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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini banyak sekali penelitian yang mengarah pada sumber energi 

alternatif, yang mana cadangan energi yang berasal dari fosil semakin terbatas. 

Penelitian–penelitian tersebut dilakukan untuk menggantikan ketergantungan 

terhadap pemakaian energi fosil. Salah satu energi yang belum dimanfaatkan adalah 

air. Air mengandung dua senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, yaitu 

hidrogen (   ) dan oksigen (  ). Banyak metode yang dilakukan oleh ilmuan dalam 

penelitian, salah satunya menggunakan metode elektrolisis. Metode ini dilakukan 

untuk memutus atau mengubah ikatan air (  O) menjadi senyawa penyusunnya  

yang mudah terbakar dan    berfungsi membantu proses pembakaran. Metode ini 

merupakan salah satu cara yang dianggap efisien untuk menjadikan air sebagai bahan 

bakar.  

Penelitian yang terkait elektrolisis telah banyak dilakukan, diantaranya 

Horvath (1978) telah memproduksi hidrogen dan oksigen dengan menggabungkan 

dua metode yaitu elektrolisis dengan radiolisis dari elektrolit cair. Sementara Uno, 

dkk (2004) melaporkan hasil penelitiannya yang memproduksi hidrogen dengan sel 

elektrolit dan metode elektrolisis. Sedangkan Evans (2013) memproduksi hidrogen 

dari air dengan menggunakan metode elektrolisis tegangan rendah. Dan Hartvigsen 

(2015) juga melakukan sebuah penelitian yang memproduksi hidrogen dan oksigen 
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dengan metode elektrolisis air. Isana (2010) melakukan penelitian dengan 

menggunakan senyawa basa kuat yaitu KOH dan elektroda yang digunakan 

merupakan elektroda stainless steel. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui 

prilaku sel elektrolisis air dengan elektroda stainless steel, didapatkan bahwa 

meningkatnya konsentrasi elektrolit berpengaruh terhadap perilaku sel elektrolisis air, 

makin tinggi konsentrasi elektrolit, perubahan temperatur makin besar pada selang 

waktu tertentu. Disisi yang lain didapatkan bahwa rendahnya aktifitas sebagai katalis 

terhadap adsorpsi atau desorpsi ion hidrogen (  ) pada elektroda stainless steel 

(Afief, 2017). 

Elektroda yang umumnya digunakan dalam proses elektrolisis adalah 

elektroda karbon, namun karena karbon tidak tahan karat dan rapuh maka dalam 

proses elektrolisis elektroda karbon ini mengalami kerusakan yang cepat. Oleh karena 

itu perlu dilakukan penggantian elektroda, salah satu pilihannya adalah stainless steel. 

Stainless steel dikenal dengan baja paduan tinggi yang tahan terhadap karat dan tidak 

rapuh seperti karbon sehingga bisa digunakan dalam proses elektrolisis. Namun 

karena rendahnya aktifitas sebagai katalis terhadap adsorpsi atau desorpsi ion 

hidrogen (  ) pada elektroda stainlees steel menyebabkan kurangnya produksi gas 

   dalam proses elektrolisis. Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi 

masalah ini pada penelitian sebelumnya adalah dengan melakukan modifikasi pada 

elektroda dengan cara penambahan logam-logam yang bersifat katalitik seperti Fe, 

Co, dan Ni (Afief, 2017). Penggunaan larutan sebagai elektrolit dalam proses 

elektrolisis juga sangat berpengaruh terhadap produktifitas gas hidrogen. Larutan 
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KOH digunakan karena merupakan senyawa basa kuat yang tergolong kedalam 

elektrolit kuat, jika dilarutkan ke dalam air maka KOH tersebut akan menghasilkan 

ion hidroksida (O  ). Ion-ion hidroksida (O  ) yang dihasilkan mampu 

mempengaruhi kestabilan molekul air menjadi ion hidrogen (  ) dan ion hidroksida 

(O  ) yang lebih mudah di elektrolisis karena terjadi penurunan energi pengaktifan 

(Isana, 2010) 

Berdasarkan potensi dan permasalahan pada latar belakang, maka perlu 

dilakukan penelitian dengan menggunakan elektroda stainless steel dan larutan KOH. 

Jika pada penelitian sebelumnya menggunakan stainless steel dengan melakukan 

modifikasi pelapisan logam terhadap elektodanya untuk meningkatkan produktifitas 

gas yang dihasilkan, maka pada penelitian ini mengkaji variasi bentuk elektroda dan 

konsentrasi larutan katalis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap produktifitas gas 

yang dihasilkan dalam proses elektrolisis. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang  diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini  sebagai berikut : 

1) Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi larutan KOH terhadap 

produktivitas gas hidrogen dan gas oksigen dalam proses elektrolisis ? 

2) Bagaimana pengaruh variasi bentuk elektroda stainless steel terhadap 

produktivitas gas hidrogen dan gas oksigen dalam proses elektrolisis ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari  penelitian ini  adalah : 

1) Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi larutan KOH terhadap 

produktivitas gas hidrogen dan gas oksigen dalam proses elektrolisis. 

2) Mengetahui pengaruh variasi bentuk elektroda stainless steel terhadap 

produktivitas gas hidrogen dan gas oksigen dalam proses elektrolisis. 

1.4 Batasan Masalah  

Pada penelitian ini dibatasi beberapa masalah agar penelitian menjadi terarah 

dengan batasan-batasan sebagai berikut : 

1) Jumlah variasi konsentrasi larutan KOH yaitu lima variasi konsentrasi. 

2) Variasi bentuk elektroda stainless steel yang digunakan adalah lempeng, 

spiral, dan pipa silinder. 
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1.5 Manfaat  

Banyaknya penelitian yang meneliti terkait menjadikan air sebagai bahan 

bakar dengan menggunakan metode elektrolisis menjadikan metode ini sebagai salah 

satu cara yang efisien. Penelitian terkait elektrolisis air ini diharapkan dapat dijadikan 

sumber rujukan untuk penelitian lebih lanjut dan menjadi rujukan dalam 

pengembangan teknologi pengubah air menjadi bahan bakar. 


