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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu kimia banyak membahas berbagai ilmu yang berhubungan dengan

kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah elektrokimia. Menurut Syukri S,

elektrokimia merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara

energi listrik dengan reaksi kimia.1 Sel elektrokimia merupakan sebuah alat

khusus yang dapat membuat interaksi antara energi kimia (reaksi kimia)

dengan energi listrik. Sel elektrokimia ini terdiri dari dua macam yaitu sel

Galvani (sel Volta) dan sel elektrolisis.2 Sel Volta merupakan sebuah sel

elektrokimia yang beroperasi secara spontan serta mengubah energi kimia

menjadi energi listrik.3

Sel Volta banyak dipraktikkan pada praktikum kimia di sekolah karena

perangkatnya yang sederhana. Menurut Hiskia Ahmad, sel Volta hanya terdiri

atas dua elektroda dan elektrolit.4 Elektrolit pada sistem sel Volta yang sering

digunakan pada praktikum disekolah adalah baterai atau larutan senyawa kimia

sintetis yang kurang ramah lingkungan, mengandung logam-logam berat

(heavy metal) seperti larutan PbSO4, CuSO4, dan ZnSO4, harganya relatif

mahal (tidak ekonomis), serta sulit didapat jika lokasi sekolah jauh dari daerah

perkotaan yang menjual bahan kimia sintetis. Elektrolit sintetis tersebut

1Syukri S, Kimia Dasar 3, (Bandung: ITB, 1999), h. 513
2Ibid, h. 514
3David W.Oxtoby, dkk, Prinsip-prinsip Kimia Modern, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 379
4Hiskia Ahmad, Elektrokimia dan Kinetika Kimia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001),

h. 44
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sebenarnya dapat digantikan dengan tumbuhan yang memiliki kandungan

senyawa elektrolit.

Tumbuh-tumbuhan di Indonesia beraneka ragam jenisnya baik itu buah

maupun sayuran. Hal ini merupakan karunia yang diberikan oleh Allah sebagai

bukti kebenaran firman-Nya. Menurut Agus Haryo Sudarmojo, segala sesuatu

di alam ini pada dasarnya diciptakan oleh Allah SWT dengan hak. Semua

diciptakan-Nya hanya untuk kepentingan manusia.5 Hal tersebut dapat dilihat

dalam firman-Nya yang mulia berikut ini:

ن اكثرھم ال یعلمونوماخلقنا السموت واالرض ومابینھما لعبین ما خلقنھما اال بالحق ولك

Artinya: “dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada

diantara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan

keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak

mengetahui”.6

Allah SWT juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 11 dan surah Asy-

Syu’ara ayat 7:

ینیت لكم بھ الزرع والزیتون والنخیل واالعناب ومن كل الثمرت ان في ذلك الیة لقوم 

یتفكرون

Artinya: “Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman;

zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan.

5Agus Haryo Sudarmojo, Menyibak Rahasia Sains dalam Al-Qur’an, (Bandung: Mizania,
2009), h. 41

6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya 30 Juz, (Solo: PT Qomari Prima
Publisher, 2007), surah ke-44: 38-39, h. 716
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.”7

اولم یروا الئ االرض كم انبتنا فیھا من كل زوج كریم

Artinya : “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah

banyaknya Kami tumbuhkan dibumi itu berbagai macam tumbuhan

yang baik?”8

Dari ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah menumbuhkan

berbagai macam tumbuh-tumbuhan termasuk buah-buahan sebagai tanda

kekuasaan-Nya dan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan oleh Fadli, Legowo, dan Purnama,

menunjukkan bahwa ragam sayuran maupun buah-buahan telah berhasil

didemonstrasikan dan berperan baik sebagai elektrolit pada  sistem sel Volta.9

Berbagai jenis buah-buahan mengandung asam serta mineral yang memiliki

banyak manfaat diantaranya sebagai elektrolit.

Senyawa asam dan mineral seperti asam sitrat, asam askorbat, kalsium,

fosfor, dan besi, merupakan salah satu kandungan yang terdapat dalam buah

jeruk terutama jeruk nipis. Jeruk nipis (Citrus Aurantifolia Swingle)

merupakan buah yang mudah ditemui, harganya relatif murah (ekonomis), dan

ramah lingkungan karena mudah terdegradasi. Oleh karena itu, jeruk nipis

7Ibid, h. 365
8Ibid, h. 513
9Ulfa Mahfudli Fadli, Budi Legowo, Budi Purnama, Demonstrasi Sel Volta Buah Nanas

(Ananas Comosus L.Mer), (Jurusan Fisika FMIPA Universitas Sebelas Maret Indonesian Journal
of Applied Physics vol.2 no.2. 2012), h. 176
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memiliki potensi sebagai sumber energi listrik dan dapat dimanfaatkan sebagai

sumber elektrolit pada sistem sel Volta. Berdasarkan uraian tersebut, maka

penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Jeruk

Nipis (Citrus Aurantifolia Swingle) sebagai Elektrolit dalam Sistem Sel

Volta dan Implementasinya pada Praktikum Sel Elektrokimia di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Ujungbatu”.

B. Penegasan Istilah

1. Jeruk Nipis

Jeruk nipis (Citrus Aurantifolia Swingle) merupakan buah yang tidak

asing di Indonesia dan memiliki variasi penggunaan yang lebih banyak

dibandingkan dengan jenis jeruk lain sehingga sering disebut sebagai buah

serbaguna.10

2.Elektrolit

Elektrolit merupakan bagian penting dalam sel elektrokimia baik dalam

pengoperasiannya maupun dan dalam sistem kelengkapannya. Selain itu

elektrolit harus dapat menghantarkan elektron dan menghasilkan elektron

untuk menjalankan sel elektrokimia.11

10Dyah Ermawati, Pengaruh Penggunaan Ekstrak Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia Swingle)
Terhadap Residu Nitrit Daging Curing Selama Proses Curing, (Skripsi Fakultas Pertanian,
Universitas Sebelas Maret, 2008), h. 34

11Jouannea di dalam Linda Suyati, Rahmad Nuryanto, Rahmaniar Anggrayni A, Pembuatan
Dan Karakterisasi Elektrolit Padat NaMN2-X Mgx O4, (Jurusan Kimia FMIPA Universitas
Diponegoro JSKA,Volume.XIII.No.2, 2010), h. 2
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3. Sel Volta

Sel Volta atau sel Galvani adalah sel dimana energi bebas dari reaksi

kimia diubah menjadi energi listrik.12 Sel Volta atau sel Galvani terdiri atas

dua elektroda dan elektrolit.13

4. Sel Elektrokimia

Sel elektrokimia adalah peranti dengan arus listrik yang dilewatkan

melalui rangkaian eksternal yang dikaitkan dengan setengah reaksi oksidasi

dan reduksi yang masing-masing terjadi pada anoda dan katoda.14

Elektrokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara energi

listrik dengan energi kimia.15

C. Permasalahan

1.Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun batasan masalah yang dapat di

tentukan agar penelitian ini berjalan sistematis yaitu:

a. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah jeruk nipis (Citrus

Aurantifolia Swingle) warna hijau yang masih muda yang merupakan

buah yang sering kita temui di lingkungan sekitar.

b. Variasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variasi jumlah buah

dan elektroda. Jumlah buah jeruk nipis yang digunakan adalah sampai

didapatkan tegangan 3 volt. Adapun elektroda yang digunakan yaitu

elektroda tembaga (Cu), elektroda besi (Fe), elektroda seng (Zn),

12Dogra, Kimia Fisik dan Soal-soal, (Jakarta: UI-Press, 1990), h. 511
13Hiskia Ahmad, Op.cit, h. 44
14David W.Oxtoby, dkk, Op.cit, h. G6
15Syukri S,Op.cit, h. 513
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elektroda alumunium (Al). pasangan elektroda yang digunakan yaitu

Cu-Zn, Cu-Fe, dan Cu-Al. Lampu LED (Light Emitting Diode) yang

digunakan yaitu lampu LED warna merah dengan tegangan 1,8–2,1

Volt.

c. Penelitian ini membandingkan voltase dan nyala lampu LED yang

dihasilkan buah jeruk nipis dari variasi jumlah buah dan elektroda yang

digunakan.

d. Penelitian ini menguji kelayakan buah jeruk nipis sebagai elektrolit

dalam sistem sel Volta berdasarkan jawaban angket dari guru

responden.

e. Jenis baterai pembanding yang digunakan yaitu 2 buah baterai kering

merk ABC ukuran AA.

f. Suhu ruangan pada saat penelitian adalah 300C.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi

permasalahannya adalah:

a. Bagaimana pengaruh variasi jumlah buah terhadap tegangan yang

dihasilkan dan nyala  lampu LED?

b. Bagaimana pengaruh variasi jenis elektroda terhadap tegangan yang

dihasilkan dan nyala  lampu LED?

c. Apakah buah jeruk nipis dapat dijadikan sebagai elektrolit dalam sistem

sel Volta dilihat dari tanggapan guru responden.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaruh variasi jumlah buah terhadap tegangan

yang dihasilkan dan nyala  lampu LED.

b. Untuk mengetahui pengaruh variasi jenis elektroda terhadap tegangan

yang dihasilkan dan nyala  lampu LED.

c. Untuk mengetahui bahwa buah jeruk nipis bisa dijadikan sebagai

elektrolit dalam sistem sel Volta dilihat dari tanggapan guru responden.

2.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi peneliti

1) Semakin memperdalam keimanan akan kekuasaan Allah

Subhanahu wa Ta’ala yang salah satunya telah Dia ciptakan

tumbuh-tumbuhan khususnya buah jeruk dengan segala macam

manfaatnya bagi kehidupan manusia diantaranya sebagai

elektrolit pada sistem sel Volta.

2) Memperdalam dan menerapkan ilmu kimia yang telah diperoleh.

b. Bagi guru

1) Memperoleh alternatif praktikum yang ekonomis, ramah

lingkungan, dan dapat di aplikasikan dengan mudah.
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2) Memperoleh pengetahuan lebih tentang potensi yang dimiliki

oleh tumbuh-tumbuhan disekitar khusunya buah jeruk sebagai

elektrolit dalam sistem sel Volta.

c. Bagi pembaca

1) Memperoleh pengetahuan lebih tentang manfaat buah jeruk

sebagai elektrolit dalam sistem sel Volta.


