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ABSTRAK 

Salah satu teknologi energi terbarukan yang saat ini sedang dikembangkan 

adalah Fuel cell. Fuel cell merupakan teknologi konversi energi elektrokimia yang 

mengubah hidrogen dan oksigen menjadi air, secara bersamaan menghasilkan 

listrik dan panas dalam prosesnya. Meskipun hidrogen merupakan sumber energi 

yang menjanjikan untuk pengaplikasian fuel cell, tidak semua cara untuk 

memperoleh hidrogen bersifat ramah lingkungan dan efisien. Sebagai contoh 

steam reforming dan gasifikasi menghasilkan produk CO2 (Karbon dioksida) yang 

dapat mencemari lingkungan, sedangkan elektrolisis kurang efisien karena masih 

mengonsumsi energi listrik yang cukup besar dan diperoleh dari pembangkit 

listrik yang masih bersumber dari fosil. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

digunakan metode yang telah diketahui lebih ramah lingkungan, yaitu dengan 

metode reaksi alumunium dan air dengan bantuan katalis NaOH. Selain itu, bahan 

baku yang digunakan bersumber dari limbah kaleng minuman Green Sands yang 

berdasarkan penelitian sebelumnya memiliki kadar alumunium tertinggi 

dibandingkan kaleng minuman lainnya yaitu sebesar 15,8 %. Pada penelitian ini 

dilakukan variasi dimensi luas permukaan plat alumunium kaleng yaitu dimensi 

besar (2,23 cm
2
), dimensi sedang  (0,75 cm

2
), dimensi kecil (<20 mesh). Tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui besar laju produksi gas hidrogen yang 

dhasilkan. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan laju produksi optimum 

dari hasil reaksi air dan alumunium dari plat limbah kaleng minuman Green Sands 

yaitu sebesar 115, 94 ml/min/g Al pada suhu 50,8
o
C dengan dimensi serbuk. 

Kata kunci: Alumunium, Fuel Cell, Hidrogen, Kaleng Minuman, NaOH 
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ABSTRAK 

One of the renewable energy technologies which currently under 

development is Fuel cell. Fuel cell is an electrochemical energy conversion 

technology that converts hydrogen and oxygen into water, simultaneously 

generating electricity and heat in the process. Although hydrogen is a promising 

energy source for the application of fuel cells, not all ways of obtaining hydrogen 

are environmentally friendly and efficient. For example, steam reforming and 

gasification produce CO2 (Carbon dioxide) products that can pollute the 

environment, while electrolysis is less efficient because it still consumes 

considerable electrical energy and is derived from power plants that are still 

sourced from fossils. Therefore, in this study used methods that have been known 

to be more environmentally friendly, that is by the reaction method of aluminum 

and water with the help of NaOH catalyst. In addition, the raw materials used 

from Green Sands waste canned waste which based on previous research has the 

highest aluminum content compared to other beverage cans at 15.8 %. In this 

research, the dimension of the aluminum plate surface can be seen in large 

dimension (2.23 cm
2
), medium dimension (0,75 cm

2
), small dimension (<20 

mesh). The purpose of this study is to find out the large production rate of 

hydrogen gas produced. Based on the result of data processing, the optimum 

production rate of water and alumunium reaction result from Green Sands can 

drink waste plate is 115,99 ml / min / g Al at 50,8
o
C with powder dimension. 

Keywords: Aluminum, Fuel Cell, Hydrogen, Soft Drink Cans, NaOH 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Krisis energi merupakan salah satu permasalahan yang tengah dihadapi oleh 

masyarakat global. Kebutuhan energi primer dunia diperkirakan akan meningkat 

cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi 

dunia (World Energy Outlook, 2013). Pada tahun 2015, populasi penduduk  

didunia telah mencapai 7,2 milyar.  Organisasi Pangan dan Pertanian PBB 

memprediksi bahwa pertumbuhan akan berlanjut dan bahwa pada tahun 2050 

penduduk akan mencapai 9 miliar. Menurut perkiraan Badan Energi Internasional, 

cadangan minyak dunia akan turun 40 – 60 % dalam dua puluh tahun ke depan. 

Perlu adanya solusi yang dapat mempertahankan ketahanan energi seiring dengan 

peningkatan kebutuhan energi masyarakat. 

 Solusi alternatif yang ditawarkan atas permasalahan tersebut adalah 

beralihnya ke penggunaan energi terbarukan. Untuk saat ini, bauran energi 

terbarukan baru mencapai 11,9 % dengan rasio elektrifikasi 93,41 %. Pemerintah 

menargetkan bauran energi terbarukan pada tahun 2025 mendatang mencapai 23 

% dengan rasio elektrifikasi 100 %. Dalam proyeksi hingga 10 tahun ke depan 

atau pada 2026, total ada 18.053 MW pembangkit yang direncanakan 

menggunakan energi terbarukan (Eduardo, 2017).  

 Salah satu teknologi energi terbarukan yang saat ini sedang dikembangkan 

adalah Fuel cell. Fuel cell merupakan teknologi konversi energi elektrokimia yang 

akan mengubah hidrogen dan oksigen menjadi air, secara bersamaan 

menghasilkan listrik dan panas dalam prosesnya. Mirip dengan baterai, fuel cell 

dapat diisi dengan bahan bakar untuk mendapatkan energinya kembali, bahan 

bakar tersebut adalah oksigen dan hidrogen. 

 Dalam perkembangannya, meskipun hidrogen merupakan sumber energi yang 

menjanjikan untuk pengaplikasian fuel cell, tidak semua cara untuk 

memperolehnya bersifat ramah lingkungan dan efisien, diantaranya yaitu dengan 

cara steam reforming, gasifikasi biomassa atau batubara, dan elektrolisis. Steam 

reforming dan gasifikasi menghasilkan produk CO2 (Karbon dioksida) yang dapat 
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mencemari lingkungan, sedangkan elektrolisis kurang efisien karena masih 

mengonsumsi energi listrik yang cukup besar dan diperoleh dari pembangkit 

listrik yang masih bersumber dari fosil. Oleh karena itu, perlu adanya 

pengembangan teknologi baru yang benar-benar menghasilkan energi terbarukan 

yang bersih tanpa menyebabkan polusi dari segi produk maupun prosesnya.  

 Para peneliti telah melaporkan bahwa hidrogen dapat dihasilkan dari reaksi 

alumunium dengan air. Soler (2007) telah melakukan riset produksi hidrogen dari 

alumunium dan campuran alumunium. Hasil yang didapatkan menyatakan bahwa 

produksi hidrogen didasari oleh proses korosi alumunium yang hanya 

mengonsumsi air, sedangkan tidak mengonsumsi alkali (katalis), dan 

menghasilkan alumina melalui reaksi dekomposisi yang kembali membentuk 

alkali. Pada eksperimen pendahuluan, didapatkan bahwa dengan konsentrasi dan 

temperatur kerja yang tinggi dapat meningkatkan laju produksi hidrogen dari 

alumunium murni. Sedangkan, Elitzur (2014) melaporkan bahwa terjadi pengaruh 

dari beberapa parameter seperti rasio alumunium dengan air, suhu awal air, dan 

ukuran dan bentuk partikelnya. Laju produksi hidrogen yang dihasilkan adalah 

200 - 600 ml/min/gr Al, dengan hasil 90 %, tergantung dari parameter yang 

dibuat.   

 Terdapat keterbatasan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu parameter 

ukuran hanya dilakukan dengan membandingkan alumunium serbuk dengan 

alumunium serpih,  belum berfokus pada pemanfaatan limbah, dan tidak ada 

karakterisasi by-product selain hidrogen yaitu Al(OH)3. Pada penelitian ini, 

peneliti menghitung besar laju produksi hidrogen yang dihasilkan melalui reaksi 

alumunium dari plat limbah kaleng minuman green sands yang diketahui memiliki 

kadar Al lebih besar dari jenis kaleng minuman lainnya yaitu 15,8 % (Manurung, 

2010) dengan variasi besar, sedang, dan kecil dengan air distilasi dan dibantu oleh 

katalis NaOH.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun identifikasi 

permasalahannya adalah: 

1. Bagaimana cara menghasilkan hidrogen dari reaksi alumunium dan air? 

2. Apa saja yang dapat dihasilkan dari reaksi alumunium dan air? 

3. Bagaimanakah rancangan reaktor penghasil hidrogen dari plat limbah 

alumunium? 

4. Berapakah laju produksi hidrogen yang dihasilkan? 

5. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi laju produksi hidrogen? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada perhitungan besar laju produksi gas hidrogen yang 

dihasilkan. Alumunium yang digunakan adalah dari limbah kaleng minuman 

bermerk “Green Sands” yang sudah dilunturkan cat pelapisnya. Parameter yang 

digunakan adalah variasi dimensi luas permukaan plat alumunium yaitu dimensi 

besar (2,23 cm
2
), dimensi sedang (0,75 cm

2
), dan dimensi kecil (<20 mesh). 

Katalis yang digunakan pada penelitian ini adalah katalis NaOH.  

1.4 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah berapakah laju produksi 

hidrogen yang dihasilkan melalui reaksi alumunium dari plat limbah kaleng 

minuman green sands variasi besar, sedang, dan kecil dengan air distilasi dan 

dibantu dengan katalis NaOH? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung besar laju produksi 

hidrogen yang dihasilkan melalui reaksi alumunium dari plat limbah kaleng 

minuman green sands variasi besar, sedang, dan kecil dengan air distilasi dan 

dibantu dengan katalis NaOH. 
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.  

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk: 

1. Perusahaan 

Dapat menjadi metode yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis dalam 

produksi gas hidrogen yang merupakan bahan baku utama untuk Fuel Cell. 

2. Mahasiswa/Peneliti 

Dapat menjadi referensi ilmiah untuk pengembangan penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.11 Sel Bahan Bakar (Fuel Cell) 

Sel bahan bakar adalah alat yang mirip dengan baterai, dapat 

menghasilkan energi listrik melalui reaksi elektrokimia. Keduanya mengubah 

energi kimia menjadi energi listrik dan juga panas. Akan tetapi, sebuah 

baterai menyimpan sejumlah energi didalamnya dan jika habis harus dibuang 

atau dengan diisi ulang dengan menyuplai energi listrik eksternal untuk 

mendorong kembali reaksi elektrokimia. Sedangkan sel bahan bakar 

menggunakan sumber energi kimiawi eksternal yang lebih efisien, yaitu 

hidrogen dan oksigen. Selama oksidasi, atom hidrogen bereaksi dengan atom 

oksigen membentuk air. Dalam proses tersebut terjadi pelepasan elektron dan 

mengalir melalui sirkuit eksternal sebagai sumber listrik (fuelcelltoday.com, 

2012). 

Ada bermacam-macam jenis Fuel Cell. Tergantung dari elektrolit dan 

bahan bakarnya. Berikut ini adalah macam-macam Fuel Cell yaitu: 

a. Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC). Fuel cell jenis 

ini menggunakan membran sebagai elektrolitnya dan bahan bakarnya 

adalah hidrogen.  Daerah kerjanya berada di temperatur rendah yaitu 

sekitar 80
o
C (176

o
F). 

b. Direct Methanol Fuel Cell (DMFC). Sama seperti PEMFC, DMFC 

mengguna kan membran sebagai elektrolitnya tetapi menggunakan 

methanol sebagai bahan bakarnya.  Daerah kerjanya berkisar antara 

20
o
C – 90

o
C. 

c. Alkaline Fuel Cell (AFC). Fuel Cell jenis ini menggunakan membran 

seperti PEMFC akan tetapi menggunakan potasium hidroksida 

sebagai elektrolitnya. 
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d. Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC). Fuel cell jenis ini menggunakan 

phosphoric acid cair sebagai elektrolitnya dan bahan bakarnya adalah 

hidrogen. Daerah kerjanya kira-kira 200
o
C. 

e. Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC). Fuel cell jenis ini 

menggunakan molten dengan campuran lithium, sodium dan 

potassium carbonate sebagai elektrolitnya dan bahan bakarnya adalah 

hidrogen. MCFC bekerja pada temperatur tinggi kira-kira 650
o
C. 

f. Solid Oxide Fuel Cell (SOFC). Fuel cell jenis ini menggunakan 

bahan keramik sebagai elektrolitnya dan bahan bakarnya adalah 

hidrogen. Daerah kerjanya berkisar antara 500
o
C – 1000

o
C 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: tech-etch.com 

Gambar 2.1 PEM Fuel Cell 

2.12  Proses Korosi Alumunium 

Alumunium merupakan jenis material yang tahan korosi. Saat permukaan 

alumunium terpapar ke atmosfer, maka akan terbentuk lapisan oksida tipis 

yang melindungi alumunium dari korosi lebih lanjut. Hal itulah yang 

menyebabkan alumunium disebut sebagai logam tahan korosi. Akan tetapi, 

beberapa zat atau kondisi tertentu dapat menghancurkan lapisan pelindung 

oksida ini sehingga korosi dapat saja terjadi. Zat alkalis merupakan zat yang 

dapat merusak lapisan oksida dari alumunium. Salah satunya adalah Na. 

Larutan yang diketahui dapat meng-korosi alumunium secara efektif adalah 

NaOH.  
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Mekanisme reaksi air-alumunium pada larutan alkali melibatkan proses 

reaksi pembentukan hidrogen dan tiga jenis reaksi perubahan lainnya (Wang, 

2017).  

(1) Persamaan umum reaksi pembentukan hidrogen 

2 𝐴𝑙 + 6 𝐻2𝑂 → 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3𝐻2          (1) 

(2) Reaksi pengikisan lapisan alkali 

𝐴𝑙2𝑂3/𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 +R
+
OH∓ 𝐻2𝑂 → 𝑅+[𝐴𝑙(𝑂𝐻)4]-

       (2) 

(3) Pembentukan kembali lapisan alkali 

𝑅+[𝐴𝑙(𝑂𝐻)4]− → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 𝑅+𝑂𝐻−     
   (3) 

(4) Keseimbangan disosiasi alkali 

𝑅𝑂𝐻 ↔ 𝑅+ + 𝑂𝐻−            (4) 

Proses reaksi meliputi empat tahap. Pertama, ion hidroksil disosiatif yang 

dimiliki oleh ROH berdifusi ke permukaan serpihan alumunium dari larutan 

bulk dan melarutkan lapisan alumina. Umumnya, permukaan alumunium 

ditutupi oleh Al2O3 intrinsik dan perusakan lapisan inilah yang menjadi tujuan 

utama reaksi alumunium dan air. Kemudian ion hidroksil bereaksi dengan 

lapisan oksida, menghasilkan ion alumina seperti pada persamaan (2). Proses 

inilah yang menyebabkan adanya waktu induksi dimulainya proses 

pembentukan hidrogen dan menentukan seberapa cepat lapisan tersebut dapat 

dirusak seutuhnya. Apabila tidak ada cukup ion hdroksil didalamnya, maka 

pada tahap selanjutnya, 𝐴𝑙(𝑂𝐻)4
-
 pada larutan bulk akan terurai menjadi 

kristal alumunium hidroksida dan ion hidroksil seperti ditunjukan dalam 

persamaan (3) dan proses ini akan mendominasi ion hidroksil utama. Reaksi 

pada persamaan (3) tidak hanya terjadi di permukaan alumunium, tapi juga 

terjadi di permukaan hidroksida. Kekuatan pendorong untuk proses ini 

berasal dari supersaturasi 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 dan disosiasi ROH seperti pada 

persamaan (4). 

 

2.13 Gas Hidrogen dan Cara Memperolehnya 

Hidrogen adalah sumber energi alternatif yang paling menarik. Energi 

reaksinya yang luar biasa (dengan udara), tiga kali lebih tinggi dari pada 

bahan bakar hidrokarbon, dan produknya ramah lingkungan, air atau uap 
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airnya. Kelemahan utama yang terkait dengan penggunaan hidrogen adalah 

sulitnya penyimpanan dan transportasi karena kepadatannya yang sangat 

rendah, dan masalah keamanan karena reaktivitasnya yang sangat tinggi 

(Elitzur, 2014).  

Meskipun hidrogen merupakan sumber energi yang menjanjikan sebagai 

sumber energi, tidak semua cara untuk memperolehnya bersifat ramah 

lingkungan dan efisien, diantaranya yaitu dengan cara steam reforming, 

gasifikasi biomassa atau batubara, dan elektrolisis. Steam reforming dan 

gasifikasi menghasilkan produk CO2 (Karbon dioksida) yang mencemari 

lingkungan, sedangkan elektrolisis kurang efisien karena masih mengonsumsi 

energi listrik yang cukup besar dan diperoleh dari pembangkit listrik yang 

masih bersumber dari fosil (Soler, 2007). 

Perkembangan saat ini, para peneliti melaporkan bahwa hidrogen dapat 

dibuat dari reaksi alumunium. Awalnya reaksi samping dari proses korosi 

alumunium tersebut tidak diinginkan, akan tetapi semenjak adanya teknologi 

seperti sel bahan bakar yang membutuhkan hidrogen sebagai sumber 

energinya, maka kini hidrogen menjadi lebih memungkinkan (Wang, 2015). 

Dibawah ini adalah reaksi yang terjadi antara alumunium, air, dan katalis 

NaOH. 

2 𝐴𝑙 + 6 𝐻2𝑂 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 2 𝑁𝑎𝐴𝑙(𝑂𝐻)4 + 3𝐻2       (5) 

2 𝑁𝑎𝐴𝑙(𝑂𝐻)4 → 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 2 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3                     (6) 

2 𝐴𝑙 + 6 𝐻2𝑂 → 2 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3 𝐻2                    (7) 

Dua persamaan pertama diatas, menunjukkan proses bagaimana 

terbentuknya hidrogen. NaOH yang bereaksi habis untuk menghasilkan 

hidrogen pada persamaan (5) dapat dihasilkan kembali melalui dekomposisi 

NaAl(OH)4 pada persamaan (6). Sehingga hal yang utama adalah hanya air 

yang habis bereaksi selama proses berlangsung jika reaksi dikontrol dengan 

baik. Maka proses secara keseluruhan dapat kita lihat di persamaan (7) 

(Leung, 2009). Selain itu Alumunium dapat dihasilkan kembali dari 

Alumunium hidroksida pada persamaan (3), dimana terdapat 2 proses yaitu 

Bayer Process yang dapat mengasilkan alumina dari bijih bauksit, dan proses 
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Hall-Herault yang menghasilkan alumunium dari alumina (Soler, 2007). Jika 

tidak, Alumunium hidroksida sendiri dapat dimanfaatkan untuk produksi 

keramik, adsorben, katalis, dan lain-lain (Dimitrios, 2005). 
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2.2 Penelitian yang Relevan 

1. Hasil penelitian Aleksandrov (2003)  telah melakukan studi 

komprehensif mengenai parameter proses produksi hidrogen dari 

alumunium, hasilnya menyatakan bahwa dengan mengelupas lapisan 

permukaan oksida pada sampel, akan membuat delay waktu produksi 

lebih pendek, dan reaksi akan lebih cepat mengalami keadaan steady 

state. Laju stirring berpengaruh signifikan terhadap reaksi 

2. Hasil penelitian Soler (2007) telah melakukan riset produksi hidrogen 

dari alumunium dan campuran alumunium. Hasil yang didapatkan 

menyatakan bahwa “Produksi hidrogen didasari oleh proses korosi 

alumunium yang hanya mengonsumsi air, sedangkan tidak 

mengonsumsi alkali (katalis), dan menghasilkan alumina melalui 

reaksi dekomposisi yang kembali membentuk alkali. Pada eksperimen 

pendahuluan, didapatkan bahwa dengan konsentrasi dan temperatur 

kerja yang tinggi dapat meningkatkan laju produksi hidrogen dari 

alumunium murni. 

3. Hasil Penelitian Wang (2009)  telah melakukan review terhadap proses 

produksi hidrogen dari alumunium dan alumunium alloys, hasil 

tersebut menyatakan bahwa proses korosi alumunium bersih total dari 

CO2  dengan by-product yang tidak berdampak pada lingkungan. Al2O3 

dan Al(OH)3 terbentuk melalui  reaksi alumunium dan air, sangat 

dianjurkan untuk memberi perlakuan yang baik pada prosesnya. By-

product tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku katalis dalam 

industri. 

4. Hasil Penelitian Dian (2010) melaporkan bahwa gas hidrogen dapat 

diproduksi dengn menggunakan limbah alumunium foil dan dari 

kaleng minuman pada suasana basa (NaOH) . Semakin tinggi 

konsentrasi NaOH, semakin cepat waktu reaksi tetapi produksi gas 

hidrogennya cenderung tetap. Semakin besar massa limbah alumunium 

foil semakin cepat waku reaksi dan produksi gas hidrogennya juga 
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semakin besar. Semakin besar massa limbah alumunium kaleng 

minuman semakin lambat waktu reaksi dan produksi gas hidrogennya 

semakin besar. Kesimpulannya adalah dari 0,05 gram limbah 

alumunium foil dihasilkan 0,006 gas hidrogen. 

5. Hasil penelitian Eka (2010) melaporkan bahwa kadar Alumunium rata-

rata dalam sampel kaleng minuman Green Sands didapatkan sebesar 

15,80 %. 

6. Hasil penelitian Elitzur (2014) melaporkan bahwa terjadi pengaruh 

dari beberapa parameter seperti rasio alumunium dengan air, suhu awal 

air, ukuran dan bentuk partikelnya. Laju produksi hidrogen yang 

dihasilkan adalah 200-600 ml/min/g Al, dengan hasil 90%, tergantung 

dari parameter yang dibuat.  

2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

  

Fuel Cell 

Hidrogen Oksigen 

Skala Industri Skala Lab 

 Hidrokarbon 

 Panas nuklir 

 Proses Biologi 

 Energi 

matahari 

 Elektrolisis 

DMFC AFC PEMFC MCFC PAFC SOFC 

Ekonomis dan 
ramah 

lingkungan 

Reaksi alumunium dan air 

Limbah kaleng 
minuman + air 

+ NaOH 

Reaktor 

Laju reaksi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Tujuan Operasional Penelitian 

Tujuan operasional dalam penelitian ini adalah mengetahui besar laju 

produksi gas hidrogen yang dihasilkan melalui reaksi alumunium dari limbah 

kaleng minuman Green Sands dan air dengan bantuan katalis NaOH. 

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan dari tanggal 24 Agustus – 24 

September 2017 di Laboratorium Fuel Cell Pusat Penelitian Fisika Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

4.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian pengembangan (Research & Development). Metode Penelitian dan 

Pengembangan adalah metode penelitian yang bersifat analisis kebutuhan 

(Sugiyono, 2010: 407). Adapun langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan ditunjukkan oleh diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir metode Penelitian dan Pengembangan 

Dari desain pengembangan di atas dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

Potensi dan Masalah Studi Literatur Perancangan Reaktor 

Pembuatan reaktor Pengujian reaktor Perbaikan 

Penggunaan reaktor Pengambilan Data Pengambilan Data 

Analisis Data Kesimpulan 
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1. Penggalian potensi dan masalah mengenai penyediaan hidrogen 

sebagai bahan bakar Fuel Cell di LIPI. Hidrogen yang digunakan 

masih hidrogen di beli di pabrik gas hidrogen yang sudah di kemas ke 

dalam tabung. Akan tetapi berdasarkan proses pemisahan yang 

dilakukan oleh pabrik gas tersebut masih menggunakan cara 

konvensional yang masih menghasilkan gas CO2 maka diperlukan cara 

lain yang lebih ramah lingkungan agar Fuel Cell dapat dikatakan 

sebagai energi yang benar-benar bersih. 

2. Setelah ditemukan permasalahan, maka selanjutnya dilakukan studi 

literatur mengenai metode produksi hidrogen yang lebih ramah 

lingkungan untuk diaplikasikan pada Fuel Cell. 

3. Perancangan alat dilakukan dimulai dari percobaan produksi hidrogen 

menggunakan water trap, tabung kondenser vertikal, tabung kondenser 

horizontal, tabung sekunder vertikal hingga  tabung 1000 ml dan 

tabung 2000 ml. 

4. Pembuatan reaktor hasil perancangan. 

5. Pengujian reaktor. Pengujian reaktor meliputi uji kebocoran dan uji 

parameter terhadap kemampuan reaktor dalam ketepatannya 

menghitung gas hidrogen yang dihasilkan. 

6. Apabila reaktor masih bocor dan belum dapat mencapai volume akhir 

hidrogen yang dihasilkan, maka reaktor di rancang ulang. 

7. Setelah reaktor tidak bocor lagi, parameter sudah sesuai, dan volume 

akhir sudah dapat dicapai, maka reaktor dapat digunakan untuk 

penghitungan laju produksi hidrogen yang dihasilkan. 

 

4.4 Populasi dan Sampel 

a. Populasi dalam penelitian ini adalah limbah kaleng minuman. 

b. Sampel dalam penelitian ini adalah limbah kaleng minuman bermerk 

Green Sands dengan variasi dimensi besar (2,3 cm
2
), sedang (0,75 

cm
2
), dan kecil (<20 mesh) dengan masing-masing massa yang 

digunakan sebanyak 2 gram. 
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4.5 Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan kerja dalam penelitian ini seperti pada diagram berikut. 

Mulai 

  Analisis Masalah 

Studi Literatur 

Perancangan alat dan 

Parameter uji 

 

Pembuatan alat dan  

Eksperimen pendahuluan 

 Ya 

  Pengujian Alat 

 Tidak  

Pengambilan Data  

 

Analisis Data 

 

Kesimpulan 

 

Gambar 3.2 Tahapan Penelitian 
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4.6 Desain Penelitian 

Adapun desain penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 ɛ 

 YX1 

 

 YX2 

 

 YX3 

 Ket:  

 X : Desain reaktor 

 YX1 : Parameter luas permukaan 

 YX2 : Parameter komposisi 

 YX3 : Parameter suhu 

 Y : Laju produksi hidrogen 

 

4.7 Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.2 Alat dan Bahan 

Alat Bahan 

Timbangan digital NaOH Teknis 

Tabung reaktor leher tiga Serbuk Limbah Alumunium 

Water Trap Kaleng Minuman Green Sands 

Tabung Kondenser Air distilasi 

Tabung Vertikal 1000 dan 

2000 ml 

Air keran 

Timbangan Digital Kasar Alumunium Foil 

Selang air Perekat 

Pembolong kertas besar 

dan sedang 

Thinner 

Gunting  

Termometer Digital  

X Y 
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4.8 Prosedur Penelitian 

3.8.1 Penyiapan sampel Al dari kaleng minuman 

 

 

 

 Gambar 3.3 Proses penyiapan sampel:  

1) Pengupasan cat,  

2) Pencetakkan sampel dengan menggunakan pembolong kertas 

 

 Pada proses ini, kaleng minuman Green Sands yang telah 

dikumpulkan kemudian digunting berbentuk persegi agar lebih mudah dan 

aman ketika proses pengupasan cat. Pengupasan cat dilakukan dengan 

merendam hasil guntingan kaleng dalam wadah berisi thinner. Setelah 

beberapa saat, cat dikelupas dengan menggunakan silet atau pisau cutter 

(Seperti terlihat pada gambar proses 1). Setelah itu kaleng yang telah 

bersih dari cat dicetak dengan menggunakan pembolong kertas sesuai 

dengan ukuran dimensi (hasilnya terlihat seperti gambar proses 2).  

 

3.8.2 Eksperimen Pendahuluan dan perancangan alat 

a. Eksperimen pendahuluan 

Pada tahap ini, beberapa percobaan dilakukan untuk 

mengetahui parameter pengujian yang pas. Percobaan awal yang 

dilakukan adalah menguji pengaruh pengupasan cat pada sampel 

kaleng terhadap reaksi, yaitu dengan mereaksikan limbah kaleng 

yang masih dilapisi cat dan yang tidak dilapisi cat dengan air dan 

NaOH. Air yang digunakan adalah air keran dan air distilasi. 

Percobaan tersebut dilakukan didalam labu erlenmeyer yang 

berbeda.  

 

 

 

1 2 
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b. Perancangan Reaktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Rancangan alat produksi hidrogen kering 

menggunakan water trap 

 

Gambar 3.5 Rancangan alat produksi hidrogen kering 

menggunakan pipa kondenser 

 

Gambar diatas merupakan rancangan reaktor awal untuk 

memproduksi hidrogen kering. Pertama dilakukan dengan 

menggunakan water trap seperti pada gambar 3.1 dan kedua, water 

trap diganti dengan pipa kondenser eperti pada gambar 3.2. 

Kemudian dibandingkan antara keduanya mana yang lebih mudah 

dalam perakitannya dan lebih efektif dalam menghasilkan gas 

hidrogen kering. Ternyata antara pipa kondenser dan water trap 

sama-sama berhasil memproduksi hidrogen kering, namun pipa 

kondenser lebih mudah dalam hal perakitan. 

2 1 
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Setelah menentukan  akan dipakai pipa kondenser, selanjutnya 

adalah perancangan alat secara keeluruhan. Reaktor rancangan 

pertama menggunakan tabung vertikal 1000 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Perancangan Reaktor Menggunakan Tabung Vertikal 

 1000 ml 

Setelah diketahui bahwa rancangan pertama tidak mampu 

menampung seluruh hidrogen yang dihasilkan, maka digunakanlah 

tabung vertikal yang lebih besar, yaitu tabung dengan kapasitas 

2000 ml dengan rancangan yang sama seperti di atas. Dengan 

rancangan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Desain Rancangan Reaktor Menggunakan Tabung 

Vertikal 2000 ml  

 



19 

 

3.8.3 Pengujian 

Setelah reaktor selesai dibuat, selanjutnya adalah pengambilan 

data laju produksi. Satu persatu sampel dengan dimensi yang 

berbeda direaksikan didalam reaktor dengan air distilasi dan katalis 

NaOH. Pencampuran dilakukan dengan rasio Al/H2O sebanyak 8 

% dan dengan konsentrasi 1,7 M NaOH. Kemudian dilakukan 

pencatatan waktu dimulainya reaksi hingga akhir reaksi, suhu 

reaksi, dan massa air yang tumpah kedalam wadah penampung 

sampai reaksi berhenti.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Hasil Pengujian dengan menggunakan reaktor tabung vertikal 1000 ml 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian dengan Reaktor Tabung Vertikal 1000 ml 

 

No. 

Percobaan 

 

NaOH 

(M) 

Massa 

Al 

(gr) 

Massa 

Aquades 

(gr) 

 

Rasio 

Al/H2O 

Waktu 

Reaksi (s) 

Suhu 

 

(
o
C) 

V 

H2 

(ml) t0 tA T0 TA 

1 1.4 8 50 16% 1.5 9 33.1 65.8 620 

2 1.4 4 25 16% 2.25 6.75 28.4 55.9 639 

3 1.4 3 25 12% 2.5 4.5 28.6 42.1 646 

4 1.4 2 25 8% 4.5 6.25 30.5 42.8 630 

5 1.4 1 25 4% 5.75 11.5 30.8 35.1 519 

Data di atas diperoleh dari hasil percobaan menggunakan reaktor tabung 

vertikal 1000 ml. Pada tahap pengujian reaktor ini, dilakukan variasi rasio antara 

alumunium dan air yaitu 16, 12, 8, dan 4 %. Pada awalnya hal tersebut dilakukan 

untuk mengurangi volume akhir reaksi agar dapat dihitung, tenyata pengurangan 

rasio Al terhadap air membuat reaksi berjalan semakin lambat. 

Volume akhir yang mampu diukur oleh reaktor tersebut yaitu hanya pada 

nomor percobaan 4 dan 5. Selain itu, terjadi kebocoran akibat tekanan reaksi yang 

terlalu tinggi didalam labu leher tiga. Akan tetapi waktu awal produksi hidrogen 

pada nomor percobaan 4 dan 5 terlalu lama, maka kapasitas tabung vertikal 

diperbesar dan Molaritas dinaikkan untuk mempercepat waktu awal produksi. 

Reaktor ini belum mampu menghitung seluruh volume hidrogen yang dihasilkan 

sehingga diperlukan lagi volume reaktor yang lebih besar 

 

4.1.2 Hasil Pengujian dengan menggunakan  reaktor tabung vertikal 2000 ml 
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Telah dilakukan pengujian pendahuluan untuk mendapatkan rasio dan 

konsentrasi yang tepat sesuai dengan kemampuan raktor yang ada. Berdasarkan 

hasil eksperimen yang diperoleh, rasio yang tepat agar dapat menghitung laju 

produksi dengan reaktor yang tersedia adalah 8% Rasio Al/H2O dan 1,7 M NaOH 

dengan komposisi masing-masing 25 gram air distilasi (aquades), 1,7 gram 

NaOH, dan 2 gram Alumunium. Maka selanjutnya komposisi inilah yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi luas 

permukaan plat limbah alumunium terhadap laju produksi gas hidrogennya. 

4.1.3 Perbandingan Dimensi, Volume, Suhu, dan Laju 

Tabel 4.2 Perbandingan Dimensi, Volume, Suhu, dan Laju Maksimum 

Produksi Gas Hidrogen Al Greensands 

Dimensi 
Volume 

Akhir (ml) 
Suhu (

o
C) 

Laju Maksimum 

(ml/min/gr Al) 

Serbuk 

(<20 mesh) 
 

2202 

 

50,8 

 

115,94 

Sedang 

(Diameter= 3,10 mm, 

Ketebalan = 0,056 mm) 

 

1410 

 

44,1 

 

93,86 

Besar 

(Diameter= 5,33 mm, 

Ketebalan= 0,060 mm) 

 

2066 

 

42,1 

 

67,27 

 

4.2 Analisa data 

1) Grafik volume gas hidrogen yang dihasilkan 

Berdasarkan data eksperimen yang telah diperoleh, hasilnya telah 

disimulasikan melalui grafik berikut. Berikut adalah grafik hubungan antara 

volume hidrogen yang dihasilkan selama waktu terukur hingga reaksi berhenti. 
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Gambar 3.8 Grafik Volume Gas Hidrogen yang diperoleh dari 

Limbah Al Greensands dimensi besar 

 

Grafik di atas menunjukkan hubungan volume produksi hidrogen dengan 

suhu reaksi pada limbah Al Greensands dimensi besar. Terlihat bahwa reaksi baru 

dimulai pada suhu dengan rentang antara 25-30 
o
C. Waktu dimulai reaksi pertama 

kali disebut dengan induction time. Dimana hal tersebut disebabkan oleh proses 

korosi alumunium yang membutuhkan waktu dan suhu tertentu agar lapisan 

oksida yang menyelimuti alumunium dapat terkupas seluruhnya sehingga air 

dapat mengkorosi alumunium dan menghasilkan gas hidrogen dengan 

meninggalkan lapisan oksida yang terendap dibawah reaktor. 

Terjadi penurunan suhu reaksi ketika sudah mencapai antara 40-45
o
C. Ketika 

suhu reaksi turun, produksi hidrogen menuju ke arah stabil terlihat dari saturasi 

pada grafik di sekitar waktu reaksi 750 sekon. Hal tersebut disebabkan karena 

seluruh lapisan oksida yang sudah semua terlepas dan alumunium sudah habis 

terkorosi sehingga air didalam reaktor berubah menjadi hitam. 
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Gambar 3.9 Grafik Volume Gas Hidrogen yang diperoleh dari Limbah Al 

Greensands dimensi sedang 

 

Grafik di atas menunjukkan hubungan volume produksi hidrogen dengan 

suhu reaksi pada limbah Al Greensands dimensi sedang. Terlihat bahwa reaksi 

baru dimulai pada suhu lebih rendah daripada dimensi besar tetapi masih dengan 

rentang antara 25-30 
o
C. Selain itu penurunan reaksi juga terjadi ketika sudah 

mencapai antara suhu 40-45
o
C.  

 

 
 

Gambar 3.10 Grafik Volume Gas Hidrogen yang diperoleh dari 

Limbah Al Greensands dimensi serbuk 

 

Grafik di atas menunjukkan hubungan volume produksi hidrogen dengan 

suhu reaksi pada limbah Al Greensands dimensi serbuk. Terlihat bahwa reaksi 

baru dimulai pada suhu diatas 30 
o
C. Penurunan reaksi juga terjadi ketika 

mencapai antara suhu diatas 50
o
C. Selain itu, pada dimensi serbuk ini, waktu 
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reaksi menjadi lebih panjang daripada dimensi sedang maupun dimensi besar. 

Luas permukaan akan mempengaruhi seberapa cepat air dapat mengkorosi 

alumunium. Pada dimensi ini permukaan yang mengalami reaks lebih luas 

daripada dimensi yang lainnya sehingga waktu reaksi menjadi lebih lama. 

2) Grafik volume gas hidrogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket : 

T0 : Suhu awal 

TH2 : Suhu produksi H2 

Gambar 3.11 Perbandingan Volume Gas Hidrogen yang diperoleh 

dari Limbah Al Greensands dimensi serbuk 

 

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa limbah plat alumunium dengan dimensi 

sedang lebih rendah hasil produksinya daripada dimensi lainnya. Berdasarkan 

teori dan penelitian sebelumnya, jumlah akhir dari proses reaksi ini seharusnya 

hampir sama, selama ada pada volume air yang sama, karena hanya air yang 

dikonsumsi saat terjadi reaksi. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh karena 

larutan tersebut sudah menguap lebih awal. Perlu diselidiki lebih lanjut terkait hal-

hal yang dapat mempengaruhi volume akhir produksi. 

3) Grafik hubungan suhu awal reaksi dengan laju produksi hidrogen 

Berdasarkan data pengamatan hasil perekaman suhu awal reaksi hidrogen 
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terproduksi dengan perhitungan laju produksi hidrogen, maka diperoleh seperti 

pada grafik berikut. 

 

Gambar 3.12 Grafik hubungan antara suhu awal produksi hidrogen dengan 

laju produksi hidrogen 

 

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa luas permukaan plat limbah 

alumunium mempengaruhi suhu awal reaksi saat hidrogen dihasilkan, selan itu 

juga mempengaruhi laju produksi hidrogen secara signifikan. Dimensi serbuk 

yang luas permukaannya lebih besar, laju produksinya lebih tinggi. Dari grafik 

tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan, maka akan 

semakin besar laju reaksi akan tetapi delay time lebih panjang karena 

membutuhkan suhu yang lebih tinggi. 

4) Grafik laju produksi gas hidrogen 

Berdasarkan data pengamatan hasil perekaman suhu awal reaksi hidrogen 

terproduksi dengan perhitungan laju produksi hidrogen, maka diperoleh seperti 

pada grafik berikut. 
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Gambar 3.13 Laju Produksi Hidrogen Al Green Sands 

 

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa luas permukaan plat limbah 

alumunium mempengaruhi laju produksi hidrogen secara signifikan. Dimensi 

serbuk yang luas permukaannya lebih besar, laju produksinya lebih tinggi. Dari 

grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan, maka 

akan semakin besar laju reaksi akan tetapi tidak tetap, karena laju produksi 

bergantung pada suhu. Jika suhu turun, maka laju produksi akan turun. 

5) Hasil karakterisasi sampel dan by-product dengan XRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Hasil pencocokan pola difraksi hasil XRD limbah fresh alumunium 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 5 10 15 20 25 30

La
ju

 P
ro

d
u

ks
i H

id
ro

ge
n

 (
m

l/
m

in
/g

) 

Waktu Reaksi (s) 

Dimeni besar

Dimensi Sedang

Dimensi serbuk

Dimensi besar 



27 

 

dari kaleng minuman dengan aplikasi Match 2! 

 

Gambar diatas merupakan hasil dari pengujian dengan menggunakan alat 

XRD (X-Ray Diffraction) yang berfungsi untuk menentukan sistem kristal 

sehingga setelah diolah akan memberikan informasi tentang senyawa atau unsur 

yang terdeteksi pada sampel limbah fresh alumunium. Data mentah yang 

diperoleh dari hasil pengujian XRD kemudian di olah menggunakan aplikasi 

match 2!, setelah dicocokan dengan database yang ada dan disesuaikan dengan 

teori yaitu kandungan unsur alumunium. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa 

adanya kecocokan antara pola difraksi limbah alumunium kaleng minuman 

dengan pola difraksi alumunium murni berdasarkan pencocokan menggunakan 

aplikasi match 2!. Selain berada pada posisi 2θ yang sama, intensitasnya pun 

hampir mirip, akan tetapi ada satu puncak intensitas yang terlihat dominan pada 

pola difraksi limbah kaleng  minuman, hal tersebut menginformasikan bahwa 

kandungan unsur Alumunium yang lebih banyak terdapat disana. 

 

 

Gambar 3.15 Hasil pencocokan pola XRD Al(OH)3 dengan menggunakan 

aplikasi Match 2! 

Gambar diatas merupakan hasil dari pengujian dengan menggunakan alat 
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XRD (X-Ray Diffraction) yang berfungsi untuk menentukan sistem kristal 

sehingga setelah diolah akan memberikan informasi tentang senyawa yang 

terdeteksi pada sampel by-product. Data mentah yang diperoleh dari hasil 

pengujian XRD kemudian di olah menggunakan aplikasi match 2!, setelah 

dicocokan dengan database yang ada dan disesuaikan dengan teori yaitu Al(OH)3, 

ternyata memperlihatkan spektrum yang sangat mirip dengan spektrum bayerite 

(Al(OH)3) setelah dicocokkan dengan menggunakan aplkasi match 2!. Kecocokan 

tersebut dilihat dari posisi 2-theta dan indeks miller yang dimiliki oleh senyawa 

bayerite yaitu pada indeks miller (002), (110), (022), (132), dan (134).  

6) Hasil karakterisasi FE-SEM dan EDS By-Product 

Gambar 3.16 Struktur morfologi hasil by-product produksi hidrogen 

perbesaran 10.000 kali 

Gambar di atas merupakan struktur morfologi permukaan by-product hasil 

proses produksi hidrogen dengan perbesaran 10.000 kali yang diperlihatkan oleh 

alat uji FE-SEM (Field Emission Scanning Electron Microscope) point, terlihat 

berbentuk serpihan-serpihan putih. Serpihan tersebut adalah lapisan Al(OH)3 hasil 

perusakan lapisan oksida alumunium oleh larutan NaOH sebagai larutan alkali 
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yang memiliki kemampuan untuk merusak lapisan hingga korosi alumunium 

dapat terjadi. Serpihan tersebut telah di klarifikasi merupakan lapisan Al(OH)3 

berdasarkan hasil uji EDS Spot. EDS (Energy Dispersion X-Ray Spectroscopy) 

merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui unsur yang terkandung 

dalam sampel. Berikut ini adalah  hasil EDS Spot dengan mengambil 6 titik 

spektrum.  

Gambar 3.17 Hasil deteksi sebaran unsur menggunakan EDS by-product 

hasil produksi hidrogen limbah kaleng Green Sands 
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Hasil EDS tersebut melaporkan kandungan unsur yang tersebar disetiap titik 

yang diwakili oleh titik spektrum 10 Sampai dengan 15. Dapat dilihat bahwa di 

semua titik, unsur yang terdeteksi kuat yaitu unsur Alumunium (Al) dan Oksigen 

(O) sesuai dengan teori, yaitu by-product reaksi akan menghasilkan Hidrogen dan 

Al(OH)3 ataupun Al2O3 tergantung kondisi dan stoikiometri reaksi. Hasil ini juga 

telah dikonfirmasikan oleh hasil pengujian dengan alat uji difraksi sinar-X pada 

gambar 3.21. 

Pada titik di spektrum 12 lebih memperlihatkan kandungan Al dan O yang 

lebih tinggi daripada spektrum lainnya. Sedangkan atom lain yang berwarna 

merah diabaikan karena kecocokannya sangat kecil. Dari hasil yang diperlihatkan 

oleh semua spektrum tersebut, semakin memperkuat bahwa by-product tersebut 

memang benar Al(OH)3 atau bayerite. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

unsur Al dan O disemua titik. Pada pengujian ini unsur H tidak dapat dideteksi 

karena H merupakan fasa gas sedangkan pengujian ini hanya dapat mendeteksi 

fasa solid. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Visualisasi spektrum Alumunium dan Oksigen oleh EDS 

 

Gambar di atas merupakan hasil visualisasi EDS pada panjang gelombang 

warna unsur yang dicari, yaitu Alumunium dan Oksigen. Berikut ini adalah tabel 

hasil deteksi unsur berdasarkan konsentrasi dan rasio massa. 
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Tabel 4.3 Hasil deteksi unsur Al dan O dengan FE-SEM 

Unsur Konsentrasi k Ratio Wt% 

O 152.49 0.51315 52.13 

Al 93.15 0.66906 47.08 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa unsur oksigen lebih dominan daripada unsur 

alumunium dilihat dari konsentrasi dan fraksi massa masing-masing unsur. Sesuai 

dengan stoikiometri reaksi, yaitu Al2O3 ataupun Al(OH)3 maka kandungan unsur 

oksigen akan lebih banyak daripada alumunium. 

7) Perhitungan Teoritis 

Reaksi yang terjadi   :  

2 𝐴𝑙 + 6 𝐻2𝑂 → 2 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3 𝐻2 

Mencari mol Al   :  

𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝐴𝑟
=

2

27
= 0,074 

Mencari mol H2   : 

𝑚𝑜𝑙 𝐻2 =
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐻2

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐴𝑙
𝑥𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙 =

3

2
𝑥 0,074 𝑚𝑜𝑙 = 0,11 𝑚𝑜𝑙 

Mencari volume total H2 teoritis : 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻2 = 0,11 𝑚𝑜𝑙 𝑥 22,4 = 2,464 𝑙 = 2464 𝑚𝑙 

Waktu reaksi optimum dimensi serbuk berdasarkan eksperimen= 9 menit 

Laju produksi gas Hidrogen teoritis : 

𝐿𝑎𝑗𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖 (𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 

V teoritis =
2464

9
= 273 𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛 : 2 gr Al = 136,8 ml/min/gr Al 



 

BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan penjelasan diatas 

adalah sebagai berikut: 

1. Gas hidrogen dapat dihasilkan dari plat alumunium dari limbah kaleng 

minuman. 

2. Luas permukaan plat alumunium berpengaruh terhadap laju produksi 

hidrogen. Semakin besar luas permukaan plat limbah alumunium, maka akan 

semakin besar laju produksi gas hidrogennya. 

3. Laju produksi hidrogen terbesar yaitu pada suhu 50,8
o
 C sebesar 115,94 

ml/min/gr Al pada dimensi serbuk. 

 

 

5.2 Saran 

Berikut adalah beberapa saran yang mungkin akan berguna untuk penelitian 

selanjutnya: 

1. Perlu dilakukan perancangan reaktor yang lebih presisi agar data yang 

diperoleh dapat lebih akurat. 

2. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai by-product dari sisa proses produksi 

hidrogen, diidentifikasi lebih lanjut mengenai adanya senyawa Al(OH)3 

maupun Al2O3 yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan keramik 

maupun katalis. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Catatan Kegiatan PKL 

No Hari, Tanggal Kegiatan 

1 24 Juli 2017 Persiapan alat dan bahan eksperimen 

2 25 Juli 2017 Uji coba eksperimen pendahuluan dengan 

menggunakan limbah alumunium foil yang 

direaksikan dengan air menggunakan katalis 

NaOH 

3 26 Juli 2017 Eksperimen merontokkan cat dari kaleng 

alumunium dengan HCl 

4 27 Juli 2017 Eksperimen merontokan cat kaleng alumunium 

dengan larutan HF 

5 28 Juli 2017 Penyiapan sampel plat limbah alumunium  

6 1 Agustus 2017 Perakian reaktor 

7 2 Agustus 2017 Memperbaiki kebocoran reaktor 

8 3 Agustus 2017 Perakitan reaktor secara vertikal 

9 4 Agustus 2017 Uji XRD Sampel Limbah Fresh Alumunium 

serbuk 

10 5 Agustus 2017 Pembahasan hasil uji FTIR sampel limbah dan 

plat aumunium 

11 6 Agustus 2017 Treatment by-product limbah alumunium 

kaleng greensands 

12 7 Agustus 2017 Presentasi Progress 

13 9 Agustus 2017 Uji XRD Sampel fresh limbah kaleng 

14 11 Agustus 2017 Presentasi Progress 

15 14 Agustus 2017 Uji XRD Sampel Fresh Limbah Kaleng 

16 21 Agustus 2017 Presentasi Progress 

17 22 Agustus 2017 Tes Kebocoran reaktor desain terbaru 
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18 23 Agustus 2017 Pendampingan uji FE-SEM 

19 25 Agustus 2017 Presentasi Progress 

20 7 September 2017 Presentasi Akhir 
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Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan   

Alat dan bahan 

Tabung vertikal Penyimpanan sampel by-product 

Pengayakan Al kaleng dimensi serbuk 

Magnet untuk stirrer Pembolong kertas dimensi sedang 

Rancangan reaktor Pembolong kertas dimensi besar 
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Sampel uji karakteristik 

Perakitan reaktor 

Magnetic stirrer 


