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15 ELEKTROKIMIA 
 

 

 

 

15.1. Potensial Elektroda, E 

15.2. Potensial Elektroda Standar, E° 

15.3. Kerja Listrik, ∆G°, dan Perubahan Spontan 

15.4. Eºsel sebagai Fungsi Konsentrasi 

15.5. Baterei: Menghasilkan Listrik melalui Reaksi Kimia 

15.6. Korosi: Sel Volta yang tidak diinginkan 

15.7. Elektrolisis: Perubahan Kimia yang tidak Spontan 
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Ketika kendaraan bermotor dikembangkan pada akhir abad kesembilan belas, para ilmuwan 

dan ahli teknik menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan dari pembakaran internal suatu 

mesin untuk merubah panas menjadi kerja mekanik, dibatasi oleh Hukum Termodinamika II. 

Efisiensi perubahan dari energi panas menjadi energi mekanik tidak dapat mencapai 100%, 

karena panas yang dihasilkan banyak dipindahkan ke udara sekitarnya. Selain polusi dalam 

bentuk panas, bahan bakar minyak juga memicu polusi udara dari hasil pembakaran bahan 

bakar tersebut. 

   di sini dibatasi 
Hukum 

Termodinamika II 

 

     

energi kimia  energi panas  energi mekanik 

 

Para ilmuwan dan ahli teknik juga menyadari bahwa keterbatasan khusus karena Hukum 

Termodinamika II ini dapat dihindari apabila energi kimia dirubah langsung menjadi energi 

listrik, karena perubahan dari energi listrik ke energi mekanik dapat mencapai hampir 100%. 

Selain itu, dapat dikatakan bahwa teknik ini hampir tidak menimbulkan polusi seperti pada 

pembakaran bahan bakar minyak.  

   ~ 100%  
energi kimia  energi listrik  energi mekanik 

 

Dari sudut pandang penggunaan energi, tenaga listrik untuk kendaraan bermotor merupakan 

bahan bakar yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan bahan bakar minyak yang biasa 

digunakan. Sayangnya peralatan untuk merubah energi kimia menjadi energi listrik tidak 

beroperasi semudah seperti teorinya. Selain hal ini, ketersediaan bahan bakar mutu tinggi 

dengan harga yang murah, membuat energi listrik untuk kendaraan bermotor kurang diminati. 

Meskipun demikian, dengan adanya isu berkurangnya pasokan energi dalam jangka panjang 

dan isu pencemaran lingkungan, kendaraan bermotor energi listrik mulai diminati kembali. 

Pada bab ini akan dipelajari bagaimana reaksi kimia digunakan untuk menghasilkan listrik dan 

sebaliknya bagaimana listrik digunakan untuk menghasilkan reaksi kimia. Aplikasi praktis dari 

elektrokimia banyak sekali, mulai dari baterei dan sel bahan bakar sebagai sumber tenaga 

listrik, sampai ke pembuatan zat kimia penting, pemurnian logam, dan metoda pengontrolan 

korosi. Karena listrik melibatkan aliran elektron, mempelajari hubungan antara reaksi kimia 

dan listrik, akan membuka wawasan yang lebih jauh tentang reaksi dimana elektron 

dipindahkan, yaitu reaksi reduksi oksidasi (redoks). 
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15-1 Potensial Elektroda, E 
 
Telah diketahui bahwa energi kimia dapat dirubah menjadi energi listrik, dimana energi listrik 

ini dapat disimpan dan baru dipergunakan kalau diperlukan. Selain itu efisiensi perubahan dari 

energi listrik menjadi energi mekanik dapat mencapai hampir 100%. Pertanyaannya sekarang 

adalah bagaimana cara menghasilkan energi listrik dari energi kimia. Pertama harus dimengerti 

terlebih dahulu arus listrik itu apa. Arus listrik adalah elektron yang mengalir, jadi apabila 

dapat dibuat aliran elektron maka akan dihasilkan arus listrik. Untuk dapat menghasilkan 

elektron diperlukan sumber elektron, dan sumber elektron yang potensial adalah logam. Pada 

bab tentang tabel berkala telah dijelaskan bahwa logam yang sangat reaktif dalam melepas 

elektron adalah logam-logam yang terletak di golongan 1A (logam alkali) dan golongan 2A 

(logam alkali tanah). Apakah dengan memiliki logam sebagai sumber elektron pasti akan 

dihasilkan arus listrik, jawabannya tidak, untuk menghasilkan arus listrik elektron ini harus 

mengalir. Maka hal kedua yang harus dimengerti adalah bagaimana membuat aliran elektron. 

Secara garis besar, supaya elektron dapat mengalir, maka harus ada penghasil elektron dan 

penerima elektron. Biasanya penghasil elektron adalah logam, sedangkan penerima elektron 

adalah ion bermuatan positif dalam bentuk ion positif dalam larutan. Pertanyaan berikutnya 

adalah apakah dengan memiliki logam sebagai sumber elektron dan ion positif dalam larutan 

sebagai penerima elektron pasti akan dihasilkan arus listrik, jawabannya adalah belum tentu. 

Karena ada persyaratan supaya elektron dapat mengalir, hal ini dijelaskan melalui ilustrasi 

Gambar 15.1. 

  

Gambar 15-1 menunjukkan bagaimana perilaku logam tembaga (Cu) terhadap AgNO3(aq) dan 

terhadap Zn(NO3)2(aq). Reaksi reduksi-oksidasi terjadi antara Cu(p) dan Ag+(aq) dari AgNO3(aq), 

akan tetapi tidak terjadi antara Cu(p) dan Zn2+(aq) dari Zn(NO3)2(aq). Bagaimana perbedaan 

perilaku ini dapat dijelaskan?  
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Hal ini terjadi karena kriteria kecenderungan bagi ion logam untuk memperoleh elektron dan 

direduksi menjadi logam bebas tidak sama untuk semua logam. Gambar 15-1 menunjukkan 

kriteria bahwa ion Ag+ lebih mudah direduksi dibandingkan ion Zn2+. Kriteria ini didasarkan 

pada sifat baru yang disebut potensial elektroda (kemampuan menghantar listrik). Pada 

bagian ini akan dipelajari lebih jauh tentang potensial elektroda dan bagaimana mengukurnya.  

 

Dalam elektrokimia, sekeping logam, M, sebagai sumber elektron, seperti pada Gambar 15-2, 

disebut elektroda. Kepingan logam direndam dalam larutan yang mengandung ion logam, 

Mn+, sebagai penerima elektron. Gabungan antara elektroda dan larutan disebut setengah sel.   

 

 
Ada tiga kemungkinan interaksi yang terjadi antara atom logam pada elektroda (M) dengan ion 

logam dalam larutan (Mn+).   

• Ion logam Mn+ mungkin menabrak elektroda dan tidak terjadi perubahan. 

• Ion logam Mn+ mungkin menabrak elektroda, memperoleh n elektron, dan dirubah menjadi 

atom logam M. Disini, ion direduksi. 

Gambar 15-2 
Setengah Sel Elektrokimia. 
 
Setengah sel elektrokimia terdiri atas elektroda 
logam, M, yang direndam dalam larutan air dari 
ionnya, Mn+. Pada contoh ini dibatasi untuk 
logam yang tidak bereaksi dengan air.  

Gambar 15-1 
Perbedaan Perilaku Tembaga terhadap Ag+(aq) dan Zn2+(aq). 
 
(a) Logam tembaga menggantikan Ag+ dari AgNO3(aq), 

menghasilkan logam perak.  
 

Cu(p) + 2 Ag+(aq)    à Cu2+(aq) + 2 Ag(p) 
tidak berwarna  biru 

 
(b) Logam tembaga tidak menggantikan Zn2+ dari Zn(NO3)2(aq). 

 
Cu(p) +  Zn+(aq)    à tidak ada reaksi 

tidak berwarna   
 
  (a)	 (b)	
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• Atom logam M pada elektroda mungkin kehilangan n elektron dan masuk kedalam larutan 

sebagai ion Mn+. Disini, atom logam dioksidasi. 

 

Kesetimbangan segera terbentuk antara logam dan larutan, yang dapat dinyatakan sebagai  

 oksidasi  
M(p) ⇄ Mn+(aq)   +   n e– 

 reduksi  
                    

Apabila kecenderungan terhadap oksidasi kuat, maka diharapkan sedikit muatan negatif akan 

terkumpul pada elektroda (dari elektron yang tersisa). Dan semakin besar kecenderungan untuk 

logam menjadi teroksidasi, semakin besar muatan negatif yang dihasilkan. Sebaliknya, larutan 

akan memiliki sedikit konsentrasi ion Mn+ dan memiliki sedikit muatan positif. Apabila 

kecenderungan terhadap reduksi kuat, maka diharapkan akan terjadi keadaan kebalikannya, 

sedikit muatan positif akan terakumulasi pada elektroda dan muatan negatif dalam larutan. 

Sayangnya, muatan listrik ini tidak dapat diukur secara langsung. Akan tetapi ada yang dapat 

dilakukan. Apabila dua elektroda yang berbeda dihubungkan, elektron akan mengalir dari 

elektroda dengan kerapatan muatan listrik negatif yang lebih tinggi ke elektroda dengan 

kerapatan muatan listrik negatif lebih rendah. Sifat yang berkaitan erat dengan kerapatan 

muatan listrik negatif disebut potensial elektroda. Jadi arus listrik (elektron) mengalir dari 

potensial elektroda yang lebih tinggi (lebih negatif) ke potensial elektroda yang lebih 

rendah (lebih tidak negatif). Sekecil apapun perbedaan potensial elektroda yang ada, akan 

mampu menciptakan arus listrik. Pernyataan bahwa arus listrik (elektron) mengalir dari 

potensial elektroda yang lebih tinggi ke potensial elektroda lebih rendah membawa 

konsekuensi bahwa tidak semua pasangan elektroda dan larutan ion positif dapat 

menghasilkan arus listrik. Hal ini telah ditunjukkan oleh Gambar 15-1 di atas tentang 

perilaku logam Cu terhadap AgNO3(aq) dan terhadap Zn(NO3)2(aq). Reaksi oksidasi reduksi 

terjadi antara Cu(p) dan Ag+(aq), akan tetapi tidak terjadi antara Cu(p) dan Zn2+(aq), yang 

menunjukkan bahwa ion Ag+ lebih mudah direduksi dibandingkan dengan ion Zn2+.  

 

Untuk mengukur perbedaan potensial antara dua buah elektroda, maka harus ada dua buah 

setengah sel (elektroda dan larutan ionnya) yang dihubungkan. Hubungan listrik harus 

dilakukan dengan secara khusus, kedua elektroda logam dan larutan harus dihubungkan 

sedemikian rupa sehingga terbentuk rangkaian yang berkesinambungan dimana partikel-

partikel yang bermuatan dapat mengalir. Kedua elektroda dapat dengan mudah dihubungkan 

dengan kawat logam supaya elektron mengalir. Sedangkan arus listrik dalam larutan harus 
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mengalir dalam bentuk migrasi ion, dan migrasi ion tidak dapat dilakukan melalui kawat. 

Kontak antara larutan dapat dilakukan melalui membran atau penyumbat berpori yang 

memisahkan kedua larutan, atau melalui larutan ketiga. Larutan ketiga ini biasanya dimasukkan 

kedalam pipa U dan dipadatkan, untuk ’menjembatani’ kedua setengah sel. Penghubung ini 

disebut jembatan garam. Apabila hubungan listrik telah dilakukan dengan benar, gabungan 

kedua setengah sel ini disebut sel elektrokimia. Sebagai contoh adalah sel elektrokimia yang 

terdiri atas setengah sel dimana elektroda tembaga (Cu) direndam dalam larutan Cu2+(aq) dan 

setengah sel lainnya yang terdiri atas elektroda perak (Ag) yang direndam dalam larutan 

Ag+(aq). Larutan dihubungkan dengan jembatan garam dan elektroda dihubungkan dengan 

kawat. Sel elektrokimia ini dapat dilihat pada Gambar 15-3 di bawah ini.    

 

 
Perubahan yang terjadi dalam sel adalah sebagai berikut:  

• Atom Cu kehilangan elektron pada elektroda Cu(p) dan memasuki larutan sebagai ion 

Cu2+(aq). Elektron dari Cu mengalir melalui kawat dan potensiometer menuju elektroda 

Ag(p). Disini ion-ion Ag+ dalam larutan memperoleh elektron dan mengendap sebagai 

logam perak, Ag(p). Tanpa jembatan garam, larutan dalam setengah sel tembaga (Cu) akan 

memperoleh Cu2+ yang berlebih dan secara total bermuatan positif.  

• Pada setengah sel perak, akan terjadi kekurangan ion-ion Ag+ (anion berlebih), dan muatan 

negatif terbentuk dalam larutan. Karena diperlukan energi yang cukup tinggi untuk 

menciptakan pemisahan muatan listrik, maka arus listrik tidak dapat mengalir terus. Akan 

tetapi, anion (NO3–) dari jembatan garam berfungsi menjembatani migrasi ke setengah sel 

Cu untuk menetralkan muatan positif dari ion-ion Cu2+ berlebih.  

Gambar 15-3 
Pengukuran Gaya Elektromotif dari Sel 
Elektrokimia. 
 
Sel elektrokimia terdiri atas dua setengah sel 
dengan kedua elektroda yang dihubungkan 
dengan kawat, sedangkan kedua larutan 
dihubungkan dengan jembatan garam. 
Perbedaan potensial listrik antara kedua 
elektroda diukur dengan potensiometer.   
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• Kation (K+) dari jembatan garam bermigrasi ke setengah sel Ag untuk menetralkan muatan 

negatif dari ion-ion NO3– berlebih. Jadi, jembatan garam memungkinkan arus listrik 

mengalir melalui larutan.  

• Reaksi total yang terjadi selama arus listrik mengalir melalui sel elektrokimia adalah 

Oksidasi : Cu(p)   à Cu2+(aq)      + 2 e– 

Reduksi : 2 {Ag+(aq)    + e– à Ag(p)} 

Total  : Cu(p) + 2 Ag+(aq)    à Cu2+(aq)    + 2 Ag(p) 

 

• Pada potensiometer terbaca 0,463 Volt. Ini adalah perbedaan potensial antara dua 

setengah sel. Karena unit ukuran potensial sel adalah ’driving force’ untuk elektron, maka 

seringkali disebut gaya elektromotif (emf) sel atau potensial sel. Unit untuk mengukur 

potensial listrik adalah volt, maka potensial sel disebut juga volt sel.  

 

Sekarang kembali kepada pertanyaan yang berkaitan dengan Gambar 15-1, yaitu mengapa 

tidak terjadi reaksi, mengapa tembaga tidak menggantikan Zn2+ dari larutan? Kalau dibuat sel 

elektrokimia kebalikannya, yaitu yang terdiri atas setengah sel Zn(p)/Zn2+(aq) dan setengah sel 

Cu2+(aq)/Cu(p), maka elektron akan mengalir dari Zn ke Cu, seperti pada Gambar 15-4.  

 

 
Reaksi yang terjadi secara spontan dalam sel elektrokimia seperti pada Gambar 15-4 adalah 

Oksidasi : Zn(p)   à Zn2+(aq)      + 2 e– 

Reduksi : Cu2+(aq) + 2 e– à Cu(p) 

Total  : Zn(p) + Cu2+(aq)    à Zn2+(aq)    + Cu(p) 

 

Gambar 15-4 
 
Reaksi yang terjadi dalam Sel Elektrokimia 
 

Zn(p) + Cu2+(aq)    à Zn2+(aq) + Cu(p) 
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Telah disebutkan bahwa arus listrik (elektron) mengalir dari potensial elektroda yang lebih 

tinggi (lebih negatif) ke potensial elektroda yang lebih rendah (lebih tidak negatif). Berkaitan 

dengan Gambar 15-4 berarti potensial elektroda Zn lebih tinggi dibandingkan dengan potensial 

elektroda Cu, sehingga terjadi arus listrik. Oleh karena itu, reaksi kebalikan nya, penggantian 

Zn2+(aq) oleh Cu(p), tidak terjadi, karena potensial elektroda Cu lebih rendah dari Zn. Inilah yang 

teramati pada Gambar 15-1.  

 

Diagram Sel. Penggambaran sel elektrokimia seperti pada Gambar 15-3 dan 15-4 sangat 

membantu, akan tetapi kurang praktis. Cara lain untuk menyatakan suatu sel elektrokimia yang 

lebih sederhana disebut diagram sel. Di bawah ini adalah daftar bagian-bagian dari sel 

elektrokimia yang muncul dalam diagram sel dan ketetapan yang harus tampak. Daftar ini 

adalah untuk diagram sel dari Gambar 15-4. 

• Anoda adalah elektroda dimana terjadi reaksi oksidasi. Letakkan penulisan anoda di 

sebelah kiri diagram. 

• Katoda adalah elektroda dimana terjadi reaksi reduksi. Letakkan penulisan katoda di 

sebelah kanan diagram. 

• Batas antara elektroda dan larutan digambarkan dengan satu garis vertikal (ǀ). 

• Batas antara larutan adalah jembatan garam, digambarkan dengan garis vertikal 

ganda (ǀǀ). 

 

anoda  Zn(p)  ∣  Zn2+(aq)    ∥ Cu2+(aq)  ∣   Cu(p)  katoda 

       
  setengah sel 

(oksidasi) 
 setengah sel 

(reduksi) 
  

                                                             jembatan garam   
 

Sel elektrokimia adalah jenis sel yang menghasilkan listrik sebagai hasil dari reaksi kimia. Sel 

jenis ini disebut sel volta atau sel galvani. Jenis lain dari sel adalah sel elektrolitik yang akan 

dipelajari di bagian lain. Sel elektrolitik adalah sel yang menghasilkan perubahan kimia yang 

tidak spontan.   

 

Contoh 15-1 

Logam aluminium (Al) menggantikan ion Zn2+ dalam larutan air. 

1. Tuliskan reaksi selnya (oksidasi, reduksi, total). 

2. Tuliskan diagram selnya. 
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1. Istilah ’menggantikan’ berarti bahwa aluminium menuju larutan sebagai ion (Al3+) dan 

Zn2+ keluar dari larutan sebagai seng padat. Al teroksidasi dan Zn2+ tereduksi. Perhatikan, 

bahwa dalam menuliskan persamaan total, bukan hanya koefisien reaksi yang harus 

disetimbangkan, akan tetapi juga jumlah elektron yang terlibat dalam oksidasi dan reduksi. 

(Ini adalah metoda setengah reaksi dalam menyetimbangkan persamaan redoks yang telah 

dipelajari pada Bab 5). 

 

Oksidasi : {Al(p)   à Al3+(aq)    + 3 e– x2 

Reduksi : {Zn2+(aq)    + 2 e– à Zn(p)} x3 

Total  : 2 Al(p) + 3 Zn2+(aq)    à 2 Al3+(aq)    + 3 Zn(p)  

 

2. Tuliskan gabungan Al(p) | Al3+(aq) untuk setengah sel anoda (oksidasi) dan gabungan Zn2+(aq) 

| Zn(p) untuk setengah sel katoda (reduksi). Kedua setengah sel dihubungkan dengan 

jembatan garam (2 garis vertikal).       
Al(p) | Al3+(aq) ǁ Zn2+(aq) | Zn(p) 

 

    

Latihan 15-1 

Logam besi (III) padat menggantikan ion Cu2+ dalam larutan air. 

1. Tuliskan reaksi selnya (oksidasi, reduksi, total). 

2. Tuliskan diagram selnya. 

 

 

 

15-2 Potensial Elektroda Standar, E° 
 
Pada suatu sel elektrokimia, arus listrik yang terbaca pada potensiometer adalah perbedaan 

potensial elektroda antara katoda dan anoda, bukan potensial elektroda dari salah satu 

elektroda. Menjadi pertanyaan bagaimana cara untuk mengukur potensial elektroda dari setiap 

logam? Secara logika, apabila ada elektroda yang dapat diketahui dengan tepat harga potensial 

elektrodanya, maka dengan mudah dapat diketahui harga potensial elektroda pasangannya 

dalam suatu sel elektrokimia, melalui pembacaan potensial pada potensiometer, yang 

merupakan perbedaan potensial elektroda. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih pasangan 

elektroda yang harga salah satu potensial elektrodanya adalah nol, dan digunakan sebagai 
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rujukan. Dengan demikian maka semua pasangan lainnya dapat dibandingkan terhadap 

elektroda rujukan ini. Elektroda rujukan dengan harga potensial elektroda nol adalah 

elektroda hidrogen standar seperti yang dapat dilihat pada Gambar 15-5, dimana harga 

potensial elektrodanya adalah nol volt.  

 

 

 

Melalui persamaan  

   pada Pt   
2 H+ (a=1)     + 2 e–        ⇄ H2 (g,1 atm) E° = 0,0000 volt (V) 

 

atau melalui pasangan setengah sel 

H+ (a=1) | H2 (g,1 atm), Pt              E° = 0,0000 volt (V)   
 

Sesuai perjanjian internasional, potensial elektroda standar, E°, didasarkan pada 

kecenderungan proses reduksi yang terjadi di elektroda. Untuk elektroda standar lainnya dapat 

dituliskan pernyataan sebagai berikut 

Cu2+ (1 M) + 2 e– ⇄ Cu(p)  E° = ?    

Cl2 (g, 1 atm) + 2 e– ⇄ 2 Cl– (1 M)     E° = ?    

 

Pada semua kasus, spesies ionik ada dalam larutan air pada unit aktivitas (kira-kira 1 M), dan 

gas pada tekanan 1 atm. Kalau tidak ada senyawa padat, potensial ditentukan pada elektroda 

inert seperti platinum. Untuk menentukan harga E° dari elektroda pada kedua reaksi di atas, 

dilakukan perbandingan antara elektroda ini dengan elektroda hidrogen standar. Pada diagram 

sel volta di bawah ini terukur perbedaan potensial sebesar 0,337 V, dengan elektron mengalir 

dari H2 ke elektroda Cu. Karena harga potensial ini adalah harga potensial dari sel yang 

terbentuk dari dua elektroda standar, maka merujuk pada potensial sel standar, E°sel. 

Pt, H2(g, 1 atm) | H+(1 M) ǁ Cu2+ (1 M) | Cu(p) E° = 0,337 V 

Gambar 15-5 
Elektroda Hidrogen Standar. 
 
Elektroda hidrogen standar melibatkan ion H3O+ dalam larutan pada unit 
keaktivan (a = 1), akan tetapi supaya sederhana dituliskan H+ untuk H3O+ 

dan diasumsikan bahwa unit keaktivan adalah 1 M. Molekul H2 pada 
keadaan gas adalah pada tekanan 1 atm. Bentuk teroksidasi (H+) dan 
tereduksi (H2) dari hidrogen bersentuhan dalam suatu permukaan logam 
platinum yang inert dan memberi potensial karakteristik pada permukaan. 
Temperatur adalah tepat 25°C. Semua keadaan ini dapat dinyatakan 
melalui persamaan atau melalui pasangan setengah sel.    
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Reaksi yang terjadi dalam sel volta di atas adalah  

Oksidasi : H2 (g, 1 atm)   à 2 H+(1 M)      + 2 e– 

Reduksi  : Cu2+ (1 M)   + 2 e–    à Cu(p)    

Total  : H2(g, 1 atm) + Cu2+(1 M)    à 2 H+(1 M) + Cu(p)      

 

Reaksi sel di atas menunjukkan bahwa Cu2+ (1 M) lebih mudah direduksi dibandingkan dengan 

H+ (1 M). Potensial elektroda standar yang menggambarkan reduksi Cu2+(aq) menjadi Cu(p) 

adalah + 0,337 V.      

Cu2+ (1 M)   + 2 e–    à Cu(p)                     E° = 0,337 V    
                       

Ketika elektroda hidrogen standar digabung dengan elektroda seng (Zn) standar, elektron 

ditemukan mengalir ke arah yang berlawanan, yaitu dari seng ke elektroda hidrogen. Maka 

elektroda hidrogen standar bertindak sebagai katoda (reduksi) dan elektroda seng bertindak 

sebagai anoda (oksidasi). Harga E°sel yang terukur adalah 0,763 V.  

Zn(p) | Zn (1 M) ǁ H+(1 M) | H2(g, 1 atm), Pt           E°sel = 0,763 V                                  
 

Reaksi yang terjadi dalam sel volta di atas adalah 
Oksidasi : Zn(p)   à Zn2+ (1 M) + 2 e–  

Reduksi  : 2 H+ (1 M) + 2 e–    à H2 (g, 1 atm)      

Total  : Zn(p)  + 2 H+ (1 M) à Zn2+ (1 M) + H2 (g, 1 atm)  E°sel = 0,763 V    

 

Karena oksidasi, bukan reduksi, terjadi pada elektroda seng, reduksi Zn2+ (1 M) harus terjadi 

pada kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan pada H+ (1 M). E°sel menyatakan 

kecenderungan seng untuk teroksidasi. Kalau dikatakan bahwa kecenderungan reduksi adalah 

lawan dari kecenderungan oksidasi, maka 

Zn2+ (1 M)   + 2 e–    à Zn(p)  E° sel = – 0,763 V    
 

Ringkasan 

• Potensial dari elektroda hidrogen standar adalah 0. 

• Elektroda dimana setengah reaksi reduksi menunjukkan kecenderungan yang lebih besar 

untuk terjadi dibandingkan dengan 2 H+(1 M) + 2 e–  à  H2 (g, 1 atm), mempunyai harga 

potensial elektroda E°, positif.   

• Elektroda dimana setengah reaksi reduksi menunjukkan kecenderungan yang lebih kecil 

untuk terjadi dibandingkan dengan 2 H+ (1 M) + 2 e–  à  H2 (g, 1 atm), mempunyai harga 

potensial elektroda E°, negatif.   
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• Kalau kecenderungan untuk proses reduksi adalah E°, maka secara sederhana 

kecenderungan oksidasi adalah harga negatifnya, yaitu –E°.    

• Tabulasi seperti pada Tabel 15-1 biasanya ditulis untuk setengah reaksi reduksi.         

                           

Pada sel volta Zn(p) | Zn (1 M) ǁ H+(1 M) | H2(g, 1 atm), Pt, H+ direduksi pada elektroda hidrogen 

standar dan potensial sel yang terukur adalah 0,763 V. Karena Cu2+ lebih siap direduksi dari 

pada H+, maka dapat diharapkan bahwa perbedaan potensial sel lebih besar dibandingkan 

dengan kalau elektroda hidrogen standar diganti oleh pasangan Cu2+/Cu. Dapat diramalkan 

E°sel = 0,337 – (– 0,763) = 1,1 V, ini harga yang terukur pada Gambar 15.4. Metoda yang paling 

mudah untuk menggabungkan potensial elektroda dalam rangka meramalkan harga E°sel dapat 

dilihat pada Contoh 15-2 dan 15-3. 

1. Tuliskan setengah persamaan reduksi dan potensial standar untuk menyatakannya. Ini 

adalah harga yang diambil langsung dari Tabel 15-1: E°. 

2. Tuliskan setengah persamaan oksidasi dan potensial standar untuk menyatakannya. Ini 

adalah harga negatif dari harga pada Tabel 15-1: – E°. 

3. Gabungkan kedua setengah persamaan menjadi persamaan oksidasi-reduksi total. 

Tambahkan kedua potensial setengah sel untuk memperoleh harga E°sel. 

                     

Dalam rangka melengkapi tahap 3, perhatikan bahwa potensial elektroda adalah sifat intensif 

dari sistem elektroda. E° tidak terpengaruh oleh perkalian setengah persamaan dengan 

koefisien reaksi.  
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Tabel 15-1 
Beberapa Potensial Elektroda Standar. 
 
        Setengah Reaksi Reduksi   E°, volt 

Larutan Asam 
F2(g) + 2 e–    à 2 F–(aq)   + 2,87 
O3(g) + 2 H+(aq) + 2 e– à O2(g) + H2O + 2,07 
S2O8 2–(g) + 2 e–    à 2 SO4 2–(g)   + 2,01 
H2O2 (g) + 2 H+(aq) + 2 e– à 2 H2O   + 1,77 
MnO4 –(aq) + 8 H+(aq) + 5 e– à Mn2+(aq) + 4 H2O + 1,51 
PbO2 (p) + 4 H+(aq) + 2 e– à Pb2+(aq) + 2 H2O + 1,455 
Cl2(g) + 2 e–    à 2 Cl–(aq)   + 1,360 
Cr2O7 2–(aq) + 14 H+(aq) + 6 e– à 2 Cr3+(aq) + 7 H2O + 1,33 
O2 (g) + 4 H+(aq) + 4 e– à 2 H2O   + 1,229 
MnO2 (p) + 4 H+(aq) + 2 e– à Mn2+(aq) + 2 H2O + 1,224 
2 IO 3–(aq) + 12 H+(aq) + 10 e– à I2(p) + 6 H2O + 1,195 
Br2(c) + 2 e–    à 2 Br–(aq)   + 1,065 
NO3 –(aq) + 4 H+(aq) + 3 e– à NO(g) + 2 H2O + 0,96 
Ag+(aq) + e–    à Ag(p)   + 0,800 
Fe3+(aq) + e–    à Fe2+(aq)   + 0,771 
O2(g) + 2 H+(aq) + 2 e– à H2O2(aq)   + 0,682 
I2(p) + 2 e–    à 2 I–(aq)   + 0,535 
Cu+(aq) + e–    à Cu(p)   + 0,52 
H2SO3 (aq) + 4 H+(aq) + 4 e– à S(p) + 3 H2O + 0,45 
Cu2+(aq) + 2 e–    à Cu(p)   + 0,337 
SO42 –(aq) + 4 H+(aq) + 2 e– à 2 H2O + SO2(g) + 0,17 
Sn4+(aq) + 2 e–    à Sn2+(aq)   + 0,154 
S(p) + 2 H+(aq) + 2 e– à H2S(g)   + 0,141 
2 H+(aq) + 2 e–   à H2(g)      0,0000 
Pb2+(aq) + 2 e–    à Pb(p)   – 0,126 
Sn2+(aq) + 2 e–    à Sn(p)   – 0,136 
Cr3+(aq) + e–    à Cr2+(aq)   – 0,407 
Fe2+(aq) + 2 e–    à Fe(p)   – 0,440 
Zn2+(aq) + 2 e–    à Zn(p)   – 0,763 
Al3+(aq) + 3 e–    à Alp)   – 1,66 
Mg2+(aq) + 2 e–    à Mg(p)   – 2,375 
Na+(aq) + e–    à Na(p)   – 2,714 
Ca2+(aq) + 2 e–    à Ca(p)   – 2,76 
K+(aq) + e–    à K(p)   – 2,925 
Li+(aq) + e–    à Li(p)   – 3,045 
          

Larutan basa 
O3(g) + H2O + 2 e– à O2(g) + 2 OH–  + 1,24 
OCl–(aq) + H2O + 2 e– à Cl– + 2 OH– + 0,89 
O2(g) + 2 H2O + 4 e– à 4 OH–(aq)   + 0,401 
CrO42–(aq) + 4 H2O + 3 e– à Cr(OH)3(

p) 
+ 5 OH– – 0,13 

S(p) + 2 e– + 2 e– à S2–(aq)   – 0,48 
2 H2O + 2 e–   à H2(g) + 2 OH–(aq)  – 0,828 
SO42 –(aq) + H2O + 2 e– à SO32 –(aq) + 2 OH–(aq) – 0,93 



 
 

346 

Contoh 15-2 

Suatu sistem baterei baru, baterei seng-klorin (Zn – Cl2), sedang dipelajari kemungkinannya 

untuk digunakan dalam kendaraan listrik. Reaksi total untuk menghasilkan listrik dalam sel 

volta ini adalah 

Zn(p) + Cl2(g) à Zn2+(aq)   + 2 Cl–(aq) 
 
Hitung E°sel untuk sel volta ini. 

 

Dari reaksi dapat dilihat bahwa Zn(p) teroksidasi dan Cl2(g) tereduksi. Tuliskan persamaan untuk 

masing-masing setengah sel beserta potensial yang sesuai dari Tabel 15-1. E°sel adalah jumlah 

dari potensial kedua setengah sel. 
Oksidasi : Zn(p)     à Zn2+ (aq) + 2 e – – E° = – (– 0,763 V) = + 0,763 V 

Reduksi  : Cl2(g) + 2 e –    à 2 Cl–(aq)     E° = + 1,360 V    

Total  : Zn(p) + Cl2(g)   à ZnCl2(aq)   E° = + 0,763 V + 1,36 = + 2,123 V   

 

 

Latihan 15-2  

1. Tuliskan diagram sel untuk reaksi: Ba(p) + Fe3+(aq) à   Ba2+(aq) + Fe(p) dan gunakan data pada 

Tabel 15-1 untuk menghitung E°sel.  
2. Tuliskan reaksi sel untuk diagram sel ini, Fe2+(p) | Fe3+(aq) ǁ Sn4+(aq) | Sn2+(aq), dan gunakan 

data pada Tabel 15-1 untuk menghitung E°sel. 

 

 

Contoh 15-3 

Hitung potensial standar untuk elektroda Cd2+/Cd.  

Cd(p) ׀ Cd2+ (1 M) ǁ Cu2+ (1 M) ׀ Cu(p)  E°sel = 0,74 V 
 

Kalau diketahui potensial dari salah satu setengah sel dan E°sel untuk reaksi total, maka dapat 

dicari potensial setengah sel lainnya yang tidak diketahui yang diberi notasi E°. Perhatikan 

bahwa potensial yang tidak diketahui dimasukkan sebagai harga negatifnya (– E°), karena 

digunakan untuk setengah reaksi oksidasi 
Oksidasi : Cd(p)     à Cd2+ (1 M) + 2 e – – E° Cd2+/Cd 

Reduksi  : Cu2+ (1 M) + 2 e –    à Cu(p)   E° = + 0,337 V    

Total  : Cd(p) + Cu2+ (1 M) à Cd2+ (1 M) + Cu(p)  

 

 



 
 

347 

E°sel = – E° Cd2+/Cd + 0,337 V = 0,74 V    

E° Cd2+/Cd = 0,337 V – 0,74 V = – 0,403 V    

 

 

Latihan 15-3 

Diketahui diagram sel: Mg(p) | Mg2+(aq) ǁ Sc3+(aq) | Sc(p)   E°sel = + 0,35 V.  

Hitung E°Sc3+/Sc 

 

 

 

15-3 Kerja Listrik, ΔG°, dan Perubahan Spontan 
 
Energi bebas (ΔG) adalah jumlah maksimum dari kerja useful dimana proses tekanan masih 

tetap dapat dilakukan (kerja useful adalah kerja lain selain kerja tekanan – volume).  

∆G = Wmak(useful)                                  

Dari hukum Termodinamika diketahui bahwa apabila kerja dilakukan oleh sistem maka 

harganya adalah negatif, dengan demikian maka pada proses spontan, ∆G < 0. Sebaliknya, 

kerja harus dilakukan untuk menghasilkan perubahan yang tidak spontan, karena ∆G > 0. 

Dalam sel volta, kerja yang terjadi adalah kerja listrik. Kerja listrik ini adalah kerja dari muatan 

listrik yang bergerak. Kerja listrik adalah hasil kali dari jumlah mol elektron yang terlibat, 

muatan listrik per mol elektron (yang disebut tetapan Faraday, F), dan emf (volt) sel. 

Tetapan Faraday adalah 96.500 coulomb per mol elektron (96.500 C/mol e–) dan E°sel dalam 

volt (V). Tanda negatif menunjukkan bahwa kerja dilakukan oleh sel.  

Wlistrik = – n F Esel                        

Kerja listrik dapat dilakukan sebagai kebalikan dari jumlah maksimum dari kerja useful. Maka 

dari persamaan ∆G dan Wlistrik dapat dituliskan  

∆G = – n F Esel                        

Apabila reaktan dan produk berada pada keadaan standar, maka 

∆G° = – n F E°sel                          

 

Menentukan jumlah mol elektron yang terlibat. Jumlah mol elektron yang terlibat (n) 

adalah jumlah mol elektron dari reaksi secara keseluruhan, bukan jumlah elektron yang terlibat 

pada reaksi oksidasi atau reduksi. Cara yang paling mudah untuk menentukan jumlah mol 
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elektron yang terlibat adalah dengan melihat berapa banyak elektron yang harus dihilangkan 

untuk memperoleh reaksi total. 

 

Contoh 15-4    

Tentukan jumlah mol elektron (n) yang terlibat pada reaksi 

 1. Cu(p) + Ag+(aq) à Cu2+(aq)  + Ag(p) 

 2 Zn(p) + Cl2(g) à Zn2+(aq) + 2 Cl–(aq) 

         

1.  Oksidasi : Cu(p)   à Cu2+(aq)      + 2 e– 

 Reduksi : 2 {Ag+(aq)    + e– à Ag(p)} 

 Total  : Cu(p) + 2 Ag+(aq)    à Cu2+(aq)    + 2 Ag(p) 

 

Reaksi total diperoleh dengan menjumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi, dengan terlebih 

dahulu menyamakan jumlah elektron. Jumlah yang sama inilah yang disebut n. Pada reaksi 

oksidasi, Cu menjadi Cu2+ melibatkan 2 e–, sedangkan pada reaksi reduksi, Ag+ menjasi Ag 

melibatkan 1 e–. Supaya elektron dapat dihilangkan, maka jumlah elektron di kedua reaksi 

harus disamakan, yaitu 2, dengan mengalikan reaksi reduksi dengan 2. Maka jumlah elektron 

yang terlibat adalah 2.  

 

2. Oksidasi : Zn(p)   à Zn2+(aq)      + 2 e– 

 Reduksi : Cl2(g)    + 2 e– à 2 Cl– 

 Total  : Zn(p) + Cl2(g)    à Zn2+(aq)    + 2 Cl– 

 

Pada reaksi oksidasi, Zn menjadi Zn2+ melibatkan 2 e–, sedangkan pada reaksi reduksi, Cl2 

menjasi Cl– melibatkan 2 e–. Jumlah elektron di kedua reaksi sudah sama yaitu 2, maka jumlah 

elektron yang terlibat adalah 2.  

 

 

Latihan 15-4    

Tentukan jumlah mol elektron (n) yang terlibat pada reaksi hipotetis ini 

 1. Na(p) + Ag+(aq) à Na+(aq) + Ag(p) 

 2. Na(p) + Cl2(g) à Na+(aq) + 2 Cl–(aq) 

 3. Na(p) + Al3+(aq) à Na+(aq) + Al(p) 
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 4. Cu(p) + Zn2+(aq) à Cu2+(aq) + Zn(p) 

 5. Cu(p) + Zn2+(aq) à Cu+(aq) + Zn(p) 

 6. Cu(p) + Al3+(aq) à Cu2+(aq) + Al(p) 

 7. Cu(p) + Al3+(aq) à Cu+(aq) + Al(p) 

 8. Cu(p) + Sn2+(aq) à Cu2+(aq) + Sn4+(aq) 

 9. Na(p) + Sn2+(aq) à Na+(aq) + Sn4+(aq) 

 10. Sn(p) + Al3+(aq) à Sn2+(aq) + Al(p) 

 11. Al(p) + Sn4+(aq) à Al3+(aq) + Sn(p) 

 12. Cu(p) + Sn4+(aq) à Cu2+(aq) + Sn(p) 

 

 

Contoh 15-5 

Gunakan data potensial elektroda pada Tabel 15-1 untuk menentukan ∆G° untuk reaksi   

Zn(p) + Cl2(g) à Zn2+(aq)  + 2 Cl–(aq) 
 

Ini adalah reaksi total yang terjadi dalam sel volta seperti pada Contoh 15-2. Pada soal jenis 

ini, biasanya pendekatan terbaik adalah memisahkan persamaan total menjadi dua persamaan 

setengah sel. Dari persamaan reaksi dapat ditentukan harga E°sel dan jumlah elektron (n) yang 

terlibat dalam reaksi sel. Dari Contoh 15-2 dapat dilihat bahwa  E°sel = + 2,123 V dan n = 2 

mol e–. Sekarang gunakan persamaan ∆G°, dengan mengingat bahwa 1 V.C = 1 Joule (J). 

∆G° = – n F E°sel = – 2 mol e– x   x 2,123 V = – 4,097 x 105 J = – 409,7 kJ 

 

 

Latihan 15-5 

Gunakan data potensial elektroda pada Tabel 15-1 untuk menentukan ∆G° untuk reaksi   

2 Al(p)   + 3 Cu2+(aq) à 2 Al3+(aq) + 3 Cu(p)  
 

 

Spontanitas dalam Reaksi Reduksi-Oksidasi. Kriteria untuk perubahan spontan dalam reaksi 

reduksi-oksidasi sama dengan kriteria untuk semua reaksi: ∆G < 0. Akan tetapi, menurut 

persamaan ∆G = – n F Esel, dimana F dan n adalah positif, maka Esel harus positif. Kalau reaktan 

dan produk berada pada keadaan standar, maka digunakan notasi E°sel. Untuk meramalkan 

-emol
C500.96
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arah dari perubahan spontan dalam reaksi reduksi-oksidasi, maka ditambahkan dua ketetapan 

lagi sebagai lanjutan  

4. Kalau Esel positif, reaksi terjadi secara spontan ke arah kanan. Kalau Esel negatif, reaksi 

terjadi secara spontan ke arah kebalikannya.  

5. Kalau reaksi sel dibalik, tanda Esel berubah menjadi kebalikannya.  

                  

Contoh 15-6 

Apakah logam aluminium akan menggantikan ion Cu2+ dalam larutan air? Atau, apakah akan 

terjadi reaksi spontan ke arah kanan? 

2 Al(p)   + 3 Cu2+(aq) à 2 Al3+ (1 M)    + 3 Cu(p)   
 

Karena persamaan total diberikan, yang diperlukan adalah memisahkan persamaan ini menjadi 

dua persamaan setengah sel, dan kemudian digabungkan kembali.     
Oksidasi : Al(p)    à Al3+ (1 M) + 3 e – – E° = – (– 1,66) = + 1,66 V      x3 

Reduksi  : Cu2+ (1 M) + 2 e –    à Cu(p)   E° = + 0,337 V    x2 

Total  : 2 Al(p)   + 3 Cu2+ (1 M) à 2 Al3+ (1 M) + 3 Cu(p)   E°sel = + 1,997 V      

 

Karena E°sel adalah positif, maka arah perubahan spontan adalah ke kanan. 

Perhatikan, bahwa harga potensial sel tidak perlu dikalikan dengan koefisien reaksi. 

 

 

Contoh 15-7 

Apakah gas oksigen akan mengoksidasi ion sulfat menjadi ion peroksodisulfat (S2O82–) dalam 

larutan asam, dengan O2(g) direduksi menjadi air? 
Oksidasi : 2 SO42–  à  S2O82– +  2 e –  – E° = – (+ 2,01) = – 2,01 V x2 

Reduksi  : O2(g) + 4 H+ + 2 e –   à  2 H2O                  E° = + 1,229 V          x1 

Total  : 4 SO42– + O2(g) + 4 H+  à 2 S2O82– + 2 H2O  E°sel = – 0,78 V      

 

Harga E°sel yang negatif menunjukkan bahwa O2(g) tidak akan mengoksidasi SO42– menjadi 

S2O82–. 
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Latihan 15-6 

Apakah akan terjadi reaksi spontan ke arah kanan untuk pasangan logam ini?  

a. Ag – Cu     b. Na – Sn      c. Mg – Ca     
 
dimana Ag, Na, dan Mg mengalami oksidasi, dan Cu, Sn, dan Ca mengalami reduksi. 

 

 

Hubungan Antara E°sel dan K (Tetapan Kesetimbangan). Dari kesetimbangan telah 

diketahui bahwa  

∆G° = – 2,303 RT log K = – n F E°sel   

dan 

             

Pada persamaan di atas R mempunyai harga 8,314 J mol–1 K–1, dan n mewakili jumlah mol 

elektron yang terlibat dalam reaksi. Kalau temperatur adalah 25°C = 298 K (temperatur dimana 

potensial elektroda biasanya ditentukan dan ditabelkan), maka harga E°sel (dalam volt) adalah  

                  

 

Contoh 15-8 

Berapa harga tetapan kesetimbangan, K, untuk reaksi antara tembaga (II) dan ion timah (II) 

dalam larutan air pada 25°C? 

Cu2+(aq) + Sn2+(aq) à Sn4+(aq) + Cu(p) K = ?     
 

Pertama, tentukan E°sel reaksi 
Oksidasi : Sn2+(aq)  à   Sn4+(aq) + 2 e–            – E° Sn4+/Sn2+ = – (+ 0,154) = – 0,154 V  

Reduksi  : Cu2+(aq) + 2 e–   à   Cu(p)  E° = + 0,337 V 

Total  : Sn2+(aq) + Cu2+(aq)  à   Sn4+(aq)  +   Cu(p)          E°sel = + 0,183 V   

 

Jumlah mol elektron per mol reaksi sel adalah 2    

  

    à    K = antilog 6,18 = 1,5 x 106  

 

K log
nF

RT2,303
E sel =°

logK
n

0,0592E sel =°

0,183K log
2

0,0592K log
n

0,0592E sel ===°

6,18
0,0592

0,183x2
K log ==
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Latihan 15-7 

Berapa harga tetapan kesetimbangan, K, untuk reaksi di bawah ini pada 25°C? 

Fe3+(aq) + Ag(p) à Fe2+(aq) + Ag+(aq)     K = ?   
 

   

 

15-4 Eºsel sebagai Fungsi Konsentrasi 
 
Pada keadaan standar, emf dari sel volta pada Gambar 15-4 dapat ditetapkan dengan 

menggabungkan potensial elektroda standar 

Zn(p)   + Cu2+ (1 M) à Zn2+ (1 M)     + Cu(p)   E°sel = + 1,1 V 
   

Akan tetapi bagaimana kalau keadaan yang digunakan dalam sel volta tidak standar, seperti 

Zn(p)   + Cu2+ (2 M) à Zn2+ (0,1 M)     + Cu(p) E°sel = ? 
 

Dari prinsip Le Châtelier dapat diramalkan bahwa reaksi ke kanan akan lebih disukai apabila 

terjadi peningkatan konsentrasi reaktan (Cu2+) dan sementara itu secara terus menerus juga 

terjadi pengurangan konsentrasi produk (Zn2+). Reaksi akan lebih spontan dan E°sel > 1,1 V. 

Hal ini adalah yang sebenarnya terjadi, dan E°sel bervariasi secara linier dengan log 

[Zn2+]/[Cu2+], seperti pada persamaan 

E°sel = 1,1 – 0,03 log                       

Hubungan jenis ini pertama kali dipelajari oleh Walter Nernst (1864-1941). Persamaan di atas 

adalah contoh khusus dari persamaan yang lebih umum yang disebut Persamaan Nernst. 

Persamaan ini dapat ditetapkan melalui percobaan, akan tetapi dapat juga diturunkan dari 

termodinamika. Untuk reaksi umum 

a A + b B + .... à g G + h H + ....... 
 

dapat dituliskan  

∆G = ∆G° + 2,303 RT log Q 

Untuk ∆G dan ∆G°, dapat disubstitusi – n F Esel dan – n F E°sel   

– n F Esel = – n F E°sel   + 2,303 RT log Q  

dan, sesudah dibagi dengan – n F, didapat 

Esel = E°sel –   

][Cu
][Zn

2

2

+

+

Q log
nF

2,303RT
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Q adalah hasil bagi reaksi, dan telah diketahui bahwa harga 2,303 RT/nF pada 298 K adalah 

0,0592/n, dimana n adalah jumlah mol elektron yang dipindahkan dalam reaksi. Bentuk 

lengkap dari persamaan Nernst adalah 

               

Apabila dibuat substitusi untuk keaktivan: a = 1 untuk padatan dan cairan murni, a = tekanan 

partial (atm) untuk gas, dan a = konsentrasi molaritas untuk komponen larutan.  

 

Contoh 15-9 

Hitung Esel untuk diagram sel ini  

Pt | Fe2+ (0,1 M) , Fe3+ (0,2 M)  ǁ  Ag+ (1 M) | Ag(p         Esel = ? 
 

Pertama, gunakan data dari Tabel 15-1 untuk menentukan E°sel, kemudian terapkan persamaan 

Nernst. 

 

Menentukan E°sel 

Oksidasi : Fe2+(aq) à   Fe3+(aq) + e–            – E° = – (+ 0,771) = – 0,771 V 

Reduksi  : Ag+(aq) + e–   à   Ag(p)  E° = + 0,800 V 

Total  : Fe2+(aq) + Ag+(aq) à   Fe3+(aq) + Ag(p) E°sel = + 0,029 V   

 

Persamaan Nernst 

  

Esel = 0,029 – (0,0592 log 2) 0,029 – (0,0592 x 0,301) = 0,029 – 0,018 = 0,011 V 

 

 

Latihan 15-8 

Hitung Esel untuk diagram sel ini  

Cu | Cu2+ (1 M) ǁ Fe2+ (1 M) | Fe(p         Esel = ? 
 

 

 

 

 

.....)(a)(a

.....)(a)(alog
n

0,0592EE b
B

a
A

h
H

g
G

selsel -°=

1x1,0
2,0log

1
0592,0029,0

]][Ag[Fe
][Felog

n
0,0592EE 2

3

selsel -=-°= ++

+
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Contoh 15-10  

Berapa konsentrasi [Ag+] minimum sebelum elektron mengalir ke arah reaksi sebaliknya, bila 

diketahui konsentrasi [Fe2+] = 0,1 M dan [Fe3+] = 0,2 M. 

Fe2+(aq)   + Ag+ (aq) à Fe3+(aq)   + Ag(p) E°sel = + 0,029 V   
 

Karena harga E°sel tidak terlalu besar, maka Esel dapat dikurangi menjadi 0. Menurut prinsip Le 

Châtelier hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan [Fe3+] atau mengurangi [Fe2+] dan/atau 

[Ag+]. Pada soal ini diminta untuk mengurangi [Ag+]. Kalau Esel = 0 tidak ada kecenderungan 

arah reaksi, baik ke kanan maupun sebaliknya, reaksi berada dalam kesetimbangan. 

  

 

 

0,029 = 0,0592 (log 2 – log [Ag+]) = 0,0592 (0,301 – log [Ag+]) = 0,018 – 0,0592 log [Ag+]  

0,0592 log [Ag+] = 0,018 – 0,029 = – 0,011 

            

[Ag +] = antilog (– 0,19) = 0,65 M 

 

 

Pengukuran Ksp. Beberapa tetapan hasil kali kelarutan yang ada dalam tabel data sudah 

diperoleh dengan mengukur volt sel. Perhatikan sel konsentrasi berikut ini. 

Ag(p) | Ag+ (AgI(aq) jenuh)  | ⃦  Ag+ (0,1 M) | Ag       Esel = + 0,417 V    
 

Pada setengah sel anoda, elektroda perak ditempatkan dalam larutan air jenuh dari perak 

yodida. Pada setengah sel katoda, elektroda perak kedua ditempatkan dalam larutan dengan 

[Ag+] = 0,1 M. Kedua setengah sel dihubungkan oleh jembatan garam dan volt sel diukur. Volt 

sel adalah 0,417 V. Reaksi sel yang terjadi pada sel konsentrasi adalah 
Oksidasi : Ag(p)     à Ag+ (AgI(aq) jenuh)  + e – – E° = – 0,800 V         

Reduksi  : Ag+ (0,1 M)    +  e –    à Ag(p)    E° = + 0,800 V    

Total  : Ag+ (0,1 M)        à Ag+ (AgI(aq) jenuh)  + Cu(p) E°sel = 0,000 V 
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Perhitungan Ksp untuk perak yodida dapat dilihat pada Contoh 15-10. 

 

Contoh 15-11 

Dengan menggunakan data pada pengukuran Ksp di atas, hitung Ksp untuk AgI. 

AgI(p) ⇄ Ag+(aq)  + I–(aq) Ksp = ? 
 

Konsentrasi ion dalam AgI(p) jenuh dimisalkan [Ag+]. Kemudian dapat diterapkan persamaan 

Nernst. Perlu diingat bahwa E°sel = 0. Ini adalah sel konsentrasi dan memiliki jenis yang sama 

dengan elektroda dalam masing-masing setengah sel (elektroda perak).                                                                                                                                                                               

      

0,417 = 0 – 0,0592 (log [Ag+] – log 0,1)   

log [Ag+] – log 0,1 =         

log [Ag+] – (– 1) = – 7,04    

log [Ag+] = – 8,04    

[Ag+] = antilog (– 8,04) = 10–8,040 = 9,1 x 10–9 M   

 

Pada larutan jenuh AgI(aq), [Ag+] = [I–]        

Ksp = [Ag+][I–] = (9,1 x 10–9)(9,1 x 10–9) = 8,3 x 10–17 

         

 

 

15-5 Baterei: Menghasilkan Listrik melalui Reaksi Kimia 
 
Reaksi dimana ∆G < 0 mampu melakukan kerja useful. Metoda utama untuk mengambil intisari 

dari kerja useful adalah sebagai listrik, dari sel volta. Dapat dibayangkan seperti reaktan dalam 

sel volta yang mengandung energi kimia tersimpan yang dapat dilepas sebagai listrik. Pada 

penggunaan secara umum, alat yang dapat menyimpan energi kimia untuk dilepaskan sebagai 

listrik pada saat diperlukan disebut baterei. Ada tiga jenis baterei. 

 

• Baterei Primer (atau sel primer) 

Reaksi selnya tidak reversible (bolak balik). Ketika sebagian besar reaktan telah diubah 

menjadi produk (hasil), tidak ada lagi listrik yang dihasilkan dan baterei ‘mati’.  

1,0
]Ag[log

n
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+

-°=
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417,0

-
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• Baterei Sekunder (atau sel sekunder). 

Reaksi sel dapat dibalik dengan melewatkan listrik melalui baterei (‘charging’). Artinya 

baterei dapat digunakan sampai ratusan kali proses discharging – charging.  

• Baterei Alir dan sel bahan bakar. Materi (reaktan, produk, elektrolit) dilewatkan baterei, 

yang secara sederhana adalah alat pengubah elektrokimia, yang akan mengubah energi 

kimia menjadi energi listrik.  

 

Sel Leclanché (sel kering). Dari semua baterei, mungkin yang paling umum adalah baterei 

senter seperti yang dapat dilihat pada Gambar 15-6.  

 

 

 

 

Pada baterei ini oksidasi terjadi pada anoda seng dan reduksi pada katoda karbon inert (grafit). 

Elektrolit adalah pasta lembab dari MnO2, ZnCl2, NH4Cl, dan karbon hitam. Volt maksimum 

adalah 1,55 V. Baterei disebut sel ‘kering’ karena tidak ada cairan bebas.  

Setengah reaksi anoda (oksidasi) adalah 

Oksidasi  : ZnS(p) à Zn2+(aq)     + 2 e– 
 

Reaksi reduksinya lebih kompleks, karena melibatkan reduksi dari MnO2 menjadi serangkaian 

senyawa yang memiliki Mn pada bilangan oksidasi +3, misal Mn2O3. 

Reduksi  : 2 MnO2(p) + H2O + 2 e– à Mn2O3(p) + 2 OH–(aq) 
 

Reaksi asam – basa terjadi antara OH– dengan NH4+ dari NH4Cl. 

NH4+(aq) + OH–(aq) à NH3(g) + H2O(c) 
 

Karena akan mengganggu arus, pembentukan NH3(g) tidak dapat diijinkan terjadi di sekitar 

katoda. Hal ini dicegah oleh reaksi antara Zn2+ dan NH3(g) yang membentuk ion kompleks 

[Zn(NH3)2]2+, yang akan mengkristal sebagai garam khlorida. 

Gambar 15-6 
Sel Leclanché (sel kering). 
 
C :   batang karbon yang berfungsi sebagai katoda, terjadi reaksi reduksi. 
Z :   wadah dari seng yang berfungsi sebagai anoda, terjadi reaksi 
        oksidasi. 
E :   elektrolit, pasta lembab dari MnO2, ZnCl2, NH4Cl, dan karbon hitam.  
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Zn2+(aq) + 2 NH3(g) + 2 Cl–(aq)       à [Zn(NH3)2]Cl2(p) 
 

Sel Leclanché adalah sel primer. Beberapa reaksi yang terlibat tidak dapat dibalik dengan 

melewatkan listrik ke sel. Pembuatan sel Leclanché murah, akan tetapi mempunyai dua 

kelemahan yang berarti. Yang pertama, ketika arus diambil secara cepat dari sel, produk akan 

terbentuk pada elektroda, misal NH3(g), dan ini menyebabkan penurunan volt. Kelemahan yang 

kedua, karena media elektrolit adalah asam, maka lambat laun logam seng akan terlarut. Bentuk 

yang lebih baik dari sel Leclanché adalah baterei alkalin, yang menggunakan NaOH atau KOH 

untuk menggantikan NH4Cl sebagai elektrolit. Pada baterei alkalin setengah reaksi reduksi 

pada intinya adalah sama, akan tetapi reaksi oksidasi melibatkan pembentukan Zn(OH)2(p). 

Oksidasi  : Zn(p) + 2 OH–(aq) à Zn(OH)2(p) + 2 e– 
 

Keuntungan dari baterei alkalin adalah bahwa seng tidak terlarut karena sudah berada dalam 

media basa, dan baterei dapat melakukan kerja yang lebih baik untuk memelihara voltnya 

sebagai arus yang diambil melalui baterei.  

 

Baterei Pb – Asam (Penyimpan). Baterei sekunder yang paling umum adalah jenis baterei 

penyimpan untuk kendaraan bermotor. Elektrodanya adalah lempengan aloy Pb-antimoni. 

Anodanya diisi dengan busa logam Pb dan katodanya dengan Pb dioksida yang berwarna merah 

– coklat. Elektrolit adalah asam sulfat encer.    

   
Ketika sel seperti pada Gambar 15-7 digunakan sebagai sumber arus, akan terjadi reaksi seperti 

di bawah ini. Kedua setengah reaksi akan menghasilkan Pb2+, yang apabila digabung dengan 

SO42– dari larutan akan menghasilkan endapan PbSO4(p). 

 

Gambar 15-7 
Sel Pb – Asam (sel penyimpan). 
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Oksidasi : Pb(p)  + SO42–(aq) à PbSO4(p)    + 2 e –  

Reduksi  : PbO2(p) + 4 H+(aq)    + SO42–(aq) + 2 e–       à PbSO4(p) + 2 H2O 

Total  : Pb(p) + PbO2(p) + 4 H+(aq) + SO42–(aq) à PbSO4(p)   + 2 H2O       

          Esel = + 2,05 V 

 

Ketika lempengan menjadi tertutup sebagian dengan PbSO4(p) dan elektrolit telah diencerkan 

dengan air yang dihasilkan oleh reaksi sel, sel berada dalam keadaan tidak ber-arus. Untuk 

membuat ber-arus kembali, elektron dapat dipaksa mengalir ke arah sebaliknya dengan 

menghubungkan baterei dengan sumber energi listrik luar. Reaksi kebalikannya terjadi kalau 

baterei di’recharge’. Untuk mencegah terjadinya arus pendek, susunan selang seling 

lempengan anoda dan katoda dipisahkan dengan selembar materi penyekat. Kelompok anoda 

terhubung secara listrik, seperti halnya kelompok katoda. Koneksi ‘paralel’ meningkatkan 

kontak antara daerah elektroda dengan larutan elektrolit dan meningkatkan kemampuan sel 

dalam pengiriman arus. Sel dihubungkan dengan model ‘seri’, + ke –, menghasilkan baterei. 

Pada baterei 6 V, ada tiga sel, dan pada baterei 12 V ada enam sel.  

 

Baterei Perak – Seng (Baterei kancing). Diagram sel dari sel perak – seng adalah 

Zn , ZnO(p)  |  KOH (jenuh)  |   Ag2O(p) , Ag 

   

 
Setengah reaksi pada penyerapan arus adalah 

Anoda : Zn(p) + 2 OH–(aq) à ZnO(p) + 2 e– + H2O 

Katoda : Ag2O(p)    + H2O + 2 e– à 2 Ag(p)    + 2 OH–(aq)   

Total : Zn(p)   + Ag2O(p)        à ZnO(p) + 2 Ag(p)           

   

Karena tidak ada spesies larutan dalam reaksi total, jumlah elektrolit dapat dipertahankan 

sangat kecil. Elektroda dapat dipertahankan sangat dekat satu sama lain dan sel dapat 

dipertahankan hampir kering. Kemampuan menyimpan sel Ag – Zn adalah sekitar enam kali 

sel Pb – Asam dengan ukuran yang sama. Karakteristik ini membuat baterei seperti sel perak 

Gambar 15-8 
Sel Kancing Ag – 
Zn (miniatur). 
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– seng sangat berguna. Miniatur baterei ini memiliki banyak aplikasi, seperti pada jam tangan, 

kalkulator elektronik, alat bantu dengar, dan kamera.  

 

Sel Bahan Bakar. Sel volta merubah energi kimia menjadi energi listrik dengan efisiensi yang 

tinggi, mungkin sekitar 90%. Sebaliknya, efisiensi pembakaran uap dari pembangkit listrik 

pada pembangkit tenaga hanya 30-40%. Sudah hampir selama 200 tahun orang tergelitik oleh 

kemungkinan mengubah energi kimia secara langsung menjadi energi listrik. Inilah fungsi dari 

sel bahan bakar. Proses inti dalam sebuah sel bahan bakar adalah:  

bahan bakar + oksigen à hasil-hasil oksida 
 

Kalau diterapkan pada gas alam (metana), setengah reaksi dan reaksi selnya adalah 

Anoda : CH4(g)    + 2 H2O à CO2(g) + 8 H+    + 8 e– 

Katoda : 2 {O2(g)    + 4 H+    + 4 e– à 2 H2O}   

Total : CH4(g)   + 2 O2(g)    à CO2(g)   + 2 H2O(c)         

      ∆Hᵒ = – 890 kJ , ∆Gᵒ = – 818 kJ 

 

Kegunaan yang potensial dari reaksi sel bahan bakar seringkali dinyatakan dalam nilai 

efisiensi, ϵ = ∆Gᵒ/∆Hᵒ. Untuk bahan bakar metana, ϵ = – 818 kJ/– 890 kJ = 0,92. Bahan bakar 

metana belum dikembangkan secara komersial karena kesulitan dalam mencari elektroda 

dimana setengah reaksi dapat dilakukan pada densitas (kerapatan) arus yang tinggi sementara 

tetap dapat dipertahankan volt sel secara teori. Salah satu bahan bakar sel yang paling 

sederhana dan paling berhasil dapat dilihat pada skema pada Gambar 15-9, yang melibatkan 

reaksi antara H2(g) dan O2(g) membentuk air.  
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Sel bahan bakar sebaiknya dipertimbangkan sebagai pengubah energi dari pada baterei. Selama 

tersedia bahan bakar dan O2(g), sel bahan bakar akan menghasilkan listrik. Sel ini tidak memiliki 

kemampuan terbatas seperti pada baterei primar, akan tetapi juga tidak memiliki kemampuan 

menyimpan seperti pada baterei sekunder. Sel bahan bakar yang berdasarkan reaksi pada 

Gambar 15.9 memiliki catatan keberhasilan yang sangat mulia sebagai sumber energi pesawat 

ruang angkasa. Air yang dihasilkan pada reaksi sel juga merupakan hasil yang berharga. 

Penggunaan lain yang potensial termasuk perubahan batu bara dan minyak bumi menjadi CO 

dan H2 dan oksidasi dari gas-gas ini dalam sel bahan bakar. Beberapa pembangkit tenaga listrik 

komersial telah menggunakan ini. Menarik bahwa sel bahan bakar hidrogen – oksigen telah 

diketahui sejak tahun 1842, akan tetapi sel ini tidak pernah dikembangkan sampai abad 19 

karena kesulitan mengembangkan elektroda untuk menangani pengubahan energi secara 

efisien.       

 

 

15-6 Korosi: Sel Volta Yang Tidak Diinginkan 
 
Telah dibahas manfaat dari reaksi reduksi-oksidasi dalam sel volta (baterei), yang merupakan 

sumber listrik yang penting. Reaksi yang mirip terjadi dalam proses korosi, akan tetapi reaksi 

tersebut tidak diinginkan. Pertama akan dilihat dasar elektrokimia untuk korosi, kemudian akan 

dipelajari bagaimana prinsip-prinsip elektrokimia dapat diterapkan untuk mengontrol korosi.  

 

anoda	

luaran	

elektrolit	
KOH(aq)	

katoda	

Gambar 15-9 
Skema (yang menggambarkan sel bahan bakar hidrogen-oksigen).  
 
Dalam media alkalin (misal, KOH 25%) reaksi yang terjadi 
 

Oksidasi : 2 H2(g)   + 4 OH–(aq)    à 4 H2O   +  4 e– 
Reduksi : O2(g)   + 2 H2O   + 4 e–    à 4 OH–(aq)      
Total : 2 H2(g)   + O2(g)    à 2 H2O(c)         
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Gambar 15-10 menunjukkan proses dasar dari korosi pada sebuah paku besi. Paku besi 

diletakkan pada gelatin dalam air (agar-agar). Agar-agar juga mengandung indikator asam – 

basa yaitu fenolftalen dan senyawa kalium ferisianida, K3[Fe(CN)6]. Pada ujung dan pangkal 

paku terbentuk endapan biru tua. Sepanjang batang paku, agar-agar berwarna merah muda. 

Endapan biru, yang dikenal sebagai biru Turnbull meyakinkan adanya besi (II). Warna merah 

muda, tentu saja, adalah fenolftalen dalam larutan basa. Dari pengamatan ini dapat dituliskan 

dua setengah reaksi sederhana. 

Oksidasi : 2 Fe(p)  à 2 Fe2+(aq) + 4 e–   

Reduksi : O2(g)    + 2 H2O + 4 e– à 4 OH–(aq) 

 

Pada paku yang korosi, Gambar 15-10 (a), oksidasi terjadi pada ujung dan pangkal dari paku. 

Elektron yang dilepas pada oksidasi lewat sepanjang batang paku dan digunakan untuk 

mereduksi O2 terlarut. Hasil reduksi adalah OH– yang terdeteksi oleh fenolftalen. Pada paku 

yang dibengkokkan, Gambar 15-10 (b), oksidasi terjadi pada tiga titik, ujung, pangkal, dan 

lekukan (bagian yang dibengkokkan). Paku teroksidasi pada bagian-bagian ini karena logam 

yang tegang lebih aktif (lebih anodik) dibandingkan dengan logam yang tidak tegang. Beberapa 

logam seperti aluminium, membentuk hasil korosi yang melekat erat pada permukaan logam 

sehingga melindungi logam dari korosi lebih lanjut. Sebaliknya, oksida besi (karat), merupakan 

obyek yang rapuh dan mudah mengelupas, sehingga permukaan logam selalu terbuka terhadap 

atmosfer dan korosi berjalan secara terus menerus. Perilaku terhadap korosi yang berbeda ini 

menjelaskan mengapa di alam, besi memburuk lebih cepat dibandingkan dengan aluminium 

yang dapat dikatakan memiliki masa tinggal yang tidak terbatas. Metoda sederhana untuk 

melindungi logam dari korosi adalah dengan menutupi logam dengan cat atau dengan lapisan 

pelindung kedap air lainnya. Dengan cara ini permukaan logam akan terlindungi selama lapisan 

(c)	

(b)	(a)	

(d)	

Gambar 15-10 
Korosi dan Metoda Pencegahan Korosi. 
 
Korosi (oksidasi) pada paku besi ditandai dengan 
endapan biru. Korosi terjadi pada daerah yang 
memiliki ketegangan: (a) pada ujung dan pangkal dan 
(b) pada lekukan. Selain itu, (c) kontak dengan seng 
akan mencegah paku mengalami korosi, sedangkan 
(d) kontak dengan tembaga tidak mencegah paku 
mengalami korosi. 
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pelindung tidak pecah atau mengelupas. Metoda lain untuk melindungi permukaan logam dari 

korosi adalah dengan menutupnya dengan lapisan tipis dari logam kedua. Besi dapat dilapis 

dengan tembaga melalui proses electroplatting atau dilapis dengan timah dengan mencelupkan 

besi kedalam lelehan logam. Pada kedua kasus ini permukaan logam terlindungi selama lapisan 

tetap melekat pada permukaan. Kalau lapisan logam pecah, permukaan logam akan terbuka 

terhadap atmosfer dan proses korosi berjalan lagi. Besi lebih aktif dibandingkan tembaga dan 

timah, oleh karena itu besi mengalami reaksi oksidasi, sedangkan setengah reaksi reduksi 

terjadi pada lapisan pelindung, lihat Gambar 15-10 (d) dan Gambar 15-11 (b). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau besi dilapisi dengan seng (Zn) keadaannya berbeda. Seng lebih aktif dibandingkan besi. 

Kalau pecah terjadi dilapisan seng, besi masih terlindungi. Seng akan teroksidasi, bukan besi, 

dan hasil korosi melindungi seng dari korosi lebih lanjut, lihat Gambar 15-10 (c) dan 15-11 (a). 

Masih ada lagi metoda untuk melindungi besi atau baja dengan permukaan yang luas, seperti 

kapal, tanki penyimpanan, pipa penyalur, dan pipa air minum. Ini melibatkan hubungan dengan 

obyek, baik secara langsung atau melalui kawat, potongan magnesium, aluminium, seng, atau 

Gambar 15-11 
Perlindungan Besi Terhadap Korosi Elektrolitik. 
 
Pada reaksi anoda (oksidasi), logam yang lebih mudah teroksidasi akan melepas elektron menghasilkan ion 
logam. Pada Gambar 15-11 (a) logam tersebut adalah seng, pada Gambar 15-11 (b) logam tersebut adalah 
besi. Pada reaksi katoda (reduksi), gas oksigen, yang terlarut dalam lapisan tipis air yang terserap, direduksi 
menjadi ion hidroksida. Korosi besi tidak terjadi pada (a), akan tetapi terjadi pada (b).  
  

Fe2+ + 2 OH –     à Fe(OH)2(p)   
4 Fe(OH)2(p)   + O2 + 2 H2O     à 4 Fe(OH)3(p) 
2 Fe(OH)3 (p) à Fe2O3.H2O + 2 H2O       
  karat     
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logam aktif lainnya. Oksidasi terjadi pada logam aktif dan secara pelan-pelan terlarut. 

Permukaan besi memperoleh elektron dari oksidasi logam aktif, besi bertindak sebagai katoda 

dan mendukung setengah reaksi reduksi. Selama logam aktif ada, besi akan terlindungi. 

Perlindungan jenis ini disebut proteksi katodik, dan logam aktif disebut anoda yang 

dikorbankan.    

 

 

15-7 Elektrolisis: Perubahan Kimia Yang Tidak Spontan 
 
Kembali kepada sel elektrokimia yang terdiri atas setengah sel Zn/Zn2+ dan Cu2+/Cu. Sel ini 

dapat dilihat pada Gambar 15-4. Ketika sel berfungsi secara spontan, elektron mengalir dari 

seng ke tembaga dan perubahan kimia total dalam sel volta adalah 

Sel Volta : Zn(p) + Cu2+(aq) à Zn2+(aq)  + Cu(p)    E°sel = + 1,1 V 

 

Sekarang misalkan sel yang sama dihubungkan dengan sumber energi listrik dengan volt lebih 

besar dari 1,1 V. Sumber energi listrik dapat berupa pembangkit listrik atau baterei. Misalkan 

hubungan ini dibuat sedemikian rupa sehingga elektron dipaksa pergi ke elektroda seng dan 

dipindahkan dari elektroda tembaga. Seperti terlihat di bawah ini, reaksi total adalah kebalikan 

dari reaksi sel volta dan E°sel  adalah negatif.   

Oksidasi : Cu(p)  à Cu2+ (aq) + 2 e–   – E° = – 0,337 V 

Reduksi : Zn2+(aq)  + 2 e–         à Zn(p)     E° = – 0,763 V 

Elektrolisis : Cu(p) + Zn2+(aq) à Cu2+(aq)   + Zn(p)   E°sel = – 1,1 V 

 

Ketika reaksi sel dalam sel volta dibalik dengan membalik arah aliran elektron, sel volta 

berubah menjadi sel elektrolisis, seperti dapat dilihat pada Gambar 15-12.    
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Hukum Faraday untuk Elektrolisis. Michael Faraday (1791-1867) menetapkan dasar 

kuantitatif dari reaksi elektrolisis dan menyatakan penemuannya melalui dua pernyataan 

sebagai berikut. 

• Jumlah perubahan kimia yang dihasilkan sebanding dengan jumlah muatan listrik yang 

melewati sel elektrolisis. 

• Sejumlah tertentu listrik menghasilkan jumlah ekivalen setiap senyawa yang sama. 

                     

Satu ekivalen senyawa berhubungan dengan 1 mol elektron dalam setengah reaksi. Satu 

amper (A) dari arus listrik menunjukkan lewatnya 1 coulomb muatan per detik (C/det). Hasil 

kali arus dan waktu menghasilkan jumlah total muatan yang dipindahkan.  

arus (C/detik) x waktu (detik) = muatan (C)              

Dengan tetapan Faraday, 96.500 coulomb/mol e–, dapat dikonversi dari jumlah muatan ke 

jumlah mol elektron. Dengan demikian dapat dilakukan perhitungan untuk proses elektrolisis. 

 

Contoh 15-12           

Reaksi elektrolisis sering digunakan dalam analisis kuantitatif di laboratorium untuk 

menentukan kandungan tembaga dalam contoh. Contoh dilarutkan dan menghasilkan Cu2+(aq), 

dan larutan dielektrolisis. Pada katoda, setengah reaksi reduksi adalah  

Cu2+(aq)   + 2 e–      à Cu(p) 
 

 

Gambar 15-12 
 
Reaksi Cu(p) + Zn2+(aq) à Cu2+(aq) + Zn(p) 
terjadi dalam sel elektrolitik. Reaksi disini 
kebalikan dari yang terjadi dalam sel volta 
seperti pada Gambar 15-4. Arah aliran 
elektron dibalik. Elektroda seng menjadi 
katoda dan elektroda tembaga menjadi 
anoda.   
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Hitung massa dari tembaga yang akan mengendap dalam waktu 1 jam dengan arus sebesar 1,5 

A. 

 

Dari reaksi elektroda dapat dilihat bahwa 1 mol Cu ≈ 2 mol e–. Perhitungan dapat dilakukan 

melalui tiga tahapan sederhana. 

x x  

 

 x  

 

 

Latihan 15-9 

Elektrolisa larutan KI dengan arus sebesar 3,14 amper menghasilkan 1,96 gram I2 pada anoda. 

Hitung waktu yang diperlukan (Ar I = 127) 

2 I–       à I2 + 2 e– 
 

 

Ringkasan  

           

G  =  hasil reaksi (gram) 

Mr  =  Berat Atom atau Berat Molekul 

i  =  arus (amper/A) 

t  =  waktu (detik) 

n  =  jumlah elektron yang terlibat  

F =  96.500 coulumb (C) 
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