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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat modern saat ini menggunakan kendaraan sebagai media untuk 

berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pesawat, kapal, mobil dan sepeda 

motor merupakan sedikit contoh dari alat transportasi. Sepeda motor sangat sering 

digunakan masyarakat perkotaan karena dapat dibeli dengan murah dan dapat 

menembus macet. 

Motor adalah gabungan dari alat-alat yang bergerak (dinamis) yang bila 

bekerja dapat menimbulkan tenaga/energi. Sedangkan pengertian motor bakar 

adalah motor yang sumber tenaganya diperoleh dari hasil pembakaran gas di 

dalam ruang bakar. Tenaga yang dihasilkan oleh motor adalah berasal dari adanya 

pembakaran gas di dalam ruang bakar. 

Banyaknya pengguna sepeda motor membuat pemakaian bahan bakar 

minyak (BBM) menjadi lebih banyak dan cepat habis. Ketergantungan indonesia 

pada energi fosil membuat produksi minyak bumi dalam negeri menurun drastis 

sejak tahun 2001 silam. Keadaan ini didorong oleh kebutuhan yang terus naik dan 

tumbuhnya sektor industri di Indonesia. Kepala Badan Geologi Kementrian 

ESDM, Surono mengatakan bahwa ketergantungan energi fosil masih didominasi 

oleh kebutuhan minyak yang mencapai 41,8 persen, disusul batu bara 29 persen 

dan gas 23 persen. Kebutuhan ini untuk memenuhi sektor industri yang 

mendominasi sebesar 37 persen menggunaanenergi fosil di Indonesia. Dengan 

semakin menipisnya cadangan bahan bakar minyak, sudah seharusnya 



2 

 

 
 

pemanfaatan bahan bakar alternatif yang baru dan ramah lingkungan dengan 

memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam yang ada di bumi ini diterapkan.  

Salah satu sumber daya alam yang melimpah dan dapat dimanfaatkan di 

bumi ini adalah air. Air dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Air dapat 

diubah menjadi salah satu bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dengan 

mengubahnya menjadi bentuk gas melalui proses elektrolisis. Gas yang dihasilkan 

oleh proses elektrolisis tersebut adalah gas hidrogen. Gas hidrogen ini memiliki 

nilai kalor dan oktan tinggi. Hasil pembakarannya gas hidrogen juga tidak 

menimbulkan polusi udara. Apabila gas tersebut ditambahkan pada mesin 

bermotor dengan bahan bakar bensin atau solar maka akan dapat meningkatkan 

kualitas pembakaran. 

Elektrolisis merupakan proses kimia yang mengubah energi listrik menjadi 

energi kimia. Proses elektrolisa memisahkan molekul air menjadi gas hidrogen 

dan oksigen salah satunya adalah dengan cara mengalirkan arus listrik ke 

elektroda ke tempat larutan elektrolit yaitu campuran air yang sudah ditambahkan 

katalis berada. Reaksi elektrolisis tergolong reaksi redoks tidak spontan, reaksi itu 

dapat berlangsung karena pengaruh energi listrik. 

Reaksi – reaksi elektrolisis bergantung pada potensial elektroda, 

konsentrasi, dan over potensial dari spesi yang terdapat dalam sel elektrolisis. 

Pada sel elektrolisis katoda bermuatan negatif, sedangkan anoda bermuatan 

positif. Kemudian kation direduksi di katoda sedangkan anion diosidasi di anoda. 

Proses elektrolisis dimulai dengan masuknya elektron dari arus listrik searah ke 

dalam larutan melalui kutub negatif. Spesi tertentu atau ion yang bermuatan 

positif akan menyerap elektron dan mengalami reaksi reduksi di katoda. Spesi 
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yang lain atai ion yang bermuatan negatif akan melepas elektron dan mengalami 

reaksi oksidasi di kutub positif atau anoda. Elektroda positif dan negatif pada sel 

elektrolisis ditentukan oleh sumber arus listrik. 

Jenis elektroda yang digunakan dalam proses elektrolisis sangat 

berpengaruh pada hasil elektrolisis. Elektroda dapat dibedakan menjadi dua 

berdasarkan keaktifannya, yaitu elektroda tidak aktif ( tidak ikut bereaksi atau 

inert ) seperti C ( karbon ), Pt ( platina ) dan elektroda aktif ( ikut bereaksi selain 

C, Pt ) pada proses elektrolisis. Pada proses elektrolisis dengan elektroda aktif 

berlangsung reaksi elektroda dan reaksi elektrolit, sedangkan proses elektrolisis 

dengan elektroda inert hanya berlangsung reaksi elektrolitnya saja. Elektrolisis 

mempunyai banyak kegunaan, diantaranya yaitu dapat memperoleh unsur-unsur 

logam, halogen, gas oksigen dan gas hidrogen. 

Hidrogen sering bergandengan dengan unsur lain dan membentuk  benda 

atau molekul tertentu. Salah satu contohnya yaitu air. Dalam air kandungan 

hidrogen sangat besar. Elektron dalam hidrogen bergandengan dengan oksigen 

hingga menghasilkan air. Hidrogen yang berdiri sendiri sering kali merupakan 

hasil penguraian dari senyawa lain melalui proses yang disengaja. Zat ini tidak 

terlihat, tidak berbau dan juga mudah terbakar. Hidrogen dipertimbangkan sebagai 

bahan bakar yang sangat penting dan menjanjikan baik dalam industri kima 

maupun industri mesin. Hal ini karena hidrogen memiliki karakteristik kepadatan 

energi yang tinggi dan emisi yang rendah ketika dikonsumsi. 

Berdasarkan uraian diatas maka  akan dianalisis pengaruh variasi jenis air 

terhadap gas hidrogen hasil elektrolisis untuk penghematan bahan bakar pada 

motor bakar bensin. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh jenis air terhadap gas hidrogen hasil elektrolisis sebagai 

penghemat bahan bakar pada motor bakar bensin ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis air terhadap penambahan gas hidrogen hasil 

elektrolisis sebagai penghemat pemakaian bahan bakar pada motor bakar 

bensin. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Air yang digunakan dalam elektrolisis yaitu air sumur dan air PDAM. 

2. Bahan bakar yang digunakan adalah premium dan gas hidrogen  hasil 

elektrolisis. 

3. Elektroda yang digunakan dalam elektrolisis adalah logam stainless steel. 

4. Sumber energi untuk menghasilkan gas hidrogen hasil elektrolisis air 

menggunakan Power Supply DC. 

5. Analisa yang dicermati yaitu pengaruh penambahan gas hidrogen hasil 

elektrolisis dan pengaruh jenis air terhadap gas hidrogen hasil elektrolisis. 

1.5 Manfaat 

1. Sebagai alternatif solusi untuk memanfaatkan sumber daya alam khususnya 

air. 

2. Sebagai alternatif solusi untuk penghematan pemakai bahan bakar pada 

sepeda motor. 


