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RINGKASAN 

 

Salah satu energi terbarukan serta sebagai energi alternatif adalah fuel cell, dalam 

penelitian ini adalah mengkonversikan air menjadi gas HHO yang memiliki potensi 

sebagai bahan bakar maupun sebagai bahan campuran. Melalui elektrolisis, dengan 

menggunakan energi listrik DC, senyawa H2 dan O2 dapat dipecah yang dapat 

menghasilkan gas HHO. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang alat elektrolisis 

air yang dapat menghasilkan gas HHO. Komponen alat terdiri atas; listrik DC (adaptor 

dan aki), elektrolizer yang dilengkapi dengan elektroda timbal (Pb), water trap dan 

penampung gas. Proses elektrolisa dimulai dengan menghubungkan elektrolizer ke 

listrik DC. Setelah beberapa detik akan timbul gelembung-gelembung gas pada 

elektrolizer. Selanjtunya gas HHO disalurkan menuju water trap untuk proses filtrasi. 

Gas murni hasil filtrasi ditampung pada penampung gas. Penelitian ini dilaksanakan` 

dengan  metode eksperimental percobaan di laboratorium. Pada tahapan karakterisasi 

digunakan  Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan kelompok berdasarkan jenis 

energi suplai yakni adaptor dan accu. Setiap kelompok diaplikasikan perlakuan waktu 

proses pembentukaan HHO yakni : Waktu proses (T1, T2, T3, T4 dan T5) dengan waktu 

berturut-turut  5, 10, 15, 20, dan 25 menit. Setiap perlakuan diulang 3 (tiga) kali. 

Kemudian diukur parameter perameter penelitian.. Total unit percobaan sejumlah 15 

unit percobaan. Untuk pemodelan sistem thermodinamika dan divalidasi dengan 

pendekatan nilai % ERMS. Sedangkan hubungan antara variabel dan parameternya 

diselesaikan dengan analisis regresi pada taraf nyata 95 %.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa selama 25 menit proses elektrolisa, alat elektrolisis air dari hasil 

desain dengan menggunakan elektrolit NaOH 600 ml  sumber energi adaptor dan aki, 

didapatkan hasil; penggunaan adaptor dengan daya 37 Watt menghasilkan volume gas 

766,3 ml, massa gas 192,5 mg,  laju produksi gas 0,511 ml/s, efisiensi elektrolisis 61% 

dan potensi energi gas hidrogen 28,13 MJ. Sedangkan energi aki dengan penggunaan 

daya 46,48 Watt menghasilkan volume gas 769,94 ml, massa gas 196,7 mg, laju 

produksi 0,513 ml/s, efisiensi gas 50,7% dan potensi hasil energi sebagai gas hidrogen 

selama 25 menit total mencapai  28,66 MJ 

Kata kunci : Fuel cell, air, elektrolisis, water trap, elektroda, gas HHO 

ABSTRACT 

One of renewable energy as well as alternative energy is the fuel cell , this study was 

modified to convert water into HHO gas which has the potential as a fuel or as a 

mixture. Through electrolysis, using DC electricity, compound H2 and O2 can be 

broken down to produce HHO gas . The purpose of this research is to design a water 

electrolysis apparatus that can produce HHO gas . Component consists of tools ; DC 
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power (adapter and battery), elektrolizer equipped with electrodes of lead (Pb), water 

trap and gas reservoir. Electrolysis process begins by linking elektrolizer into DC 

power. After a few seconds there will be gas bubbles in elektrolizer. Selanjtunya HHO 

gas supplied to the water trap to the filtration process . Pure gas filtration results 

collected in the gas reservoir. This research was carried out with experimental methods 

in laboratory experiments. At the stage of characterization used a randomized block 

design ( RBD) with groups based on the type of energy supply adapter and batteries. 

Each treatment group applied the HHO pembentukaan processing time : The processing 

time (T1, T2, T3, T4 and T5) with successive time 5 , 10 , 15 , 20 , and 25 minutes. Each 

treatment was repeated three (3 ) times . Then the parameters measured parameters of 

the study. The total number of experimental units 15 experimental units . For 

thermodynamic systems and validated modeling approach % ERMS value. While the 

relationship between the variables and parameters solved by regression analysis on the 

real level of 95 % . The results showed that during the 25 minute process of electrolysis 

, water electrolysis apparatus of the results of the design by using 600 ml of NaOH 

electrolyte adapter and battery energy sources , the results obtained ; usage 37 Watt 

power adapter to generate the volume of 766.3 mL gas , gas mass 192.5 mg , the rate of 

gas production of 0.511 ml/s , 61 % electrolysis efficiency and potential energy 28.13 

MJ of hydrogen gas. While the use of battery energy power 46.48 watts produces gas 

volume 769.94 ml, 196.7 mgr gas mass, the production rate of 0.513 ml/s , the gas 

efficiency of 50.7 % and yield potential energy as hydrogen gas for 25 minutes total 

reach28.66MJ. 

Keywords:Fuel cells, water electrolysis, water trap, electrodes, gas HHO 

 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki Potensi 

Energi Baru Terbarukan (EBT) yang 

cukup besar di antaranya, mini/micro 

hydro sebesar 450 MW, biomassa 50 

GW, energi surya 4,80 kWh/m
2
/hari, 

energi angin 3-6 m/det dan energi nuklir 

3 GW. Data potensi EBT terbaru 

disampaikan Direktur Energi Baru 

Terbarukan dan Konservasi Energi 

dalam acara Focus Group Discussion 

tentang Supply- Demand (Anonim a, 

2012). 

Beberapa sumber energi 

terbarukan yang telah dikembangkan 

adalah energi surya, biomassa, angin, 

dan air. Penggunaan energi alternatif ini 

akan menghemat pemakaian bahan 

bakar fosil dan secara bertahap dapat 

mengurangi ketergantungan terhadap 

sumber energi fosil, sehingga ketika 

sumber energi fosil telah habis, 

masyarakat siap beralih ke sumber 

energi alternatif. Salah satu energi 

alternatif yang menjadi topik dalam 

penelitian ini adalah energi air.  

Dua pertiga bagian bumi dan 

manusia terbentuk dari zat cair yang 

berada dalam senyawa air, namun 

potensi air untuk dimanfaatkan sebagai 

sumber energi masih belum optimal. 

Sebagaiman kita ketahui, aplikasi ke 

bentuk konversi energi, air hanya 

dijadikan sebagai pembangkit listrik 

yaitu PLTA dan PLTU. Tetapi 

pernahkah kita berfikir bahwa air bisa 

dijadikan sebagai bahan bakar? 

Ternyata dilihat dari dari rumus 

molekul senyawa air yaitu H2O dan jika 

dipisahkan antara H2 dan O2-nya 

melalui proses elektrolisa akan 

menghasilkan gas yang disebut dengan 

Brown gas atau gas HHO (Hidrogen-

Hidrogen Oksigen) yang dapat 

dijadikan sebagai bahan bakar.  

Yull Brown seorang warga 

negara Australia pada tahun 1974 telah 

mendapatkan paten dari hasil proses 
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elektrolisa dari air menghasilkan gas H2 

dan O2 yang diberi nama Brown Gas 

yang dapat digunakan untuk 

menggerakkan mesin kendaraan. Pada 

tahun 1980 sampai 1998, Stanley Meyer 

seorang Amerika yang berasal dari kota 

Ohio juga telah mengembangkan bahan 

bakar gas yang dihasilkan dengan 

elektrolisis air yang digunakan untuk 

menggerakan mesin kendaraan. Di 

Indonesia pada akhir-akhir ini sudah 

mulai dikembangkan yaitu dengan 

mencampurkan brown  gas yang didapat 

dari elektrolisa air, dengan bahan bakar 

pada mesin bensin dengan karburator 

dan ternyata dapat meningkatkan 

tenaga, mengurangi pemakaian bahan 

bakar, serta memperbaiki kualitas emisi 

gas buang (Anonim b, 2013). 

Dibandingkan dengan bahan 

bakar fosil yang umum kita gunakan 

selama ini yaitu bensin dan solar, 

pemakaian hidrogen sebagai bahan 

bakar jauh lebih efektif dalam 

pembakaran. Sebagai perbandingan 1 

kg bensin yang dibakar pada suhu 25°C 

dan tekanan 1 atm akan menghasilkan 

panas antara 44,5 kJ/kg s/d 47,5 kJ/kg, 

sedangkan 1 kg solar bisa menghasilkan 

panas antara 42,5 kJ/kg s/d 44,8 kJ/kg. 

Hidrogen sendiri dalam kondisi yang 

sama (25°C dan tekanan 1 atm) dengan 

berat yang sama mampu menghasilan 

panas 119,93 kJ/kg sampai 141,86 

kJ/kg, yang berarti hampir 3 kali lipat 

dari panas yang bisa dihasilkan oleh 

pembakaran bensin dan solar (Bochin, 

2009).  

II. METODE PENELITIAN 

2.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dari 

bulan Agustus sampai Oktober 2013 di 

Laboratorium Daya dan Mesin 

Pertanian Fakultas Teknologi Pangan 

dan Agroindustri Universitas Mataram. 

2.2. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Accu motor kapasitas 7A 12V  

2. 1 set adaptor  sebagai sumber energi 

dirangkai sendiri dengan kriteria 

Trafo 5A, Dioda 50A, Kapasitor 

50V 10000 µF dan daya output 

berkapasitas 5A 12V 

3. Peralatan perbengkelan (las listrik, 

bor listrik, gergaji besi, gerinda, 

tang, obeng, dan peralatan lain yang 

mendukung). 

4. Timbangan digital untuk 

menimbang NaOH 

5. Data logger untuk mengukur suhu   

6. Luft  untuk mengukur tekanan gas 

7. Stopwatch 

8. Multitester untuk mengukur 

tegangan dan kuat arus 

Bahan-bahan yang digunakan 

adalah: 

1. Air tanah 

2. Elektrolit yang digunakan larutan 

NaOH 

3. Bahan-bahan pembuatan rangkain 

alat elektrolisis; 3 buah tabung kaca 

(sebagai elektrolizer, water trap dan 

penampung gas), elektroda plat accu 

bekas, baut, mur, selang bensin, 

kabel, penjepit kabel, triplek sebagai 

dudukan.  

2.3. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan` 

dengan  metode eksperimental 

percobaan di laboratorium. Rancangan 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan kelompok berdasarkan 

jenis energi suplai yakni adaptor dan 

accu. Setiap kelompok diaplikasikan 

perlakuan waktu proses pembentukaan 

HHO yakni; 

1. Waktu proses (T1)  5 menit  

2. Waktu proses (T2) 10 menit  

3. Waktu proses (T3) 15 menit 

4. Waktu proses (T4) 20 menit 

5. Waktu proses (T5) 25 menit. 
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Setiap perlakuan diulang 3 (tiga) 

kali. Kemudian diukur parameter 

perameter penelitian. Total unit 

percobaan sejumlah 15 unit percobaan. 

Untuk pemodelan sistem 

thermodinamika dan divalidasi dengan 

pendekatan nilai ERMS. Sedangkan 

hubungan antara variabel dan 

parameternya diselesaikan dengan 

analisis regresi pada taraf nyata 95 %.  

2.4. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dibagi 2 (dua) 

tahapan, yakni tahapan perancangan dan 

tahapan karakterisasi alat elektrolisis 

yang sudah dirancang. Dalam tahapan 

ini diperoleh analisis perancangan pada 

aspek keteknikan (engineering) untuk 

memperoleh rancangan tabung 

elektrolisis (elektrolizer), jenis dan 

bentuk elektroda, jenis sumber energi, 

water trap, penampung gas, jenis katalis 

dan jenis air. Tahap II Karakterisasi, 

yaitu untuk mendapatkan  karaketristik 

alat elektrolisis yang telah dirancang 

dilakukan dengan pengambilan data 

selanjutnya menentukan jumlah energi 

yang digunakan, produksi gas (volume 

dan massa gas), laju produksi, efisiensi 

elektrolisis dan energi elektron dalam 

atom hidrogen. 

2.5. Parameter Penelitian 

1. Daya yang dibutuhkan (P, Watt) 

Daya atau konsumsi energi yang 

dibutuhkan oleh alat elektrolisis adalah 

perkalian antara tegangan (Volt) dengan 

kuat arus (Ampere).   

  

2. Volume Gas (V, ml) 

Volume gas ditentukan dengan 

persamaan Boyle-Gay Lusssac, karena 

terdapat perbedaan suhu, tekanan dan 

volume gas pada elektrolizer dengan 

water trap.  

   

3. Laju produksi gas HHO  (v, ml/s) 

Laju produksi gas HHO 

menunjukkan kecepatan alat tersebut 

dalam memproduksi gas yaitu 

perbandingan antara volume gas yang 

dihasilkan dengan waktu.   

 ,   

4. Massa gas ( m HHO, gr)     

Massa gas HHO menyatakan 

total massa gas H2 dan O2. Massa gas 

H2= MeH2. i. t /96500 gr dan massa O2= 

MeO2. i . t /96500 gr. Sehingga massa 

gas HHO = massa gas H2+massa gas O2. 

Dimana Me adalah massa ekuivalen 

yaitu Mr/jumlah elektron terlibat.  

5. Efisiensi Elektrolisis ( , %)   

  
6. Energi Elektron Atom Hidrogen 

 Ditentukan berdasarkan 

ketetapan Rydberg;  

  
2.5. Validasi Model Matematika untuk 

Perancangan 

%ERMS=     

2.6. Analisis Data 

Dilakukan dengan pendekatan 

matematika dan pendekatan statistika 

untuk mengetahui hubungan variabel 

dengan parameter-parameter . Data 

hasil penelitian ditampilkan dalam 

bentuk tabel dan grafik. Data observasi 

yang diperoleh dari percobaan akan 

dibandingkan dengan data prediksi yang 

diperoleh dari persamaan matematika. 

Persamaan matematika dikatakan valid 

apabila nilai ERMS kurang dari 10%.  

Prototipe rancangan alat elektrolisis; 

 

rancangan alat  
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Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Perancangan Alat Elektrolisis Air  

3.1.1.Penentuan Sumber Energi 

 Energi yang digunakan dalam 

proses elektrolisa air adalah listrik DC 

(arus searah). Sumber energi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

adaptor dan accu. Adaptor adalah 

sebuah alat yang berfungsi untuk 

mengubah arus AC (bolak-balik) dari 

listrik menjadi arus DC. Adaptor yang 

digunakan dalam penelitian dirancang 

sendiri dengan menggunakan; 1 buah 

trafo 5A, 1 buah diode 50A, 1 buah 

kapasitor 50V 10000 µF, box kosong, 

tombol fuse, tombol power, dan lampu. 

Daya output dibuat 5A 12V, sedangkan 

energi accu yang digunakan 

berkapasitas 7A 12V.  

3.1.2.Pembuatan Eleketrolizer 

 Elektrolizer adalah tabung 

penampung elektrolit dan merupakan 

tempat terjadinya reaksi elektrolisis. 

Elektrolizer dilengkapi dengan 2 buah 

elektroda. Fungsi elektroda adalah 

mengalirkan listrik dari adaptor atau 

accu ke elektrolit dan tempat terjadinya 

reaksi redoks (reduksi dan oksidasi) 

yang terdiri dari kutub positif dan 

negatif.  

Jenis elektroda yang digunakan 

adalah plat accu bekas berbahan timbal 

(Pb). Karena Pb termasuk dalam 

golongan elektroda inert yaitu elektroda 

tidak ikut larut dalam air atau elektroda 

tidak ikut bereaksi. Selain itu elektroda 

jenis ini sangat baik dalam 

menghantarkan listrik. Elektroda 

berbentuk plat dan masing-masing 

elektroda terdiri dari 4 plat, jarak antar 

elektroda adalah 2,5 cm.  

Pembuatan elektrolizer diawali 

dengan pengambilan 2 buah elektroda 

dari accu bekas, dicuci hingga bersih 

dan dikeringkan. Selanjutnya melubangi 

tutup tabung sebanyak 3 buah, yaitu 2 

buah sebagai tempat menempelkan 

elektroda dan satu buah sebagai lubang 

saluran gas (selang). Elektroda 

ditempelkan pada tutup tabung dengan 

menggunakan baut dan mur sebagai 

penguatnya. Selanjutnya dilem mati 

hingga tidak ada celah sedikitpun, 

karena apabila terdapat celah maka gas 

hasil elektrolisis akan menguap. Dalam 

pemasangan elektroda, elektroda tidak 

Mulai 

Persiapan Alat dan 

Bahan 

Pembuatan 

Adaptor 

Perancangan Alat 

Elektrolisis 

Uji Fungsional 

Alat 

Berhasil Modifika

si 

Selesai 

Karakteristik alat 

elektrolisis air  

 

Daya (P), Volume (V), laju (v),  

massa (m), efisiensi ( ) 

 

Input  diameter (d), tinggi 

(t), waktu (s), Volt (V), 

Arus (I)  suhu (T), 
tekanan (P) 



5 
 

boleh menempel pada dasar tabung, 

harus dibiarkan menggantung agar tidak 

menggangu proses transfer ion dari 

elektrolit ke elektroda. Jarak antar 

elektroda perlu  

Pada pemasangan selang, selang 

tidak boleh terlalu dalam, harus di atas 

permukaan air, karena apabila 

menyentuh air, maka air yang akan 

terhisap bukan gasnya. Selanjutnya 

selang dari elektrolizer akan 

dihubungkan ke water trap. Hasil dan 

bentuk pemasangan elektroda dapat 

dilihat  pada gambar di bawah. 

 
     Gambar 2. elektroda 

3.1.3.Pembuatan Water Trap 

 Water trap adalah tabung 

penampung gas sementara dari 

elektrolizer. Pada tabung ini akan 

terjadi proses penyaringan/pengikatan 

uap air yang terbawa oleh gas hasil 

elektolisis,. Karena panas yang 

dihasikan dalam proses elektrolisa 

cukup tinggi sehingga gas masih 

mengandung uap air, oleh sebab itu 

harus dimurnikan terlebih dahulu 

dengan cara pengikatan uap air oleh air 

murni yang terdapat dalam water trap.  

Water trap terbuat dari kaca dan 

diisi dengan air murni dengan 

ketinggian 1/3 dari tinggi tabung. 

Pembuatannya, yaitu melubangi 

penutup water trap sebanyak 2 buah, 1 

buah untuk selang dari elektrolizer dan 

1 buah lagi selang yang akan 

dihubungkan ke penampung gas. Selang 

yang berasal dari elektrolizer harus 

tercelup ke dalam air agar uap air bisa 

terikat oleh air murni di dalam water 

trap dan selang yang menuju 

penampung gas harus berada di atas 

permukaan air.  

Tujuan dalam penyaringan gas 

adalah agar diperoleh gas murni tidak 

bercampur dengan uap air, sebab uap air 

akan menghambat proses pembakaran 

yang dapat mengurangi efisiensi 

pembakaran gas. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan untuk uji pembakaran 

gas, dilakukan dengan menampung 

gelembung-gelembung gas pada air 

sabun, semakin lama gelembung 

tersebut semakin naik, menunjukkan 

terjadi penambahan gas. Gelembung 

tersebut disulut dengan api dan timbul 

ledakan. Menunjukkan bahwa meskipun 

bercampur dengan air (dalam hal ini air 

sabun), gas tetap bisa terbakar, akan 

tetapi tidak maksimal dibandingkan 

dengan gas murni yang apabila 

dilakukan proses penyaringan.  

3.1.4. Tabung Penampung Gas HHO 

 Tabung penampung gas HHO 

merupakan wadah untuk menampung 

gas H2 dan O2 murni hasil elektrolisis 

dan gas inilah yang akan menjadi 

potensi bahan bakar. Tabung ini terbuat 

dari kaca. 

3.1.5. Perakitan Alat 

 Perakitan alat bertujuan untuk 

menghubungkan seluruh komponen ke 

dalam satu rangkaian.  

 
Gambar 3. Rangkaian elektrolisis 

 

3.2. Uji Fungsional Alat Elektrolisis 

 Uji fungsional alat dilakukan 

utuk menguji apakah alat tersebut sudah 

bisa melakukan proses elektrolisa dan 

bisa menghasikan gas atau tidak. 
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Apabila belum sesuai dengan harapan, 

dilakukan pengecakan pada komponen 

mana yang masih meragukan. Dan 

berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, biasanya terdapat kebocoran 

pada elektrolizer, sehingga tidak akan 

menimbulkan gelembung pada water 

trap, karena gas yang seharusnya 

terbawa, terlebih dahulu manguap dan 

hilang. Oleh sebab itu, masalah 

kebocoran sangat perlu diperhatikan. 

 Pengujian alat dilakukan dengan 

pertama-tama melarutkan 30 gr NaOH 

dengan air hingga didapatkan elektrolit 

sebanyak 600 ml. Pemilihan NaOH 

sebagai katalis karena NaOH adalah 

basa kuat yang merupakan elektrolit 

kuat yaitu sangat baik dalam 

menghantarkan listrik sehingga dapat 

mempercepat proses elektrolisa. Di 

samping itu, NaOH tidak menimbulkan 

korosi seperti air garam dan harga yang 

relatif murah. Selanjutnya elektrolit 

tersebut dimasukkan ke dalam 

elektrolizer. Kemudian, elektrolizer 

dihubungkan ke sumber energi, baik 

accu atau adaptor, digunakan secara 

bergantian. Pada muatan negatif akan 

tertarik ion-ion H
+ 

sehingga pada katoda 

akan terbentuk gas H2 dan pada muatan 

positif ion ion OH
-
 akan tertarik dan 

pada anoda  akan terbentuk gas O2. 

Apabila tidak terjadi kebocoran, mulai 

detik ke-3 setelah dihubungkan ke 

sumber energi, maka akan timbul 

gelembung-gelembung gas pada water 

trap, menunjukkan bahwa gas HHO 

(gas H2 dan O2) sudah terbentuk. 

Sebelum disalurkan ke penampung gas, 

gas tersebut akan dimurnikan terlebih 

dahulu, yaitu akan terjadi pengikatan 

uap air oleh air yang terdapat pada 

water trap (filtrasi gas), sehingga hanya 

gas murnilah yang akan masuk ke 

dalam penampung gas.    

 Pembuktian sederhana bahwa 

gas tersebut dapat dijadikan sebagai 

bahan bakar adalah menyulut 

gelembung-gelembung gas tersebut 

dengan api, dan ternyata timbul api 

disertai suara ledakan. Semakin lama 

proses elektrolisa jumlah gelembung 

semakin banyak sampai waktu tertentu 

dan ketika disulut dengan api  terjadi 

ledakan yang sangat tinggi.  

3.3. Karakteristik Alat Elektrolisis 

 Karakteristik alat menunjukkan 

kinerja alat tersebut dalam 

memproduksi gas, yaitu seberapa besar 

produksi gas yang dihasilkan 

berdasarkan waktu, volume air yang 

digunakan, jenis elektroda, elektrolit 

dan jenis air. Adapun karakteristik alat 

pada penelitian ini adalah daya listrik 

yang digunaka, volume gas, massa gas, 

laju produksi gas, efisiensi gas dan 

energi ledak hidrogen. 

 Dalam penelitian ini digunakan 

2 buah sumber energi yaitu accu dan 

adaptor sebagai pembanding. Jenis air 

yang digunakan adalah air tanah. 

Pembuatan elektrolit dilakukan dengan 

melarutkan katalis NaOH sebanyak 30 

gr ke dalam air hingga volume elektrolit 

mencapai 600 ml. Pengambilan data 

dilakukan setiap 5 menit selama 25 

menit dan ulangan sebanyak 3 kali 

untuk masing-masing sumber energi. 

3.3.1. Daya yang Dibutuhkan Selama 

Proses Elektrolisa 

   

 
Gambar 4. Grafik hubungan antara waktu 

dengan daya  penggunaan energi adaptor selama 

25 menit 

 Grafik di atas menunjukkan 

bahwa, selama proses elektrolisa pada 

penggunaan energi adaptor terdapat 

perubahan daya, yaitu daya semakin 

menurun. Pada saat pengukuran, terjadi 
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penurunan tegangan diikuti penurunan 

kuat arus, oleh sebab itu daya yang 

dihasilkan adaptor menurun.  

Berdasarkan analisis regresi, nilai R 

square mendekati harga 1 (0,963), maka 

tingkat kevalidan data sangat baik.    

 
Gambar 5. Grafik hubungan waktu dengan daya 

pada penggunaan energi  

accu selama 25 menit 

 Grafik di atas menunjukkan 

bahwa semakin lama, daya accu 

semakin menurun. Penurunan daya 

yang sangat drastis mulai dari menit ke 

15 hingga menit ke 25, yang semula 

22,9 pada menit ke-5 menjadi 5,15 pada 

menit ke 15. Penuruanan daya akan 

sangat mempengaruhi produksi gas. 

Dibuktikan dengan kecepatan 

pembentukan gelembung-gelembung 

gas. Dimana pada 5 menit pertama 

hingga menit ke 15 pergerakan 

gelembung sangat cepat dan diameter 

gelembung yang dihasilkan besar. 

Sedangkan mulai dari menit ke 15 

hingga menit ke 25, pembentukan 

gelembung sangat lambat dan diameter 

gelembung yang dihasilkan kecil. Hal 

ini disebabkan karena energi dari accu 

terus terpakai tanpa disertai pengisian 

(charging).  

Dalam penerapannya pada 

kendaraan, penggunaan accu sangat 

tepat, karena akan memanfaatkan energi 

kinetik dan dinamo DC yang dapat 

mengubah energi listrik, sehingga 

pengisian pada accu tetap berjalan 

selama kendaraan tetap hidup dan 

proses elektrolisa juga tetap berjalan, 

sehingga dapat memproduksi gas HHO 

sebagai bahan bakar kendaraan tersebut.  

Selama proses elektrolisa dalam 

waktu 25 menit, alat elektrolisis air 

yang menggunakan energi accu 

membutuhkan total daya yang lebih 

besar yaitu 46,48 Watt dibandingkan 

dengan adaptor yaitu 37,8 Watt dan  

laju penuranan daya pada accu jauh 

lebih besar dibandingkan dengan 

adaptor. 

3.3.2. Volume dan Laju Produksi Gas 

HHO 

Penentuan volume gas HHO 

hasil elektrolisis menggunakan 

persamaan Boyle Gay-Lussac 

( .  

 
Gambar 6. Grafik hubungan antara daya dengan 

volume gas penggunaan energi adaptor 

Grafik di atas menunjukkan 

hubungan antara daya dengan volume 

berbanding lurus, yaitu semakin tinggi 

daya yang yang dihasilkan oleh sumber 

energi semakin tinggi volume gas yang 

dihasilkan. Begitu sebaliknya, semakin 

rendah daya yang dihasilkan adaptor 

produksi gas (volume) semakin kecil. 

Volume tertinggi yang dihasilkan oleh 

alat tersebut dengan menggunakan 

energi adaptor adalah 154,5 ml dengan 

pemakain daya 9,18 Watt dan volume 

terendah 153,37 ml dengan pemakain 

daya 6,25 Watt. R square 0,979, 

menunjukkan kesuaian data dengan 

model sangat baik. 
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Gambar 7. Grafik hubungan daya dengan 

volume gas pada energi accu 
 Grafik di atas menunjukkan 

hubungan daya dengan volume 

berbanding lurus. Pada penggunaan 

energi accu volume tertinggi adalah 

158,19 ml dengan pemakaian daya 

sebesar 22,9  Watt pada 5 menit 

pertama. Dan volume terendah adalah 

152,17 ml pada pemakain daya 1,33 di 

menit ke 25. R square = 0,983, 

mnunjukkan kesuaian data denagn 

model sangat baik (data dinyatakan 

valid).  

Selama proses elektrolisa hingga 

waktu 25 menit dengan menggunakan 

elektrolit 600 ml, total volume gas HHO 

yang dihasilkan oleh alat elektrolisis 

menggunakan energi adaptor dengan 

kebutuhan daya 37,9 Watt adalah  766,3 

ml, sedangkan untuk energi accu 

dengan kebutuhan daya 46,48 Watt, 

volume gas HHO yang dihasilkan 

adalah 769,94 ml. 

 Laju produksi gas HHO adalah 

kecepatan alat tersebut dalam 

menghasilkan gas setiap detiknya, yaitu 

perbandingan antara volume (ml) 

dengan waktu (s). Pada penggunaan 

energi adaptor laju aliran gas rata-rata 

adalah sebesar 0,513 ml/s, artinya 

dalam waktu 1 sekon alat tersebut dapat 

menghasilkan gas sebanyak 0,513 ml. 

Sedangkan penggunaan energi accu, 

laju aliran gas rat-rata adalah 0,514 

ml/s, yaitu dalam waktu 1 sekon 

menghasilka gas sebanyak 0,514 ml. 

Jadi total volume yang dihasilkan oleh 

energi accu lebih besar dibandingkan 

energi adaptor.  

 Perhitungan volume gas 

ditentukan berdasarkan pendekatan 

thermodinamika hukum Boyle Gay 

Lussac dan divalidasi dengan nilai 

ERMS. Berdasarkan perhitungan % 

ERMS, diperoleh % ERMS volume gas 

di bawah 10%. Menunjukkan bahwa 

data volume gas dikatakan sudah valid 

(benar).  

3.3.3. Massa Gas HHO 

 Penentuan massa gas hasil 

elektrolisis dilakukan dengan 

pendekatan teori menggunakan rumus 

hukum faraday yaitu; massa gas = 

Massa ekuivalen gas × i × t / 96500, 

dimana massa ekuivalen = Mr / jumlah 

elektron terlibat.  Berdasarkan hasil 

perhitungan didapatkan total massa gas 

HHO yang menggunakan sumber energi 

adaptor selama 25 menit adalah 0,192 

gr.  

 
Gambar 8. Grafik Hubungan daya dengan 

massa gas 

 pada sumber energi adaptor 

 Grafik di atas menunjukkan 

hubungan searah antara daya dengan 

massa gas, yaitu semakin tinggi daya, 

semakin tinggi massa gas yang 

dihasilkan, karena massa gas sangat 

dipengaruhi oleh kuat arus (berdasarkan 

rumus hukum faraday). Apabila daya 

tinggi, menunjukkan kuat arus juga 

tinggi, oleh sebab itu ketika daya yang 

dihasilkan oleh adaptor tinggi maka 

produksi gas (dalam hal ini massa gas) 

semakin tinggi. Massa gas tertinggi 

pada pada penggunaan energi 9,2Watt 

yaitu sebesar 42,9 mg, sedangkan 

terendah sebesar 35 mg dengan 

penggunaan energi 6,25 Watt. Nilai R 
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square pada grafik 0,882, menunjukkan 

kesesuaian data dengan model sanagt 

baik. 

 
Gambar 9. Grafik hubungan daya yang 

digunakan dengan massa gas yang dihasilkan 

pada energi accu 

Grafik di atas menunjukkan 

hubungan daya dengan massa gas 

berbandiing lurus. Produksi gas (massa) 

tertinggi pada penggunaan energi 

sebesar 22,9 Watt dengan massa gas 

yang dihasilkan sebesar 76,9 mg dan 

terendah pada penggunaan energi 1,33 

Watt dan menghasilkan massa gas 

sebesar 14 mg.  

 Total massa gas yang dihasilkan 

alat elektrolisis selama 25 menit dengan 

menggunakan larutan elektrolit NaOH 

600 ml pada penggunaan energi adaptor 

sebesar 192,5 mg sedangkan pada 

penggunaan energi accu sebesar 196,7 

mg. Perbedaan ini disebabkan karena 

total penggunaan daya accu lebih besar 

dibandingkan dengan adaptor.   

3.3.4. Efisiensi Elektrolisis 

Efisiensi pembentukan gas HHO 

pada penggunaan adaptor adalah 61%  

sedangkan pada energi accu adalah 50,7 

%. Jadi pengunaan adaptor lebih efisien 

dibandingkan dengan accu. 

3.3.5. Energi Elektron dalam Atom 

Hidrogen 

Energi elektron atom hidrogen  

menunjukkan energi ledak yang 

dimiliki hidrogen ketika hidrogen 

diberikan api yang menyebabkan 

timbulnya ledakan. Energi elektron 

dalam 1 atom hidrogen ditentukan 

berdasarkan ketetapan Rydberg yang 

dikemukakan dalam teori atom Bohr, 

yaitu; .  

Sumber 

Energi 

Waktu 

(menit) 
Massa H2 

yang 

terbentuk  
(gr) 

Energi 

Elektron dalam 
Hidrogen 

Energi ledak 

(MJ) 

Adaptor 

5 0.0047 6.2 

10 0.0045 5.9 

15 0.0042 5.5 

20 0.0039 5.2 

25 0.0038 5.09 

Total 0.0214 28.1 

Accu 

5 0.0085 11.19 

10 0.0065 8.5 

15 0.0032 4.19 

20 0.0020 2.6 

25 0.0015 2.03 

Total 0.02185 28.6 

Berdasarkan tabel tersebut 

menunjukkan bahwa energi elektron 

atau energi ledak yang dihasilkan oleh 

gas hidrogen sangat tinggi mencapai 

satuan MJ. Dalam waktu 5 menit proses 

elektrolisa, gas hidrogen mampu 

menghasilkan energi sejumlah 11,19 MJ 

pada penggunaan accu. Sedangkan 

pengunaan adaptor menghasilkan 6,2 

Megajole. Perbedaan ini disebabkan 

karena input daya listrik penggunaan 

accu lebih besar dibandingkan adaptor. 

Total energi hidrogen penggunaan accu 

sebesar 28,6 MJ, sedangkan total energi 

hidrogen penggunaan adaptor sebesar 

28,1 MJ.  

 Berdasarkan uji statistik dengan 

menggunakan analisis regresi selang 

kepercayaan 95%  menyatakan bahwa 

hubungan antara penggunaan energi 

baik adaptor maupun accu terhadap 

hasil produksi gas  signifikan. Artinya, 

hubungan antara daya listrik yang 

digunakan mempengaruhi tingkat 

volume gas, laju gas, massa gas dan 

energi elektron atom hidrogen untuk  

setiap perlakuan waktu. Sedangkan 

hubungan antar kelompok adaptor 

dengan accu tidak signifikan. Artinya, 

perbedaan hasil produksi gas 

berdasarkan daya yang digunakan pada 

masing-masing sumber energi tidak 

berarti (perbedaannya sangat kecil). 
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IV. KESIMPULAN  

1. Rancangan tabung elektrolisis air 

pada pembuatan gas HHO terdiri dari 

komponen-komponen; sumber energi 

(menggunakan adaptor dan accu), 

elektrolizer yang dilengkapi dengan 

elektroda plat accu berbahan timbal 

(Pb), tabung filtrasi gas (water trap) 

dan tabung penampung gas dan 

menggunakan selang sebagai 

penyalur gas.  

2. Konsumsi energi (daya yang 

dibutuhkan) oleh alat elektrolisis 

hasil rancangan menggunakan 

sumber energi adaptor selama 25 

menit adalah 37,8 Watt, sedangkan 

sumber energi accu sebesar 46,48 

Watt. 

3. Produksi gas yang dihasilkan oleh 

alat tersebut selama 25 menit dengan 

elektrolit NaOH sebanyak 600 ml 

adalah; untuk sumber energi adaptor 

menghasilkan volume gas HHO 

sebanyak 766,3 ml dan massa gas 

192,5 mg. Sedangkan untuk sumber 

energi accu menghasilkan volume 

gas 769,94 ml dan massa gas 196,7 

mg.  

4. Laju produksi gas pada penggunaan 

energi adaptor adalah 0,511 ml/s dan 

enegi accu 0,513 ml/s 

5. Efisiensi elektrolisis berdasarkan 

konsumsi energi pada pemakaian 

adaptor adalah 61% dan pada 

pemakain accu sebesar 50,7%. Jadi 

penggunaan adaptor lebih efisien 

dibandingkan dengan penggunaan 

accu khususnya pada alat elektrolisis 

air yang sudah dirancang.  

6. Potensi energi gas hidrogen pada 

penggunaan energi adaptor dengan 

total massa hidrogen 0,02145 gr 

adalah 2,813 x 10
7
 J/gr setara dengan 

28,13 MJ/gr. Sedangkan penggunaan 

energi adaptor dengan total massa 

hidrogen 0,02185 gr adalah 2,866 x 

10
7
 J/gr setara dengan 28,66 MJ/gr. 
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