memiliki dua terminal. Terminal pertama bertanda Positif (+) dan terminal Kedua 

bertanda negatif (-). Baterai pertama kali ditemukan oleh Alexandro Volta pada tahun 
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1800. Elektron-elektron di kumpulkan pada kutub negatif. Jika kita menghubungkan 

kabel antara kutub negatif dan kutub positif, maka elektron akan mengalir dari kutub 

negatif ke kutub positif dengan cepatnya.   

Di dalam beterai sendiri, terjadi sebuah reaksi kimia yang menghasilkan elektron. 

Kecepatan dari proses ini (elektron, sebagai hasil dari elektrokimia) mengontrol 

seberapa banyak elektron dapat mengalir diantara kedua kutub. Elektron mengalir 

dari baterai ke kabel dan tentunya bergerak dari kutub negatif ke kutub positif tempat 

dimana reaksi kimia tersebut sedang berlangsung. Secara umum baterai berfungsi 

sebagai media penyimpan dan penyedia energi listrik. Sumber listrik yang digunakan 

sebagai pembangkit dalam bentuk arus searah (DC). Alat ini digunakan elektronika 

termasuk diantaranya komputer.  

Baterai merupakan sekumpulan sel-sel kimia yang masing-masing berisi dua 

elektron logam yang dicelupkan dalam larutan penghantar yang disebut elektrolit.  

Akibat reaksi-reaksi kimia antara konduktor-konduktor dan elektrolit satu 

elektroda anoda bermuatan positif dan  katoda bermuatan negatif. 

Baterai adalah alat listrik kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkan 

tenaganya dalam bentuk listrik. Sebuah baterai biasanya terdiri dari tiga komponen 

penting, yaitu: 

1. Batang karbon sebagai anode (kutub positif baterai). 

2. Seng (Zn) sebagai katode (kutub negatif baterai). 

3. Pasta sebagai elektrolit (penghantar). 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Listrik-kimiawi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://id.wikipedia.org/wiki/Anode
http://id.wikipedia.org/wiki/Seng
http://id.wikipedia.org/wiki/Katode
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektrolit
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  2.3.1.  Anoda 

Anoda adalah elektroda, bisa berupa logam maupun penghantar listrik lain, 

pada sel elektrokimia yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir ke 

dalamnya. Arus listrik mengalir berlawanan dengan arah pergerakan elektron. 

Pada proses elektrokimia, baik sel galvanik (baterai) maupun sel elektrolisis, 

anoda mengalami oksidasi.  

Perlu diperhatikan bahwa tidak selalu anion (ion yang bermuatan negatif) 

bergerak menuju anoda, ataupun tidak selalu kation (ion bermuatan positif) 

akan bergerak menjauhi anoda. Pergerakan anion maupun kation menuju atau 

menjauh dari anoda tergantung dari jenis sel elektrokimianya.  

 

  2.3.2.  Katoda 

Kebalikan dari Anoda, katoda adalah elektroda dalam sel elaktrokimia yang 

terpolarisasi jika arus listrik mengalir keluar darinya. Pada baterai biasa 

(Baterai Karbon-Seng), yang menjadi katoda adalah seng, yang juga menjadi 

pembungkus baterai. Sedangkan, pada baterai alkalin, yang menjadi katoda 

adalah mangan dioksida (MnO2).  

 

  2.3.3. Elektrolit yang digunakan 

Bahan kimia yang digunakan sebagai elektrolit pada baterai adalah  Belerang, 

Air raksa, Asam sulfat, Seng, Amonium klorida, Antimon, Kadmium, Perak, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=(baterai)&action=edit&redlink=1
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Nikel, Hidrida logam nickel, Litium, Hidrida, Kobalt, Mangan, Nitrogliserin, 

Rubidium. 

 

2.4. Prinsip Kerja Baterai 

 

Baterai adalah perangkat yang mampu menghasilkan tegangan DC, yaitu dengan cara 

mengubah energi kimia yang terkandung didalamnya menjadi energi listrik melalui 

reaksi elektro kima, Redoks (Reduksi – Oksidasi).  

Baterai terdiri dari beberapa sel listrik, sel listrik tersebut menjadi penyimpan energi 

listrik dalam bentuk energi kimia. 

Sel baterai tersebut elektroda-elektroda. Elektroda negatif disebut katoda, yang 

berfungsi sebagai pemberi elektron. Elektroda positif disebut anoda yang berfungsi 

sebagai penerima elektron. Antara anoda dan katoda akan mengalir arus yaitu dari 

kutub positif (anoda) ke kutub negatif (katoda). Sedangkan elektron akan mengalir 

dari anoda menuju katoda. 

 

Terdapat 2 proses yang terjadi pada baterai : 

1. Proses Pengisian   : Proses pengubahan energi listrik menjadi 

energi kimia. 

2. Proses Pengosongan  : Proses pengubahan energi kimia menjadi 

energi listrik 
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2.5. Reaksi Kimia pada Baterai 

  2.5.1. Redoks 

Redoks (singkatan dari reaksi reduksi/oksidasi) adalah istilah yang 

menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi (keadaan oksidasi) atom-atom 

dalam sebuah reaksi kimia. Hal ini dapat berupa proses redoks yang sederhana 

seperti oksidasi karbon yang menghasilkan karbon dioksida, atau reduksi 

karbon oleh hidrogen menghasilkan metana(CH4), ataupun ia dapat berupa 

proses yang kompleks seperti oksidasi gula pada tubuh manusia melalui 

rentetan transfer elektron yang rumit. 

 

Istilah redoks berasal dari dua konsep, yaitu reduksi dan oksidasi. Ia dapat 

dijelaskan dengan mudah sebagai berikut: 

1. Oksidasi menjelaskan pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau 

ion.  

2. Reduksi menjelaskan penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom, 

atau ion.  

 

Walaupun cukup tepat untuk digunakan dalam berbagai tujuan, penjelasan di 

atas tidaklah persis benar. Oksidasi dan reduksi tepatnya merujuk 

pada perubahan bilangan oksidasi karena transfer elektron yang sebenarnya 

tidak akan selalu terjadi. Sehingga oksidasi lebih baik didefinisikan 
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sebagai peningkatan bilangan oksidasi, dan reduksi sebagai penurunan 

bilangan oksidasi.  

 

  2.5.2. Oksidator dan Reduktor 

Senyawa-senyawa yang memiliki kemampuan untuk mengoksidasi senyawa 

lain dikatakan sebagai oksidatif dan dikenal sebagai oksidator atau agen 

oksidasi. Oksidator melepaskan elektron dari senyawa lain, sehingga dirinya 

sendiri tereduksi. 

Oleh karena ia menerima elektron, ia juga disebut sebagai penerima elektron. 

Oksidator bisanya adalah senyawa-senyawa yang memiliki unsur-unsur 

dengan bilangan oksidasi (seperti H2O2, CrO3, Cr2O7
2−

, OsO4) atau senyawa-

senyawa yang sangat elektronegatif, sehingga dapat mendapatkan satu atau 

dua elektron yang lebih dengan mengoksidasi sebuah senyawa (misalnya 

oksigen, fluorin, klorin, dan bromin). 

Senyawa-senyawa yang memiliki kemampuan untuk mereduksi senyawa lain 

dikatakan sebagai reduktif dan dikenal sebagai reduktor atauagen reduksi.  

 

Reduktor melepaskan elektronnya ke senyawa lain, sehingga ia sendiri 

teroksidasi. Oleh karena ia mendonorkan elektronnya, ia juga disebut sebagai 

penderma elektron. Senyawa-senyawa yang berupa reduktor sangat bervariasi. 

Unsur-unsur logam seperti Li, Na, Mg, Fe, Zn, dan Al dapat digunakan 

sebagai reduktor. 
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Logam-logam ini akan memberikan elektronnya dengan mudah. Reduktor 

jenus lainnya adalah reagen transfer hidrida, misalnya NaBH4 dan LiAlH4), 

reagen-reagen ini digunakan dengan luas dalam kimia organik
 
, terutama 

dalam reduksi senyawa-senyawa karbonil menjadi alkohol. 

Metode reduksi lainnya yang juga berguna melibatkan gas hidrogen (H2) 

dengan katalis paladium, platinum, atau nikel, Reduksi katalitik ini utamanya 

digunakan pada reduksi ikatan rangkap dua ata tiga karbon-karbon. 

Cara yang mudah untuk melihat proses redoks adalah, reduktor mentransfer 

elektronnya ke oksidator. Sehingga dalam reaksi, reduktor melepaskan 

elektron dan teroksidasi, dan oksidator mendapatkan elektron dan tereduksi. 

Pasangan oksidator dan reduktor yang terlibat dalam sebuah reaksi disebut 

sebagai pasangan redoks. 

 

 

  2.5.3. Menyeimbangkan Reaksi Redoks 

Untuk menuliskan keseluruhan reaksi elektrokimia sebuah proses redoks, 

diperlukan penyeimbangan komponen-komponen dalam reaksi setengah. 

Untuk reaksi dalam larutan, hal ini umumnya melibatkan penambahan ion H
+
, 

ion OH
-
, H2O, dan elektron untuk menutupi perubahan oksidasi. 

 

a. Media asam 

Pada media asam, ion H
+
 dan air ditambahkan pada reaksi setengah untuk 

menyeimbangkan keseluruhan reaksi. Reaksi ini diseimbangkan dengan 

mengatur reaksi sedemikian rupa sehingga dua setengah reaksi tersebut 
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melibatkan jumlah elektron yang sama (yakni mengalikan reaksi oksidasi 

dengan jumlah elektron pada langkah reduksi, demikian juga sebaliknya). 

 

b. Media Basa  

Pada media basa, ion OH
-
 dan air ditambahkan ke reaksi setengah untuk 

menyeimbangkan keseluruhan reaksi. 

 

2.5.4. Reaksi Kimia Sel kering ( Sel Leclanche) 

Sel Leclanché ditemukan oleh insinyur Perancis Georges Leclanché (1839-

1882) lebih dari seratus tahun yang lalu. Berbagai usaha peningkatan telah 

dilakukan sejak itu, tetapi, yang mengejutkan adalah desain awal tetap 

dipertahankan, yakni sel kering mangan. 

Sel kering mangan terdiri dari bungkus dalam zink (Zn) sebagai elektroda 

negatif (anoda), batang karbon/grafit (C) sebagai elektroda positif (katoda) 

dan pasta MnO2 dan NH4Cl yang berperan sebagai larutan elektrolit. 

 

 

a. Baterai Biasa  

Anoda  :logam seng (Zn) 

Katoda  :batang  karbon/gafit (C) 

lektrolit :MnO2, NH4Cl dan serbuk karbon (C) 

Anoda Zn(-)   : Zn →Zn
2+

 +2e
–
 

Katoda C (+)  :  2MnO2 + 2NH4
+
 + 2e

-
 → Mn2O3 + 2NH3 + H2O  
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Reaksitotal :  Zn + 2MnO2 + 2NH4
+
  → Zn

2+
 + Mn2O3 + 2NH3 + 

H2O 

 

Gambar 2.1 Baterai dan komponen – komponenya 

 

b. Baterai Alkaline  

Dalam sel kering alkalin, padatan KOH atau NaOH digunakan sebagai 

ganti NH4Cl. Umur sel kering mangan (baterai biasa) diperpendek 

oleh korosi zink akibat keasaman NH4Cl. Sedangkan pada sel kering 

alkali bebas masalah ini karena penggantian NH4Cl yang bersifat 

asam dengan KOH/NaOH yang bersifat basa. Jadi umur sel kering 

alkali lebih panjang.Selain itu juga menyebabkan energi yang lebih 

kuat dan tahan lama. 

Anoda Zn(-)   : Zn →Zn
2+

 +2e
–
 

Katoda  C(+)  : 2MnO2 +H2O+2e
-
   →Mn2O3 +2OH

–
 

Reaksi total : Zn+2MnO2 +H2O    →Zn
2+

 +Mn2O3 +2OH
–
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c. Baterai Nikel-Kadmium 

Mirip dengan baterai timbal, sel nikel-kadmium juga reversibel. Selain 

itu dimungkinkan untuk membuat sel nikel-kadmium lebih kecil dan 

lebih ringan daripada sel timbal. Jadi sel ini digunakan sebagai batu 

baterai alat-alat portabel seperti : UPS, handphone dll. 

 

Anoda Cd(-)  : Cd+2OH
–
 →Cd(OH)2 +2e

–
 

Katoda NiO2 (+)  :NiO2 + 2H2O + 2e
–
  → Ni(OH)2 + 2OH

–
  

Reaksi total  : Cd + NiO2 + 2H2O  → Cd(OH)2 + Ni(OH)2 

 

  2.5.5. Sel Elektrolisis  

Elektrolisis berasal dari kata elektro (listrik) dan lisis (penguraian), yang 

berarti penguraian senyawa oleh arus listrik, dan alatnya disebut sel 

elektrolisis. Dengan kata lain, sel elektrolisis ini memerlukan energi listrik 

untuk memompa elektron, dan prosesnya kebalikan dari proses sel Galvani. 

 

Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang menimbulkan terjadinya reaksi 

redoks yang tidak spontan dengan adanya energi listrik dari luar. Contohnya 

adalah elektrolisis lelehan NaCl dengan electrode platina. Contoh lainnya 

adalah pada sel Daniell jika diterapkan beda potensial listrik dari luar yang 

besarnya melebihi potensial sel Daniell. 

http://kimia.upi.edu/utama/bahanajar/kimia%20dasar/elektrokimia/Elektrolisis%20lelehan%20NaCl%20dengan%20elektroda%20Pt.htm
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2.6. Jenis – jenis Baterai 

 

Baterai dikelompokan menjadi 2 jenis yaitu : 

1. Baterai sekunder 

Baterai Sekunder yaitu baterai yang bias digunakan berkali kali dengan 

mengisi kembali muatannya, apabila telah habis energinya setelah dipakai. 

 

a. Sel asam timbal, yang biasanya disebut aki, termasuk dalam kelompok 

yang disebut sel sekunder atau dapat diisi ulang. Disini, elektroda adalah 

timbal dioksida positif dan timbal spons negatif dengan elektrolit asam 

sulfat encer. Selama pemakaian, arus listrik mengalir dan elektroda positif 

dan negatif berubah menjadi timbal sulfat dan menyerap ion sulfat dari 

elektrolit dengan mereduksinya menjadi air.  

Tidak seperti sel kering, sel asam timbal adalah reversibel dan bisa 

dikembalikan ke keadaan asalnya dengan mengalirkan listrik melalui sel 

dalam arah yang berlawanan dari mana dilepaskan. Ini membalik reaksi 

dalam sel, merubah timbal sulfat dalam pelat kembali ke bahan aktif asal 

dan mengembalikan ion sulfat ke elektrolit.  

Sel asam timbal memiliki potensial kira-kira 2 volt, berapapun ukurannya. 

Sel yang lebih besar akan memiliki kapasitas yang lebih tingi dan 

mengirimkan arus listrik yang sama untuk waktu yang lebih lama atau 

arus listrik lebih tinggi untuk periode yang sama daripada sel yang lebih 
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kecil. Sel bisa dihubungkan seri (negatif dari salah satu sel ke positif dari 

sel berikutnya) agar memberikan tegangan yang lebih tinggi. Jadi tiga sel 

yang dihubungkan seri akan memberikan baterai sel yang memiliki 

tegangan nominal 6 volt. Enam sel sejenis yang dihubungkan seri akan 

menghasilkan baterai 12 volt. 

 

b. Baterai ion lithium, yang saat ini dipandang memiliki densitas energi dan 

densitas daya paling besar. Baterai ini diharapkan menjadi sumber energi 

masa depan untuk berbagai keperluan termasuk mobil  listrik. 

 

c. Fuel cell (sel bahan bakar) menggunakan reaksi pembakaran yang 

menghasilkan arus listrik. Bahan bakarnya tidak terbakar, -sebagaimana 

halnya dengan jenis baterai yang lain-, tetapi reaksi berlangsung secara 

terpisah dalam sistem setengah-reaksi, dan elektron ditransfer melalui 

rangkaian eksternal. Suatu sel bahan bakar dihasilkan dari reaksi gas 

hidrogen dan oksigen mengahsilkan uap air. Gas hidrogen dioksidasi, 

sedang gas oksigen direduksi membentuk uap air.  

 

Elektroda yang digunakan adalah grafit yang dilingkupi (disalut) dengan 

katalis platina yang terimpregnasi. Di anoda (akibat lapisan katalis), 

H2 displit, dan elektron (e
-
) masuk rangkaian.  

Dalam elektrolit terjadi pertukaran – membran – proton (proton-exchange-

membrane, PEM) baru, di mana sel mengandung kerangka utama 
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(backbone) polimer perfluoroetilena  –[F2C – CF2]– yang diperkaya 

dengan gugus asam sulfonat (RSO3
-
) yang menjembatani (mengalirkan) 

H
+
 dari anoda ke katoda. Sedangkan di katoda (dengan cara yang analog, 

akibat lapisan Pt), terjadi reduksi terhadap O2, dan selanjutnya bergabung 

dengan H
+
. 

 

2. Baterai primer  

Baterai Primer yaitu batere yang hanya digunakan satu kali, dan setelah habis 

isi (Recharge). 

a. Baterai Leclenche (Zn MnO2) baterai sel kering /Dry Cell. Merupakan 

jenis baterai yang banyak digunakan sejak beberapa puluh tahun yng 

lalu. Satu sel batere berkapasitas 1,5 volt. Kutub positif (Anoda) 

mengunakan Zn, Kutub negatip (Katoda) menggunakan MnO2 Pada suhu 

tingi kapasitas sel leclanche akan turun dengan drastic, oleh sebab itu 

penyimpanan batere ini harus ditempat yang bersuhu rendah. 

 

b. Baterai sel kering Magnesium (MgMnO2). Merupakan jenis batere yang 

memiliki konstruksi serupa dengan batere seng. Memiliki kapasitas satu 

cell 1,5 volt. Kutub positip (Anoda) menggunakan Mg, Kutub negatif 

(Katoda) menggunakan MnO2. 

Baterai ini memiliki kelebihan kapasitas umur 2x sel kering dan stabil 

pada temperature tinggi. Adapun kekurangannya yaitu, tidak bisa dibuat 
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sekecil mungkin. Pada keadaan kerja akan timbul Reaksi Parasitik akibat 

dari pembuangan gas hydrogen. 

 

c. Baterai MnO2 Alkaline.Sama seperti dua jenis baterai diatas dan memiliki 

kapasitas 1,5 volt, hanya memiliki perbedaan pada segi konstruksi, 

elektrolitnya, dan tahanan dalamnya lebih kecil. Batere ini memiliki 

kelebihan yaitu : Pada proses pemakaian akan tetap pada rating yang 

dimiliki meskipun pemakaiannya tak menentu. 

Pada pembebanan tingi dan terus menerus, mampu memberikan umur 

pelayanan 2 – 10 kali pemakaian dari sel leclanche. Sangat baik 

dioperasikan pada temperature rendah sampai -25 derajat celcius. Baterai 

yang sering digunakan adalah zinc-alcaline manganese oxide. zinc-

alcaline manganese oxide memberikan daya lebih per penggunaannya 

dibandingkan batere sekunder. zinc-alcaline manganese oxide mempunyai 

umur (waktu hidup yang lama) Rechargeablealcaline. Baterai alkaline 

mempunyai umur(waktu hidup) yang panjang, namun daur hidupnya lebih 

pendek dari pada batere sekunder lainnya. 

 

d. Sel Merkuri. Baterai ini pada Anoda menggunakan Zn dan pada katoda 

menggunakan Oksida Merkuri. Dan pada elektrolit menggunakan 

Alkaline. Kapasitas maksimal stabil yaitu 1,35 volt, yang biasa digunakan 

pada tegangan referensi. Kapasitas dari batere ini dapat sampai 1,4 volt 
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bila katodanya Oxida Merkuri atau Oxida Mangan. Dari segi ukuran 

berdiameter dari 3/8- 1 inchi. 

 

e. Sel oksida perak (AgO2). Baterai ini pada Katoda menggunakan serbuk 

elektroloit alkaline dan pada Anoda menggunakan oksida perak. 

Teganagan pada Open Circuit yaitu1,6 volt dan tegangan nominal pada 

beban sebesar 1,5 volt apabila katodanya oksida merkuri atau oksida 

mangan. Dari segi ukuran batere ini sebesar 0.3 – 0.5 inchi. Biasa 

digunakan untuk kamera, alat bantu pendengaran dan jam elektronik. 

 

f. Baterai Litium. Jenis baru dari sel primer, yang mempunti tegangan out 

put yang tinggi,memiliki umur yangf panjang, ringan dan kecil. Sehingga 

baterai ini digunakan untuk pemakaian khusus. Tegangan out put tanpa 

beban sebesar 2,9 volt atau 3,7 volt, tergantung dari elektrolit yang 

digunakan. Penggunaan litium sangat terbatas, biasa digunakan dalam 

bidang militer, karena apabila tidak hati-hati dalam penggunaan bisa 

meledak. 
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2.7. Kapasitas Baterai 

 

Kapasitas baterai adalah jumlah ampere jam.  

Ah = I x waktu   ( persamaan 1) 

Dimana  

I : Kuat Arus (A) 

Sedangkan satuan waktunya adalah dalam jam. 

Artinya baterai dapat memberikan / menyuplai sejumlah isinya secara rata-rata 

sebelum tiap selnya menyentuh tegangan / voltase turun (drop voltage) yaitu sebesar 

1,75 V (ingat, tiap sel memiliki tegangan sebesar 2V,  jika dipakai maka 

tegangan akan terus turun dan kapasitas efektif dikatakan sudah terpakai semuanya 

bila tegangan sel telah menyentuh 1,75 V).  

 

Misal, baterai 12 V 75 Ah. Baterai ini bisa memberikan kuat arus sebesar 75 

Ampere dalam satu jam artinya memberikan daya rata-rata sebesar 900 Watt 

(Watt = V x I = Voltase x Ampere = 12 V x 75 A). Secara hitungan kasar dapat 

menyuplai alat berdaya 900 Watt selama satu jam atau alat berdaya 90 Watt selama 

10 jam.  
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Makin besar ukuran pelat yang bersentuhan dengan cairan elektrolit maka makin 

besar kapasitasnya; makin banyak pelat yang bersentuhan dengan cairan elektrolit 

maka makin besar kapasitasnya. Jadi untuk mendapatkan kapasitas yang besar luas 

pelat dan banyaknya pelat haruslah ditingkatkan, dengan catatan bahwa pelat 

haruslah terendam oleh cairan elektrolit. 

 

 

2.8. Muatan Listrik 

 

Benda bermuatan listrik ialah benda yang mempunyai kelebihan sejumlah elektron 

atau proton. Benda yang kelebihan sejumlah elektron akan bermuatan negatip dan 

yang kelebihan sejumlah proton dikatakan bermuatan positip.  

 

Sekelompok  partikel bermuatan, misalnya atom-atom, atau elektron-elektron, selalu 

menempati suatu volume tertentu.Jika ukuran volume yang ditempati partikel-partikel 

bermuatan tersebut sedemikian kecilnya di bandingkan dengan jarak-jarak lain dalam 

persoalan yang dibicarakan, maka partikel bermuatan tersebut dikatakan muatan titik.  

 

Dalam literatur -biasa digunakan huruf q atau Q untuk menyatakan jumlah kelebihan 

muatan positip atau negatip pada suatu benda.   

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap muatan Q besar atau kecil, positip 

atau negatip adalah merupakan kelipatan dari e =1,602 X 10
-19

C. Di sini -e adalah 
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muatan untuk satu elektron dan Coulomb (C) adalah satuan muatan listrik. 

 

2.8.1. Muatan dan Partikel 

 

Ada tiga macam partikel yaitu proton, neutron, dan elektron dengan 

sifat sebagai berikut :  

1. Proton (p), +q = 1,6 x 10
-19

 C, m = 1,67 x 10
-27

 kg  

2. Neutron (n), q = 0 , m = 1,67 x 10
-27

 kg 

3. Elektron(e),-q=1,6x10
-19

C, m=9,11x10 
-31

kg  

Atom-atom ini dibuat dari sebuah inti (nucleus)bermuatan positif yang rapat  

dan dikelilingi awan elektron. Didalam inti atom terdapat gaya tarik yang  

kuat yang mengikat proton dan neutron bersama-sama membentuk inti  

atom tersebut, gaya ini disebut gaya nuklir. 

 

2.8.2. Hukum Faraday 

 

Hukum Faraday menyatakan hubungan antara jumlah listrik yang digunakan 

dengan massa zat yang dihasilkan baik di katoda maupun anoda pada proses 

elektrolisis. Bunyi Hukum Faraday 1 "Massa zat yang terbentuk pada 

masing-masing elektroda sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir 

pada elektrolisis tersebut" sementara Bunyi Hukum faraday 2 "Massa dari 

macam-macam zat yang diendapkan pada masing-masing elektroda oleh 
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sejumlah arus listrik yang sama banyaknya akan sebanding dengan berat 

ekivalen masing-masing zat tersebut"  

 

Michael Faraday adalah seorang ilmuwan Inggris yang ahli dalam bidang 

kimia dan fisika dan mendapat julukan "Bapak Listrik" karena berkat 

usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia mempelajari 

berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnetis dan medan 

elektrokimia. Dia juga menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar  

 

Bunsen, yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sebagai sumber 

panas yang praktis. Beliau lahir pada tanggal 22 September 1791 dan wafat 

pada tanggal 25 Agustus 1867. Dia dikenal sebagai perintis dalam meneliti 

tentang listrik dan magnet, bahkan banyak dari para ilmuwan yang 

mengatakan bahwa beliau adalah seorang peneliti terhebat sepanjang masa. 

Beberapa konsep yang beliau turunkan secara langsung dari percobaan, 

seperti elektrolisis telah menjadi gagasan dalam fisika modern. 

 

Faraday mengamati peristiwa elektrolisis melalui berbagai percobaan yang 

dia lakukan. Dalam pengamatannya jika arus listrik searah dialirkan ke dalam 

suatu larutan elektrolit, mengakibatkan perubahan kimia dalam larutan 

tersebut. Sehingga Faraday menemukan hubungan antara massa yang 

dibebaskan atau diendapkan dengan arus listrik. Hubungan ini dikenal dengan 

Hukum Faraday.  
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Menurut Faraday: Jumlah berat (massa) zat yang dihasilkan (diendapkan) 

pada elektroda sebanding dengan jumlah muatan listrik (Coulumb) yang 

dialirkan melalui larutan elektrolit tersebut. Massa zat yang dibebaskan atau 

diendapkan oleh arus listrik sebanding dengan bobot ekivalen zat-zat tersebut.  

 

Dari dua pernyataan diatas, disederhanakan menjadi persamaan:  

 

M = e.i.t / F    (persamaaan 2) 

Dimana:  

M = massa zat dalam gram  

e = berat ekivalen dalam gram = berat atom : valensi  

i = kuat arus dalam Ampere  

t = waktu dalam detik  

F = tetapan faraday  

 

2.8.3. Energi Potensial Listrik 

 

Konsep energi sangat berguna dalam mekanika. Hukum kekekalan energi 

memungkinkan kita memecahkan persoalan-persoalan tanpa perlu mengetahui 

gaya secara rinsi. Sebagai contoh gaya gravitasi menarik suatu benda menuju 

ke permukaan bumi.  

 

http://www.tugasku4u.com/2013/05/hukum-coulomb.html
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Baik gaya gravitasi Fg maupun kuat medan gravitasi  (percepatan gravitasi=g) 

berarah vertikal ke bawah. Jika mengangkat sebuah benda melawan gaya 

gravitasi bumi, itu berarti kita melakukan usaha pada benda, dan sebagai 

akibatnya energi potensial gravitasi benda bertambah 

    

Gambar 2.2. Energi Potensial Gravitasi Benda  

 

 

Konsep energi juga berguna dalam listrik. Gaya listrik F yang dikerjakan  

suatu muatan. Uji positif q’ oleh suatu muatan negatif adalah mengarah ke 

muatan negatif. Vektor kuat medan listrik E= F/q’, juga mengarah ke muatan 

negatif. 

 

Untuk menggerakkan muatan uji menjauhi muatan negatif, kita harus 

melakukan usaha pada muatan uji. Sebagai akibatnya energi potensial listrik 

muatan uji bertambah gambar 2.3. 
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   Gambar 2.3 Energi Potensial Listrik Muatan Uji 

 

Konsep energi potensial listrik, mirip dengan konsep energi potensial 

garavitasi. Untuk itu kita akan menurunkan rumus Energi Potensial Listrik 

sebagai berikut : 

 

  

  Gambar 2.4. Energi Potensial Listrik 

 

Usaha yang dilakukan gaya (Fw), untuk memindahkan muatan penguji +q’, 

dari titik P ke Titik Q adalah  

W = - Fw . S =  -Fw.Δr = -F.(r2-r1)  (persamaan 3) 
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W  adalah besaran skalar, gaya F diberi tanda (-) negatif karena gaya 

Coulomb berlawanan arah dengan arah perpindahah  

Fw = Fq =  gaya Coulomb. 

 

W =  -k.Q q’/r1  2 x (r2-r1) = – kQ.q’/r1.r2 (r2-r1) 

W =  -k Q.q’(1/r1 – 1/r2)= k Q.q’(1/r2-1/r1) 

W =  k Q.q’(1/r2-1/r1) = Δ EP = EP2 – EP1 

 

Jadi usaha yang dilakukan W= pertambahan energi Potensial. 

Energi Potensial Listrik adalah usaha yang dilakukan gaya Coulomb, untuk 

memindahkan muatan uji  +q’ dari suatu titik ke titik lainnya. 

Jika titik Q, berada di jauh tak terhingga,sehingga r2= ˜ dan 1/r2=0 maka 

Energi Potensial Listrik dapat dirumuskan sebagai berikut: Energi Potensial 

Listrik dari dua muatan Q dan q’ adalah : 

Ep =  k Q.q’/r,      (persamaan 4) 

EP termasuk besaran skalar 

E =  Energi Potensial Listrik satuannya Joule 

k  =  Konstanta = 9.109 N C
-2

 m
2
, 

r=  jarak (m) 

Q + muatan sumber, 

q’= muatan uji (Coulomb) 
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2.8.4. Potensial Listrik  

 

Potensial listrik adalah energi potensial per satuan muatan penguji , rumus 

potensial listrik sebagai berikut :  V = Ep /q’  atau seperti pada gambar berikut 

            

   Gambar 2.5 Energi Potensial Listrik 

 

Potensial listrik di titik P dirumuskan : 

    
 

 
                             

 

V  =  Potensial Listrik (Volt) 

k =  Konstanta Listrik = 9.10
9
 NC

-2
 m

2
 

Q =  Muatan sumber (Coulomb) 

R =  jarak dari muatan sampai titik P 

 

 

2.8.5. Daya  

 

Misalkan suatu potential V dikenakan ke suatu beban dan mengalirlah arus I 

seperti energi yang diberikan ke masing-masing elektron yang menghasilkan 
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arus listrik sebanding dengan V (beda potensial). Dengan demikian total 

energi yang diberikan ke sejumlah elektron yang menghasilkan total muatan 

sebesar dq adalah sebanding dengan v × dq. 

  

Energi yang diberikan pada elektron tiap satuan waktu didefinisikan sebagai 

daya (power) p sebesar 

     
  

  
                                    

dengan satuan watt, dimana 1 watt = 1 volt × 1 amper arus dan tegangan 

listrik. Jika sebuah tegangan V dikenakan pada sebuah hambatan R maka 

besarnya arus yang mengalir adalah 

I = V / R              ( persamaan 7) 

dan daya yang diberikan sebesar 

       
  

 
                        

 

2.9.  Kapasitansi 

 

Kapasitansi atau kapasitans adalah  ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan (atau 

dipisahkan) untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Bentuk paling 

umum dari piranti penyimpanan muatan adalah sebuah kapasitor dua 

lempeng/pelat/keping.. Jika muatan di lempeng/pelat/keping adalah +Q dan –Q, dan 

V adalah tegangan listrik antar lempeng/pelat/keping, maka rumus kapasitans adalah: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Tegangan_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapasitor
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Dimana 

C  : adalah kapasitansi yang diukur dalam Farad 

Q  : adalah muatan yang diukur dalam coulomb 

V  : adalah voltase yang diukur dalam volt 

 

2.9.1  Kapasitansi  Pelat  Sejajar 

 

Kapasitor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan 

muatan listrik, dan secara sederhana terdiri dari dua konduktor yang 

dipisahkan oleh bahan penyekat (bahan dielektrik) tiap konduktor di sebut 

keping. Kapasitor atau disebut juga kondensator adalah alat (komponen) 

listrik yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan 

listrik untuk sementara waktu. Pada prinsipnya sebuah kapasitor terdiri atas 

dua konduktor (lempeng logam) yang dipisahkan oleh bahan penyekat 

(isolator). Isolator penyekat ini sering disebut bahan (zat) dielektrik.  

 

Zat dielektrik yang digunakan untuk menyekat kedua penghantar dapat 

digunakan untuk membedakan jenis kapasitor. Beberapa kapasitor 
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menggunakan bahan dielektrik berupa kertas, mika, plastik cairan dan lain 

sebagainya. 

 

Kegunaan kapasitor dalam berbagai rangkaian listrik adalah: 

a. Mencegah loncatan bunga api listrik pada rangkaian yang mengandung 

kumparan, bila tiba-tiba arus listrik diputuskan dan dinyalakan 

b. Menyimpan muatan atau energi listrik dalam rangkaian penyala elektronik 

c. Memilih panjang gelombang pada radio penerima 

d. Sebagai filter dalam catu daya (power supply) 

 

Kapasitor yang paling sederhana adalah kapasitor keping sejajar yang terdiri 

dari 2 keping logam seluas A yang terpisah pada jarak d, seperti terlihat pada 

gambar berikut: 

         

Gambar 2.6  kapasitor pelat sejajar 

 

 

Pada keping sejajar nilai kapasitas kapasitor dinyatakan 
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Untuk penyekat  udara εr=1, sehingga nilai kapasitas kapasitor  

   
 

 
                                                         

 

Dimana :  

C   =  Kapasitas keping sejajar, farad 

εr   =  Permitivitas relatif bahan penyekat 

 ε   =  Permitivitas  bahan penyekat 

ε0  =  Permitivitas vakum 8,5 x 10
-12

C
2
/N

-1
m

-2 

d  =  Jarak antar keping, m 

A          = Luas penampang , m
2 

 

 

Karena  muatan total pada tiap – tiap bidang tak berhingga, maka kapasitansi 

dari sistem ini juga bernilai tak berhingga. Hasil yang lebih praktis dapat 

diperoleh dengan mengasumsikan bahwa kedua bidang tersebut memiliki luas 

A, dimana dimensi - dimensi liniernya (panjang dan lebarnya ) jauh lebih 

besar dari jarak pemisah d.  

Medan listrik dan distribusi muatan dengan demikian akan mendekati 

seragam pada daerah yang tidak berdekatan dengan tepian bidang, dan pada 
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kenyataanya, daerah tepian ini hanya memberikan kontribusi yang sangat 

kecil pada kapasitansi total, sehingga kita dapat menuliskan : 

 

                                                                  

   
   

 
                                                             

Sehingga: 

  
   

 
                                                                  

 

 

  


