
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Horvath (1978) telah memproduksi hidrogen dan oksigen dengan 

menggabungkan dua metode yaitu elektrolisis dengan radiolysis elektrolit cair. 

Elektrolit cair yang mengandung 25% kalium hidroksida, dimasukan kedalam cell 

sekaligus dialirkan arus listrik dan diberi pancaran radiasi elektromagnetis dengan 

frekuensi kurang dari 100 meter. Sementara Uno, dkk (2004) melaporkan hasil 

penelitiannya yang memproduksi hidrogen dengan sel elektrolit dan metode 

elektrolisis. Hidrogen dihasilkan pada kerapatan arus sedang dan mencegah 

pengendapan logam pada permukaan katoda. Sedangkan Evans (2013) memproduksi 

hidrogen dari air dengan menggunakan metode elektrolisis pada tegangan dibawah 

1,23 V. Metode ini terdiri dari pengisian reaktor elektrolisis yang memiliki anoda 

aluminium dan katoda tembaga. Larutan yang digunakan terdiri dari air, aluminium 

sulfat, dan garam amonium. Total gas yang akan dihasilkan pada metode ini adalah 

1,06 l/menit pada arus 93 A. Hartvigsen (2015) juga melakukan sebuah penelitian 

yang memproduksi hidrogen dan oksigen dengan metode elektrolisis air. Ruang 

elektrolisis pada metode ini memiliki saluran masuk untuk air, saluran ini 

menyatukan ruang dengan jalur fluida katoda yang digabungkan dalam bentuk cairan 

ke kolektor gas hidrogen. 
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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    pada elektroda stainless steel. Modifikasi pada elektroda dilakukan untuk 

meningkatkan produktifitas gas yang dihasilkan dengan cara penambahan logam-

logam yang bersifat katalik seperti Fe, Co, dan Ni (Afief, 2107). 

2.2  Elektrolisis Air 

Elektrolisis air adalah sebuah metode pemutusan senyawa senyawa air 

menjadi senyawa penyusunnya yaitu hidrogen (  ) dan oksigen (  ) dengan 

menggunakan arus listrik melalui dua elektroda yang ada dalam proses elektrolisis. 

Dalam proses elektrolisis arus listrik yang digunakan akan menghasilkan reaksi 

redoks. 

 Rangkaian sel elektrolisis hampir sama dengan sel volta. yang membedakan 

antara sel elektrolisis dengan sel volta adalah komponen voltmeter pada elektrolisis 

diganti menggunakan sumber arus listrik. Larutan yang akan dielektrolisis diletakkan 

dalam satu wadah dan elektroda yang sudah dialirkan arus listrik dimasukan satu 

wadah bersama larutan yang akan dielektrolisis. Pada elektrolisis yang menggunakan 

air sebagai larutannya, senyawa senyawa pembentuk air akan terpisah. Hidrogen (  ) 
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akan melekat dikatoda (elektroda negatif) dan oksigen (  ) akan melekat dianoda 

(elektroda positif). 

Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut :  

Anoda (oksidasi) : 2                        4 
 

(aq) +   (g) + 4e  

Katoda (reduksi)  : 2  + 2e                                     

                                               +          

(Sumber : Monk, 2004) 

 Faraday (1833) meneliti tentang hubungan antara jumlah listrik yang mengalir 

dalam sel dan kuantitas kimia yang berubah di elektroda saat elektrolisis, diperoleh 

hasil berupa beberapa kaedah perhitungan elektrolisis yang dikenal sebagai hukum 

Faraday. 

 Hukum I faraday  

“Jumlah zat yang dihasilkan elektroda sebanding dengan arus listrik yang 

mengalir pada sel elektrolisis”. 

“Jumlah arus listrik tertentu melalui sel, dengan jumlah mol zat yang berubah 

dielektroda adalah konstan tidak tergantung jenis zat”. 

kuantitas listrik yang diperlukan untuk mendapatkan 1 mol logam monovalen adalah 

96485 C (Coulomb) tidak bergantung pada jenis logamnya (Monk, 2004) 

 

 

KOH 
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 Hukum II Faraday 

“Jumlah zat-zat yang diendapkan pada masing-masing elektroda oleh 

sejumlah arus listrik yang sama, banyaknya akan sebanding dengan massa 

ekivalen masing-masing zat tersebut” 

Arus listrik suatu faraday (1f) didefinisikan sebagai jumlah arus listrik yang terdiri 

dari 1 mol elektron (Monk, 2004) 

Secara aljabar hukum Faraday I dapat diformulasikan sebagaimana terlihat dalam 

Persamaan 2.1  

w =  
      

  
        ( 2.1 ) 

dimana : w = massa zat (Gram)  

e = massa ekuivalen atau (M/valensi)  

I = kuat arus, (Ampere)  

t = waktu, (Detik)  

Me = tetapan Faraday = 96.500 (Coulumb) 

 (Sumber : Monk, 2004) 

 Gas yang dihasilkan dari proses elektrolisis air adalah oxyhydrogen. Brown 

(1974) melakukan penelitian tentang proses elektrolisis air murni dimana elektrolisis 

tersebut menghasilkan gabungan gas hidrogen dan oksigen atau disebut juga dengan 

oxyhydrogen. kemudian gas yang dihasilkan dari elektrolisis tersebut dipatenkan dan 

dinamakan gas Brown. 
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Jumlah mol elektron dapat dihitung sebagaimana terlihat dalam persamaan 2.2 

     
     

     
       ( 2.2 ) 

Dimana :  I = kuat arus, (Ampere)  

t = waktu, (Detik)  

Me = tetapan Faraday = 96.500 (Coulumb) 

(Sumber : Monk, 2004) 

Proses elektrolisis air sederhana dapat dilihat pada gambar 2.1  

 

Gambar 2.1 Elektrolisis Air  

  (Sumber: Marlina, 2016) 

2.3  Elektrolit 

 Elektrolisis air tidak bisa mengubah 100% energi listrik yang dialirkan 

menjadi energi kimia pada hidrogen. Pada proses elektrolisis ini membutuhkan energi 

yang jauh lebih besar untuk mengaktifkan air agar dapat terionisasi. Jumlah energi 

listrik yang dialirkan tidak sebanding dengan jumlah hidrogen yang dihasilkan. 

Dengan menggunakan metode elektrolisis biasa hanya bisa menghasilkan sekitar 4% 
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produksi hidrogen dari jumlah energi yang dialirkan. Maka dari itu dalam proses 

elektrolisis membutuhkan larutan elektrolit untuk mempermudah pemutusan senyawa 

senyawa penyusun air.  

 Elektrolit merupakan suatu larutan yang bisa menghantarkan listrik, molekul 

molekul dari elektrolit ini akan terurai menjadi partikel-partikel bermuatan listrik 

positif dan negatif yang dibiasa disebut dengan ion (ion positif-ion negatif). Apabila 

larutan elektrolit dialiri dengan arus listrik, ion-ion dalam larutan akan bergerak 

menuju elektroda dengan muatan yang berlawanan, melalui cara ini arus listrik akan 

mengalir dan ion bertindak sebagai penghantar, sehingga dapat menghantarkan arus 

listrik (Arrhenius, 1984). KOH termasuk jenis senyawa elektrolit kuat, yang mana 

ketika dilarutkan dalam air (  O) terurai menjadi ion-ion sehingga memiliki daya 

hantar listrik yang baik dan ketika proses elektrolisis terjadi larutan KOH cederung 

lebih panas (Marlina, 2016). 

2.4  Air 

 Air merupakan substansi kimia dengan rumus kimia   O, satu molekul air 

tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. 

Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu 

pada tekanan 100 kPa (1 bar) dan temperatur 273,15 K (0 °C). air merupakan pelarut 

yang penting, yang memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya, 

seperti garam-garam, gula, asam, beberapa jenis gas dan banyak macam molekul 

organik. Ketetapan fisika serta sifat fisika dan kimia air dapat dilihat pada Tabel 2.1 

dan 2.2 



12 
 

Table 2.1 Ketetapan Fisika Air 

Parameter 0ºC 20ºC 50ºC 100ºC 

Massa Jenis (g/   ) 0.99987 0.99823 0.9981 0.9584 

Panas Jenis (kal/   ) 1.0074 0.9988 0.9985 1.0069 

Kalor Uap (kal/g) 597.3 586 569 539 

Knduktifitas Thermal 

(kal/       ºC) 

1.39 ×      1.40 ×      1.52 ×      1.63 x      

Tegangan Permukaan 

(dyne/cm) 

75.64 72.75 67.91 58.8 

Laju Viskositas (g/cm 

s) 

178.34 × 

     

100.9 ×      54.9 ×      28.4 x      

Tetapan Dielektrik 87.825 80.8 69.725 55.355 

(Sumber : Fitriani, dkk, 2009) 

 

Table 2.2  Sifat Fisika dan Kimia Air 

Sifat Fisika Sifat Kimia 

Bersifat polar karena adanya perbedaan  

muatan 

Tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. 

Sebagai pelarut yang baik karena 

Kepolarannya 

Dapat menyerap sejumlah kalor karena 

memiliki kalor jenis yang tinggi 

Bersifat netral (pH=7) dalam keadaan 

murni. 

Tekanan kritis sebesar 22,1 x 106 Pa. 

Keberadaan pasangan elektron bebas 

pada atom oksigen 

Kapasitas kalor sebesar 4,22 kJ/kg K. 

(Sumber : Fitriani, dkk, 2009) 

 

2.5  Larutan KOH 

 KOH merupakan rumus kimia dari Kalium Hidroksida. Banyak sekali nama 

lain dari Kalium Hidroksida, diantaranya : Kaustik Kalium, Potash Alkali, Potassia, 
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Kalium Hidrat. KOH atau Kalium Hidroksida merupakan senyawa basa kuat yang 

terbuat dari logam alkali kalium yang bernomor atom 19 pada tabel periodik. KOH 

juga termasuk jenis senyawa elektrolit kuat karena memiliki daya hantar  listrik yang 

baik (Marlina, 2016). Sifat fisika dan kimia KOH dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan 2.4 

Table 2.3 Sifat Fisika KOH 

Sifat Fisika Keterangan 

Rumus Molekul Koh 

Berat Molekul 56,10564 Gr/Mol 

Titik Lebur 360°C 

Titik Didih 1320°C 

Densitas 2,044 Gr/Cm 

Kristal -114,96 Kj/Kmol 

Kapasitas Panas °C 0,75 J/Kmol 

Bentuk Fisik Padat (Kristal) 

(sumber : marlina, Volume 17 No. 2 Desember 2016 (187-196)) 

 

Table 2.4 Sifat Kimia KOH 

Sifat Kimia Keterangan 

Golongan Basa kuat 

Reaktivitas Hidroskopis, menyerap Karbondioksida 

Sifat Senyawa Korosi 

(sumber : marlina, Volume 17 No. 2 Desember 2016 (187-196)) 

 

2.6  Elektroda  

Michael Faraday mengungkapkan bahwa elektroda merupakan konduktor 

yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non logam dari 

elektrolit. Elektroda adalah suatu sistem dua fase yang terdiri dari sebuah penghantar 

elektrolit (misalnya logam) dan sebuah penghantar ionik (larutan) (Rivai,1995). 
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 Elektroda positif (+) disebut anoda sedangkan elektroda negatif (-) adalah 

katoda (Svehla,1985). Reaksi kimia yang terjadi pada elektroda selama terjadinya 

konduksi listrik disebut elektrolisis dan alat yang digunakan untuk reaksi ini disebut 

sel elektrolisis. Sel elektrolisis memerlukan energi untuk memompa elektron (Brady, 

1999). 

2.6.1 Jenis Elektroda 

Jenis-jenis elektroda terbagi menjadi empat bagian diantaranya : 

a) Elektroda order pertama 

Pada elektroda ini ion analit berpartisipasi langsung dengan logamnya 

dalam suatu reaksi paruh yang dapat dibalik. Beberapa logam seperti Ag, Hg, 

Cu, dan Pb dapat bertindak sebagai elektroda indikator bila bersentuhan 

dengan ion mereka.  

    +                 Ag   

Pada reaksi sebelumnya, potensial sel berubah ubah menurut besarnya 

aktivitas ion perak (   ) 

b) Elektroda order kedua 

Ion-ion dalam larutan tidak bertukar elektron dengan elektroda logam 

secara langsung, melainkan konsentrasi ion logam yang bertukar elektron 

dengan permukaan logam. Elektroda ini bekerja sebagai elektroda refrensi 

tetapi memberikan respon ketika suatu elektroda indikator berubah nilai ax-

nya (misalkan KCl jenuh berarti x= Cl). 
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c) Elektroda Order Ketiga 

Elektroda jenis ini dipergunakan sebagai elektroda indicator dalam 

titrasi EDTA potensiometrik dari 29 ion logan. Elektrodanya sendiri berupa 

suatu tetesesan atau genangan kecil raksa dalam suatu cangkir pada ujung 

tabung-J dengan suatu kawat sirkuit luar. 

d) Elektroda Inert 

Elektroda Inert merupakan elektroda yang tidak masuk ke dalam 

reaksi. Contohnya adalah platina (Pt), emas (Aurum/Au), dan karbon (C). 

Elektroda ini bekerja baik sebagai elektroda indikator. 

2.7  Stainless Steel  

 Stainless steel atau disebut juga sebagai baja tahan karat adalah senyawa besi 

yang mengandung 10,5% kromium untuk mencegah proses pengkaratan logam. Besi 

tahan karat termasuk dalam baja paduan tiggi yang tahan terhadap korosi, suhu tiggi, 

suhu rendah, dan ketangguhan. Umumnya stainless steel atau baja tahan karat 

digunakan dalam pembuatan mesin jet, bejana tekan, peralatan rumah tangga, 

pesawat terbang. Secara umum stainless steel digolongkan menjadi lima golongan 

utama yaitu, Austenitic, Ferritic, Martensitic, Duplex dan Precipitation Hardening 

Stainless Steel (ATLAS STEELS, Stainless Steels Grade Datasheet 2013). Klasifikasi 

Stainless Steel dapat dilihat pada Tabel 2.5. 
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Table 2.5 Klasifikasi Stainless Steel 

Klasifikasi Komposisi Utama Sifat 

Mampu 

Keras 

Sifat 

Tahan 

Korosi 

Sifat 

Mampu 

Las 

Cr Ni C 

Baja Tahan 

Karat martensit 

(11-15) - ≤ 1,20 Mengeras 

Sendiri 

Kurang 

Baik 

Tidak 

Baik 

Baja Tahan 

Karat ferit 

(16-27) - ≤ 0,35 Baik Baik Kurang 

Baik 

Baja Tahan 

Karat austenite 

≤ 16 ≤ 7 ≤ 0,25 Baik Baik 

Sekali 

Baik 

Sekali 

(Sumber : Wiryosumarto, 2004) 

 

Pada penelitian ini menggunakan stainless steel tipe austenite sebagai 

elektroda, karena mengandung sedikitnya 16% Chrom dan 7% Nickel. Kandungan 

kromium tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya korosi. Variasi bentuk yang 

akan digunakan daam penelitian ini adalah lempeng, spiral, pipa silinder. Hal ini 

bertujuan unung mengetahui pengaruh bentuk elektroda dalam proses elektrolisis. 

Sifat fisika dan kimia stainless steel dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

Table 2.6 Sifat Fisika dan Kimia Stainless Steel 

Sifat Fisika Sifat Kimia 

konduktor yang baik (panas dan listrik) Tahan terhadap korosi. 

zat keras dan kuat Pada suhu yang sangat tinggi, stainless 

steel mampu mempertahankan kekuatan 

dan tahanan terhadap oksidasi 

memiliki kekuatan ulet tinggi  

(Sumber : Wiryosumarto, 2004) 

 

2.8  Gas Hidrogen  

 Hidrogen dengan bahasa latin hydrogenium merupakan unsur kimia ditabel 

periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, 
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hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan 

merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Dengan massa atom 1,00794 

amu, hidrogen adalah unsur teringan di dunia (Marlina, 2016). 

T. Von Hohenheim (dikenal juga sebagai Paracelsus, 1493–1541) adalah 

seorang ilmuan yang pertama sekali meneliti terkait gas hidrogen melalui 

pencampuran logam dengan asam kuat. Pada tahun 1766, seorang ilmuan Henry 

Cavendish mengenali gas hidrogen sebagai zat diskret dengan mengidentifikasikan 

gas tersebut dari reaksi logam-asam sebagai "udara yang mudah terbakar". Pada 

tahun 1781 Henry Cavendish lebih lanjut menemukan bahwa gas ini menghasilkan 

air ketika dibakar. Pada tahun 1783, Antoine Lavoisier memberikan unsur ini dengan 

nama hidrogen (dari Bahasa Yunani hydro yang artinya air dan genes yang artinya 

membentuk) ketika dia dan Laplace mengulang kembali penemuan Cavendish yang 

mengatakan pembakaran hidrogen menghasilkan air. 

Elektrolisis   O  adalah pemutusan unsur air (  O ) dengan mengalirkan arus 

listrik DC untuk penguraikan air. Karena atom dari air kehilangan elecktronnya 

sedangkan atom oksigen mendapatkan elektron. Dengan demikian atom-atom oksigen 

bermuatan negatif (   ) dan atom hidrogen menjadi positif (  ) Atom-atom 

Hidrogen ini bergabung menjadi gas    dalam bentuk gelembung-gelembung dan 

melalui katoda akan mengambang keatas (Marlina, 2016). Sifat Fisika Gas Hidrogen 

dapat dilihat pada Tabel 2.7. 
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Table 2.7 Sifat Fisika Gas Hidrogen 

Parameter Keterangan 

Titik Lebur -259,14ºC 

Titik Didih -252,87ºC 

Warna Tidak Berwarna 

Bau Tidak Berbau 

Densitas 0,08988 g/cm3 pada 293 K 

Kapasitas Panas 14,304 J/gºK 

(sumber : hovart, 1978) 

2.9  Gas Oksigen  

 Oksigen merupakan unsur kimia ditabel periodik yang memiliki simbol O 

dengan nomor atom 8. Oksigen juga merupakan unsur pada golongan kalkogen dan 

dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya (terutama menjadi 

oksida). Pada temperatur dan tekanan standar, oksigen sebenarnya hanya berupa gas 

yang tidak berwarna dan tidak berbau serta tidak berasa dengan rumus kimia   , 

dimana dua atom oksigen secara kimiawi berikatan dengan konfigurasi elektron 

triplet spin. 

 Carl Wilhelm Scheele merupakan ilmuan yang pertama sekali menemukan 

oksigen. Ia menghasilkan gas oksigen dengan mamanaskan raksa oksida dan berbagai 

nitrat sekitar tahun 1772. Scheele menyebut gas ini 'udara api' karena ia murupakan 

satu-satunya gas yang diketahui mendukung pembakaran. Disaat yang sama, 

pastor Britania, Joseph Priestley, melakukan percobaan yang memfokuskan cahaya 

matahari ke raksa oksida dalam tabung gelas pada tanggal 1 Augustus 1974. 

Percobaan ini menghasilkan gas yang ia namakan 'dephlogisticated air. Sifat Fisika 

Gas Oksigen dapat dilihat pada Tabel 2.8. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Carl_Wilhelm_Scheele
https://id.wikipedia.org/wiki/Britania
https://id.wikipedia.org/wiki/Joseph_Priestley
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raksa_oksida&action=edit&redlink=1
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Table 2.8 Sifat Fisika Gas Oksigen 

Parameter Keterangan 

Massa atom relative 15,9944 

Titik leleh  -183˚C 

Titik beku  -219˚C 

Kerapatan (g/cm
3
) 1,27 (g/cm

3
) 

Warna  Biru Langit 

Bau Tidak Berbau 

Energy ionisasi I  1316 (kJ/mol) 

Energy ionisasi II (kJ/mol) 3396 (kJ/mol) 

Potensial elektroda (V) +0,401 

(sumber : Monk, 2004) 

 

2.10 Menghitung Jumlah Gas yang Dihasilkan selama proses Elektrolisis 

2.10.1 Perhitungan Secara Teoritis 

Perhitungan jumlah gas hasil Elektrolisis secara teoritis dengan menggunakan 

persamaan yang menggunakan konstanta Faraday, dimana pengukuran arus yang 

dihasilkan dari reaktor menggunakan amperemeter sebagai pembacaan arus yang 

terpakai pada proses elektrolisis. 

Persamaan teoritis untuk menghitung gas dapat dilihat dalam Persamaan 2.3 

n   = 
   

   
         ( 2.3 ) 

Dimana :  

i  = Arus Listrik (A)  

t  = Waktu elektrolisis (s)  

F  = Konstanta Faraday (96500 

e  = Equivalence of     

(Sumber: EG&G, 2004) 
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2.10.2 Perhitungan Secara Eksperimen 

Perhitungan jumlah gas    yang di dapat dengan menggunakan hukum gas 

ideal dapat dilihat pada persamaan 2.4 dan 2.5 

PV = nRT        ( 2.4 ) 

Sehingga :  

 n = 
  

  
       ( 2.5 ) 

Dimana : 

P  = Tekanan Tabung Penampung Gas (atm)  

V  = Volume Gas Penampung (liter)  

n  = Mol gas     

R  = Konstanta Gas 0,082 L·atm·K-1·mol-1  

T  = Suhu (K)  

(sumber : Achmad, 1992) 

 

2.11  Menghitung Energi yang digunakan pada Proses Elektrolisis 

Pada proses elektrolisis air, jumlah energi yang digunakan dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan 2.6 dan 2.7 

Spesific Energy Consume =  
   

       
     ( 2.6 ) 

Q = i.t          ( 2.7 ) 
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Dimana :  

Q           = jumlah muatan listrik (C)    

  V           = tegangan (volt)     

 I            = kuat arus listrik (A)     

 t            = waktu (detik)     

  V          = volume gas (ml)   

(Sumber : Achmad, 1992) 

 


