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RINGKASAN 

Elektrolisis adalah suatu proses penguraian molekul air (H2O) menjadi hidrogen (H2) dan 

oksigen (O2) dengan energi pemicu reaksi berupa energi listrik. Proses ini dapat berlangsung 

ketika dua buah elektroda ditempatkan dalam air dan arus searah dilewatkan diantara dua 

elektroda tersebut. Hidrogen terbentuk pada katoda, sementara oksigen pada anoda. Dan untuk 

meningkatkan konduktifitas listrik dan produksi gas HHO (Brown’s Gas) yang dihasilkan dari 

proses elektrolisis, diperlukan penambahan katalis, pada penelitian ini katalis yang digunakan 

adalah NaHCO3 (Natrium Bikarbonat) dan KOH ( Kalium hidrosida)  dengan variasi prosentase 

katalis yang dilarutkan dalam air aquadest. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

eksperimental nyata (true experimental method), dengan cara ini akan di uji pengaruh prosentase 

katalis NaHCO3 (natrium bikarbonat) dan KOH (Kalium Hidrosida) terhadap produksi gas HHO 

(Brown’s gas). Sebagai  variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi katalis NaHCO3 

(natrium bikarbonat) dan KOH (Kalium Hidrosida), dengan variabel terkontrolnya adalah 

elektroda stainless steel tipe 316 L berbentuk pipa, volume air elektrolisis 1000 ml. Penelitian ini 

akan menghitung daya listrik yang digunakan untuk menghasilkan gas HHO (Brown’s gas), laju 

produksi/flowrate gas HHO dan energi yang dihasilkan dari proses elektrolisis gas HHO 

(Brown’s gas). 

Kata kunci: Brown’s gas (gas HHO), elektrolisis, larutan elektrolit, NaHCO3 (Natrium 

Bikarbonat), KOH(Kalium Hidrosida). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini kebutuhan energi semakin meningkat, dan ketergantungan 

terhadap energi fosil masih sangat besar, dan meningkatnya harga bahan bakar 

dunia mempengaruhi harga bahan bakar didalam negeri, tentunya mempengaruhi 

konsumsi bahan bakar dalam negeri. Di lain pihak, manusia dihadapkan pada 

situasi menipisnya cadangan sumber energi fosil dan meningkatnya kerusakan 

lingkungan akibat penggunaan energi fosil. Melihat kondisi tersebut maka saat ini 

sangat diperlukan penelitian yang intensif untuk mencari, mengoptimalkan dan 

menggunakan sumber energi alternatif/terbarukan. Hasil penelitian tersebut 

diharapkan mampu mengatasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 

penggunaan energi fosil. 

Saat ini cadangan bahan bakar fosil semakin hari semakin habis, dan juga 

menipisnya lapisan ozon yang berakibat global warming, tentunya hal ini 

mendorong untuk mencari energi terbarukan dan mempunyai sifat ramah 

lingkungan dibanding energi fosil, mudah diolah dan nantinya dapat mengganti 

peran energi fosil.  Salah satu bentuk energi terbarukan yang dewasa ini menjadi 

perhatian besar pada banyak negara, terutama di negara maju adalah Brown’gas. 

Brown’gas diproyeksikan oleh banyak negara akan menjadi bahan bakar masa 

depan yang lebih ramah lingkungan dan lebih effisien. 

Elektrolisis H2O adalah suatu proses penguraian molekul air (H2O) 

menjadi hidrogen (H2) dan oksigen (O 2) dengan energi pemicu reaksi berupa 

energi listrik. Proses ini dapat berlangsung ketika dua buah elektroda ditempatkan 

dalam air dan arus searah dilewatkan diantara dua elektroda tersebut. Hidrogen 

terbentuk pada katoda, sementara oksigen pada anoda. Efisiensi suatu proses 

kimia dapat ditingkatkan melalui penambahan katalisator, karena katalisator dapat 
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mempercepat laju reaksi kimia yang pada akhir reaksi didapat dalam keadaan 

semula (Widjajanti, 2005). 

Penelitian mengenai Brown’s Gas sudah banyak dilakukan. Peneliti akan 

melakukan penelitian dengan menggunakan variasi katalis NaHCO3 dan KOH 

yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda, untuk 

membandingkan pengaruh sifat katalis sebagai pereaksi elektrolisis. NaHCO3 

adalah senyawa netral termasuk kelompok garam dan telah digunakan sejak lama, 

sedangkan  KOH basa kuat yang terbuat dari logam alkali kalium yang keduanya 

mempunyai sifat berbeda untuk menghasilkan Brown’s Gas yang paling efektif. 

NaHCO3 adalah garam netral, sedangkan  KOH basa kuat yang terbuat dari logam 

alkali kalium yang keduanya sifat berlawanan yang mana asam sebagai zat yang 

mengionkan air menghasilkan ion H+ dan basa sebagai zat mengionkan dalam air 

menghasilkan ion OH-. Dengan demikian bisa dibandingkan produksi Brown’gas 

dengan katalis NaHCO3 dan katalis KOH. 

Penelitian ini diharapkan nanti bisa memperbaiki penelitian-penelitian 

terdahulu dan untuk mendapatkan efisiensi produksi Brown’gas lebih besar. 

Penggunaan NaHCO3 dan KOH pada proses elektrolisis adalah untuk 

mempercepat laju reaksi tersebut, untuk itu perlu diketahuinya prosentase katalis 

yang digunakan dan daya yang dibutuhkan pada proses tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah inti dari penelitian ini diantaranya : 

1. Bagaimana pengaruh prosentase katalis NaHCO3 (Natrium Bikarbonat) 

dan KOH (Kalium Hidrosida) terhadap laju pembentukan gas HHO 

(Brown’s Gas) pada proses elektrolisis? 

2. Berapa energi yang diperlukan dan efisiensi untuk pembentukan gas HHO 

(Brown’s Gas) pada proses elektrolisis? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan 
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Dari rumusan dan batasan yang telah dipaparkan diatas maka tujuan yang 

diinginkan adalah mengetahui perbedaan pengaruh prosentase katalis pada proses 

elektrolisis H2O untuk mempercepat reaksi produksi Brown’s gas. 

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1) Sebagai sumbangan pengetahuan energi alternatif yang murah dan mudah, 

disamping sebagai salah satu khazanah ilmu pengetahuan, penelitian ini 

bisa menjadi obyek penelitian tentang energi dimasa yang akan datang. 

2) Memberikan informasi seluas-luasnya tentang Brown’gas sebagai bahan 

bakar alternatif kepada masyarakat luas.  

3) Mendukung program pemerintah tentang pemanfaatan energi alternatif 

serta pengurangan emisi gas buang sehingga pemanasan global dapat 

dikurangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 
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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Marlina (2013) melakukan penelitian Produksi gas HHO (Brown’s gas) 

menggunakan Stainless Steel SS 316 L, dengan memakai NaHCO3 (Natrium 

Bikarbonat) prosentase 2.5; 5; 7.5; 10; 12.5 dan 15%. Dari hasil penelitiannya 

dengan semakin banyak kandungan NaHCO3 (Natrium Bikarbonat) maka air tersebut 

semakin besar dalam menghantarkan arus listrik. Karena NaHCO3 (Natrium 

Bikarbonat) yang larut dalam air akan terurai menjadi anion Na+ dan kation HCO3
-. 

Anion dan Kation tersebut akan menghantarkan listrik didalam air, jadi konsumsi 

daya terbesar pada prosentase NaHCO3 (Natrium Bikarbonat) 12,5 % dengan 

konsumsi daya listrik sebesar 280 Watt. Sedangkan pada laju produksi gas HHO 

(Brown’s gas) naik seiiring bertambahnya NaHCO3 (Natrium Bikarbonat), dan laju 

produksi gas HHO terbesar pada prosentase NaHCO3 (Natrium Bikarbonat) 12,5% 

sebesar 1183,33 ml/det. Hal ini terjadi karena pada variasi 12,5% larutan masih 

digolongkan encer, tetapi setelah prosentase dinaikan ke 15% di grafik terlihat laju 

produksi/flowrate gas HHO menurun hingga dititik 1093,33 ml/det. 

Anindita (2011) melakukan penelitian mengenai produksi gas oksigen melalui 

proses elektrolisis air laut dengan menggunakan grafit sebagai elektrodanya dan 

memvariasikan  jenis elektrolit yaitu menggunakan NaCl (0,5; 10 dan 35%) dan 

KOH (0,00982M, 0,157M dan 0,599M). Setelah dilakukan penelitian, didapatkan 

fakta bahwa gas yang dihasilkan dari elektrolisis larutan NaCl hingga salinitas 35% 

dan tegangan sebesar 13V adalah gas oksigen dan gas hidrogen. Seluruh penelitian 

ini menghasilkan gas oksigen dan gas hidrogen. Produksi gas oksigen semakin 

meningkat bila tegangan listrik ditingkatkan. Selain itu, dengan meningkatnya kadar 

elektrolit, peningkatan produksi gas oksigen juga semakin nyata. Larutan KOH lebih 

banyak menghasilkan gas oksigen dibandingkan larutan NaCl. Peneliti menyatakan 

bahwa  jenis elektrolit dan tegangan listrik berpengaruh terhadap produksi  gas 

oksigen. Pada penelitiannya produksi gas oksigen lebih kecil dari produksi gas 

hidrogen. 
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Abdel-Aal (2010) melakukan penelitian produksi hidrogen melalui proses 

elektrolisis air laut dengan prosentase NaCl 0,5 – 7,0% TDS. Penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh tingkat produksi hidrogen dan mengevaluasi pembentukan Cl2 

(klorin) dari hasil elektrolisis air laut. Variabel yang diamati dalam penelitian adalah 

salinitas, tegangan, arus, produksi hidrogen dan pembentukan Cl2 (klorin). Pada 

elektrolisis air laut arus yang dihasilkan rendah (kurang dari 1mA/cm2), sehingga 

akan berakibat pada peningkatan kadar Cl2 (klorin). Pada elektrolisis Cl2 (klorin) 

diproduksi berbentuk larutan, tetapi setelah fase cair atau mendekati saturasi Cl2 

(klorin) muncul dalam fase gas, sehingga arus dan kuantitas listrik yang digunakan 

akan mempengaruhi Cl2 (klorin) dalam fase gas.  

Suprastowo (2009) melakukan penelitian produksi hidrogen dengan 

menggunakan elektroda kawat stainless steel tipe 304 L dengan  variasi elektroda 

luar sebagai anoda dan elektroda dalam sebagai katoda. Katalis yang digunakan 

adalah NaHCO3 (natrium bikarbonat) sebanyak 1 gram, dengan air yang digunakan 

dalam proses elektrolisis adalah aquadest dengan volume 1000 ml. Hasil yang 

didapatkan dari penelitian ini bahwa generator HHO dengan variasi elektroda luar 

sebagai anoda memiliki efisiensi generator HHO terbesar yaitu 9,43%. 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Hidrogen dan Sifat Hidrogen 

Hidrogen merupakan unsur paling melimpah dialam semesta, dan nomor empat 

terbanyak dipermukaan bumi, setelah oksigen, silikon dan aluminium.  Tetapi gas 

hidrogen murni hampir tidak ada dipermukaan bumi, karena gas hidrogen bereaksi 

dengan unsur lain membentuk persenyawaan yang lebih stabil. Kelimpahan senyawa 

hidrogen dalam bentuk air dan bahan bakar fosil, relatif tak terbatas jumlahnya. 

Karena hidrogen murni hampir tidak ada, maka hidrogen tidak bisa disebut sebagai 

sumber energi, tetapi sebagai energy carier seperti halnya dengan listrik. Energy 

carier merupakan media yang praktis untuk menyimpan, mentransfer, maupun 

menggunakan energi. Sebagai energy carier, hidrogen harus mudah disimpan, mudah 

digunakan, dan mudah dikonversi menjadi berbagai bentuk energi. 
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2.2.2  Gas HHO (Brown’s Gas) 

Brown’s gas merupakan gas hasil dari proses pemecahan air murni (H
2
O) 

dengan proses elektrolisis. Gas yang dihasilkan dari proses elektrolisis air tersebut 

adalah gas hidrogen dan oksigen, dengan komposisi 2 hidrogen dan 1 oksigen (HHO) 

( Lowrie, 2005). Oleh karena itu Brown’s gas juga lebih dikenal dengan nama gas 

HHO, selain itu gas HHO juga dikenal dengan sebutan oxy-hydrogen. Proses 

pemecahan hidrogen bisa dilihat pada gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Pemecahan molekul air menjadi gas HHO (Brown’s gas) 

 

Gas HHO (Brown’s gas) yang dinamakan sesuai penemuanya, Yull Brown’s 

berkebangsaan Australia, adalah campuran gas Hidrogen-Hidrogen Oksigen yang 

dihasilkan dari sistem elektrolisa air dan NaHCO3 (natrium bikarbonat). Reaksi 

kimia yang terjadi dari hasil elektrolisis antara air dan NaHCO3 (natrium bikarbonat)  

adalah sebagai berikut: 

Katoda  : 2H2O(l) → 2H+
(aq) + 2OH-

(aq) 

Anoda  : NaHCO3(aq) → Na+ + HCO3-
(aq) 

Total reaksi : NaOH(aq) + H2CO3(aq) → NaHCO3 + H+ + OH- 

Hasil yang terbentuk dari reaksi NaHCO3 kemudian dielektrolisis sehingga 

menghasilkan gas hidrogen atau HHO (Hidrogen-Hidrogen Oksigen).  
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2.2.3 Prinsip Kerja Elektrolisis 

Elektrolisis adalah suatu proses untuk memisahkan senyawa kimia menjadi 

unsur-unsurnya atau memproduksi suatu molekul baru dengan memberi arus listrik ( 

Helmenstine, 2001). 

Elektrolisis air adalah penguraian molekul air (H2O) menjadi hidrogen (H2) dan 

oksigen (O2) dengan energi pemicu reaksi berupa energi listrik. Proses ini dapat 

berlangsung ketika dua buah elektroda ditempatkan dalam air dan arus searah 

dilewatkan diantara dua elektroda tersebut. Hidrogen terbentuk pada katoda, 

sementara oksigen pada anoda. Agar proses elektrolisis dapat terjadi dengan cepat 

maka air tersebut dicampur dengan elektrolit sebagai katalis. Selama ini elektrolisis 

dikenal sebagai produksi hidrogen dari air yang paling efektif dengan tingkat 

kemurnian tinggi, tapi terbatas untuk skala kecil. Reaksi yang terjadi adalah sebagai 

berikut : 

Anoda  : 2 OH-   ½ O2 + H2O + 2 e- 

Katoda  : 2H2O  + 2e-   H2  + 2OH- 

Total reaksi : H2O   H2  +  ½ O2 

Reaksi diatas adalah peristiwa penguraian senyawa air (H2O) menjadi oksigen 

(O2) dan hidrogen (H2) dengan menggunakan arus listrik yang melalui air tersebut. 

Pada katode, dua molekul air bereaksi dengan menangkap 2 elektron, tereduksi 

menjadi gas H2 dan ion hidroksida (OH-). Sementara itu pada anoda,  molekul air lain 

terurai menjadi gas oksigen (O2), melepas 2 ion OH- serta mengalirkan elektron ke 

katoda. Gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi ini membentuk gelembung pada 

elektroda dan dapat dikumpulkan. Prinsip ini kemudian dimanfaatkan untuk 

menghasilkan hidrogen dan hidrogen peroksida (H2O2) yang dapat digunakan 

sebagai bahan bakar kendaraan hidrogen. Proses elektrolisis air bisa dilihat pada 

gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Elektrolisis air 

 Sumber : Wikipedia (2012) 

2.2.4 Elektroda 

Elektroda merupakan salah satu komponen yang sangat penting pada proses 

elektrolisis air. Elektroda berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber 

tegangan ke air yang akan dielektrolisis. Pada elektrolisis yang menggunakan arus 

DC, elektroda terbagi menjadi dua kutub yaitu positif sebagai anoda dan negatif 

sebagai katoda. Material serta luasan katoda yang digunakan sangat berpengaruh 

terhadap gas HHO (Brown’s gas) yang dihasilkan dari proses elektrolisis air. 

Sehingga material elektroda harus dipilih dari material yang memiliki konduktifitas 

listrik dan ketahanan terhadap korosi yang baik. Walaupun titanium dan logam mulia 

seperti emas dan platina memiliki nilai konduktifitas dan ketahanan terhadap korosi 

yang tinggi namun keberadaannya di pasaran sangat terbatas sehingga harganya 

menjadi relatif sangat mahal. Oleh karena itu perlu dicari material lain yang 

mempunyai sifat konduktifitas dan ketahanan korosi yang baik namun harganya 

relatif lebih murah dan tersedia di pasaran. Stainless steel merupakan logam paduan 

yang memiliki konduktifitas dan ketahanan terhadap korosi yang relatif lebih baik di 

banding logam-logam paduan ataupun logam murni lainnya dan harganya juga relatif 

lebih terjangkau. Sehingga stainless steel menjadi pilihan yang tepat untuk 

digunakan sebagai elektroda pada proses elektrolisis. 
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2.2.5 Katalis 

Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu 

tertentu, tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu 

katalis berperan dalam reaksi tetapi bukan sebagai pereaksi. Katalis memungkinkan 

reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah 

akibat perubahan yang dipicunya terhadap pereaksi.  Katalis menyediakan suatu jalur 

pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah, katalis mengurangi energi yang 

dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi.  

2.2.6 NaHCO3 (Natrium Bikarbonat) 

Natrium merupakan logam yang paling banyak kegunaanya, diantara logam 

alkali lainnya, baik sebagai unsur maupun sebagai senyawanya. Senyawa logam 

alkali yang sejenis mempunyai kemiripan sifat, oleh karena senyawa natrium paling 

murah maka paling banyak digunakan. 

Natrium bikarbonat terbentuk sebagai hasil proses solvay, natrium bikarbonat 

adalah senyawa kimia dengan rumus NaHCO3, dalam penyebutannya kerap disingkat 

bicnat. Senyawa ini termasuk kelompok garam dan sudah digunakan sejak lama. 

Senyawa ini disebut juga baking soda, sodium bikarbonat, natrium bikarbonat atau 

hidrogen karbonat. Senyawa ini berbentuk kristal putih yang larut dalam air, yang 

banyak dipergunakan dalam industri makanan/biskuit (sebagai baking powder), 

pengolahan kulit, farmasi, tekstil, kosmetika, pembuatan pasta gigi, pembuatan 

permen (candy) dan industri pembuatan batik. 

Reaksi NaHCO3 (natrium bikarbonat) dengan H2O (air) pada proses elektrolisis 

adalah sebagai berikut: 

 Katoda  : 2H2O(l) → 2H+
(aq) + 2OH-

(aq) 

 Anoda  : NaHCO3(aq) → Na+ + HCO3-
(aq) 

 Total reaksi : NaOH(aq) + H2CO3(aq) → NaHCO3 + H+ + OH- 
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NaHCO3 (natrium bikarbonat) termasuk kelompok garam yang terbentuk dari 

asam kuat dan basa kuat dan mempunyai sifat larutan yang netral. Larutan NaHCO3 

(natrium bikarbonat) berasal dari basa kuat NaOH terionisasi sempurna membentuk 

kation dan anion Na+ dan OH-. Dan asamnya berasal dari asam kuat H2CO3 

terionisasi menjadi H+ dan HCO3
- .  

2.2.7 KOH (Kalium Hidroksida)  

Kalium hidroksida adalah basa kuat yang terbuat dari logam alkali kalium 

yang bernomor atom 19 pada tabel periodik. Berikut adalah beberapa cara 

yang berguna dalam pembuatan garam kalium kebanyakan. Ada beberapa cara 

yang dapat dilakukan sendiri walaupun tidak hanya dilihat dari sudut pandang 

komersial, salah satu kegunaan KOH yang amat penting adalah untuk baterai 

alkali yang menggunakan larutan KOH sebagai elektrolit. 

KOH apabila dilarutkan dengan H2O maka akan terjadi reaksi berikut: 

KOH(s) + H2O(l)→K+
(aq)+H2O(l)+ OH-

(aq) 

2.2.8  Kinerja Generator HHO 

Salah satu perameter penting dalam pengoprasian generator HHO adalah 

kinerja generator HHO. Kinerja generator HHO meliputi daya yang diperlukan untuk 

proses elektrolisis, laju produksi/flowrate gas HHO dan efisiensi generator HHO. 

Generator HHO disini adalah tempat terjadinya proses elektrolisis, dimana 

molekul air (H2O) akan terurai menjadi hidrogen (H2) dan oksigen (O2) dengan 

dialiri energi listrik. Proses ini berlangsung ketika dua buah elektroda ditempatkan 

dalam air dan arus searah dilewatkan diantara dua elektroda tersebut. Hidrogen 

terbentuk pada katoda, sementara oksigen pada anoda. Dimana generator dipasang 

elektroda yang terdiri dari 2 katoda dan dua anoda, yang diharapkan akan menambah 

kinerja dari generator tersebut. 
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Adapun parameter kinerja dari generator HHO tersebut adalah: 

1. Arus listrik yang dipakai dan daya yang dibutuhkan generator HHO (PHHO) 

2. Laju produksi flow rate gas HHO (V gas HHO) 

3. Efisiensi Generator HHO (η) 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1. Tujuan Penelitian  

Mengetahui berapa besar produksi gas HHO dari perbandingan variasi katalis 

KOH dan NaHCO3  yang dihasilkan. Adapun parameter kinerja dari generator 

HHO yang hendak diketahui adalah: 

1. Arus listrik yang dipakai dan daya yang dibutuhkan generator HHO (PHHO) 

2. Laju produksi flow rate gas HHO (V gas HHO) 

3. Efisiensi Generator HHO (η) 

 

3.2. Manfaat Penelitian 

 Sebagai sumbangan dalam memperluas wawasan pengetahuan kajian ilmu 

teknik mesin dan penerapannya, sehingga dapat dijadikam suatu rujukan untuk 

pengembangan penelitian energi alternatif pada masa yang akan datang. 

 Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber pemikiran untuk mencari 

solusi energi altenatif hidrogen. 

 Hasil penelitian ini dapat meningkatkan apresiasi mahasiswa dalam 

melakukan penelitian (research) yang berguna bagi dirinya, terutama untuk 

mengembangkan ilmu yang didapatkannya dari perkuliahan. 

 Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penilaian mahasiswa yang 

mengambil skripsi topik tentang Energi alternatif hidrogen. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 . Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental nyata (true 

experimental method). Jenis penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh 

dari suatu perlakuan atau desain baru terhadap proses. Pengaruh dari beberapa 

perlakuan yang berbeda terhadap suatu percobaan akan dibandingkan sehingga 

diperoleh suatu kejadian yang saling berhubungan. Dengan cara ini akan di uji 

pengaruh variasi prosentase katalis NaHCO3 (natrium bikarbonat) dan KOH 

(kalium hidrosida) terhadap produksi gas HHO (Brown’s gas).  

 

4.2 Instalasi Penelitian 

Instalasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini terlihat seperti skema pada 

gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Instalasi Penelitian 

 

 

4

.

3

.

1. Accu 4. Generator HHO/elektrolizer 

2. Volt Meter 5. Alat pengukur laju   produksi gas HHO 

3. Ampere meter 6. Kamera 
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Alat dan Bahan Penelitian 

1. Generator HHO/ Elektrolizer 

2. Elektroda 

3. Cairan Elektrolit.  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Timbangan Digital 

2.  Gelas Ukur 

3. Alat pengukur laju produksi gas HHO (Brown’s gas). 

4. Voltmeter  

5. Clamp AC/DC Amperemeter  

6.   Battery Accu 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. NaHCO3 (natrium bikarbonat) dan KOH (kalium hidrosida) 

2. Air aquadest 

 

4.4 Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2016 – Agustus 2016 adapun jadwal 

pelaksanaan sebagai berikut: 

  

No Kegiatan Bulan Ket 

I II III IV V VI  

1 Studi literatur        

2 Penyusunan proposal        

3 Persiapan pembuatan 

elektrolizer  

       

4 Perakitan alat        

5 Pengambilan data        

6 Pengolahan data        

7 Penyelesaian laporan        
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Studi Literatur & Hipotesa 

Pembuatan Alat 
1. Tabung Elektrolizer 
2. Alat ukur Flowrate 

 

Perakitan Alat 

Penentuan Variabel Penelitian 
1. Var. Bebas (% katalis) 
2. Var.Terikat, (P, Vgas HHO, η) 

 

4.5 Diagram Alur Penelitian  (Flow Chart) 
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Pelaksanaan Proses Elektrolisis 

 

Pengolahan & Analisis Data  

 

   Tidak 

Mulai 

Selesai 

Pembahasan 

Kesimpulan 

Ya 
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BAB V 

DATA DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Data Penelitian 

Pada bab ini dipaparkan hasil pengujian tentang pengaruh prosentase 

katalis NaHCO3 (natrium bikarbonat) dan KOH (Kalium Hidroksida)  terhadap 

unjuk kerja generator HHO. 

Tabel 5.1. Data hasil penelitian menggunakan KOH 

Konsentrasi 

Larutan 

Kuat Arus 

(Ampere) 

Tegangan 

(Volt) 

Flowrate 

(ml/s) 

0% 0.5 10 0.0333 

1% 22.667 9.15 5.1389 

2% 31.5 8.7 8.257 

3% 35 8.66 11.352 

4% 35 8.08 12.67 

 

Tabel 5.2. Data hasil penelitian menggunakan NaHCO3 

Konsentrasi 

Larutan 

Kuat Arus 

(Ampere) 

Tegangan 

(Volt) 

Flowrate 

(ml/s) 

0% 0.5 10 0.0333 

1% 35 8.33 7.5741 

2% 35 7.5 11.38 

3% 35 6.733 13.42 

4% 35 6.5 16.33 

 

Dari data diatas kemudian dilakukan pengolahan atau perhitungan untuk 

mendapatkan volume (ml), arus (A), temperatur (oC), daya (Watt), laju produksi 

/flowrate (ml/s) dan efisiensi (%). 
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5.2 Perhitungan Data 

5.2.1 Perhitungan dan Analisis Kinerja Generator HHO  

 Untuk perhitungan kinerja generator HHO sebagai contoh diambil dari 

data percobaan variasi prosentase katalis NaHCO3 (natrium bikarbonat) , berikut 

contoh data. 

 

5.2.1.1 Perhitungan Energi Listrik untuk Proses Elektrolisis  

Konsumsi daya generator HHO dihitung dengan persamaan 2.1.  

PHHO = V x I (watt) ........................................................................ 2.1  

Data-data yang diperoleh adalah:  

V  = 12 Volt  

 I  =  24 Ampere  

Maka :  

PHHO = 12 Volt x 24 Ampere 

= 288 Watt 

 

5.2.1.2 Perhitungan Laju Produksi/Flowrate  

Laju produksi/flowrate gas HHO (browns’s gas) dihitung dengan persamaan 2.2. 

Q = 





s

ml

t

V
………….……………………………………………2.2 

Dimana:  

  Q  = debit (ml/s) 

  V  = Volume gas HHO yang ditampung dalam gelas ukur (ml) 

  t  =  Waktu untuk menghasilkan gas HHO (s) 

Maka:  

Q = 
s 150

ml 1183,33
 

Q = 7,8889 ml/s  
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Keterangan: Debit gas HHO = V gas HHO 

 

5.2.1.3 Efisiensi Generator  

Efisiensi generator HHO () dihitung dengan persamaan 2.3. 

100%
P

ρV
HHO η

HHO

HHOHHOHHO 



LHV

 ..................................... 2.3 

Dimana:  

ρ
HHO  

= Massa jenis gas HHO [0,491167 gr/l]  

LHV = Low Heating Value, nilai kalor bawah gas HHO [13250 J/gr]  

Data-data yang diperoleh adalah:  

Flowrate  = 7,8889 ml/s = 0,0078889 l/s 

P
HHO  

= 288 J/s 

Maka: 

  =
sJ

grJlgrsl

/288

)/(13250)/(491167,0)/(0078889,0 
× 100% 

    = 17,82% 
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5.3 Pembahasan  

5.3.1 Analisa Performa Generator HHO 

5.3.1.1 Laju Produksi/Flowrate 

Gambar 5.1 adalah  hubungan prosentase massa katalis dengan laju gas (ml/s).  

 

Gambar 5.1 Hubungan laju aliran gas HHO dengan prosentase katalis. 

Secara umum terlihat bahwa laju produksi gas HHO (Brown’s gas) naik 

seiring bertambahnya prosentase katalis, hal ini terjadi karena dengan 

bertambahnya prosentase  katalis menyebabkan larutan elektrolit semakin banyak 

mengandung anion dan kation dari NaHCO3 katalis. Dengan semakin banyaknya 

anion dan kation yang terkandung dalam larutan elektrolit akan menyebabkan 

larutan elektrolit semakin besar menghantarkan arus listrik dan semakin banyak 

pula energi listrik yang dapat digunakan untuk melakukan reaksi elektrolisis ( 

Marayanti, 2008). Sehingga semakin banyak pula molekul air yang terelektrolisis 

dan gas HHO yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Prosentase Katalis 

yang terus ditingkatkan dalam larutan elektrolit akan menyebabkan larutan 

elektrolit semakin jenuh, sehingga anion dan kation dalam larutan elektrolit juga 

semakin sulit untuk bergerak didalam larutan ketika menghantarkan arus listrik, 

karena jarak antara partikel terlalu dekat. Sehingga daya hantarnya menjadi 

rendah dan reaksi elektrolisis yang terjadi tidak akan optimal, dan peningkatan 

laju produksi gas HHO mengalami penurunan. 

Larutan KOH (Kalium Hidrosida) lebih mendominasi kenaikannya 

dibanding dengan Larutan NaHCO3 (Natrium Bikarbonat) karena  ion yang 
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dihasilkan banyak, maka zat tersebut terionisasi sempurna sehingga 

menghasilkan gelembung Brown’s gas yang terbanyak di dapat pada  KOH 4% 

Brown’s gas yang dihasilkan 16,33 ml/s sedangkan pada NaHCO3 12,675 ml/s  

karena  Larutan KOH tergolong larutan elektrolit Kuat baik sebagai penghantar 

listrik.  

 

5.3.1.2 Konsumsi Daya 

Gambar 5.2 adalah hubungan prosentase masa katalis dengan konsumsi energi. 

 

 

Gambar 5.2 Hubungan Konsumsi daya dengan prosentase katalis 

Larutan elektrolit adalah suatu senyawa yang bila dilarutkan dalam pelarut 

akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, menurut 

Michael Faraday elektrolit merupakan suatu zat yang dapat menghantarkan listrik 

jika berada dalam bentuk larutan (Chem, 2010). Larutan elektrolit dalam air 

terdisosiasi kedalam partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang 

disebut ion (ion positif dan ion negatif). Jumlah muatan ion positif akan sama 

dengan jumlah muatan ion negatif, sehingga muatan ion dalam larutan netral. 

Ion-ion inilah yang bertugas menghantarkan arus listrik. Dengan semakin 

banyaknya kandungan katalis dalam air, maka kemampuan air dalam 

menghantarkan arus listrik semakin besar (Margaret, 2012). Katalis yang terlarut 

dalam air akan terurai menjadi anion Na+ dan kation HCO3
-. Anion dan kation 
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tersebut akan menghantarkan arus listrik didalam air. Sehingga semakin banyak 

katalis yang terlarut dalam air akan semakin besar pula arus listrik yang dapat 

dihantarkan oleh larutan elektrolit tersebut. Dengan penambahan katalis pada 

proses elektrolisis akan menurunkan energi yang dibutuhkan, sehingga laju reaksi 

pemecahan molekul air menjadi lebih cepat. Dengan kata lain penambahan 

katalis memberikan jalan baru bagi reaksi yang memiliki energi aktivasi yang 

lebih rendah, sehingga lebih banyak molekul yang bertumbukan pada suhu 

normal dan laju reaksi semakin cepat. Ketika terdapat beda potensial dalam 

rangkaian yang melalui larutan elektrolit, maka energi listrik akan digunakan 

untuk terjadinya reaksi elektrolisis air. Tetapi kenaikan energi listrik yang 

digunakan tidak naik secara linier terhadap kenaikan kandungan elektrolit  dalam 

air, karena semakin banyak kandungan katalis dalam air akan membuat larutan 

elektrolit semakin jenuh/larutan semakin pekat, sehingga gerakan anion dan 

kation jadi terbatas. Pada larutan pekat, pergerakan ion lebih sulit sehingga daya 

hantarnya menjadi lebih rendah (Hamdani, 2010). Oleh karena itu kenaikan 

grafik konsumsi daya terhadap kenaikan kandungan katalis semakin melandai. 

Pada gambar grafik menunjukan bahwa larutan KOH pada titik 1% 

membutuhkan energi lebih banyak yaitu 291,55 Watt, setelah itu menurunkan 

sampai titik 4%. Berbeda dengan NaHCO3 bahwa energi yang dibutuhkan naik 

kemudian pada titik 4 menurun. Fenomena ini membuktikan bahwa dengan 

bertambahnya jumlah katalis kenaikan energi listrik tidak terus-menerus karena 

kandungan katalis dalam air akan mengakibatkan larutan elektrolit semakin pekat 

sehingga pergerakan ion lebih sulit untuk menghantarkan energi listrik.[6]. 

Diketahui bahwa dengan bertambahnya KOH konsumsi daya semakin menurun 

karena fungsi dari katalis sendiri pada proses elektrolisis adalah sebagai pemicu 

mempercepat proses laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai 

pada reaksi kimia tersebut. Katalis KOH berfungsi mempermudah proses 

penguraian H2O menjadi H2 dan O2 karena kation dan anion mampu 

mempengaruhi kestabilan io-ion lebih mudah dielektrolisis karena terjadi 
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penurunan energi, katalis tersebut tidak mengalami perubahan (terpakai) pada 

proses elektrolisis. 

5.3.1.1 Efisiensi Generator 

Gambar 5.3 adalah hubungan prosentase masa katalis dengan efisiensi generator. 

 

Gambar 5.3 Hubungan Efisiensi generator  dengan prosentase katalis 

     Pada Efisiensi generator dengan menggunakan katalis KOH (Kalium 

Hidrosida) lebih besar dibandingkan NaHCO3 (Natrium Bikarbonat) pada 

prosentase 4% KOH didapat 0,046006% sedangkan pada NaHCO3 menghasilkan 

0,029139%. KOH dapat mengasilkan efisiensi yang besar karena sifat cairan 

elektroilitnya baik sebagai penghantar listrik dan juga dapat menghemat nergy 

listrik yang digunakan sebagai proses elektrolisis. Pada sel elektrolisis zat-zat 

dapat terurai sehingga terjadi perubahan massa[7]. Terurainya zat tersebut 

disebabkan oleh energi listrik yang diangkut oleh ion-ion yang bergerak di dalam 

larutan elektrolit dan karena adanya daya gerak listrik di dalam sel tersebut. Daya 

gerak listrik ini merupakan perbedaan potensial standar katoda dan anoda yang di 

sebabkan oleh perbedaan konsentrasi larutan elektrolitnya yang berbeda yang 

dinamakan sel konsentrasi (Ahmad,1992).  Pada grafik diatas menunjukan bahwa 

kenaikan efisiensi generator naik sebanding dengan prosentase kenaikan katalis, 

kenaikan efisiensi generator. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian produksi Brown’s gas dengan menggunakan 

katalis KOH (Kalium Hidrosida) dan NaHCO3 (Natrium Bikarbonat) sebagai 

pemicu mempercepat proses elektrolisis H2 dan O2 dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Laju aliran Brown’s gas dengan menggunakan katalis KOH lebih 

besar dari pada NaHCO3 dari setiap masing- masing prosentase 

katalis (%). Pada KOH 4%  dihasilkan HHO 16,33 ml/s sedangkan 

pada NaHCO3  12,675 ml/s. 

2. Sedangkan energi yang dibutuhkan pada elektrolisis ini dengan 

menggunakan KOH lebih sedikit dari pada NaHCO3, seiring dengan 

bertambah katalis energi yang dibutuhkan semakin menurun karena 

KOH termasuk larutan elektrolit kuat yang baik menghantarkan 

listrik. Pada Prosentase KOH 4% energi yang digunakan 231,1 Watt 

sedangkan pada NaHCO3  didapat 283,08 Watt. 

3. Pada efisiensi generator yang dihasilkan katalis KOH lebih tinggi, 

pada prosentase 4% KOH didapat 0,046006% sedangkan pada 

NaHCO3 menghasilkan 0,029139%. 

5.2. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat 

direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Produksi HHO (Brown’s gas) ini perlu dikembangkan lebih lanjut mengingat 

manfaat yang diperoleh, namun dalam penelitian dan pengembangannya perlu 

memperhatikan design elektrolizer/generator HHO (Brown’s gas). 

2. Perlu ada penelitian lanjutan dari Produksi HHO (Brown’s gas) yaitu : 
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a. Tentang pengaruh bahan elektroda dan luasan elektroda terhadap produksi 

HHO (Brown’s gas).  

b. Variasi katalis dan larutan elektrolit. 

c. Waktu pengujian yang lebih lama. 
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ABSTRACT 

 

The need of energy is increasing continuously and the reliance of fossil fuels is very 

great, looking at condition te be sure is needed a certain research which focuses to 

find the altenative. By conduction in hopefully the solution will be found. By 

separation of H2O (Water) to be Hydrogen (H2) dan Oxygen (O2) using electrolysis 

chemical reation, this research uses KOH and NaHCO3 catalist with the percentage of 

each 0; 1; 2; 3; 4 % as a trigger to compare each other in order to accelerate the H2O 

electrolysis process. It also uses SS 306 L electrode with tho chathode and anode 

number which are Wet cel. Overdel, the result in every research the percentage of 

KOH solution has high value because it is a good conductor and the biggets Brown’g 

gas which is produted is 16,33 ml/s with 231 Watt electric consumtion while if uses 

NaHCO3 the  Brown’g gas 12,675 ml/s with 283,08 Watt electric consumtion. 

Keywords: Electrolysis, H2O, KOH, NaHCO3, Brown’s gas  

 

1. PENDAHULUAN

Sekarang ini kebutuhan energi semakin meningkat, dan ketergantungan 

terhadap energi fosil masih begitu besar dan meningkat padahal energi dari bahan 

fosil berdampak buruk bagi lingkungan karena menghasilkan CO2, CO, NOX dan 

kandungan logam berat dalam bahan bakar seperti timbal dan lain-lain, karenanya 

perlu mencari alternatif sumber energi baru yang mampu menggantikan sumber 

energi fosil. Oleh karena itu sangat diperlukan penelitian yang intensif untuk mencari, 

mengoptimalkan dan menggunakan sumber energi alternatif/terbarukan. Hasil 

penelitian tersebut diharapkan mampu mengatasi beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan penggunaan energi fosil. Sehingga dibutuhkan sebuah terobosan 
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untuk mendapatkan sumber energi terbarukan yang dapat mengambil peran sebagai 

sumber energi yang dapat digunakan oleh masyarakat luas[1]. 

2.  TINJAUAN PUSTAKA 

Brown’s gas merupakan gas hasil dari proses pemecahan air murni (H
2
O) 

dengan proses elektrolisis atau sering disebut gas HHO. Gas yang dihasilkan dari 

proses elektrolisis air tersebut adalah gas hidrogen dan oksigen, dengan komposisi 2 

hidrogen dan 1 oksigen (HHO)[2]. 

 Gas hidrogen merupakan gas paling ringan, sangat mudah terbakar dan dapat 

menghasilkan sejumlah energi. Gas hidrogen dapat dibuat dengan berbagai cara, 

antara lain dengan cara elektrolisis air[3]. Elektrolisis merupakan perubahan kimia 

atau reaksi dekomposisi dalam suatu elektrolit oleh arus listrik. Elektrolit larut dalam 

pelarut polar dengan terdisosiasi menjadi ion-ion positif ( kation-kation) dan ion-ion 

negatif (anion-anion). Ion negatif disebut anion karena melalui larutan tertarik ke 

muatan positif pada anoda, sedangkan ion posiif disebut katoda karena melalui 

larutan akan bergerak menuju muatan negatif pada katoda. 

Elektrolisis H2O adalah pemecahan unsur air (H2O) dengan mengalirkan arus 

listrik DC untuk penguraikan air menjadi gas HHO (Brown’s gas) karena atom dari 

air kehilangan elecktronnya sedangkan atom oksigen mendapatkan elektron. Dengan 

demikian atom-atom oksigen bermuatan negatif (O-) dan atom hidrogen menjadi 

positif (H+). Atom-atom HIdrogen ini bergabung menjadi gas H2 dalam bentuk 

gelembung-gelembung dan melalui katoda akan mengambang keatas. Hal tersebut 

juga terjadi pada ion O yang kemudian berkumpul menjadi gas O2 
[4].  Reaksi yang 

terjadi pada proses sebagai berikut: 

Anoda : 2 OH- 


1

2
 O2 + H2O + 2 e- 

Katoda  : 2H2O + 2e-  H2+
 + 2OH- 
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dan reaksi total: H2O  H2 + 
1

2
O2 

 

Gambar 1.  Skema elektrolisis 

         Untuk memudahkan reaksi molekul H2O dibutuhkan katalis agar reaksi tersebut 

semakin cepat. Katalis adalah suatu zat yang mengubah laju reaksi kimia namun zat 

tersebut tidak berubah diakhir reaksi, berdasarkan definisi ini maka katalis dapat 

mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Katalis NaOH dengan elektrolisis 

menggunakan penyekat polivinil asetal komersial menghasilkan kadar natrium yang 

lebih banyak di bandingkan dengan elektrolisis menggunakan merkuri.[5]. Penelitian 

ini membandingkan dua jenis katalis yaitu KOH dan NaHCO3 yang mempunyai 

karakteristik yang berbeda. KOH adalah basa kuat yang terbuat dari logam alkali 

kalium yang bernomor atom 19 pada tabel periodik, kegunaannya yang amat penting 

adalah untuk bateri alkali   yang menggunakan larutan sebagai elektrolit. Sedangkan 

NaHCO3 adalah kelompok garam dan bersifat alkoloid, atau juga disebut Natrium 

bikarbonat. Ketika katalis bereaksi dengan air maka senyawa tersebut berubah: 

 Untuk KOH dengan air (Elektrolit Basa) 

KOH(s) + H2O(l)→ K+ 
(aq)  + H2O (l) + OH-

(aq) 

 Untuk NaHCO3dengan air (elektrolit netral) 

http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bateri_alkali&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/wiki/Elektrolit
http://id.wikipedia.org/wiki/Garam_%28kimia%29
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NaHCO3(s)+ H2O(l)→ Na+ 
(aq)  + H2O (l) + HCO3

-
 (aq) 

Elektroda adalah konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian 

atau media non logam dari sebuah sirkuit[6]. Elektroda berfungsi sebagai pengantar 

arus listrik dari sumber tegangan ke air yang akan dielektrolisis. Pada Elektrolisis 

yang menggunakan arus DC, kutub positif sebagai anoda dan negatif sebagai katoda. 

Parameter-parameter yang digunakan dalam elektrolisis H2O antara lain sebagai 

berikut:  

a. Hasil Utama dari proses elektrolisis H2O adalah brown’s gas (laju aliran gas 

HHO) yang dihasilkan tabung elektrolizer maka secara aktual harus mengetahui 

volume Gas HHO (Brown’s Gas) dengan persamaan (1). 

.........................(1) 

Dimana: 

VHHO  = Laju gas HHO (ml/s) 

VgasHHO = Volume gas HHO (ml) 

s  = Waktu diperlukan  menghasilkan HHO (s) 

 

b. Daya yang di serap dalam proses elektrolisa air dapat diketahui dengan 

mengalikan tegangan dan kuat arus yang masuk pada proses elektrolisis : 

P = V . I …………………………………..................(2) 

Dimana : 

P = Daya generator gas HHO (watt) 

V = Beda potensial/Voltase (Volt) 

I = kuat Arus  (Ampere) 
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c. Efisiensi Generator HHO adalah merupakan hasil perbandingan dari energi yang 

digunakan,dan kegunaannya ialah untuk mengetahuinya dengan persamaan 

berikut: 

100%..........(3)HHO HHO HHO

HHO

V LHV

P




 
   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh dari  KOH 

(Kalium Hidrosida) dan NaHCO3 (Natrium Bikarbonst) sebagai pemicu mempercepat 

laju reaksi kimia elektrolisis H2O menjadi brown’s gas.  

3. METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini menggunakan eksperimen nyata, yang mana 

dengan menvariasikan katalisator KOH dan NaHCO3 dengan prosentase masing-

masing 0;1;2;3;4% untuk membandingkan sebagai unsur pemicu mempercepat 

elektrolisis H2O. Pada pengujian ini menggunkan elektroda SS 316 L berbentuk pipa 

Wet Cell. 

Variabel terkontrol adalah tegangan listrik searah 12 V, dengan volume air 

elektrolisis 500 ml. Sedangkan variabel yang diamati adalah laju gas HHO yang 

diproduksi (ml/s), energi yang dikonsumsi untuk memproduksi Brown’s gas , 

efisiensi generator. 

 

 

 

 

Gambar 2.  Instalasi penelitian 
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Keterangan:  

1. Battery charger   

2. Voltmeter     

3. Amperemeter 

4. Elektrolizer 

5. Flowmeter 

6. Kamera 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Gambar 3. adalah  hubungan prosentase massa katalis dengan laju gas (ml/s). 

 

 

Gambar 3.  Hubungan laju aliran gas HHO dengan prosentase katalis. 

 

Secara umum grafik diatas menunjukan semakin bertambahnya katalis produksi 

gas semakin meningkat terlihat dari  setiap titik prosentase. Hal ini dikarenakan 

bertambah nya katalis dapat meningkatkan kation dan anion dalam larutan elektrolit, 

larutan semakin baik menghantarkan listrik, energi listrik yang dibutuhkan juga 

semakin meningkat sehingga laju aliran gas naik[6]. Larutan KOH (Kalium Hidrosida) 

lebih mendominasi kenaikannya dibanding dengan Larutan NaHCO3 (Natrium 

Bikarbonat) karena  ion yang dihasilkan banyak, maka zat tersebut terionisasi 
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sempurna sehingga menghasilkan gelembung Brown’s gas yang terbanyak di dapat 

pada  KOH 4% Brown’s gas yang dihasilkan 16,33 ml/s sedangkan pada NaHCO3 

12,675 ml/s  karena  Larutan KOH tergolong larutan elektrolit Kuat baik sebagai 

penghantar listrik.  

Gambar 4. adalah hubungan prosentase masa katalis dengan konsumsi energi. 

 

 

Gambar 4. Hubungan Konsumsi daya dengan prosentase katalis 

Pada gambar grafik menunjukan bahwa larutan KOH pada titik 1% 

membutuhkan energi lebih banyak yaitu 291,55 Watt, setelah itu menurunkan 

sampai titik 4%. Berbeda dengan NaHCO3 bahwa energi yang dibutuhkan naik 

kemudian pada titik 4 menurun. Fenomena ini membuktikan bahwa dengan 

bertambahnya jumlah katalis kenaikan energi listrik tidak terus-menerus karena 

kandungan katalis dalam air akan mengakibatkan larutan elektrolit semakin pekat 

sehingga pergerakan ion lebih sulit untuk menghantarkan energi listrik.[6]. Diketahui 

bahwa dengan bertambahnya KOH konsumsi daya semakin menurun karena fungsi 

dari katalis sendiri pada proses elektrolisis adalah sebagai pemicu mempercepat 

proses laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai pada reaksi kimia 

tersebut. Katalis KOH berfungsi mempermudah proses penguraian H2O menjadi H2 

dan O2 karena kation dan anion mampu mempengaruhi kestabilan io-ion lebih 
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mudah dielektrolisis karena terjadi penurunan energi, katalis tersebut tidak 

mengalami perubahan (terpakai) pada proses elektrolisis[1]. 

Gambar 5. adalah hubungan prosentase masa katalis dengan efisiensi 

generator. 

 

Gambar 5.  Hubungan Efisiensi generator  dengan prosentase katalis 

     Pada Efisiensi generator dengan menggunakan katalis KOH (Kalium 

Hidrosida) lebih besar dibandingkan NaHCO3 (Natrium Bikarbonat) pada prosentase 

4% KOH didapat 0,046006% sedangkan pada NaHCO3 menghasilkan 0,029139%. 

KOH dapat mengasilkan efisiensi yang besar karena sifat cairan elektroilitnya baik 

sebagai penghantar listrik dan juga dapat menghemat energi listrik yang digunakan 

sebagai proses elektrolisis. Pada sel elektrolisis zat-zat dapat terurai sehingga terjadi 

perubahan massa[7]. Terurainya zat tersebut disebabkan oleh energi listrik yang 

diangkut oleh ion-ion yang bergerak di dalam larutan elektrolit dan karena adanya 

daya gerak listrik di dalam sel tersebut. Daya gerak listrik ini merupakan perbedaan 

potensial standar katoda dan anoda yang di sebabkan oleh perbedaan konsentrasi 

larutan elektrolitnya yang berbeda yang dinamakan sel konsentrasi[8].  

   Pada grafik diatas menunjukan bahwa kenaikan efisiensi generator naik 

sebanding dengan prosentase kenaikan katalis, kenaikan efisiensi generator. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 KOH mempuyai nilai yang lebih besar sebagai katalis untuk mempercepat 

proses elektrolisis H2O  yaitu pada prosentase 4 % laju gas yang dihasilkan 16,33 

ml/s sedangkan pada NaHCO3 menghasilkan 12,675 ml/s,  dikarenakan KOH 

termasuk jenis senyawa elektrolit kuat, yang mana ketika dilarutkan dalam air 

(H2O) terurai menjadi ion-ion sehingga memiliki daya hantar listrik yang baik dan 

ketika proses elektrolisis terjadi larutan KOH cederung lebih panas. 

      Beberapa saran yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya penelitian yang sama 

dengan menggunakan beberapa elektroda, larutan elektrolit yang berbeda dan jarak 

elektroda yang bervariasi. 
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