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KATA PENGANTAR

Kami bersyukur ke hadirat Allah SWT karena dengan keizinan-Nya buku dengan judul Elektrokimia dan 
Aplikasinya telah dapat diterbitkan. Buku ini sangat penting karena selama ini tidak banyak buku yang 
menguraikan dasar-dasar elektrokimia dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini buku-

buku elektrokimia hanya merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris dan hanya memuat teori-teori serta jarang 
sekali ditunjukkan aplikasinya. Karena itu mata kuliah elektrokimia menjadi sangat sulit dan tidak menarik 
untuk dipelajari.  Buku ini hadir untuk mengatasi beberapa kelemahan tersebut. Buku ini diperuntukkan bagi 
kalangan industri, institusi penelitian, laboratorium dan mahasiswa yang berhubungan dengan mata Kuliah 
Elektrokimia antara lain Mahasiswa Jurusan Kimia, Analisis Kimia, Farmasi, Fisika, Geologi, Seni, Teknik Kimia, 
Teknik Pertambangan, Teknik Elektro dan Teknik Mesin. 

Buku ini terdiri dari beberapa bagian yaitu dasar-dasar elektrokimia, kemudian diikuti oleh bab-bab 
berikutnya yang memuat aplikasi elektrokimia seperti elektrodeposisi, aplikasi elektrokimia untuk degradasi 
limbah batik dan tekstil, analisis elektrokimia seperti voltametri siklik serta elektrosintesis. Voltametri siklik 
(cyclic voltammetry) merupakan bab yang sangat penting untuk melakukan analisis elektrokimia, karena 
voltametri siklik merupakan langkah untuk menentukan potensial yang akan digunakan dalam elektrolisis dan 
analisis. Buku ini menjelaskan prinsip dasar dan cara membaca voltametri siklik, cara menentukan voltametri 
siklik dan cara menentukan potensial. Prinsip dasar didapatkan dari berbagai sumber dan hasil-hasil penelitian 
yang telah diterbitkan dalam jurnal. Disarankan kepada pembaca untuk membekali beberapa pengetahuan 
kimia seperti Kimia Dasar, Kimia Fisika dan Kimia Organik, sehingga akan lebih cepat memahami isi buku ini. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orangtuaku, istri dan anak-anakku, serta saudara-saudaraku. Mudah-mudahan buku ini bisa 
bermanfaat.

2. Prof. Dr. Buchari dari ITB yang telah meluangkan waktu dengan teliti menelaah dan memberikan saran 
yang sangat bermanfaat untuk kesempurnaan buku ini

3. Teman-teman dosen di Jurusan Ilmu Kimia FMIPA UII dan seluruh mahasiswa Jurusan Kimia terimakasih 
atas semangatnya untuk mendorong terselesainya buku ini.

Kami mengharapkan masukan berupa kritik dan saran untuk kesempurnaan buku ini. Kami mengharapkan 
masukan berupa aplikasi hasil-hasil penelitian terbaru yang berbasis elektrokimia. Semoga buku ini bermanfaat 
bagi kita semua. Amin

Yogyakarta, April 2012

Penulis
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1.1 PENDAHULUAN

Elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan 
arus listrik. Elektrokimia dapat diaplikasikan dalam berbagai keperluan manusia, seperti keperluan sehari-
hari dalam skala rumah tangga dan industri-industri besar seperti industri yang memproduksi bahan-bahan 

kimia baik organik maupun anorganik, farmasi, polimer, otomotiv, perhiasan, pertambangan, pengolahan 
limbah dan bidang analisis. Pengunaan elektrokimia diantaranya adalah:

a. Sel galvani yaitu sel yang didasarkan pada reaksi kimia yang dapat menghasilkan arus listrik, seperti baterai, 
aki dan sel bahan bakar (fuel cell).

b. Sel elektrolisis, yaitu sel yang didasarkan pada reaksi kimia yang memerlukan arus listrik. Contoh 
penggunaan sel elektrolisis yaitu:
1. Elektrodeposisi adalah pengendapan logam dipermukaan elektroda. Teknik ini digunakan untuk 

pembuatan bahan nanoteknologi, elektroplating, pencegah korosi, perhiasan dan asesoris mobil.
2. Elektroanalisis adalah aplikasi elektrolisis untuk analisis, seperti: polarografi , voltametri, potensiometri, 

Linear Sweep Voltammetry (LSV), Cyclic Voltammetry (CV), Differential Pulse Voltammetry (DPV), 
Normal Pulse Voltammetry (NPV), Differential Normal Pulse Voltammetry (DNPV), Square Wave 
Voltammetry (SWV), Anodic stripping voltammetry  (ASV), Cathodic stripping voltammetry (CSV) dan 
Voltametri stripping adsorptif (AdSV).

3. Elektrosintesis adalah sintesis senyawa organik dan anorganik dengan cara elektrolisis. Teknik ini 
dapat mengatasi beberapa kelemahan sintesis dengan cara biasa. Beberapa senyawa organik dapat 
disintesis dengan cara elektrosintesis antara lain asam asetat, adiponitril, tetra alkil plumbum dan 
tetrafl uoro-p-xylen, sedangkan sintesis senyawa anorganik antara lain Ti, Al, Na, MnO2 dan Cl2.

4. Elektrodegradasi adalah penguraian limbah organik dan anorganik. Penguraian limbah dengan teknik 
ini lebih efi sien dan hemat energi. Hasil akhir dari penguraian limbah organik adalah air dan gas 
CO2, sedangkan limbah anorganik seperti logam-logam akan terendapkan di katoda. Logam yang 
sudah terendapkan di katoda, dapat dipisahkan dengan melarutkan logam tersebut dalam asam kuat, 
kemudian dipisahkan menjadi logam murni melalui pengendapan.

DASAR-DASAR ELEKTROKIMIA
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Peralatan elektrokimia minimal terdiri dari tiga komponen penting yaitu anoda, katoda dan elektrolit. 
Anoda adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi, elektroda adalah konduktor yang digunakan 
untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit (misal semikonduktor, elektro-
lit). Anoda berupa logam penghantar listrik, pada sel elektrokimia anoda akan terpolarisasi jika arus listrik 
mengalir ke dalamnya. Arus listrik mengalir berlawanan dengan arah pergerakan elektron. Pada sel galvani 
(baterai) maupun sel elektrolisis, anoda merupakan tempat berlangsung reaksi oksidasi. Katoda merupakan 
elektroda 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). 

Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ionnya. Zat yang jumlahnya 
lebih sedikit di dalam larutan disebut (zat) terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak 
daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solven. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan 
dinyatakan dalam konsentrasi larutan, sedangkan proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk 
larutan disebut pelarutan atau solvasi.  Larutan terdiri dari larutan non elektrolit dan larutan elektrolit. Larutan 
non elektrolit adalah larutan yang tidak menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan elektrolit adalah larutan 
yang dapat menghantarkan arus listrik dengan mudah. Ion-ion merupakan atom-atom bermuatan elektrik. 
Elektrolit dapat berupa senyawa garam, asam, atau amfoter. Beberapa gas tertentu dapat berfungsi sebagai 
elektrolit, hal ini terjadi pada kondisi tertentu misalnya pada suhu tinggi atau tekanan rendah. Elektrolit kuat 
identik dengan asam, basa, dan garam. Elektrolit merupakan senyawa yang berikatan ion dan kovalen polar. 
Sebagian besar senyawa yang berikatan ion merupakan elektrolit sebagai contoh adalah garam dapur atau 
NaCl. NaCl dapat menjadi elektrolit dalam bentuk larutan dalam sistem aqueous dan lelehan, sedangkan 
dalam bentuk padatan senyawa ion tidak dapat berfungsi sebagai elektrolit. 

Reaksi elektrokimia melibatkan perpindahan elektron-elektron bebas dari suatu logam kepada komponen 
di dalam larutan. Kesetimbangan reaksi elektrokimia sangat penting dalam sel galvani (sel yang menghasilkan 
arus listrik) dan sel elektrolisis (sel yang menggunakan/memerlukan arus listrik). Dalam bidang elektrokimia 
antara sel galvani dan sel elektrolisis terdapat perbedaan yang nyata. Perbedaannya yaitu berhubungan dengan 
reaksi spontan dan tidak spontan. Sel galvani secara umum terjadi reaksi spontan, sedangkan sel elektrolisis 
terjadi reaksi tidak spontan. Reaksi spontan artinya reaksi elektrokimia tidak menggunakan energi atau listrik 
dari luar, sedangkan reaksi tidak spontan yaitu reaksi yang memerlukan energi atau listrik. Beberapa parameter 
untuk mengetahui reaksi spontan atau tidak spontan adalah parameter ∆Go, K dan Eo

sel seperti ditunjukkan 
dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Hubungan antara ∆Go, K dan Eo
sel

∆Go K Eo
sel Keadaan reaksi Aplikasi

Negatif >1 Positif Spontan Sel Galvani, baterai, aki dan fuel sel
0 =1 0 Kesetimbangan -

Positif <1 Negatif Tidak spontan Elektroplating, elektrodeposisi elektrodegradasi, 
elektroanalisis, elektrosintesis, 

 

Nilai Eo
sel ditentukan dengan rumus

Eo
sel  =  Eo

reduksi - E
o

oksidasi                

Eo
reduksi adalah nilai potensial elektroda standar pada elektroda yang mengalami reduksi dan Eo

oksidasi adalah 
nilai potensial elektroda standar dari elektroda yang mengalami oksidasi. Elektroda yang memiliki potensial 


