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RINGKASAN 

  
Konsumsi energi sangat bergantung pada bahan bakar tak 

terbarukan yang diperkirakan energi yang konsumsi 25.5 TW 
pada tahun 2040 dan akan terus meningkat. Salah satu potensi 
energi terbarukan adalah Salinity Gradien Power (SGP), dengan 
memanfaatkan energi bebas Gibbs yang dihasilkan dari 
campuran gradient keasinan pada air laut di pantai. Potensi 
kelistrikan perairan ini di Indonesia mencapai 727.000 MW. SGP 
terbagi menjadi 2 metode yaitu; Pressure-Retarded Osmosis 
(PRO) dan Reverse Electrodialysis (RED). RED menggunakan 
sistem pemanenan energi SGP dimana untuk memanen energi 
digunakan cation exchange membran (CEM) yang bermuatan 
negatif dan anion exchange membran (AEM) bermuatan positif.  

 
Pada percobaan ini digunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang disusun dengan 2 faktor yaitu konfigurasi (konfigurasi 
I, II, III, dan IV) dan kecepatan aliran (8, 14, dan 19 cc/s), dimana 
perlakuan dilakukan dalam waktu 20 detik yang diulang 3 kali. 
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa kecepatan air 
laut dan sungai sintesis berpengaruh sangat nyata terhadap open 
circuit voltage (OCV), resistance, dan gross power density (GPD). 
Hasil rata-rata OCV dan GPD tertinggi didapatkan pada 
kecepatan aliran 19 cc/s dan pada konfigurasi IV (counter-current 
flow schematic), yaitu sebesar 184.85 mV dan 0.1480 W/cm2. 
Hasil rata-rata resistance tertinggi didapatkan pada kecepatan 
aliran 8 cc/s dan pada konfigurasi I, yaitu sebesar 2750.3169 
Ω/cm2. Efisiensi energi RED adalah sebesar 11.125%. 
 
Kata Kunci: Energi Terbarukan, Reverse Electrodialysis, Gradien 
Salinitas 
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SUMMARY 

 
Energy consumption depends heavily on non-renewable 

fuels which are estimated to consume 25.5 TW of energy in 2040 
and will continue to increase. One potential for renewable energy 
is to use Salinity Gradient Power (SGP), using Gibbs free energy 
generated from the mixture of salinity gradient in seawater on the 
beach. The potential of this water electricity in Indonesia reaches 
727,000 MW. SGP is divided into 2 methods including; Pressure-
Retarded Osmosis (PRO) and Reverse Electrodialysis (RED). 
RED uses the SGP energy harvesting system where cation 
exchange membranes (CEM) are negatively charged and the 
positively charged membrane anion exchange (AEM). 
 

The experimental design used was Randomized Block 
Design (RBD) arranged in factorial with 2 factors, there are 
configuration (configuration I, II, III, and IV) and factor II flow 
velocity (8, 14, and 19 cc/s) and each treatment was carried out 
within 20 seconds and repeated 3 times. Based on the results of 
the study, it was found that the speed of seawater and rivers had 
a very significant effect on open circuit voltage (OCV), resistance, 
and gross power density (GPD). The highest OCV and GPD 
results were obtained at flow rates of 19 cc/s and at configuration 
IV (counter-current flow schematic), which is 184.85 mV and 
0.1480 W/cm2. The highest average resistance results obtained 
at a flow rate of 8 cc/s and at configuration I, which is equal to 
2750,3169 Ω/cm2. Energy efficiency of RED is 11,125%. 
 
 
Keywords: Renewable Energy, Reverse Electrodialysis, Salinity 
Gradient 
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I.  PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 
 

Konsumsi sumber daya energi menunjukkan 
ketergantungan yang signifikan pada bahan bakar tradisional dan 
kurangnya kontribusi dari bahan bakar terbarukan. Pada tahun 
2006, persentase konsumsi dunia untuk berbagai sumber daya 
energi yang berbasis minyak bumi cairan (35.8%), batubara 
(26.7%), gas alam (23.5%), listrik hidro (6.5%), nuclearelectric 
(6.4%), dan teknik terbarukan (1%) (Fay, 2012). Produksi energi 
terbarukan sangat kurang, disebabkan karena kurangnya 
investasi yang memadai dan diperlukan skala besar untuk 
memproduksi listrik yang tinggi. Sedangkan pada tahun 2040, 
peneliti memperkirakan konsumsi daya global akan mencapai 
25.5 TW. Proyeksi ini berarti terjadi peningkatan konsumsi 50% 
dari 2010 dan 8.5 TW permintaan dalam tiga dekade berikutnya 
(Pasten dan Santamarina, 2012). Peneliti energi dan iklim 
berpendapat bahwa kita harus bergerak secepat mungkin menuju 
dunia bebas polusi, bebas sumber bahan bakar karbon daripada 
transisi ke teknologi alternatif yang lebih kotor untuk batubara dan 
minyak melalui fracking gas alam (Schachter, 2012).  

 
Indonesia telah menyadari bahwa penyediaan energi 

merupakan faktor yang sangat penting seiring dengan 
meningkatnya pembangunan terutama pembangunan di sektor 
industri, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. 
Sampai saat ini, minyak bumi masih merupakan sumber energi 
utama dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri 
(Gunawan, 2011). Peranan minyak bumi yang sangat besar 
tersebut akan terus berlanjut, sedangkan cadangan minyak bumi 
semakin menipis (Gunawan, 2011). Menyadari akan 
ketergantungan terhadap minyak bumi tersebut, maka perlu 
dilakukan suatu upaya untuk menekan pertumbuhan 
penggunaan bahan bakar minyak (BBM).  



2 
 

Sistem yang dapat diperbaharui untuk memperoleh bahan 
bakar alami yang ramah lingkungan telah banyak diusulkan. 
Menurut data Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan 
Konservasi Energi, Indonesia sudah mengembangkan beberapa 
sumber energi terbarukan, diantaranya biosolar, bioetanol, biooil, 
biogas hingga geothermal (Prasetya et al., 2013). Potensi sumber 
energi lainnya adalah dari getaran gelombang laut yang secara 
teoritis dapat menunjang kebutuhan energi melebihi 50% dari 
permintaan energi domestik tiap tahun (Previsic, 2012). Selain 
itu, menurut Vermaas (2013) densitas energi dari energi yang 
dihasilkan dari perbedaan gradien salinitas itu lebih tinggi 
dibandingkan menggunakan energi gelombang. Pembangkit 
energi dari laut dengan menggunakan gradien salinitas disebut 
SGP. Dimana teknologi ini memanfaatkan energi bebas Gibbs 
yang dihasilkan dari campuran gradien salinitas pada air laut di 
pantai. Energi Gibbs, G, dianalogikan dengan energi bebas 
Helmholtz untuk perubahan yang terjadi pada sistem tertutup 
pada suhu konstan dan tekanan konstan (Roos dan Stephan, 
2016). Campuran tersebut terjadi akibat adanya percampuran air 
asin dari laut dan air tawar dari sungai yang memiliki perbedaan 
gradien salinitas. Potensi sumber energi dari perbedaan gradien 
salinitas di dunia mencapai 2.6 TW (Gilstrap, 2013). Asosiasi 
Energi Laut Indonesia (ASELI) dengan Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL) potensi kelistrikan 
perairan Indonesia mencapai 727000 MW (Energi Baru 
Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dalam Sanskerta et 
al., 2012). Indonesia setidaknya memiliki panjang garis pantai 
sekitar 95181 km, dengan 17480 pulau (Tim Pencegahan Korupsi 
Sumberdaya Alam, 2016). Jumlah potensi energi listrik kelautan 
Indonesia belum termanfaatkan dengan baik. Maka dapat 
dikatakan bahwa teknologi RED sangat potensial dikembangkan 
di Indonesia. 

 
Pembangkitan energi listrik lainnya yang sangat potensial 

di terapkan di Indonesia adalah dengan menggunakan SGP 
terbagi menjadi 2 metode antara lain; PRO dan RED. Dalam PRO 
terdapat tekanan hidrolik dari air sungai yang lebih rendah 
dibandingkan tekanan osmotik dari air laut. Hal tersebut 
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kemudian membuat aliran fluks energi pada air yang 
menyebabkan perbedaan tekanan osmotik sehingga 
menghasilkan energi (Gilstrap, 2013). Sedangkan, RED 
menggunakan sistem pemanenan energi SGP dimana untuk 
memanen energi tersebut digunakan membran CEM yang 
bermuatan negatif dan membran AEM yang bermuatan positif. 
Kedua membran tersebut dipisahkan oleh spacer yang berfungsi 
sebagai pembagi aliran air yang diumpankan ke dalam sistem 
RED. Ion dalam membran bermuatan negatif (CEM) dan 
membran bermuatan positif (AEM) berfungsi sebagai penseleksi 
muatan dalam air umpan (air asin dan air tawar), dimana dapat 
menghasilkan tegangan listrik akibat adanya donnan potensial 
(energi Gibbs) antara permukaan membran dengan air, namun 
proses ini tidak menghasilkan arus listrik. Untuk menghasilkan 
arus listrik ditambahkan elektroda di kedua sisi sel RED dan 
sebagai sumber energi alternatif baru. 

 
Dalam penelitian ini digunakan sistem SGP yang menjurus 

pada sistem RED. Metode SGP-RED ini dipilih karena metode ini 
sudah siap untuk diaplikasikan pada skala industri dengan biaya 
yang lebih murah, sedangkan metode SGP-PRO masih butuh 
beberapa tahun lagi untuk diaplikasikan pada skala industri 
karena biayanya masih mahal (Vermaas, 2013). Indonesia 
merupakan negara yang sangat potensial untuk menerapkan 
sistem blue energy ini mengingat garis pesisir pantai Indonesia 
terpanjang kedua di dunia yaitu sepanjang 99.093 km (Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2018). Diharapkan dengan 
adanya penelitian ini, kedepannya Indonesia akan memiliki blue 
energy plant yang dapat digunakan untuk masyarakat pesisir 
yang tidak mendapatkan aliran listrik. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 
 
Berdasarkan ulasan latar belakang di atas dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut. 
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1. Bagaimana metode perancangan alat pemanenan energi 
listrik menggunakan SGP yang sesuai dengan menggunakan 
RED dengan skala laboratorium? 

2. Bagaimana mekanisme kerja alat RED skala laboratorium 
yang sesuai sehingga dapat menjadi alat yang mampu 
membangkitkan energi listrik? 

3. Berapa energi listrik yang dihasilkan dalam perancangan alat 
RED skala laboratorium yang sesuai sehingga dapat menjadi 
alat yang mampu membangkitkan energi listrik? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 
 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
 

1. Mengetahui metode perancangan alat pemanenan energi 
listrik menggunakan SGP yang sesuai dengan 
menggunakan RED skala laboratorium. 

2. Mengetahui mekanisme kerja alat RED skala laboratorium 
yang sesuai sehingga dapat menjadi alat yang mampu 
membangkitkan energi listrik. 

3. Mengetahui jumlah energi listrik yang dihasilkan dalam 
perancangan alat RED dengan skala laboratorium yang 
sesuai sehingga dapat menjadi alat yang mampu 
membangkitkan energi listrik. 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah 
tentang pembangkitan energi SGP dengan mengunakan 
RED. 
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2. Memberikan informasi kepada peneliti tentang manfaat 
pengunaan sistem RED berpotensi sebagai sumber energi 
terbarukan yang dapat dibangun di Indonesia. 

3. Memberikan pengetahuan tentang hasil pengujian RED 
dalam skala laboratorium sehingga dapat dijadikan sebagai 
acuan literatur untuk pengembangan RED di Indonesia 
kedepannya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Potensi RED di Indonesia 
 
 

2.1.1 Potensi Luasan Air Laut Indonesia 
 
 
Indonesia merupakan negara kelautan terbesar di dunia. 

Luas laut Indonesia mencapai 5,9 juta km2, atau mendekati 70% 
dari luas keseluruhan negara Indonesia. Akan tetapi, belum ada 
pemanfaatan energi kelautan secara optimum, terutama dalam 
pembangkitan energi listrik (Lasabuda, 2013). Potensi kelistrikan 
perairan Indonesia mencapai 727.000 MW (EBTKE dalam 
Sanskerta et al., 2012). Indonesia merupakan Negara kepulauan 
yang memiliki lebih dari 17.480 pulau dengan panjang garis 
pantai sekitar lebih dari 95.181 km (Tim Pencegahan Korupsi 
SDA Direktorat Litbang KPK, 2014). 

 
 

2.1.2 Potensi Muara Sungai Indonesia 
 
 
Indonesia merupakan negeri yang kaya potensi sumber daya 

alam, termasuk sumber daya air. Setiap sungai pasti memiliki 
muara sungai dimana pada muara sungai air laut asin tercampur 
dengan air sungai (tawar) (Riyanto, 2004). Menurut BIS PU 
(2013), di Indonesia terdapat 3.137 sungai (rata-rata memiliki 
minimal 2 muara sungai) di wilayah Indonesia yang berpotensi 
memiliki muara yang dapat di kembangkan menjadi pembangkit 
listrik dengan perbedaan salinitas. 
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2.2 RED 
 
 
RED adalah teknologi yang dapat menangkap energi 

terbarukan pada ketika terjadi pencampuran air yang mempunyai 
salinitas berbeda (air laut dan air sungai) dengan menggunakan 
lebih dari 2 bipolar membran. Prinsip RED berdasar pada ion 
exchange membrane yang mempunyai selektif, yaitu membran 
CEM dan membran AEM. Ketika air dengan salinitas berbeda 
berada pada sisi selektif ion exchange membrane, kemudian ion 
Cl- di dalam air laut yang sebagian besar memiliki kandungan 
senyawa NaCl ditarik oleh membran, ion Cl- ini dapat tertarik ke 
anode sehingga mengalami reaksi oksidasi dan menghasilkan 
elektron e-. Sedangkan, ion Na+ dapat tertarik ke cathode 
sehingga mengalami proses reduksi dan menangkap elektron e-. 
Kejadian tersebut menyebabkan peristiwa donnan potential pada 
membran tersebut, kemudian dapat terjadi transport ion yang 
dapat digunakan untuk energi listrik, energi listrik tersebut 
dipanen menggunakan elektroda (Guler, 2013). Skematik dari 
prinsip kerja dari RED dapat dilihat pada Gambar 2.1. Teknologi 
ini memiliki keunggulan dibandingkan teknologi lainnya karena 
dapat menghasilkan energi yang dihasilkan lebih konstan 
dibandingkan dengan teknologi pembangkitan listrik lain 
(Vermaas, 2013). 

 

 
Gambar 2.1 Skematik dari RED 

(Diadopsi dari: Guler, 2013) 

 

CEM       AEM         CEM          AEM          CEM 

Air Laut 

Air Sungai 

Oksidasi Reduksi 

KATODA ANODA 

Air Payau 
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Gambar 2.2 Perbedaan ED dengan RED 
(Diadopsi dari: Gilstrap, 2013) 

 
 

Menurut Gilstrap (2013) menyatakan bahwa proses RED 
memiliki perbedaan dengan proses electrodialysis (ED), dapat 
dilihat pada Gambar 2.2. Proses ED di industri digunakan untuk 
proses desalinasi air laut, demineralisasi, dan pengambilan 
larutan asam. Pada proses desalinasi dengan ED, tegangan 
diterapkan ke seberang modul selaput yang memimpin untuk 
memandu suatu larutan berkadar garam diantara dua masukan: 
larutan berkonsentrasi tinggi dan pelarutnya. Pengangkutan ion 
dimungkinkan oleh perbedaan tegangan dalam modul ED; 
pengangkutan garam melalui suatu rangkaian suatu membran 
yang berbeda muatan dapat memudahkan produksi air 
desalinasi. Sedangkan, dalam RED, gradien salinitas dibentuk 
untuk mengontrol percampuran larutan garam dan pelarutnya 
membentuk daya listrik yang didapatkan dari proses balik. 

 
 

2.2.1 Modul Membran RED 
 
 
Proses percampuran air laut dan air sungai dikontrol 

melalui pembagian membran dalam modul RED (Gambar 2.3). 
Menurut Gilstrap (2013) menyatakan bahwa modul, susunan 
membran, terdiri dari pengulangan sel pada AEM dan CEM yang 
dipisahkan oleh spacer untuk menjaga kestrabilan dari 

Masukan : Air Laut, Air Tawar 

Keluaran : Energi 

Proses Membran 

Masukan : Energi, Air Laut 

Proses Membran 

Keluaran : Air Tawar 
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mekanisme percampuran. Pengulangan susunan membran ini 
berbentuk seperti roti isi yang di dalamnya terdapat elektroda 
pada bagian terluara dimana masing-masing elektroda berfungsi 
untuk mengkonversi energi kimia yang terjadi dalam modul RED 
menjadi energi listrik. Pada sistem pembangkitan energi dengan 
menggunakan RED, konsentrasi tinggi dari air laut dan 
konsentrasi rendah dari air sungai diumpankan ke dalam modul 
dimana spacer akan memisahkan gradien salinitas dari kadar 
garam untuk masing-masing membran. Ketika larutan garam 
berkonsentrasi tinggi diumpankan dengan kelajuan tertentu ke 
dalam salah satu sel modul RED, maka air tawar juga 
diumpankan pada bagian yang lainnya dalam modul, tegangan 
dibangkitkan melalui membran bermuatan (Gambar 2.4). Proses 
utama dalam produksi energi menggunakan RED (Gilstrap, 
2013): 

 

 Dua larutan yang memiliki perbedaan konsentrasi garam 
dimana keduanya diumpankan diantara membran 
bermuatan. 

 Perbedaan gradien konsentrasi pada masing-masing 
membran menjadi gaya dorong utama agar terjadinya 
proses difusi ion. 

 Difusi ion mempengaruhi beda potensial pada membran 
bermuatan. 

 Daya listrik dipanen ketika potensial bersih dari susunan 
membran melebihi potensial redoks pada masing-masing 
elektroda. 

 
Gilstrap (2013) menyatakan bahwa maksimal laju aliran 

yang dapat diumpankan ke dalam modul RED adalah 70 L/jam. 
Sedangkan, Vermaas (2013) menyatakan kelajuan yang dapat 
digunakan berkisar antara 0.017-4.17 cm3/s. Skema dari model 
laju aliran terbaik menurut Gilstrap (2013) dengan sistem counter-
current flow schematic (Gambar 2.5).  
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Gambar 2.3 Skematik Proses Pembangkitan Energi Menggunakan 
RED  

(Diadopsi dari: Gilstrap, 2013) 
 
 

 
 

Gambar 2.4 Skematik Modul Membran RED 
(Sumber: Gilstrap, 2013) 
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Gambar 2.5 Model Aliran Modul Membran RED FT-ED 40 
(Diadopsi dari: Gilstrap, 2013) 

 
 

2.2.2 Sistem Elektroda Modul RED 
 
 
Sistem elektroda dalam modul RED terdiri dari anoda dan 

katoda, serta sebuah larutan pembilas elektroda yang spesifik 
(Gilstrap, 2013). Dua elektroda pada bagian terluar pada susunan 
membran serta terdapat suatu ruangan untuk larutan garam, 
pelarutnya, dan larutan pembilas elektroda (Gambar 2.6). 
Sebelum proses pembangkitan energi dimulai, larutan pembilas 
elektroda disirkulasikan kepada elektroda untuk mengubah arus 
ion kimia menjadi arus listrik (Gilstrap, 2013). Larutan pembilas 
elektroda digunakan untuk meminimalisasi dampak lingkungan 
yang merugikan dari kebocoran komponen elektroda ke 
komponen larutan garam (Tedesco et al., 2015). Oleh karena itu, 
penggunaan senyawa hexacyanoferrate dihindari, meskipun 
pasangan redok tersebut telah banyak digunakan secara luas 
untuk proses RED skala laboratorium (Veerman, 2010). 
Sebaliknya, garam besi (FeCl2/FeCl3) telah diidentifikasi sebagai 
pasangan redoks yang cocok digunakan (Scialdone et al., 2012). 
Gilstrap (2013) menyatakan bahwa larutan pembilas elektroda 

CEM 

AEM 

Spacer 

Spacer 

Air Tawar 

Keluar 

Air Laut 

Masuk 

Air Laut 

Keluar 

Air Tawar 
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Air Laut 
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terbaik menggunakan 0,05 M FeCl2 dan 0,05 M FeCl3 dengan 
reaksi bersih pada elektroda untuk pasangan Fe2+/Fe3+ adalah: 

 
Katoda : Fe3+

(aq) + e-  Fe2+
(aq) 

Anoda : Fe2+
(aq)             Fe3+

(aq) + e- 
Net : nil 

 

 
 

Gambar 2.6 Skematik Sistem Elektroda dan Cassing RED 
(Sumber: Gilstrap, 2013) 

 

Pada penggunaan grafit (karbon) sebagai elektroda 
memiliki kelebihan yaitu harganya murah, namun memiliki 
kelemahan yaitu pada permukaan grafit yang terlalu luas maka 
pengumpulan arus listrik menjadi bermasalah. Permasalahan 
pada elektroda grafit tersebut dapat ditanggulangi dengan 
menggunakan kombinasi antara elektroda grafit dengan reaksi 
redok yang homogen seperti Fe2+/Fe3+ yang memiliki peluang 
yang cukup bagus (Veerman, 2010). 

 
 

2.2.3 Performansi Modul Membran RED 
 
 
Menurut Weinstein dan Leitz (1976) menyatakan bahwa 

analisis model performansi dan validasi data dari modul membran 
RED didapatkan dari analisis potensial OCV. OCV didapatkan 
dengan menjumlahkan potensial membran. Performansi 
membran RED juga dapat dilihat melalui hambatan internal 
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susunan membran yang menunjukkan jumlah spesifik dari luas 
hambatan untuk komponen pada susunan membran RED. 
Sedangkan, arus listrik yang dihasilkan dalam modul membran 
RED dapat diperoleh dengan memasukkan nilai OCV dan 
hambatan yang terukur dari hasil uji coba pada modul membran 
RED. Tabel 2.1 menunjukkan persamaan untuk menghitung nilai 
OCV, resistance, dan GPD. 
 
Tabel 2.1 Rumus Performansi Modul Membran RED 

Performansi Rumus Satuan 

OCV 
𝑉𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘

0 = 2𝑁
𝛼𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛

𝑎𝑥

𝑎𝑟
 

Volt   (2.1) 

Internal Stack 
Resistance 

𝑅𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘 =
𝑁

𝐴
(𝑅𝑎 + 𝑅𝑐 + 𝑅𝑟 + 𝑅𝑠) 

Ohm  (2.2) 

Gross Power 
Consumption 𝑊 = 𝐼2𝑅𝐿 =

(𝑉𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘
0 )2𝑅𝐿

(𝑅𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘 + 𝑅𝐿)2
 

Watt  (2.3) 

Sumber: Gilstrap (2013) 
 
Keterangan: 

(1) R, konstanta gas; T, suhu; α, permeabilitas membran; F, 
konstanta Faraday; a, aktifitas NaCl. Pangkat 0 
menunjukkan bahwa pada kondisi open circuit stack; r 
dan s menunjukkan penamaan untuk air sungai (river) dan 
air laut (seawater). 

(2) A, luas area membran yang aktif; RL, luas area hambatan 
(Ώ/cm2); a dan c menunjukkan membran bermuatan anion 
dan cation. 
 

Menurut Vermaas (2013) dalam perhitungan GPD dapat 
menggunakan persamaan (2.4). 

 

𝑃𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 =
𝑂𝐶𝑉2

4𝑅𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘𝑁𝑚
      (2.4). 

 
Dimana Pgross merupakan GPD (W/m2), OCV merupakan open 
circuit voltage (Volt), Nm merupakan jumlah membran, dan Rstack 
merupakan hambatan pada susunan modul RED.  
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2.3 Membran dan Spacer 
 
 
Spesial membran bermuatan yang bersifat homogen yang 

digunakan adalah FKS-15 untuk CEM dan FAS-15 untuk AEM 
(FUMASEP, Jerman) (Vermaas, 2013). Spacer yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah spacer ED-100. Spacer dibuat tipis 
untuk mengontrol volume yang diizinkan masuk ke dalam aliran 
larutan umpan ke dalam modul membran RED. Hal tersebut 
dilakukan untuk mengontrol percampuran antara larutan 
berkonsentrasi tinggi dengan pelarutnya (Gilstrap, 2013). Bagian 
arus beda telah dirancang di bagian atas dan bawah dari tiap 
spacer. Ketika beberapa spacer pada suatu pengulangan, 
pertunjukan yang dibalikkan, mengalirkan arus yang telah 
dibentuk untuk dua larutan yang terpisah di dalam susunan 
membran. Penghalang arus mengalihkan masing-masing umpan 
yang telah terkontrol volumenya untuk membentuk gradien 
konsentrasi pada masing-masing membran (Gilstrap, 2013). 

 
 

2.4 Sistem Pompa Pada RED 
 
 
Pompa sentrifugal dengan kecepatan variabel 

(kecepatannya bisa diatur) telah digunakan untuk mengatur 
masukan dari semua larutan (yaitu; larutan berkonsentrasi, 
pelarut dan larutan pembilas elektroda) pada prototype RED. 
Suatu pompa sentrifugal telah digunakan untuk mengumpankan 
air secara terus-menerus untuk mengisi tangki (Tedesco et al., 
2015). Pompa juga digunakan untuk mengatur aliran larutan 
pembilas elektroda dalam sistem RED (Gilstrap, 2013). 

 
Pada sistem pompa pada RED ini menggunakan prinsip 

hukum Bernouli. Dimana, prinsip hukum Bernouli ini merupakan 
proses dimana melibatkan sebuah aliran cairan atau fluids yang 
mengalir dalam pipa yang memiliki perbedaan kecepatan aliran, 
ukuran pipa, ketinggian, dan tekanan (Geankoplis, 1993). 
Gambar 2.7 menunjukkan gambaran proses dalam hukum 
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Bernouli. Pada hukum Bernouli berlaku hukum termodinamika 1 
(Geankoplis, 1993), yaitu pada persamaan (2.5). 

 

∆𝑬 = 𝑸 − 𝑾      (2.5) 
 

Dimana, E adalah total energi per massa dari cairan (J/kg), Q 
adalah energi panas per massa dari cairan (J/kg), dan W adalah 
energi kerja dalam proses per massa dari cairan (J/kg). Pada 
hukum Bernouli terdapat 3 hukum energi utama (Geankoplis, 
1993), yaitu; energi potensial (Ep=mgz), energi kinetik 
(Ek=mv2/2), dan energi internal (U). Energi internal (U) juga 
dipengaruhi oleh tekanan, dimana tekanan ini juga menimbulkan 
gaya gesekan. Persamaan (2.6) menunjukkan rumus Bernouli 
yang digunakan dalam proses pompa RED ini. 
 

𝟏

𝟐𝜶
(𝒗𝟐

𝟐 − 𝒗𝟏
𝟐) + 𝒈(𝒛𝟐 − 𝒛𝟏) +

𝑷𝟐−𝑷𝟏

𝝆
+ ∑ 𝒉𝒇 + ∑ 𝒉𝒄 + 𝑾𝒔 = 𝟎 (2.6) 

 
Dimana, α adalah jenis aliran (laminar; α=1/2 dan turbulen; α=1), 
v1 adalah kecepatan awal (m/s), v2 adalah kecepatan akhir (m/s), 
g adalah percepatan grafitasi (9.81 m/s2), z1 adalah tinggi awal 
(m), z2 adalah tinggi akhir (m), P1 adalah tekanan awal (Pascal), 

P2 adalah tekanan akhir (Pascal),  adalah massa jenis (kg/m3), 
Ʃhf adalah kehilangan gesek (m.m/s2), Ʃhc adalah kehilangan 
minor (m.m/s2) dan Ws adalah usaha pompa (m.m/s2) 
(Geankoplis, 1993). 
 

 
Gambar 2.7 Proses dalam Hukum Bernouli 

(Diadopsi dari: Geankoplis, 1993) 
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2.5 Sistem Pengukuran Pada RED 
 
 
Multimeter digunakan untuk merekam data selama proses 

percobaan. Kelistrikan yang dihasilkan dari modul membran RED 
tergambar melalui terminal positif dan negatif, perekaman data 
pengukuran dilakukan melalui fungsi USB. Hal tersebut 
menyatakan bahwa metode yang sebelumnya hanya mampu 
untuk merekam tegangan dan arus dalam fungsi waktu (Gilstrap, 
2013). Selain, multimeter untuk mengukur tegangan direct 
current (DC) juga dapat digunakan osciloscope. Osciloscope 
merupakan alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan 
bentuk sinyal baik sinyal analog maupun sinyal digital sehingga 
sinyal-sinyal tersebut dapat dilihat, diukur, dihitung, dan dianalisa 
sesuai dengan bentuk keluaran sinyal elektrik yang diharapkan 
(Kharisma dan Jana, 2013). 
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III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 
hingga April 2019. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 
Mekatronika Alat dan Mesin Agro Industri Jurusan Keteknikan 
Pertanian Universitas Brawijaya. Jl. Balai Desa Kepuharjo, 
Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penelitian ini juga 
dilaksanakan di Laboratorium Elektronika CV. Inovasi Anak 
Negeri, Malang. Jl. Lesanpuro Gang 12 Sawojajar, Kota Malang, 
Jawa Timur. 

 
 

3.2 Alat dan Bahan 
 
 

3.2.1 Alat 
 
 
Alat yang digunakan untuk pembuatan prototype RED yaitu: 
 

1. Osciloscope Digital 
 Tipe : Hyelec MS8229 
 Fungsi : untuk mengukur tegangan dan 

hambatan 
2. Clamp Meter 

 Tipe : MT-87 
 Fungsi : untuk mengukur tegangan dan arus 

3. Pompa 
 Merk : Kinei 
 Tipe : Motor Windshield Washer (Black) 
 Spesifikasi : 12 Volt 
 Fungsi : untuk memompa aliran ke dalam 

modul prototype RED 
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4. Casing Membran 
 Bahan : Polymethyl methacrylate atau akrilik 
 Fungsi : sebagai cassing modul membran 

5. Baut dan Mur 
 Ukuran Baut : 4.6 mm 
 Ukuran Mur : 181 mm 
 Tipe : UNS 
 Fungsi : untuk mengunci cassing modul 

membran 
6. Selang 

 Bahan : PVC 
 Diameter : 8 mm 
 Fungsi : sebagai jalan aliran air 

7. Tubbing/Fitting 
 Merk : Festo 
 Diameter : 8 mm 
 Fungsi : sebagai terminal masukan dari selang 

menuju modul membran RED 
8. Toples 

 Bahan : plastik (polyester) 
 Fungsi : sebagai tempat air laut dan sungai 

sintetis, serta tempat larutan elektrolit 
9. Rangkaian PWM (Pulse Width Modulation) 

 Produksi : CV. Depo Inovasi, Singosari, Malang 
 Fungsi : sebagai pengatur kecepatan aliran air 

sungai dan laut sintetis, dan elektrolit 
 
 

3.2.2 Bahan 
 
 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
 

1. Polymethyl methacrylate 
 Tipe : akrilik 
 Fungsi : sebagai bahan cassing dari modul 

membran RED 
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2. Anion exchange membrane 
 Merk : Fumasep FAS-15 
 Produksi : Fumatech Germany 
 Spesifikasi : ukuran pori 15 µm, 1 sheet (20 x 30 

cm2) 
 Bahan : polyphenyelene oxide (PPO) with 

counter ion bromine 
 Fungsi : sebagai penukar ion positif 

3. Cation exchange membrane 
 Merk : Fumasep FKS-15 
 Produksi : Fumatech Germany 
 Spesifikasi : Ukuran pori 15 µm, 1 sheet (20 x 30 

cm2) 
 Bahan  : PPO with counter ion hydrogen 
 Fungsi : sebagai penukar ion negatif 

4. Carbon sheet electrode 
 Tipe : Carbon Rubber (campuran karbon 

dan karet) 
 Produksi : CV. Dejavu Network Surabaya 
 Fungsi : sebagai elektroda dalam pemanen 

kelistrikan kimia dalam modul 
membran RED 

5. Spacer 
 Merk : Fumasep ED-100 (ada 4 spacer) 
 Produksi : Fumatech Germany 
 Bahan : PVC 
 Spesifikasi : 4 pcs  
 Fungsi : untuk memisahkan antar membran 

yang berbeda muatan dan sebagai 
pengatur aliran masukan ke dalam 
modul membran RED 

6. Air garam sintetis (0.507 M NaCl sebagai air laut dan 0.017 M 
NaCl sebagai air sungai) 
 Merk : NaCl Teknis 
 Produksi : CV. Makmur Sejati, Malang 
 Fungsi : sebagai bahan uji coba untuk 

diumpankan ke dalam modul 
membran RED 
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7. Larutan pembilas elektroda (0.05 M FeCl3  dan 0.25 M NaCl) 
 Tipe : FeCl3 Teknis 
 Produksi : CV, Makmur Sejati, Malang 
 Fungsi : sebagai larutan untuk menjaga 

elektroda agar tidak mudah rusak dan 
memberikan efesiensi pergerakan 
elektron melalui reaksi redok 

8. Aquades 
 Produksi : CV. Makmur Sejati, Malang 
 Fungsi : sebagai pelarut  

9. Paper pack 
 Ukuran tebal : 1.6 cm dan 0.8 cm 
 Produksi : Tiba Industrial Product Ltd Rochdale - 

England 
 Fungsi : sebagai pelapis cassing bagian dalam 

agar tidak bocor 
10. Selang fitting  

 Merk : TEE 8 mm 
 Produksi : PT. Alfa Berkat Sigma 
 Fungsi : sebagai penyalur dari satu bagian ke 

bagian yang lain 
11. Tubing/Fitting digunakan sebagai terminal masukan dari 

selang menuju modul membran RED 
 Merk : Fitting TEE 8 mm 
 Produksi : PT. Alfa Berkat SIgma 
 Fungsi : sebagai terminal masukan dari selang 

menuju modul membran RED 
12. Larutan NaCl 3 M sebagai laruran uji konduktivitas elektroda 

karbon 
 Tipe : Garam Teknik 
 Produksi : CV. Makmur Sejati, Malang 
 Fungsi : sebagai larutan uji konduktivitas 

elektroda carbon sheet 
 
 
 
 
 



21 
 

3.3 Studi Pustaka  
 
 

 Studi pustaka dilakukan untuk mempelajari teori – teori 
yang berhubungan dengan proses pembangkitan listrik 
menggunakan sistem RED. Pustaka yang dijadikan rujukan 
dalam hal ini dapat berupa jurnal ilmiah, text book, e-book, dan 
informasi berupa artikel yang tertera pada internet atau surat 
kabar, dengan diagram alir studi pustaka dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 
 

 
 

Gambar 3.1 Prosedur Studi Pustaka 
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3.4 Tahap Pelaksanaan 
 
 

3.4.1 Metode Perancangan RED 
 
 
Penerapan tahap studi pustaka yang telah dilakukan, tahap 

selanjutnya yang dilakukan yakni melakukan perancangan RED 
dengan cara membuat design visual dari RED dengan software 
AutoCAD 2010. Desain dan ukuran reverse electrodialysis dapat 
dilihat pada Lampiran 1. RED didesain sesuai dengan standar 
desain dan hasil dari studi pustaka, sehingga dalam 
penggunaannya mudah diaplikasikan. Casing dari RED dibuat 
dengan bahan dasar polymethyl methacrylate sebagai casing 
karena tahan terhadap korosi dan tidak mudah mempengaruhi 
proses RED, terdapat  3 bak penampung (air laut, air sungai, dan 
air payau), 4 buah selang penghubung, dan 1 buah kotak 
membran yang dapat dilihat pada Gambar 3.2. Pada kotak 
membran ini terdapat activated carbon sebagai elektroda untuk 
mengumpulkan energi listrik, spacer yang digunakan sebagai 
pengisi ruang kosong atau pembatas, 2 buah CEM, 1 buah AEM, 
serta gasket sebagai pembatas antara membran dan elektroda. 

 

 
 Gambar 3.2 Desain Sistem dan Prototype RED 
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3.4.1.1 Kontrol Pompa 
 
 
Pada penelitian ini digunakan sistem pompa yang laju 

alirannya diatur oleh mikrokontrol ATmega16 dan 2 buah modul 
arduino L298 dual motor driver yang kemudian laju aliran tersebut 

ditampilkan pada layar LCD 162. Pengaturan dilakukan dengan 
tujuan agar laju aliran umpan ke dalam kotak membran prototype 
RED dapat terkontrol dengan baik selain itu dapat digunakan 
sebagai parameter yang diteliti dalam penelitian ini. Rangkaian 
dan konfigurasi sistem aliran pada sistem pompa dapat dilihat 
pada Gambar 3.3. Detail rangkaian dan program sistem pompa 
dapat dilihat pada Lampiran 2. Sedangkan, agar pompa bisa 
digunakan dengan baik dan akurat, maka dilakukan 
pengkalibrasian pompa seperti diagram alir pada Gambar 3.4. 
Dimana kalibrasi ini dilakukan untuk mengetahui nilai Analog to 
Digital Converter (ADC) yang tepat digunakan pada setiap 
kecepatan aliran pompa yang digunakan. 

 

 
 

Gambar 3.3 Sistem Pompa Prototype RED Pada Rangkaian 
Konfigurasi Sistem Aliran 
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Gambar 3.4 Diagram Alir Kalibrasi Pompa 
 
 

Selain kalibrasi pompa, pada pengujian control pompa ini 
juga dilakukan pengukuran energi (tegangan dan arus) yang 
diperlukan oleh pompa untuk memompa aliran pada perlakuan 
terbaik, yaitu dengan kecepatan aliran air laut pada 19 cc/s dan 
air sungai pada 19 cc/s. Pada pengukuran ini dilakukan selama 
20 detik dan diulang sebanyak 3 kali (Gambar 3.5). Dimana, 
untuk mengukur tegangan dan arus dengan menggunakan 
Clamp Meter MT-87 dapat dilihat pada Lampiran 6.A. 
 

 
 

Diamati dalam waktu 10, 20, dan 30 detik 

dan diulangi masing-masing 3 kali 

 

MULAI 

5 liter air di masukkan ke dalam bak 

penampung 

Kontrol pompa distel dengan nilai ADC 

sebesar 255, 125, 100, dan 80 

Tekan tombol ON 
 

SELESAI 

Dicatat volume yang terukur di gelas ukur 
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Gambar 3.5 Diagram Alir Pengukuran Energi Pompa 
 
 

3.4.1.2 Modul Membran RED 
 
 

a. Membran dan Spacer 
 
 

Membran fumasep® FAS dan fumasep® FKS adalah 
membran homogen standar untuk bermuatan positif dan negatif 
yang digunakan dalam proses ED dan RED. Membran ini 
memiliki harga yang murah, ada yang menggunakan campuran 
penguat dan ada yang tidak menggunakannya. Namun, tipe 
membran ini optimal dalam ketebalan, konduktivitas, 
permselectivity, dan luas hambatan, jika dibandingkan dengan 
yang lainnya. Maka dari itu, pada penelitian ini membran yang 

Diamati tegangan dan arus dalam waktu 

20 detik yang diulang sebanyak 3 kali 

 

MULAI 

5 liter air di masukkan ke dalam bak 

penampung 

Kontrol pompa distel dengan nilai ADC 

yang telah didapatkan dan menunjukkan 

19 cc/s untuk pompa 1, 2, dan 3 

Tekan tombol ON 
 

SELESAI 
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digunakan adalah FKS-15 (Gambar 3.6a) untuk CEM dan FAS-
15 (Gambar 3.6b) untuk AEM (FUMASEP, Jerman). Kedua 
membran tersebut dipilih karena memiliki keunggulan dari segi 
harga dan perpindahan elektron. Luas dari membran FKS-15 

yang digunakan untuk masing-masing adalah (1516) cm2, hal 
tersebut dilakukan karena keterbatasan luasan membran yang 
tersedia. Pada penelitian ini menggunakan dua buah membran 
FKS-15. Sedangkan, untuk FAS-15 digunakan luas sebesar 

(1616) cm2. Dimana baik membran FKS-15 dan FAS-15 

memiliki luas daerah efektif sebesar (1010) cm2. Pada penelitian 
ini digunakan satu buah membran FAS-15. Tabel 3.1. 
menunjukan sifat-sifat dari membran FKS-15 dan FAS-15 
(membran homogen standar tanpa penguat) dan untuk lebih 
detailnya dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 
Spacer dibuat tipis untuk mengontrol volume yang diizinkan 

masuk ke dalam aliran larutan umpan ke dalam modul membran 
RED (Gilstrap, 2013). Spacer yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah spacer ED-100 dengan ukuran 1616 cm2 (Gambar 
3.7). Spacer ED-100 memiliki enam rute aliran yang dapat 
digunakan dalam proses ED maupun RED. Enam aliran rute 
tersebut berfungsi untuk mengalir umpan dari kedua larutan 
umpan, yaitu larutan jenuh dan larutan tak jenuh. Pada spacer 
ED-100 terdapat pembagian rute aliran yang berfungsi untuk 
membagi larutan umpan, pembagian tersebut adalah tiga rute 
aliran untuk larutan jenuh dan tiga aliran lainnya untuk larutan tak 
jenuh. Spacer dibuat tipis dengan bahan dasar polyvinyl chloride 
(PVC) untuk mengontrol volume masukan dalam RED. Bahan 
PVC dipilih karena merupakan bahan yang tahan terhadap 
larutan garam dan air sehingga spacer tidak mudah mengalami 
kerusakan ketika digunakan dalam proses ED maupun RED. 
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Tabel 3.1 Sifat-Sifat Membran Homogen Standar 

Sifat Membran 
Jenis Membran 

FAS-15 FKS-15 

Tipe Anion Cation 
Penguat Tanpa Tanpa 

Ketebalan (µm) 15-20 15-20 
Kapasitas Penukaran 

Ion (mmol/g) 
1.6-2.0 1.2-1.4 

Selektifitas (%) 92-96 97-99 
Luas Hambatan 
Spesifik (Ώcm2) 

0.25-0.35 0.6-0.8 

Kestabilan (pH) 1-14 1-14 

Sumber: Fumatech (2017a) dan Fumatech (2017b) 
 
 

          
Gambar 3.6 Exchange Membrane. a) Membran FKS-15 dan b) 

Membran FAS-15 
 

            
 

Gambar 3.7 Spacer ED-100. a) Bagian-Bagian Spacer ED-100 dan b) 
Ukuran Spacer ED-100 

FKS-15 FAS-15 
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b. Susunan Sel dan Membran 

 
Gambar 3.7 Susunan Sel dan Membran dalam Prototype RED 
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Gambar 3.9 Desain Konfigurasi Aliran pada Rute Aliran Umpan 
Prototype RED 

 
Pada penelitian ini digunakan susunan sel tunggal RED 

dengan 2 buah membran FKS-15 (membran CEM), 1 buah 
membran FAS-15 (membran AEM), 4 buah spacer ED-100, dan 
2 buah elektroda karbon (Gambar 3.8). Berdasarkan literatur 
Gilstrap (2013) menyatakan bahwa ketebalan untuk susunan 10 
sel RED yang diulang memiliki ketebalan 1.15 cm, sehingga 
untuk susunan sel tunggal RED ini kira-kira memiliki ketebalan 
1.15 mm. Pada bagian terluar dari susunan sel tunggal RED 
terdapat casing dari kotak membran RED yang berfungsi sebagai 
pemersatu semua komponen dalam sel dan sebagai tempat 
elektroda beserta ruang untuk larutan pembilas elektroda yang 
akan terus dialirkan oleh sistem pompa. Pada desain susunan sel 
dan membran RED ini juga didesain dalam 4 konfigurasi aliran 
yang akan diuji coba hasilnya. Pemilihan konfigurasi tersebut 
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dikarenakan ada dua model aliran umpan pada sistem RED 
tunggal yaitu co-current flow schematic (seperti pada konfigurasi 
I) dan counter-current flow schematic (seperti pada konfigurasi 
IV) (Gilstrap, 2013), yang dapat dilihat pada Gambar 3.9. Akan 
tetapi dalam penelitian ini, penulis hendak menambahkan satu 
jenis lagi yang diberi nama cross-current flow schematic (seperti 
pada konfigurasi II dan konfigurasi III), yang dapat dilihat pada 
Gambar 3.9, dimana hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 
perbedaan dari ketiganya. 
 
 

c. Sistem Elektroda 
 
 

Pada sistem elektroda dalam penelitian ini terdiri 3 bagian 
utama yaitu; casing, terminal elektroda (katoda dan anoda), serta 
larutan pembilas elektroda. Pada casing terdapat lubang terminal 
elektroda, ruang untuk mengalirkan larutan pembilas elektroda, 
dan jalan masuk atau keluar dari larutan garam jenuh, larutan 
garam tak jenuh, dan larutan pembilas elektroda (Gambar 3.10). 
Casing ini dibuat dengan bahan polymethyl methacrylate dengan 
tujuan agar casing tidak merusak spacer dan membran penukar 
ion yang digunakan dalam modul prototype RED. Ukuran casing 

bagian luar adalah (20202) cm3, sedangkan ukuran ruangan 

elektroda adalah (1010) cm2 dengan kedalaman 3 mm, 
mengikuti ukuran elektrodanya, diameter terminal elektroda 
adalah 1 cm dengan tutupnya, dimana detail dari desain casing 
ini dapat dilihat pada Lampiran 1. Terminal elektroda 
menggunakan bahan campuran karbon dengan polyvinyl acetat 
(PVAc) dengan perbandingan terbaik yang didapatkan melalui 
pengujian elektroda. Bahan karbon dipilih sebagai elektroda 
karena memiliki kelebihan yaitu memiliki konduktifitas tinggi, 
murah dan mudah didapatkan. PVAc dipilih sebagai bahan 
campuran untuk karbon karena sifatnya adhesive (perekat) yang 
lentur dan tidak gampang retak akibat tekanan. Menurut Vermaas 
(2013) menyatakan bahwa terminal elektroda berfungsi untuk 
memanen energi listrik dari modul membran RED. Sehingga, 
pada terminal elektroda ini diberi penutup yang dipasangkan 
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dengan osciloscope untuk mengukur jumlah OCV, resistance, 
dan GPD yang dihasilkan oleh modul membran prototype RED. 
Sebelum proses pembangkitan energi dilakukan, larutan 
pembilas elektroda disirkulasikan pada masing-masing 
komponen elektroda dengan tujuan untuk mengubah arus ionik 
dalam proses menjadi arus elektron. Larutan campuran 0.05 M 
FeCl2, 0.05 M FeCl2, dan 0.25 M NaCl paling cocok digunakan 
sebagai larutan pembilas elektroda karena mampu menghambat 
jumlah penurunan kemampuan elektroda dibandingkan hanya 
menggunakan larutan pembilas dari larutan NaCl, sehingga 
reaksi bersih dari elektroda adalah reaksi redok dari pasangan 
ion Fe2+/Fe3+ (Veerman, 2010). 
 

  
 

Gambar 3.10 Casing Modul Membran Prototype RED 
 
 

3.4.2 Metode Pengujian Prototype RED 
 
 

3.4.2.1 Pengujian Energi Listrik yang Dihasilkan 
Prototype RED 

 
 

Sebelum uji coba dilakukan, larutan pembilas elektroda 
harus disirkulasikan terlebih dahulu dengan laju aliran 6 cm3/s 
selama 10 menit (Fumatech, 2017c). Bahan yang digunakan 
untuk penelitian awal ini adalah air laut dan air sungai sintetis 
(0.017 M NaCl sebagai air sungai dan 0.507 M NaCl sebagai air 
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laut) yang dipersiapkan dalam bak penampung. Kemudian, 
bahan dimasukkan ke dalam kotak membran RED dengan 
kombinasi kecepatan aliran air laut dan air sungai yaitu 19 cc/s.  

 
 

 
 
Langkah awal yang dilakukan adalah menghidupkan 

osciloscope digital. Setelah itu, dilakukan pemantauan energi 
listrik (OCV, resistance, dan GPD) yang di hasilkan dari kotak 
membran setiap detik selama 20 detik dan diulang sebanyak 3 
kali (Gambar 3.11). Apabila percobaannya berhasil maka dapat 
dilanjutkan ke pengujian lanjutan pada Gambar 3.12. 
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a. Analisis Pemberian Laju Aliran vs Konfigurasi 
Aliran Terhadap Energi Listrik yang Dihasilkan 

 
 

Pemberian laju aliran pada modul membran prototype RED 
bertujuan sebagai gaya dorong dalam proses. Selain itu, dengan 
pemberian laju aliran juga dapat mempengaruhi energi yang 
dihasilkan dalam proses RED. Menurut Gilstrap (2013) 
menyatakan bahwa semakin cepat laju aliran yang diumpankan 
maka hambatan listrik yang terjadi di dalam proses akan 
berkurang sehingga tegangan listrik (OCV) yang dihasilkan akan 
lebih banyak. Pada penelitian ini terdapat 3 variasi laju aliran yang 
digunakan untuk memberi umpan, yaitu 8, 14, dan 19 cc/s. 

 

 
Gambar 3.12 Diagram Alir Pengujian Lanjutan Analisis Pemberian 

Laju Aliran Terhadap Energi Listrik yang Dihasilkan 

Diatur kecepatan aliran 8, 14, dan 19 cc/s 

Diamati OCV, Resistance, dan GPD Selama 

20 Detik dan Diulang Sebanyak 3 Kali 
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Variasi kelajuan tersebut berfungsi sebagai variabel bebas, 

sedangkan variabel terikatnya adalah energi listrik yang 
dihasilkan. Selain itu juga digunakan variasi konfigurasi I, II, III, 
dan IV yang digunakan untuk variabel bebas yang terikat dengan 
energi listrik yang dihasilkan Diagram alir dari analisis pemberian 
laju aliran terhadap energi listrik yang dihasilkan dapat dilihat 
pada Gambar 3.12.  

 
Pada metode penelitian ini menggunakan RAK, dimana 

masing-masing 3 kali pengulangan, 36 perlakuan, sehingga 
didapatkan 72 satuan percobaan untuk tegangan dan hambatan. 
Variabel penelitian dan kombinasi tiap variabel dijelaskan pada 
Tabel 3.2. Kemudian, menurut Gilstrap (2013) untuk menjaga 
keakuratan hasil pengujian maka dilakukan pembersian modul 
membran dengan menggunakan 0.5% asam nitrit dan air distilasi 
setiap selesai melakukan. 
 
Tabel 3.2 Faktor Variabel Penelitian 

Faktor I Faktor II 

Konfigurasi Aliran Kecepatan Aliran 

K1 : Konfigurasi Aliran 1 V1 : 8 cc/s 
K2 : Konfigurasi Aliran 2 V2 : 14 cc/s 
K3 : Konfigurasi Aliran 3 V3 : 19 cc/s 
K4 : Konfigurasi Aliran 4  

 
Tabel 3.3 Kombinasi Perlakuan 

Konfigurasi 
Kecepatan 

8 cc/s (V1) 14 cc/s (V2) 19 cc/s (V3) 

Konfigurasi 1 (K1) K1V1 K1V2 K1V3 
Konfigurasi 2 (K2) K2V1 K2V2 K2V3 
Konfigurasi 3 (K3) K3V1 K3V2 K3V3 
Konfigurasi 4 (K4) K4V1 K4V2 K4V3 

 
Pada Tabel 3.2 dimana terdapat dua faktor variabel 

penelitian yaitu konfigurasi aliran umpan dan kecepatan aliran 
untuk air laut sintetis dan air sungai sintetis. Pada dua variabel 
tersebut terdapat konfigurasi aliran umpan untuk air laut sintetis 
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dan air sungai sintetis yaitu K1, K2, K3, K4, dimana konfigurasinya 
dapat dilihat pada Gambar 3.9. Kemudian pada kecepatan aliran 
umpan untuk air laut sintetis dan air sungai sintetis yaitu V1; 8 
cc/s, V2; 14 cc/s, V3; 19 cc/s. Kedua faktor tersebut ditentukan 
dengan mengacu pada penentuan faktor variabel oleh Gilstrap 
(2013) pada jurnalnya yang berjudul “Renewable Electricity 
Generation from Salinity Gradients Using Reverse 
Electrodialysis”. Sehingga berdasarkan faktor tersebut maka 
diperoleh 12 kombinasi perlakuan seperti yang dapat dilihat pada 
Tabel 3.3. 
 
 

3.4.2.2 Pengujian Aliran Pada Prototype RED 
 
 

Setelah melakukan pengujian energi yang dihasilkan, maka 
tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian aliran dari 
konfigurasi I, II, III, dan IV. Pengujian ini dillakukan untuk 
mengetahui bagaimana pergerakan aliran dan perbedaan aliran 
dari keempat konfigurasi. Pada pengujian ini digunakan 
kecepatan 19 cc/s, dikarenakan kecepatan ini akan 
menghasilkan nilai energi listrik yang maksimal dalam pengujian 
ini. 

 
Pada literatur Gilstrap (2013) juga menyatakan bahwa 

semakin tinggi kecepatan yang digunakan maka akan 
menghasilkan energi listrik yang tinggi pula. Kemudian, dipantau 
setiap 0 detik; 0.5 detik; 1 detik; 1.5 detik; 5 detik; 10 detik; 20 
detik. Pemilihan waktu tersebut dipilih agar dapat dipantau 
pergerakan dari aliran tiap konfigurasi per waktu menggunakan 
waktu termaksimal dalam penelitian ini. Sehingga, data gambar 
pergerakan aliran yang akan didapatkan pun akan menjadi yang 
terbaik untuk keempat konfigurasi. Adapun diagram alir dari 
pengujian aliran ini dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Diagram Alir Pengujian Pergerakan Aliran Tiap 
Konfigurasi 

 

 
3.4.3 Tahap Pembuatan Grafik Hubungan Energi 

dengan Konfigurasi dan Kecepatan Aliran 
 
 

Pada tahap ini pembuatan grafik dilakukan menggunakan 
Ms. Excel, dengan cara memplotkan hubungan konfigurasi aliran 
umpan dengan kecepatan aliran umpan selama 20 detik sekali 
terhadap energi listrik meliputi OCV, resistance, dan GPD yang 
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Merah (Air Sungai) 

Dimasukkan Bak Penampung 
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Dipantau setiap 0 detik; 0.5 detik; 1 detik; 
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Difoto untuk Aliran Setiap Konfigurasi 

SELESAI 
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dihasilkan, sehingga didapatkan grafik yang menunjukkan hasil 
energi yang terbaik. Tahap pertama pada pembuatan grafik di 
Ms. Excel, adalah dengan memasukkan data ke dalam kolom, 
dimana sumbu X adalah kecepatan aliran dengan satuan cc/s 
selama 20 detik sekali, dan sumbu Y adalah OCV, resistance, 
dan GPD. Sedangkan, konfigurasi aliran dibedakan berdasarkan 
warna dan bentuk. Tahap selanjutnya yaitu pengeplotan data ke 
dalam grafik dimana terdapat 3 diagram grafik yaitu untuk hasil 
grafik OCV, resistance, dan GPD terhadap kecepatan aliran 
umpan. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

4.1 Data Hasil Penelitian 
 
 

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan prototype 
RED yang telah dilakukan didapatkan 3 data utama dalam 
penelitian dan perancangan pada penelitian ini, yaitu data 
kalibrasi pompa dan data hasil uji prototype RED. 
 
 

4.1.1 Data Kalibrasi Pompa 
 
 

Dari hasil penelitian untuk mengkalibrasi kontrol pompa 
didapatkan data hasil kalibrasi kontrol pompa pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Data Hasil Kalibrasi Pompa 
 

ADC 
 

Waktu 
(Detik) 

Pompa 1 Pompa 2 Pompa 3 

Volume 
(cc) 

Laju 
Aliran 
(cc/s) 

Rata-
Rata 
(cc/s) 

Volume 
(cc) 

Laju 
Aliran 
(cc/s) 

Rata-
Rata 
(cc/s) 

Volume 
(cc) 

Laju 
Aliran 
(cc/s) 

Rata-
Rata 
(cc/s) 

255 10 360 36 36.5 290 29 27 350 35 33.83 
 20 670 33.5  520 26  650 32.5  
 30 1200 40  780 26  1020 34  

125 10 220 22 18.67 160 16 15.56 120 12 14.56 
 20 360 18  280 14  340 17  
 30 480 16  500 16.67  440 14.67  

100 10 180 18 16.83 140 14 12.06 130 13 13.67 
 20 330 16.5  230 11.5  280 14  
 30 480 16  320 10.67  420 14  

80 10 140 14 12.39 95 9.5 9.5 150 15 12.67 
 20 250 12.5  220 11  220 11  
 30 320 10.67  240 8  360 12  
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Pada Tabel 4.1 menunjukkan data hasil kalibrasi dari kontrol 
pompa untuk 3 pompa utama yaitu pompa 1 yang digunakan 
untuk mompa aliran air laut sintetis, pompa 2 yang digunakan 
untuk memompa aliran air sungai sintetis, dan pompa 3 yang 
digunakan untuk memompa larutan pembilas elektroda. Dimana 
didapatkan nilai rata-rata kecepatan (cc/s) untuk pompa 1, pompa 
2, dan pompa 3 pada nilai data ADC sebesar 255 adalah 35.5 
cc/s, 27 cc/s, dan 33.83 cc/s. Kemudian, pada nilai ADC sebesar 
125 adalah 18.67 cc/s, 15,56 cc/s, dan 14,56 cc/s. Pada nilai ADC 
sebesar 100 adalah 16.83 cc/s, 12.06 cc/s, dan 13.67 cc/s. 
Sedangkan, pada nilai ADC sebesar 80 adalah 12.39 cc/s, 9.5 
cc/s, dan 12.67 cc/s. Berdasarkan data-data yang telah 
didapatkan maka dihitung nilai ADC untuk ketiga pompa pada 
kecepatan 8 cc/s, 14 cc/s, dan 19 cc/s pada persamaan (4.1). 

 

𝐴𝐷𝐶2 =
(𝐴𝐷𝐶0−𝐴𝐷𝐶1)×(𝑉0−𝑉1)

(𝑉1−𝑉2)
   (4.1) 

 
Dimana, ADC0 adalah nilai ADC awal, ADC1 adalah nilai ADC 
akhir, ADC2 adalah nilai yang dicari, V0 adalah nilai kecepatan 
awal, V1 adalah nilai kecepatan akhir, dan V2 adalah nilai 
kecepatan yang dicari. Sehingga, didapatkan nilai ADC pada 
pompa 1 (pompa air laut), pompa 2 (pompa air sungai), dan 
pompa 3 (pompa pembilas elektroda) pada kecepatan 8 cc/s, 14 
cc/s, dan 19 cc/s y (Tabel 4.2). 

 
Tabel 4.2 Nilai ADC Pada Kontrol Pompa Hasil Kalibrasi 

Kecepatan 
(cc/s) 

Nilai ADC 

Pompa 1 Pompa 2 Pompa 2 

8 52 67 51 
14 87 114 109 
19 127 164 155 
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4.1.2 Data Hasil Uji Prototype RED 
 
 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan prototype RED 
didapatkan data hasil penelitian pada Lampiran 5.A yang 
menunjukkan data hasil pengujian dengan dua faktor parameter 
pengujian yaitu pengaruh aliran umpan (yaitu 8 cc/s, 14 cc/s, dan 
19 cc/s) dan konfigurasi aliran umpan (konfigurasi I, II, III, dan IV) 
terhadap OCV, resistance, dan GPD, serta mengetahui energi 
listrik tertinggi yang dihasilkan dengan menggunakan RAK 
(Gambar 4.1). Dimana waktu yang digunakan adalah 20 detik 
sekali. Pemilihan waktu 20 detik sekali tersebut dikarenakan 
menurut Wenten (2015) waktu tersebut merupakan waktu optimal 
untuk mendapatkan nilai GPD tertinggi dan apabila pemilihan 
waktu tersebut dikurangi ataupun ditambah maka GPD akan 
menurun. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan garam pada 
larutan umpan akan mengendap pada permukaan membran dan 
mengurangi pergerakan ion selektif pada membran apabila waktu 
ditambah, dan apabila waktu dikurangi maka GPD yang 
dihasilkan tidak maksimal. Maka dari itu, untuk mendapatkan 
hasil GPD yang optimal diperlukan pemilihan waktu yang optimal 
pula. Dimana apabila hal ini dilkukan tentunya modal kerja untuk 
menerapkan pembangkit energi listrik terbarukan ini akan 
optimal.  
 

 
Gambar 4.1 Pengambilan Data Menggunakan Prototype RED 
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(a)                                                  (b) 

Gambar 4.2 Prototype RED. (a) Casing Membran dari Prototype RED 
dan (b) Aliran Membran dari Prototype RED 

 
Nilai OCV didapatkan melalui pengukuran dengan 

menggunakan osciloscope dengan satuan mV (milivolt). Pada 
nilai resistance diukur dengan menggunakan osciloscope dengan 
satuan Ω (ohm), kemudian dimasukkan ke dalam rumus 

menggunakan persamaan (4.2). 
 

𝑹𝒔𝒕𝒂𝒄𝒌 𝒂𝒍𝒂𝒕 =
𝑹𝒂𝒍𝒂𝒕

𝑨
     (4.2) 

 
Dimana, Rstack adalah nilai resistance setiap stack membran 
(Ω/cm2), Ralat adalah nilai resistance yang terukur pada 

osciloscope (Ω), dan A adalah luasan membran (cm2) (Gilstrap, 

2013). Kemudian, untuk mendapatkan nilai GPD didapatkan 
dengan menggunakan rumus pada persamaan (2.4). 
 

Pada data hasil penelitian Lampiran 5.A didapatkan nilai 
OCV rata-rata tertinggi pada konfigurasi I dan pada kecepatan 19 
cc/s yaitu sebesar 138.49 mV, nilai resistance rata-rata tertinggi 
pada konfigurasi I dan pada kecepatan 8 cc/s yaitu sebesar 
2750.32 Ω/cm2, dan pada GDP rata-rata tertinggi pada 

konfigurasi IV dan pada kecepatan 19 cc/s yaitu sebesar 0.07 
Watt/cm2. 
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Pada Gambar 4.2 menunjukkan gambar casing membrane 
dari prototype RED yang digunakan sebagai tempat membran 
RED yang sudah terpasang, dan dilengkapi dengan input dan 
output dari aliran. Pada prototype RED yang sudah dilengkapi 
dengan elektroda karbon yang berfungsi sebagai pemanen 
elektron e-, dimana dapat digunakan untuk menghasilkan energi 
listrik DC (direct current). Elektroda karbon ini dapat bekerja 
dikarenakan adanya perbedaan muatan antar membran RED 
yang menarik ion Cl- di dalam air garam (air laut dan air sungai) 
yang sebagaian besr memiliki kadar larutan NaCl, ion Cl- ini 
kemudian akan tertarik ke anoda sehingga mengalami reaksi 
oksidasi yang mengeluarkan elektron e- dari sistem membran 
RED ke beban (perangkat yang akan diberi energi, seperti 
lampu), sedangkan ion Na+ akan tertarik ke katoda yang 
kemudian akan mengalami reaksi reduksi dan akan menangkap 
elektron e- dari beban dan disalurkan ke dalam sistem membran 
RED kembali. Selain itu, proses RED ini juga memanfaatkan 
perbedaan salinitas garam dalam air laut dan air sungai, 
sehingga akan lebih efisien jika kadar garamnya tidak terlalu 
pekat agar ion Na+ dan Cl- dapat berpindah dengan bebas di 
dalam air. Dimana, kemudian proses ini dapat menghasilkan 
energi listrik yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi 
listrik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi 
(Guler, 2014). Kemudian untuk pengukuran energi listrik sendiri 
meliputi OCV dan resistance yang diukur dengan menggunakan 
osciloscope digital selama 20 detik sekali, sehingga untuk 4 kali 
ulangan 12 perlakuan, sehinggan dengan menggunakan metode 
RAK sehari membutuhkan waktu sekitar 2 jam per 1 kali ulangan. 

 
 

4.2 OCV 
 
 

Setelah dilakukan pengujian OCV atau tegangan pada 
membran prototype RED, didapatkan grafik hubungan kecepatan 
dengan OCV seperti pada Gambar 4.3. Dimana data hasil 
pengujiannya dapat dilihat pada Lampiran 5.A. Pada Gambar 
4.3 menunjukkan grafik hubungan antara kecepatan aliran (cc/s) 
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dengan hasil rata-rata OCV (mV), dan didapatkan hasil rata-rata 
pada konfigurasi I selalu mengalami kenaikan hasil rata-rata OCV 
dari kecepatan 8 cc/s hingga 19 cc/s. Dimana untuk kecepatan 
aliran 8 cc/s didapatkan hasil rata-rata OCV sebesar 43.93 mV, 
untuk kecepatan aliran 14 cc/s didapatkan hasil rata-rata OCV 
sebesar 45.50 mV, dan untuk kecepatan aliran 19 cc/s 
didapatkan hasil rata-rata OCV sebesar 138.13 mV. Pada 
konfigurasi II juga menunjukkan kenaikan hasil rata-rata OCV dari 
kecepatan aliran 8 cc/s hingga 19 cc/s. Dimana untuk kecepatan 
aliran 8 cc/s didapatkan hasil rata-rata OCV sebesar 60.95 mV, 
untuk kecepatan aliran 14 cc/s didapatkan hasil rata-rata OCV 
sebesar 69.50 mV, dan untuk kecepatan aliran 19 cc/s 
didapatkan hasil rata-rata OCV sebesar 113.41 mV. Pada 
konfigurasi III juga menunjukkan kenaikan hasil rata-rata OCV 
dari kecepatan aliran 8 cc/s hingga 19 cc/s. Dimana untuk 
kecepatan aliran 8 cc/s didapatkan hasil rata-rata OCV sebesar 
55.24 mV, untuk kecepatan aliran 14 cc/s didapatkan hasil rata-
rata OCV sebesar 59.94 mV, dan untuk kecepatan aliran 19 cc/s 
didapatkan hasil rata-rata OCV sebesar 114.10 mV. Sedangkan 
pada konfigurasi IV juga memiliki kecenderungan mengalami 
kenaikan dari kecepatan aliran 8 cc/s hingga 19 cc/s. Dimana 
untuk kecepatan aliran 8 cc/s didapatkan hasil rata-rata OCV 
sebesar 45.25 mV, untuk kecepatan aliran 14 cc/s didapatkan 
hasil rata-rata OCV sebesar 68.58 mV, dan untuk kecepatan 
aliran 19 cc/s didapatkan hasil rata-rata OCV sebesar 184.85 mV. 

 
Hasil dari pengujian yang dilakukan pada prototype RED 

menunjukkan bahwa semakin rendah kecepatan aliran yang 
diumpankan maka akan menghasilkan rata-rata OCV yang 
semakin besar pula, hal tersebut sesuai dengan literatur yang 
menyatakan bahwa penggunaan metode RED dimana laju 
kecepatan aliran yang tinggi, menyebabkan tegangan OCV yang 
meningkat pula (Gilstrap, 2013). Berdasarkan hasil data rata-rata 
OCV yang diperoleh tersebut juga dapat dilihat bahwa hasil rata-
rata OCV tertinggi dihasilkan oleh konfigurasi IV, dimana 
konfigurasi tersebut adalah konfigurasi counter-current flow 
schematic. Berdasarkan literatur Gilstrap (2013) dan Vermaas 
(2013) yang menyatakan bahwa energi listrik yang dihasilkan 
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oleh proses RED dengan menggunakan konfigurasi counter-
current flow akan memiliki hasil energi yang lebih tinggi 
dibandingkan co-current flow dan cross-current flow. Dimana 
hasil rata-rata OCV tertinggi dihasilkan oleh konfigurasi IV 
dengan kecepatan 19 cc/s yaitu sebesar 184.84 mV, dimana 
konfigurasi IV ini merupakan konfigurasi counter-current flow. 
Menurut Vermaas (2013), hal tersebut bisa terjadi dikarenakan 
counter-current / counter-flow memiliki fraksi dari efesien energi 

(f) yang tinggi untuk fraksi dari air laut. Fraksi didapatkan melalui 

rumus pada persamaan (4.3).  
 

𝒇 =
𝜱𝒔𝒆𝒂

𝜱𝒔𝒆𝒂+𝜱𝒓𝒊𝒗𝒆𝒓
      (4.3) 

 
Dimana, f adalah fraksi efisiensi energi, Φsea adalah kecepatan 
aliran air laut yang keluar (cc/s), dan Φriver adalah kecepatan 
aliran air sungai yang keluar (cc/s). 
 

 
 

Gambar 4.3 Hubungan Kecepatan Aliran dan Konfigurasi Aliran 
dengan OCV 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

6 8 10 12 14 16 18 20O
P

EN
 C

IR
C

U
IT

 V
O

LT
A

G
E 

(O
C

V
)

(m
V

)

KECEPATAN ALIRAN (cc/s)

Konfigurasi 1 Konfigurasi 2 Konfigurasi 3 Konfigurasi 4I II III IV 



45 
 

Sedangkan, yang menghasilkan hasil rata-rata OCV 
terendah adalah konfigurasi I dengan kecepatan 8 cc/s yaitu 
sebesar 43.93 mV. Dimana hal tersebut juga sesuai dengan 
literatur Vermaas (2013) yang menyatakan bahwa co-current flow 
memiliki fraksi energi (f) terendah dibandingkan dengan 
konfigurasi lainnya. Selain itu, jika dilihat dari standar deviasi atau 
nilai error (Lampiran 5.B) yang paling kecil didapatkan pada 
perlakuan konfigurasi IV dan pada kecepatan 19 cc/s dengan 
error 0.1179 mV dimana hasil ini sebanding dengan hasil yang 
dihasilkan. Namun, standar deviasi atau nilai error yang paling 
besar justru didapatakan pada konfigurasi IV dan pada kecepatan 
8 cc/s dengan nilai error sebesar 15.1252 mV. 

 

 

4.3 Resistance 
 
 

Setelah dilakukan pengujian OCV atau tegangan pada 
membran prototype RED, didapatkan grafik hubungan kecepatan 
dengan OCV seperti pada Gambar 4.4. Dimana data hasil 
pengujiannya dapat dilihat pada Lampiran 5.A. Pada Gambar 
4.4 menunjukkan grafik hubungan antara kecepatan aliran (cc/s) 
dengan resistance (Ω/cm2), dan didapatkan hasil rata-rata pada 
konfigurasi I mengalami penurunan hasil rata-rata resistance dari 
kecepatan 8 cc/s hingga 19 cc/s. Dimana untuk kecepatan aliran 
8 cc/s didapatkan hasil rata-rata resistance sebesar 2750.31 
Ω/cm2, untuk kecepatan aliran 14 cc/s didapatkan hasil rata-rata 
resistance sebesar 2724.47 Ω/cm2, dan untuk kecepatan aliran 
19 cc/s didapatkan hasil rata-rata resistance sebesar 1142 
Ω/cm2. Pada konfigurasi II juga menunjukkan penurunan hasil 
rata-rata resistance dari kecepatan aliran 8 cc/s hingga 19 cc/s. 
Dimana untuk kecepatan aliran 8 cc/s didapatkan hasil rata-rata 
resistance sebesar 2701.08 Ω/cm2, untuk kecepatan aliran 14 
cc/s didapatkan hasil rata-rata resistance sebesar 2723.55 
Ω/cm2, dan untuk kecepatan aliran 19 cc/s didapatkan hasil rata-
rata resistance sebesar 1114.86 Ω/cm2. Pada konfigurasi III juga 
menunjukkan penurunan hasil rata-rata resistance dari 
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kecepatan aliran 8 cc/s hingga 19 cc/s. Dimana untuk kecepatan 
aliran 8 cc/s didapatkan hasil rata-rata resistance sebesar 
2618.52 Ω/cm2, untuk kecepatan aliran 14 cc/s didapatkan hasil 
rata-rata resistance sebesar 1144.30 Ω/cm2, dan untuk 
kecepatan aliran 19 cc/s didapatkan hasil rata-rata resistance 
sebesar 1133.93 Ω/cm2. Pada konfigurasi IV juga memiliki 
kecenderungan mengalami penurunan hasil rata-rata resistance 
dari kecepatan aliran 8 cc/s hingga 19 cc/s. Dimana untuk 
kecepatan aliran 8 cc/s didapatkan hasil rata-rata resistance 
sebesar 2676.65 Ω/cm2, untuk kecepatan aliran 14 cc/s 
didapatkan hasil rata-rata resistance sebesar 2736.73 Ω/cm2, dan 
untuk kecepatan aliran 19 cc/s didapatkan hasil rata-rata 
resistance sebesar 1529.61 Ω/cm2. 

 
Hasil dari pengujian yang dilakukan pada prototype RED 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan aliran yang 
diumpankan maka akan menghasilkan rata-rata resistance yang 
semakin kecil, hal tersebut sesuai dengan literatur yang 
menyatakan bahwa penggunaan metode RED dimana laju 
kecepatan aliran yang cepat, menyebabkan hambatan rendah 
dan menyebabkan tegangan listrik (OCV) yang dihasilkan 
semakin tinggi (Gilstrap, 2013). Berdasarkan literatur Gilstrap 
(2013) dan Vermaas (2013) yang menyatakan bahwa energi 
listrik yang dihasilkan oleh proses RED dengan menggunakan 
konfigurasi counter-current flow akan memiliki hasil energi yang 
lebih tinggi dibandingkan co-current flow dan cross-current flow, 
dimana hambatan dari co-current flow akan lebih besar 
dibandingkan dengan konfigurasi lainnya. Hasil data rata-rata 
OCV yang diperoleh tersebut juga dapat dilihat bahwa hasil rata-
rata resistance tertinggi dihasilkan oleh konfigurasi I dan pada 
kecepatan 8 cc/s yaitu 2750.3167 Ω/cm2, dimana konfigurasi 
tersebut adalah konfigurasi co-current flow schematic. 
Sedangkan, yang menghasilkan hasil rata-rata resistance 
terendah adalah konfigurasi II dengan kecepatan 19 cc/s yaitu 
sebesar 1114.8667 Ω/cm2.  
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Gambar 4.4 Hubungan Kecepatan Aliran dan Konfigurasi Aliran 
dengan Resistance 

 
Menurut literatur lain yaitu Mehdizadeh et al. (2019) 

menyatakan bahwa resistance sangat dipengaruhi oleh bentuk 
dari geometri spacer atau dengan kata lain konfigurasi yang 
digunakan dalam proses RED, dimana resistance dalam proses 
RED ini terdiri dari ohmic resistance dan non-ohmic resistance 
(yaitu; polarisasi konsentrasi dan perubahan konsentrasi larutan 
umpan), jadi dapat disimpulkan semakin rendah tekanan umpan 
ke RED maka semakin besar resistance. Namun, jika dilihat dari 
standar deviasi atau nilai error (Lampiran 5.C) yang paling kecil 
didapatkan pada perlakuan konfigurasi IV dan pada kecepatan 
19 cc/s dengan nilai error 1.0913 Ω/cm2. Sedangkan, standar 
deviasi atau nilai error yang paling besar justru didapatkan pada 
konfigurasi IV dan pada kecepatan 14 cc/s dengan nilai error 
815.9160 Ω/cm2. 
 
 
 
 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

6 8 10 12 14 16 18 20

R
ES

IS
TA

N
C

E 
(Ω

/C
M

2
)

KECEPATAN ALIRAN (CC/S)

Konfigurasi 1 Konfigurasi 2 Konfigurasi 3 Konfigurasi 4

 

I II III IV 



48 
 

4.4 GPD 
 
 

Setelah dilakukan pengujian tegangan dan resistance pada 
prototype RED, kemudian dilakukan perhitungan untuk 
menghitung GPD yang dihasilkan pada proses RED dengan 
menggunakan persamaan (2.4). Kemudian, didapatkan grafik 
hubungan antara kecepatan dengan GPD, seperti yang dapat 
dilihat pada Gambar 4.5. Pada Gambar 4.5 menunjukkan 
hubungan antara kecepatan aliran dengan GPD (W/cm2), dan 
didapatkan hasil rata-rata pada konfigurasi I mengalami kenaikan 
hasil rata-rata GPD dari kecepatan 8 cc/s hingga 19 cc/s.  

 
Pada kecepatan aliran 8 cc/s didapatkan hasil rata-rata 

GPD sebesar 0.0080 W/cm2, untuk kecepatan aliran 14 cc/s 
didapatkan hasil rata-rata GPD sebesar 0.0084 W/cm2, dan untuk 
kecepatan aliran 19 cc/s didapatkan hasil rata-rata GPD sebesar 
0.0608 W/cm2. Pada konfigurasi II juga menunjukkan 
peningkatan hasil rata-rata GPD dari kecepatan aliran 8 cc/s 
hingga 19 cc/s. Dimana untuk kecepatan aliran 8 cc/s didapatkan 
hasil rata-rata GPD sebesar 0.0113 W/cm2, untuk kecepatan 
aliran 14 cc/s didapatkan hasil rata-rata GPD sebesar 0.0128 
W/cm2, dan untuk kecepatan aliran 19 cc/s didapatkan hasil rata-
rata GPD sebesar 0.0509 W/cm2. Pada konfigurasi III juga 
menunjukkan peningkatan hasil rata-rata GPD dari kecepatan 
aliran 8 cc/s hingga 19 cc/s. Dimana untuk kecepatan aliran 8 cc/s 
didapatkan hasil rata-rata GPD sebesar 0.0092 W/cm2, untuk 
kecepatan aliran 14 cc/s didapatkan hasil rata-rata GPD sebesar 
0.0262 W/cm2, dan untuk kecepatan aliran 19 cc/s didapatkan 
hasil rata-rata GPD sebesar 0.0503 W/cm2. Pada konfigurasi IV 
juga memiliki kecenderungan mengalami peningkatan hasil rata-
rata GPD dari kecepatan aliran 8 cc/s hingga 19 cc/s. Dimana 
untuk kecepatan aliran 8 cc/s didapatkan hasil rata-rata GPD 
sebesar 0.0084 W/cm2, untuk kecepatan aliran 14 cc/s 
didapatkan hasil rata-rata GPD sebesar 0.0125 W/cm2, dan untuk 
kecepatan aliran 19 cc/s didapatkan hasil rata-rata GPD sebesar 
0.1480 W/cm2. 
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Gambar 4.5 Hubungan Kecepatan Aliran dan Konfigurasu Aliran 
dengan GPD 

 

Hasil dari pengujian yang dilakukan pada prototype RED 
menunjukkan bahwa semakin rendah kecepatan aliran yang 
diumpankan maka akan menghasilkan rata-rata GPD yang 
semakin besar pula. Hal tersebut sesuai dengan literatur yang 
menyatakan bahwa penggunaan metode RED dimana laju 
kecepatan aliran yang tinggi, menyebabkan energi GPD yang 
meningkat pula (Gilstrap, 2013).  

 
Berdasarkan hasil data rata-rata GPD yang diperoleh 

tersebut juga dapat dilihat bahwa hasil rata-rata GPD tertinggi 
dihasilkan oleh konfigurasi IV, dimana konfigurasi tersebut adalah 
konfigurasi counter-current flow schematic. Berdasarkan literatur 
Gilstrap (2013) dan Vermaas (2013) yang menyatakan bahwa 
energi listrik yang dihasilkan oleh proses RED dengan 
menggunakan konfigurasi counter-current flow akan memiliki 
hasil energi yang lebih tinggi dibandingkan co-current flow dan 
cross-current flow. Dimana hasil rata-rata GPD tertinggi 
dihasilkan oleh konfigurasi IV dengan kecepatan 19 cc/s yaitu 
sebesar 0.1480 W/cm2, dimana konfigurasi IV ini merupakan 
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konfigurasi counter-current flow. Sedangkan, yang menghasilkan 
hasil rata-rata GPD terendah adalah konfigurasi I dengan 
kecepatan 8 cc/s yaitu sebesar 0.0080 W/cm2. Dimana hal 
tersebut juga sesuai dengan literatur Vermaas (2013) yang 
menyatakan bahwa co-current flow memiliki fraksi energi (f) 
terendah dibandingkan dengan konfigurasi lainnya. Selain itu, 
jika dilihat dari standar deviasi atau nilai error (Lampiran 5.D) 
yang paling kecil standar deviasi atau nilai error yang paling besar 
justru didapatakan pada konfigurasi IV dan pada kecepatan 8 
cc/s dengan nilai error sebesar 0.0002 W/cm2, dimana hasil ini 
sebanding dengan hasil yang dihasilkan. Namun, didapatkan 
pada perlakuan konfigurasi IV dan pada kecepatan 19 cc/s 
dengan error 0.1586 W/cm2. 

 
 

4.5 Perbandingan Data Hasil Energi Listrik dari Prototype 
RED dengan Data Literatur 

 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang 
kemudian dibandingkan dengan hasil dari literatur menunjukkan 
bahwa pada hasil penelitian didapatkan nilai OCV terbesar 
adalah pada konfigurasi IV dengan kecepatan 19 cc/s sebesar 
184.85 mV, resistance terbesar pada konfigurasi I dengan 
kecepatan 8 cc/s sebesar 2750.32 Ω/cm2, dan GPD terbesar 

pada konfigurasi IV dengan kecepatan 19 cc/s sebesar 0.1480 
W/cm2. Dimana perbandingan hasil penelitian pada literatur dan 
hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
Pada literatur Vermaas (2011) didapatkan nilai OCV tertinggi 
sebesar 150 mV dengan waktu 3.5 detik sekali, hasil ini lebih kecil 
dibandingan dengan hasil yang didapatkan dari penelitian 
penulis. Kemudian, pada literatur Vermaas (2011) didapatkan 
resistance sebesar 15.6 Ω/cm2 dan GPD sebesar 44 W/cm2, hasil 
ini lebih besar daripada hasil penelitian dari penulis hal tersebut 
disebabkan karena dalam literatur Vermaas (2011) 
menggunakan elektroda Ti/Pt dengan menggunakan elektrolit 
campuran larutan K3Fe(CN)6, larutan K2Fe(CN)6, dan larutan 
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NaCl, dimana membuat hasil yang didapatkan lebih kecil 
hambatannya sehingga GPD yang didapatkan juga lebih besar.  
 
Tabel 4.3 Perbandingan Hasil Tertinggi dengan Data Literatur untuk 1 
Sel Stak RED 

Hasil 
Penelitian 

Perbandingan 

Penelitian Vermaas 
(2011) 

Gilstrap 
(2013) 

Veerman 
(2009) 

OCV (mV) 184.85 150 15 252.8 
Resistance 
(Ω/cm2) 

2750.32 15.6 - - 

GPD 
(W/cm2) 

0.147965939 44 - 1.92 

Tipe 
Membran 

FKS-15 dan 
FAS-15 

FKS dan 
FAS 

FT-ED 40 Fumasep 
FAD dan 

FKD 
Elektroda Karbon 

(Graphite) 
Ti dan Pt Ti Ti 

Elektrolit FeCl3 + NaCl K3Fe(CN)6 
+ 

K2Fe(CN)6 
+ NaCl 

FeCl3 + 
FeCl2 + 
NaCl 

Ag/AgCl 

Kecepatan 
Aliran 
(cc/s) 

8, 14, dan 19 0.017 dan 
4.17 

8, 14, 
dan 19 

116.667 

 
Pada literatur Gilstrap (2013) menunjukkan bahwa OCV 

yang didapatkan lebih kecil dibandingan dengan penelitian 
penulis yaitu 15 mV pada kecepatan tertinggi 19 cc/s 
menggunakan elektroda Ti dengan tipe membran FT-ED 40, 
namun memiliki kelemahan pada larutan elektrolit yang 
menggunakan campuran larutan FeCl3, larutan FeCl2, dan larutan 
NaCl, dimana larutan ini memiliki kekuatan reaksi redok yang 
paling lemah dibandingkan dengan elektrolit pada literatur 
Vermaas (2011) dan Veerman et al. (2009) jika dilihat pada tabel 
periodik. Kemudian, pada literatur Veerman et al. (2009) 
menunjukkan bahwa nilai OCV dan GPD terbesar yang 
didapatkan yaitu sebesar 252.80 mV dan 1,92 W/cm2, dimana 
hasil ini lebih besar daripada hasil yang didapatkan melalui 
penelitian penulis. Hal tersebut dapat terjadi karena kecepatan 
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aliran yang digunakan dalam literatur Veerman et al. (2009) 
memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dalam 
penelitian penulis yaitu 116.67 cc/s dan menggunakan elektroda 
Ti, serta menggunakan elektrolit Ag/AgCl sehingga hasil yang 
didapatkan jauh lebih tinggi. Kebaruan dari penelitian ini adalah 
elektrodanya memakai karbon (graphite) 
 
 
4.6 Perbandingan dengan Hasil ANOVA Terbaik 
 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dibandingkan 
dengan hasil dari table ANOVA pada Lampiran 6 didapatkan 
pengaruh konfigurasi terhadap hasil pengujian OCV yaitu Fhit > 
Ftab 5% dan  Fhit > Ftab 1% yaitu -2.3860 < 3.05 dan -2.3860 < 4.82, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa konfigurasi berpengaruh 
berbeda jauh terhadap OCV. Kemudian, juga didapatkan 
pengaruh kecepatan terhadap hasil pengujian OCV yaitu Fhit > 
Ftab 5% dan Fhit > Ftab 1% yaitu 9.2485 > 3.44 dan 9.2485 > 5.72, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan berpengaruh 
sangat nyata terhadap OCV. Pada pengujian Beda Nyata 
Terkecil (BNT) juga didapatkan perbedaan yang signifikan. 

 
Kemudian, pengaruh konfigurasi terhadap hasil pengujian 

resistance yaitu Fhit > Ftab 5% dan  Fhit > Ftab 1% yaitu -2.0007 < 3.02 
dan -2.0007 < 4.82, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
konfigurasi berpengaruh berbeda jauh terhadap resistance. 
Kemudian, juga didapatkan pengaruh kecepatan terhadap hasil 
pengujian resistance yaitu Fhit > Ftab 5% dan Fhit > Ftab 1% yaitu 
5.6972 > 3.44 dan 5.6972 < 5.72, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa kecepatan berpengaruh tidak nyata terhadap resistance. 
Pada pengujian BNT juga didapatkan perbedaan yang signifikan. 

 
Sedangkan, pengaruh konfigurasi terhadap hasil GPD yaitu 

Fhit > Ftab 5% dan  Fhit > Ftab 1% yaitu -1.8864 < 3.05 dan -1.8864 < 
4.82, sehingga dapat disimpulkan bahwa konfigurasi 
berpengaruh berbeda jauh terhadap GPD. Kemudian, didapatkan 
pengaruh kecepatan terhadap hasil pengujian GPD yaitu Fhit > 
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Ftab 5% dan Fhit > Ftab 1% yaitu -3.7431 < 3.44 dan -3.7431 < 5.72, 
sehingga disimpulkan bahwa kecepatan berpengaruh berbeda 
jauh terhadap GPD. Pengujian BNT juga menunjukkan 
perbedaan yang signifikan. 

 
 

4.7 Hasil Perlakuan Terbaik 
 
 

Pada perlakuan terbaik pada penelitian ini dibuktikan 
dengan menggunakan metode zeleny, yaitu suatu metode untuk 
menentukan nilai ideal dari masing-masing parameter yaitu OCV, 
resistance, dan GPD. Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan 
harapan yaitu nilai maksimal atau minimal dari suatu parameter 
seperti OCV, resistance, dan GPD. Dimana rata-rata yang 
semakin tinggi maka memiliki arti semakin baik, sedangkan nilai 
rata-rata terendah sebagai nilai terjelek. Kemudian setelah itu, 
menghitung derajat kerapatan (dk) berdasarkan nilai ideal dari 
masing-masing parameter. Setelah itu, menghitung jarak 
kerapatan (Lp) dengan asumsi bahwa semua parameter penting 

seperti OCV, resistance, dan GPD. Kemudian jarak kerapatan () 
dihitung dengan menggunakan jumlah parameter dari OCV, 
resistance, dan GPD pada masing-masing perlakuan. Kemudian, 
perlakuan seperti OCV, resistance, dan GPD terbaik dipilih dari 

perlakuan yang memiliki nilai L1, L2, dan L minimal (Sukardi et 
al., 2014). Menggunakan metode zeleny didapatkan nilai hasil 
perlakuan terbaik dengan menggunakan nilai kerapatan 
terendah. Pada penelitian ini perlakuan terbaik dapat dilihat pada 
Lampiran 5 dimana didapatkan kombinasi konfigurasi I dengan 
kecepatan 19 cc/s. 

 
 

4.8 Analisa Aliran dari Konfigurasi Aliran Pada Prototype 
RED 

 
 

Hasil OCV, resistance, dan GPD terbaik tentunya selain 
didapatkan dengan kecepatan terbaik juga dipengaruhi oleh 



54 
 

konfigurasi aliran yang digunakan dalam sistem prototype RED 
(Gilstrap, 2013). Oleh karena itu, analisa aliran dari konfigurasi 
aliran pada prototype RED ini dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana konfigurasi aliran ini mempengaruhi hasil OCV, 
resistance, dan GPD sesuai dengan rumusan masalah yang telah 
ditulis pada bab pertama. Dimana terdapat 72 gambar aliran 
untuk CEM 1, AEM, dan CEM 2 (untuk melihat yang dimaksud 
CEM 1, AEM, dan CEM 2 dapat dilihat pada Gambar 4.6), untuk 
gambar seluruh aliran dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

 
 

Gambar 4.6 Kotak Membran Prototype RED 
 
 

 
 

Gambar 4.7 Perbedaan Aliran pada Semua Konfigurasi di Waktu  
Terbaik (20 Detik) 

CEM 1 
AEM 

CEM 2 

Keterangan: warna biru adalah air laut, warna merah adalah air sungai, dan warna 

ungu adalah campuran air payau. 

Konfigurasi IV 

Konfigurasi III 

Konfigurasi II 

Konfigurasi I 
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Table 4.4 Rekap Aliran dari Semua Konfigurasi Aliran dengan 
Kecepatan Aliran 19 cc/s 

Waktu 
(s) 

Konfigurasi 

I II III IV 
CEM 1 AEM CEM 2 CEM 1 AEM CEM 2 CEM 1 AEM CEM 2 CEM 1 AEM CEM 2 

0.5 

    
1 

    
1.5 

    
5 

    
10 

    
20 

    

 
Keterangan: Warna biru menunjukkan air laut, warna merah 
menunjukkan air sungai, dan warna ungu menunjukkan pencampuran 
air laut dan air sungai. 

 
Berdasarkan Tabel 4.4 yang menunjukkan gambar aliran 

dari keempat konfigurasi dapat dilihat terdapat perbeedaan yang 
signifikan terhadap aliran yang terekam. Dimana untuk 
konfigurasi terbaik yaitu konfigurasi IV (counter-current flow 
schematic) pada waktu 0.5 detik, 1 detik, 1.5 detik, 5 detik, 10  
detik,  dan  20  detik memiliki pencampuran pemusatan aliran 
antara air laut dan air sungai yang sempurna dibandingkan 
dengan ketiga konfigurasi lainnya. Dimana pada konfigurasi IV ini 
aliran pada waktu dengan hasil terbaik yaitu pada detik ke-20 
yang memiliki  pemusatan  aliran  berjalan  dari  bagian  kanan  
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bawah yang kemudian berhenti di bagian tengah luasan 
membran sehingga membuat konfigurasi ini memiliki hasil GPD 
tertinggi pada kecepatan aliran 19 cc/s, yaitu sebesar 0.1480 
W/cm2 (Gambar 4.7). Pemusatan aliran dapat dilihat melalui 
perbedaan warna, dimana biru merupakan warna yang 
menunjukkan air laut, merah merupakan warna yang 
menunjukkan air sungai, dan warna ungu yang menunjukkan 
pemusatan aliran. Pemusatan aliran sangat berpengaruh 
terhadap hasil GPD yang didapatkan, hal tersebut dikarenakan 
pemusatan energi listrik yang dipanen dalam prototype RED ini 
terletak di tengah penampang yang dihubungkan dengan kabel 
dari alat ukur (osciloscope) dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
Konfigurasi IV ini berbeda dengan konfigurasi lainnya. 

 
Pada konfigurasi I (co-current flow schematic) pusat 

pencampuran aliran terjadi di tengah penampang membran 
namun malah berhenti di pinggir penampang (bagian atas, 
samping kiri dan kanan pada penampang luasan membran 
setelah mengalami pencampuran di tengah, sedangkan bagian 
bawah merupakan jalan masuk aliran air laut dan air sungai), dan 
apabila dibandingkan dengan konfigurasi lainnya konfigurasi I ini 
satu-satunya yang pemusatan alirannya terdapat di pinggiran 
penampang luasan membran sehingga membuatnya menjadi 
konfigurasi yang menghasil energi gross power density kedua 
pada kecepatan aliran 19 cc/s, yaitu sebesar 0.0608 W/cm2. 
Sedangkan, untuk konfigurasi II dan konfigurasi III adalah model 
aliran cross-current flow schematic. Pada konfigurasi II 
pemusatan aliran terjadi pada bagian bawah penampang luasan 
membran, dan pada konfigurasi III pemusatan aliran terjadi pada 
bagian atas penampang luasan membran. Sehingga, untuk 
konfigurasi I dan konfigurasi II memiliki GPD yang hanya 
berselisih 0.0006 W/cm2 (lebih besar konfigurasi II dibandingkan 
konfigurasi III) untuk kecepatan 19 cc/s, yaitu untuk konfigurasi II 
sebesar 0.0509 W/cm2 dan untuk konfigurasi III 0.0503 W/cm2. 
Pada konfigurasi II dan konfigurasi III menghasilkan nilai GPD 
terendah pada kecepatan aliran 19 cc/s. 

 
 



57 
 

Hasil yang didapatkan cukup mengejutkan karena berbeda 
dengan literatur Vermaas (2013) yang menyatakan bahwa bahwa 
co-current flow memiliki fraksi energi (f) terendah dibandingkan 
dengan konfigurasi lainnya. Namun, konfigurasi I pada kecepatan 
19 cc/s memiliki kenaikan signifikan pada hasil GPD 
dibandingkan dengan konfigurasi I pada kecepatan 8 cc/s dan 14 
cc/s. Hasil GPD pada konfigurasi I dengan kecepatan 8 cc/s yaitu 
sebesar 0.0080 W/cm2, dimana hasil  ini  merupakan  hasil  GPD  
terendah  yang  telah  didapatkan dalam penelitian ini. Kemudian, 
hasil GPD pada konfigurasi I dengan kecepatan 14 cc/s yaitu 
sebesar 0.0084 W/cm2 yang ternyata pada konfigurasi I dengan 
kecepatan 14 cc/s ini mengalami kenaikan yang signifikan pada 
hasil GPD pada konfigurasi I dengan kecepatan 19 cc/s menjadi 
0.0608 W/cm2, dimana memiliki selisih sebesar 0.0525 W/cm2. 
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penyebab konfigurasi I (co-
current flow schematic) dengan kecepatan 19 cc/s bisa memiliki 
hasil GPD tertinggi kedua mengalahkan konfigurasi II dan III 
(cross-current flow schematic) pada kecepatan 19 cc/s adalah 
aliran pada konfigurasi I mengalami pencampuran yang lebih 
sempurana pada kecepatan tinggi dibandingkan pada kecepatan 
rendah, sedangkan pada konfigurasi II dan III konstan dalam 
gradien pencampuran baik dengan kecepatan rendah maupun 
tinggi. Hal ini sesuai dengan literatur Gilstrap (2013), yang 
menyatakan bahwa penggunaan metode RED dimana laju 
kecepatan aliran yang tinggi, menyebabkan energi GPD yang 
meningkat pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil yang 
menunjukkan konfigurasi I pada kecepatan 19 cc/s menjadi 
urutan kedua dari konfigurasi yang memiliki GPD dapat dikatakan 
telah sesuai dengan literatur. 
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4.9 Analisa Energi dari Prototype RED 
 
 

4.9.1 Pengukuran Energi yang Diperlukan oleh Pompa 
 
 

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan di dapatkan 
data energy yang diperlukan oleh pompa dalam sistem RED ini. 
Dimana hasil dari pengukuran tersebut dapat dilihat pada 
Lampiran 6.B. Pada Lampiran 6.B terdapat data pengukuran 
dari rata-rata tegangan AC (Alternating Current) (V AC), rata-rata 
arus AC (A AC), dan rata-rata daya listrik (W AC). Pada 
pengukuran tersebut, didapatkan bahwa pada kecepatan aliran 
air laut sebesar 19 cc/s, kecepatan aliran air sungai sebesar 19 
cc/s, dan kecepatan aliran pembilas elektroda sebesar 19 cc/s, 
telah terukur rata-rata tegangan AC adalah sebesar 211.10 V AC 
dan rata-rata arus AC adalah sebesar 0.2063 A AC (Lampiran 
6.B). Kemudian, hasil tersebut dimasukkan pada persamaan 
(4.4). 

 

𝑾 = 𝑽 × 𝑰       (4.4) 
 
Dimana, W merupakan daya listrik (W), V merupakan tegangan 
listrik, dan I merupakan arus listrik. Dimana didapatkan hasil daya 
listrik rata-rata sebesar 43.5563 Watt AC. Selain, dilakukan 
pengukuran energi real juga dilakukan perhitungan energi yang 
dibutuhkan oleh pompa melalui persamaan Bernoulli (2.6), 
dimana untuk perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 6.C. 
Kemudian, didapatkan hasil energi total yang diperlukan oleh 
ketiga pompa adalah 0.5150 Watt. Sehingga, menggunakan 
persamaan (4.5) dapat dihitung bahwa energi operasional dari 
ATMEGA16, PWM L298, dan heat loses adalah sebesar 43.0413 
Watt. Kemudian, hasil tersebut dimasukkan dalam persamaan 
kesetimbangan energi pada persamaan (4.6). 
 

∑ 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = ∑ 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 𝒓𝒆𝒂𝒍 − ∑ 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 𝒑𝒐𝒎𝒑𝒂 (4.5) 
 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒎𝒂𝒔𝒖𝒌 = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒌𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓    (4.6) 
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Dimana, Energimasuk adalah energi yang dibutuhkan untuk 
melakukan proses RED dan Energikeluar adalah energi yang 
dikeluar selama proses RED. Kemudian dari persamaan (4.6) 
tersebut dapat diasumsikan sebagai berikut. 
 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒎𝒂𝒔𝒖𝒌 = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒌𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓 
 

𝑫𝒂𝒚𝒂𝒑𝒆𝒏𝒈𝒐𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒂𝒏 𝒂𝒍𝒂𝒕
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑫𝒂𝒚𝒂𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍𝒌𝒂𝒏

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑫𝒂𝒚𝒂𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒍𝒂𝒏𝒈
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 

(𝟒𝟑. 𝟓𝟓𝟔𝟑)𝑾 = ((𝟎. 𝟏𝟒𝟕𝟗𝟕) 𝑾
𝒄𝒎𝟐⁄ × (𝟏𝟎𝟎)𝒄𝒎𝟐) + 𝑫𝒂𝒚𝒂𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒍𝒂𝒏𝒈 

 

𝑫𝒂𝒚𝒂𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒍𝒂𝒏𝒈 = (𝟒𝟑. 𝟎𝟒𝟏𝟑)𝑾 − ((𝟎. 𝟏𝟒𝟕𝟗𝟕) 𝑾
𝒄𝒎𝟐⁄ × (𝟏𝟎𝟎)𝒄𝒎𝟐) 

 
𝑫𝒂𝒚𝒂𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒍𝒂𝒏𝒈 = (𝟐𝟖. 𝟐𝟒𝟒𝟑)𝑾 

 

Namun, hasilnya menunjukkan bahwa energi yang 
dihasilkan oleh prototype RED tidak sebanding dengan energi 
yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem RED. Hal ini 
mengartikan bahwa ada energi hilang selama proses RED, yaitu 
rata-rata sebesar 28.2443 Watt. Berdasarkan hal tersebut, maka 
perlu adanya perbaikan sistem lagi pada sistem RED. 

 
Selain itu, dalam penelitian ini juga dapat dihitung efisensi 

energi dengan menggunakan persamaan (4.7). 
 

𝜼 =
𝑷𝒈𝒓𝒐𝒔𝒔×𝟐𝑳

∆𝑮𝒎𝒊𝒙×𝒒
× 𝟏𝟎𝟎%     (4.7) 

 

Dimana, η adalah efisiensi energi (-), Gmix adalah energi Gibbs 
campuran (J/m3), Gibbs campuran adalah sebesar 1.4 MJ untuk 
1 m3 air laut dan 1 m3 air sungai (Vermaas, 2011), Pgross adalah 
energi kotor yang dihasilkan (Watt), L adalah luas area membran 
yang digunakan (m2), dan q adalah kecepatan aliran (m/s) per 
luasan, yang kemudian dapat dihitung sebagai berikut. 
 

𝜼 =
𝑷𝒈𝒓𝒐𝒔𝒔 × 𝟐𝑳

∆𝑮𝒎𝒊𝒙 × 𝒒
× 𝟏𝟎𝟎% 



60 
 

𝜼 =
(1479659.39 × 10−1) 

𝐽
𝑠⁄  × 2 × (10−2) 𝑚2

(1400000) 𝐽 × (19 × 10−3)
𝑚

𝑠⁄
1

𝑚⁄
⁄

× 100% = 11.125 % 

 
Sehingga, didapatkan efisiensi energi untuk prototype RED 
adalah sebesar 11.125%. Dimana hasil ini masih rendah jika 
dibandingkan dengan hasil efisiensi energi maksimum pada 
literatur Vermaas (2011) yaitu sebesar 50%. 
 
 

4.9.2 Pengoptimalan Energi Pada Prototype RED 
dengan Ketinggian 

 
 

Energi pada Prototype RED dapat dioptimalkan dengan 
cara mengganti energi pada sistem pompa menggunakan energi 
potensial grafitasi. Dimana energi potensial grafitasi ini 
memanfaat ketinggian sebagai energi pendorong pompa untuk 
mengalirkan aliran pada sistem prototype RED. Menurut Saputra 
et al. (2017) daya listrik dapat dihitung dengan persamaan (4.8). 

 

𝑷 =  × 𝑸 × 𝒈 × 𝒉      (4.8) 
 

Dimana, P merupakan daya listrik potensial grafitasi (W),  
merupakan kerapatan air (kg/m3), Q merupakan debit air (m3/s), 
g merupakan kecepatan grafitasi (9.81 m/s2), dan h merupakan 
ketinggian (m). Kemudian, dari persamaan (4.8) dihitung nilai 
ketinggian yang dibutuhkan untuk menggantikan pompa air laut, 
pompa air sungai, pompa pembilas elektroda.  
 

Berdasarkan data tersebut kemudian dapat dihitung 
membutuhkan ketinggian berapa untuk mendorong aliran pada 
tiap bahan yang digunakan pada penelitian ini (air laut, air sungai, 
dan pembilas elektroda), perhitungannya dapat dilihat pada 
Lampiran 7. Kemudian, didapatkan hasil bahwa untuk 
memberikan dorongan pada aliran air laut ke kotak membran, 
maka bak penampung air laut harus dibuat dengan tinggi 75.63 
m. Pada aliran air sungai ke kotak membran, maka bak 
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penampung air sungai harus dibuat dengan tinggi 77.84 m. 
Sedangkan, pada aliran pembilas elektroda ke kotak membran, 
maka bak penampung pembilas elektroda harus dibuat dengan 
tinggi 77.07 cm. Apabila, hal ini diterapkan kemungkinan besar 
energi yang didapat menggunakan sistem RED ini dapat diambil 
semua karena sistem ini free energy. Namun, sistem RED 
menggunakan energi potensial ini tidak begitu berimbas apabila 
plant dibangun sejajar dengan ketinggian air laut dan air sungai. 
Maka dari itu, plant harus dibangun dibawah permukaan air laut 
dan air sungai. 

 
Namun, penggunaan ketinggian ini tidaklah optimal jika 

diterapkan pada plant karena pembangunannya yang harus 
dibangun dibawah permukaan air laut. Maka dari itu, terdapat 
solusi lain selain mengoptimalkan proses RED dengan 
mengganti energi kinetik pompa dengan menggunakan energi 
potensial yaitu dengan menambah stak atau jumlah membran 
AEM dan CEM yang diperlukan dalam proses hingga hasil 
energinya minimal seimbang. Berdasarkan hasil percobaan yang 
telah dilakukan diketahui bahwa hasil rata-rata GPD terbaik pada 
konfigurasi terbaik dan kecepatan terbaik adalah 0.1480 W/cm2. 
Jadi total energi yang didapatkan untuk luasan 100 cm2 adalah 
sebesar 14.8 Watt, untuk 1 stak saja. Sedangkan, kebutuhan 
energi untuk proses RED adalah sebesar 43,5563 Watt. Jadi 
dibutuhkan minimal 3 stak susunan RED untuk menyeimbangkan 
energi, jadi jika ingin mendapatkan energi yang bisa dipanen 
tanpa mengurangi kebutuhan energi dalam proses RED, paling 
tidak harus dibuat lebih dari 3 stak susunan RED. Hal ini, sesuai 
dengan literatur Vermaas (2013) yang menyatakan bahwa 
semakin banyak susunan stak yang dibuat dalam proses RED 
maka jumlah energi yang dihasilkan akan semakin bertambah 
begitu juga sebaliknya. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut. 

 
1) Hasil rata-rata OCV tertinggi didapatkan pada kecepatan 

aliran 19 cc/s dan pada konfigurasi IV, yaitu sebesar 184.85 
mV. Sedangkan, hasil rata-rata OCV terendah didapatkan 
pada kecepatan aliran 8 cc/s dan pada konfigurasi I, yaitu 
sebesar 43.93 mV. Hasil rata-rata resistance tertinggi 
didapatkan pada kecepatan aliran 8 cc/s dan pada 
konfigurasi I, yaitu sebesar 2750.3169 Ω/cm2. Sedangkan, 
hasil rata-rata resistance terendah didapatkan pada 
kecepatan aliran 19 cc/s dan pada konfigurasi II, yaitu 
sebesar 1114.8669 Ω/cm2. Hasil rata-rata GPD tertinggi 
didapatkan pada kecepatan aliran 19 cc/s dan pada 
konfigurasi IV, yaitu sebesar 0.1480 W/cm2. Sedangkan, 
hasil rata-rata GPD terendah didapatkan pada kecepatan 8 
cc/s dan pada konfigurasi I, yaitu sebesar 0.0080 
W/cm2.Pada pengujian ANOVA didapatkan hasil bahwa 
kecepatan air laut dan sungai sisntesis berpengaruh sangat 
nyata terhadap OCV, resistance, dan GPD. 
 

2) Aliran terbaik yang menghasilkan GPD terbesar pada 
kecepatan aliran 19 cc/s adalah aliran pada konfigurasi IV 
dengan tipe aliran counter-current flow schematic, yaitu 
sebesar 0.1480 W/cm2. Sedangkan aliran yang 
menghasilkan GPD terendah pada kecepatan aliran 19 cc/s 
adalah aliran pada konfigurasi II dan III dengan tipe aliran 
cross-current flow schematic, yaitu sebesar 0.0509 W/cm2 

dan 0.0503 W/cm2.  
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3) Energi daya total real dari sistem pompa untuk memompa 
aliran dalam prototype RED adalah sebesar 43,5563 Watt, 
dimana total energi operasional adalah 43.0413 Watt dan 
energi total pompa adalah 0.5150 Watt. Jika dibandingkan 
dengan hasil daya tertinggi yang dapat dihasilkan oleh 
prototype RED yaitu sebesar 14.7965 Watt, maka dapat 
disimpulkan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa energi yang 
dihasilkan oleh prototype RED tidak sebanding dengan 
energi yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem RED. 
Dimana, efisiensi energi untuk prototype RED adalah 
sebesar 11.125%. Namun, energi dari sistem pada prototype 
RED ini dapat dioptimalkan dengan mengganti energi 
pendorong pompa dengan energi potensi menggunakan 
energi grafitasi dengan pemberian ketinggi pada masing-
masing bak penampung air laut, air sungai, dan pembilas 
elektroda. Dimana, bak penampung air laut harus dibuat 
dengan tinggi 75,63 m, bak penampung air sungai harus 
dibuat dengan tinggi 77,84 m, dan bak penampung pembilas 
elektroda harus dibuat dengan tinggi 77,07 m. Namun 
ketinggian ini tidak efektif untuk diterapkan karena akan 
mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembangunan 
plant. Selain dengan menggunakan ketinggian kita juga bias 
menambah jumlah stak yang digunakan dalam susunan 
RED, yaitu minimal 3 stak atau lebih. Apabila, hal ini 
diterapkan kemungkinan besar energi yang didapat 
menggunakan sistem RED ini dapat diambil semua karena 
sistem ini free energy. 

 
 
5.2 Saran 
 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat 
sisimpulkan bahwa penelitian ini sangat potensial untuk 
dikembangkan, penulis dalam hal ini dapat memberikan saran 
untuk penelitian berikutnya agar menjadi penelitian yang lebih 
baik lagi, yaitu: 
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1) Melakukan penelitian lanjutan untuk mengukur aliran dengan 
menggunkan berbagai jenis membran RED lainnya, 
mengukur fouling, mengukur energi yang dihasilkan jika 
menggunakan lebih dari 1 stak membran RED, mengukur 
energi yang dihasilkan apabila tidak menggunakan spacer. 

2) Melakukan penelitian lanjutan untuk pembuatan membran 
RED dengan berbagai bahan. 

3) Melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan 
berbagai elektroda selain elektroda karbon yang digunakan 
dalam penelitian ini. 

4) Melakukan penelitian menggunakan strategi energi potensial 
untuk menggantikan sistem pendorong aliran dari pompa. 
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Lampiran 
 
Lampiran 1. Desain RED 
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Lampiran 2. Desain Kontrol Pompa Aliran Pada RED 
 
Lampiran 2.A Desain Elektronika Dari Kontrol Pompa Aliran 

Pada RED 
 

 
 
Keterangan: 
 

1. Pengatur Pompa 1 (Pompa Aliran Air Laut) 
2. Pengatur Pompa 2 (Pompa Aliran Air Sungai) 
3. Pengatur Pompa 3 (Pompa Aliran Pembilas Elektroda) 
4. Pompa 3 (Pompa Aliran Pembilas Elektroda) 
5. Pompa 2 (Pompa Aliran Air Sungai) 
6. Pompa 1 (Pompa Aliran Air Laut) 
7. Minimum System ATMEGA16 
8. Adaptor 12 V DC 
9. Stop Kontak AC 240 V 
10. LCD 16x2 

 
 
 

4 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Lampiran 2. Desain Kontrol Pompa Aliran pada RED 
(Lanjutan) 

 
Lampiran 2.B Tampilan Interface dari Software 

CodeVisionAVR pada Program Sistem Kontrol Pompa 
Aliran pada RED 
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Lampiran 2. Desain Kontrol Pompa Aliran pada RED 

(Lanjutan) 
 
Lampiran 2.C Coding dari Software CodeVisionAVRr pada 

Program Sistem Kontrol Pompa Aliran pada RED 
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Lampiran 2. Desain Kontrol Pompa Aliran pada RED 
(Lanjutan) 

 
Lampiran 2.C Coding dari Software CodeVisionAVRr pada 

Program Sistem Kontrol Pompa Aliran pada RED 
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Lampiran 2. Desain Kontrol Pompa Aliran pada RED 
(Lanjutan) 

 
Lampiran 2.C Coding dari Software CodeVisionAVRr pada 

Program Sistem Kontrol Pompa Aliran pada RED 
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Lampiran 2. Desain Kontrol Pompa Aliran pada RED 

(Lanjutan) 
 
Lampiran 2.C Coding dari Software CodeVisionAVRr pada 

Program Sistem Kontrol Pompa Aliran pada RED 
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Lampiran 2. Desain Kontrol Pompa Aliran pada RED 

(Lanjutan) 
 
Lampiran 2.C Coding dari Software CodeVisionAVRr pada 

Program Sistem Kontrol Pompa Aliran pada RED 
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Lampiran 2. Desain Kontrol Pompa Aliran pada RED 
(Lanjutan) 

 
Lampiran 2.C Coding dari Software CodeVisionAVRr pada 

Program Sistem Kontrol Pompa Aliran pada RED 
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Lampiran 3. Datasheet Membran FKS-15 dan FAS-15 

 

Lampiran 3.A Datasheet Membran FKS-15 
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Lampiran 3. Datasheet Membran FKS-15 dan FAS-15 
(Lanjutan) 

 
Lampiran 3.A Datasheet Membran FKS-15 
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Lampiran 3. Datasheet Membran FKS-15 dan FAS-15 

(Lanjutan) 
 
Lampiran 3.A Datasheet Membran FAS-15 
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Lampiran 3. Datasheet Membran FKS-15 dan FAS-15 
(Lanjutan) 

 
Lampiran 3.A Datasheet Membran FAS-15 
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Lampiran 4. Perhitungan Berat 
 
Lampiran 4.A Perhitungan Berat NaCl pada 1 Liter Aquades 

Air Laut dan Air Sungai 
 
 
Diketahui : 

Air sungai sintetis : 0.017 mol 
 Air laut sintetis : 0.507 mol 
 Mr NaCl  : 58.5 mol 
 
Ditanya : 
 Berapa berat NaCl yang dibutuhkan untuk 1000 mL 

aquades? 
 
Dijawab : 

 𝑴𝑵𝒂𝑪𝒍 =
𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂𝑵𝒂𝑪𝒍

𝑴𝒓𝑵𝒂𝑪𝒍
×

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳
 

a. Air Sungai 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑁𝑎𝐶𝑙 =
𝑀𝑁𝑎𝐶𝑙×𝑀𝑟𝑁𝑎𝐶𝑙×𝑚𝐿

1000
  

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑁𝑎𝐶𝑙 =
0.017×58.5×1000

1000
  

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑁𝑎𝐶𝑙 = 0.99 𝑔𝑟𝑎𝑚  
b. Air Laut 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑁𝑎𝐶𝑙 =
𝑀𝑁𝑎𝐶𝑙×𝑀𝑟𝑁𝑎𝐶𝑙×𝑚𝐿

1000
  

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑁𝑎𝐶𝑙 =
0.507×58.5×1000

1000
  

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑁𝑎𝐶𝑙 = 29.66 𝑔𝑟𝑎𝑚  
 

Sehingga pada pembuatan air sungai sintetis dibutuhkan 
NaCl sebesar 0.99 gram untuk 1000 mL aquades, dan pada 
pembuatan air laut sintetis dibutuhkan 29.66 gram untuk 1000 mL 
aquades. 
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Lampiran 4. Perhitungan Berat (Lanjutan) 
 
Lampiran 4.B Perhitungan Berat FeCl3 dan NaCl Larutan 

Pembilas Elektroda 
 
 
Diketahui : 
Konsentrasi FeCl3 = 0.05 mol dengan Mr = 162.5 
Konsentrasi NaCl = 0.25 mol dengan Mr = 58.5 
 
a. Massa FeCl3 yang digunakan dalam 400 mL larutan 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝐹𝑒𝐶𝑙3
=

𝑀𝐹𝑒𝐶𝑙3
×𝑀𝑟𝐹𝑒𝐶𝑙3

×𝑚𝐿

1000
  

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝐹𝑒𝐶𝑙3
=

0.05×162.5×600

1000
  

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝐹𝑒𝐶𝑙3
= 4.87 𝑔𝑟𝑎𝑚  

 
b. Massa 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑁𝑎𝐶𝑙 =
𝑀𝑁𝑎𝐶𝑙×𝑀𝑟𝑁𝑎𝐶𝑙×𝑚𝐿

1000
  

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑁𝑎𝐶𝑙 =
0.25×58.5×1000

1000
  

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑁𝑎𝐶𝑙 = 5.85 𝑔𝑟𝑎𝑚  
 

Sehingga pada pembuatan larutan elektrolit pembilas 
elektroda membutuhkan NaCl sebesar 5.85 gram untuk 400 mL 
aquades dan FeCl3 sebesar 4.87 gram untuk 600 mL aquades. 
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Lampiran 5. Data Hasil Percobaan 
 
Lampiran 5.A Data Energi Listrik Hasil Pengujian RED 
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Lampiran 5. Data Hasil Percobaan (Lanjutan) 
 
Lampiran 5.B ANOVA dari OCV 
 
 
Konfigurasi Laju 

(cc/s) 
Open Circuit Voltage 

(mV) 
Jumlah Rata-

Rata 
Standart 
Deviasi 

I 8 46.73 44.06 41.01 131.8 43.93 2.8646568 

 14 52.74 46.21 37.54 136.49 45.5 7.6226915 

 19 127.54 141.43 145.41 414.38 138.13 9.3809235 

II 8 52.01 63.01 67.84 182.85 60.95 8.1150524 

 14 69.58 72.64 66.28 208.5 69.5 3.1832858 

 19 110.32 110.31 119.59 340.22 113.41 5.3563724 

III 8 67.84 48.51 49.37 165.72 55.24 10.921733 

 14 57.69 59.72 62.4 179.81 59.94 2.3626944 

 19 119.39 120.54 102.39 342.31 114.1 10.164793 

IV 8 49.29 28.52 57.95 135.75 45.25 15.125225 

 14 63.37 69.39 72.98 205.74 68.58 4.8536696 

 19 184.82 184.75 184.98 554.55 184.85 0.1178983 

Jumlah 1001.31 989.07 1007.71 2998.08   

 

Konfigurasi Kecepatan (cc/s) Jumlah 

8 14 19 

I 131.8 136.49 414.38 682.67 

II 182.85 208.5 340.22 731.57 

III 165.72 179.81 342.31 687.84 

IV 135.75 205.74 554.55 896.04 

Jumlah 616.12 730.54 1651.46  

 
Perhatian: 

𝑭𝑲 =
Ʃ𝒀∗∗𝟐

𝑨𝑩×𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏
=

2998.082

4×3×3
= 𝟐𝟒𝟗𝟔𝟖𝟎. 𝟏  

 

𝑱𝑲𝑻 = Ʃ𝒀𝒊𝒋𝟐 − 𝑭𝑲  
         = 46.732 + 44.062 + 41.012 + 52.742 + 46.212 + 37.542 + 127.542 + 

             141.432 + 145.412 + 52.012 + 63.012 + 67.842 + 69.582 + 72.642 + 

            66.232 + 110.322 + 110.312 + 119.592 + 67.842 + 48.512 + 49.372 + 

            57.692 + 59.722 + 62.42 + 119.392 + 120.542 + 102.392 + 49.292 + 

            28.522 + 57.952 + 63.372 + 69.392 + 72.982 + 184.822 + 184.752 + 

            184.982 − 249780.1 = 𝟔𝟕𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟔𝟐𝟕𝟓 
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Lampiran 5. Data Hasil Percobaan (Lanjutan) 
 
Lampiran 5.B ANOVA dari OCV 
 

𝑱𝑲𝑲 =
Ʃ𝒀𝒋𝟐

𝑨𝑩
− 𝑭𝑲 =

1001.312+989.072+1007.712

4×3
− 249680.1 = 𝟏𝟒. 𝟗𝟓𝟕𝟕𝟏𝟐𝟓  

 

𝑱𝑲𝑷 =
Ʃ𝒀𝒊𝒋𝟐

𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏
− 𝑭𝑲 

         

=

131.82 + 136.492 + 414.382 + 182.852 + 208.52 + 340.222 + 165.722 + 179.812 +
+342.312 + 135.752 + 205.742 + 554.552

3
 

           −249680.1 = 𝟔𝟓𝟓𝟐𝟏. 𝟎𝟏𝟏𝟔𝟕 
 

𝑱𝑲𝑨 =
Ʃ𝒀𝒊𝟐

𝑨×𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏
− 𝑭𝑲 =

682.662+731.562+687.832+896.042

4×3
− 249680.1 =

−𝟓𝟗𝟗𝟏𝟒. 𝟓𝟒𝟑  
 

𝑱𝑲𝑩 =
Ʃ𝒀𝒋𝟐

𝑩×𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏
− 𝑭𝑲 =

616.112+730.522+1651.452

3×3
− 249680.1 =

𝟏𝟓𝟒𝟖𝟐𝟒. 𝟏𝟑𝟏𝟓  

 
𝑱𝑲𝑨𝑩 = 𝑱𝑲𝑷 − 𝑱𝑲𝑨 − 𝑱𝑲𝑩 = 65521.01167 − (−59914.543) − 154824.1315 =
−𝟐𝟗𝟑𝟖𝟖. 𝟓𝟕𝟔𝟖𝟐  

 
𝑱𝑲𝑮 = 𝑱𝑲𝑻 − 𝑱𝑲𝑲 − 𝑱𝑲𝑨 − 𝑱𝑲𝑩 − 𝑱𝑲𝑨𝑩  
          = 67000.06275 − 14.9577125 − (−59914.543) − 154824.1315 −
(−29388.57682) = 𝟏𝟖𝟒𝟏𝟒𝟒. 𝟏𝟑𝟑   
 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

JK KT f - hitung 
f 

tabel 
5% 

f 
tabel 
1% 

Ketererangan 

kelompok 2 14.9577125 7.47885625 0.0008935 3.44 5.72 berbeda jauh 

perlakuan 11 65521.0117 5956.455606 0.7116275 2.26 3.18 berbeda jauh 

konfigurasi 3 -59914.543 -19971.51433 -2.3860294 3.05 4.82 berbeda jauh 

kecepatan 2 154824.132 77412.06574 9.2485458 3.44 5.72 sangat nyata 

AB 4 -29388.577 -7347.144205 -0.8777753 2.84 4.31 berbeda jauh 

GALAT 22 184144.133 8370.187865         

TOTAL 44 315201.114 64427.52953         
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Lampiran 5. Data Hasil Percobaan (Lanjutan) 
 
Lampiran 5.B ANOVA dari OCV 
 
 
Uji BNT 

𝑩𝑵𝑻𝟓% = 𝒕𝟓% × √
𝟐𝑲𝑻𝑮

𝑨𝑩
= 2.074 × √

2×8370.187865

4×3
= 𝟕𝟕. 𝟒𝟔𝟒𝟏𝟒𝟒𝟔𝟑  

 

𝑩𝑵𝑻𝟏% = 𝒕𝟏% × √
𝟐𝑲𝑻𝑮

𝑨𝑩
= 1.717 × √

2×8370.187865

4×3
= 𝟔𝟒. 𝟏𝟑𝟎𝟏𝟓𝟐𝟓𝟐  

 
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa melihat nilai rata-rata 

perlakuan memiliki nilai lebih selisih lebih besar dibandingkan 
BNT, maka hasilnya adalah berbeda nyata. 
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Lampiran 5. Data Hasil Percobaan (Lanjutan) 
 
Lampiran 5.C ANOVA dari Resistance 
 
 
Konfigurasi Laju 

(cc/s) 
Open Circuit Voltage 

(mV) 
Jumlah Rata-

Rata 
Standart 
Deviasi 

I 8 2764.05 2743.7 2743.2 8250.95 2750.32 2.8646568 

 14 2714.4 2733.35 2725.65 8173.4 2724.47 7.6226915 

 19 1178.4 1128.7 1118.9 3426 1142 9.3809235 

II 8 2739.45 2681.85 2681.95 8103.25 2701.08 8.1150524 

 14 2781.9 2694.7 2694.05 8170.65 2723.55 3.1832858 

 19 1113.1 1117.8 1113.7 3344.6 1114.87 5.3563724 

III 8 2629.6 2606.6 2619.35 7855.55 2618.52 10.921733 

 14 1149.4 1135.8 1147.7 3432.9 1144.3 2.3626944 

 19 1134.9 1134.15 1132.75 3401.8 1133.9 10.164793 

IV 8 2667.95 2676.8 2685.2 8029.95 2676.65 15.125225 

 14 2734.35 2739.6 2736.25 8210.2 2736.7 4.8536696 

 19 2353.1 1514.25 721.49 4588.84 1529.6 0.1178983 

Jumlah 25960.6 24907.3 24120.19 74988.1   

 
 

Konfigurasi Kecepatan (cc/s) Jumlah 

8 14 19 

I 8250.95 8173.4 3426 19850.35 

II 8103.25 8170.65 3344.6 19618.5 

III 7855.55 3432.9 3401.8 14690.25 

IV 8029.95 8210.2 4588.84 20828.99 

Jumlah 32239.7 27987.15 14761.24   

 
Perhatian: 

𝑭𝑲 =
Ʃ𝒀∗∗𝟐

𝑨𝑩×𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏
=

74988.092

4×3×3
= 𝟏𝟓𝟔𝟐𝟎𝟎𝟑𝟓𝟖. 𝟏  

 

𝑱𝑲𝑻 = Ʃ𝒀𝒊𝒋𝟐 − 𝑭𝑲  
         = 2764.052 + 2714.42 + 1178.42 + 2739.452 + 2781.92 + 1113.12 + 2629.62 + 1149.42 + 

                1134.92 + 2667.952 + 2734.352 + 2353.12 + 2743.72 + 2733.352 + 1128.72 + 2681.852 + 

                2694.72 + 1117.82 + 2606.62 + 1135.82 + 1134.152 + 2676.82 + 2739.62 + 1514.252 +  

                2743.22 + 2725.652 + 1118.92 + 2681.952 + 2694.052 + 1113.72 + 2619.352 + 1147.72 + 

                1132.752 + 2685.22 + 2736.252 + 721.492 − 249780.1 = 𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟓𝟑𝟐. 𝟎𝟗  
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Lampiran 5. Data Hasil Percobaan (Lanjutan) 
 
Lampiran 5.C ANOVA dari Resistance 
 
 

𝑱𝑲𝑲 =
Ʃ𝒀𝒋𝟐

𝑨𝑩
− 𝑭𝑲 =

25960.62+24907.32+24120.192

4×3
− 156200358.1 = 𝟏𝟒𝟐𝟏𝟏𝟒. 𝟑𝟗𝟔𝟖  

 

𝑱𝑲𝑷 =
Ʃ𝒀𝒊𝒋𝟐

𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏
− 𝑭𝑲 

         

=

8250.952 + 8103.252 + 7855.552 + 8029.952 + 8173.42 + 8170.652 + 3432.92 + 8210.22 +
34262 + 3344.62 + 3401.82 + 4588.842

3
 

           −156200358.1 = 𝟏𝟗𝟖𝟕𝟗𝟕𝟐𝟓. 𝟏𝟒 

 

𝑱𝑲𝑨 =
Ʃ𝒀𝒊𝟐

𝑨×𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏
− 𝑭𝑲 =

19850.352+19618.52+14690.252+20828.992

4×3
−

156200358.1 = −𝟑𝟕𝟏𝟓𝟐𝟔𝟗𝟏. 𝟓𝟔  
 

𝑱𝑲𝑩 =
Ʃ𝒀𝒋𝟐

𝑩×𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏
− 𝑭𝑲 =

32239.72+27987.152+14761.242

3×3
− 156200358.1 =

𝟕𝟎𝟓𝟐𝟗𝟗𝟔𝟏. 𝟖𝟖  
 

𝑱𝑲𝑨𝑩 = 𝑱𝑲𝑷 − 𝑱𝑲𝑨 − 𝑱𝑲𝑩 = 19879725.14 − (−37152691.56) −
70529961.88 = −𝟏𝟑𝟒𝟗𝟕𝟓𝟒𝟓. 𝟏𝟖  
 

𝑱𝑲𝑮 = 𝑱𝑲𝑻 − 𝑱𝑲𝑲 − 𝑱𝑲𝑨 − 𝑱𝑲𝑩 − 𝑱𝑲𝑨𝑩  

            = 21221532.09 − 142114.3968 − (−37152691.56) − 70529961.88 −
(−13497545.18 ) = 𝟏𝟑𝟔𝟏𝟕𝟖𝟓𝟏𝟖. 𝟔  
 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

JK KT f - hitung 
f 

tabel 
5% 

f 
tabel 
1% 

Ketererangan 

kelompok 2 142114.396 71057.1984 0.01147948 3.44 5.72 berbeda jauh 

perlakuan 11 19879725.14 1807247.74 0.29196565 2.26 3.18 berbeda jauh 

konfigurasi 3 -37152691.56 -12384230.5 -2.00070521 3.02 4.82 berbeda jauh 

kecepatan 2 70529961.88 35264980.9 5.69715098 3.44 5.72 tidak nyata 

AB 4 -13497545.18 -3374386.29 -0.54514103 2.84 4.31 berbeda jauh 

GALAT 22 136178518.6 6189932.66 
    

TOTAL 44 176080083.3 27574601.7 
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Lampiran 5. Data Hasil Percobaan (Lanjutan) 
 
Lampiran 5.C ANOVA dari Resistance 
 
 
Uji BNT 

𝑩𝑵𝑻𝟓% = 𝒕𝟓% × √
𝟐𝑲𝑻𝑮

𝑨𝑩
= 2.074 × √

2×6189932.66

4×3
= 𝟐𝟏𝟎𝟔. 𝟓𝟕𝟎𝟗𝟒𝟏  

 

𝑩𝑵𝑻𝟏% = 𝒕𝟏% × √
𝟐𝑲𝑻𝑮

𝑨𝑩
= 1.717 × √

2×6189932.66

4×3
= 𝟏𝟕𝟒𝟑. 𝟗𝟔𝟒𝟒𝟔𝟖  

 
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa melihat nilai rata-rata 

perlakuan memiliki nilai lebih selisih lebih besar dibandingkan 
BNT, maka hasilnya adalah berbeda nyata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

Lampiran 5. Data Hasil Percobaan (Lanjutan) 
 
Lampiran 5.D ANOVA dari GPD 
 
 
Konfigurasi Laju 

(cc/s) 
Open Circuit Voltage 

(mV) 
Jumlah Rata-

Rata 
Standart 
Deviasi 

I 8 0.00846 0.0080 0.0075 0.02396 819.997 2.8646568 

 14 0.00972 0.0085 0.0069 0.02506 812.29 7.6226915 

 19 0.05484 0.0627 0.065 0.1825 340.6 9.3809235 

II 8 0.00951 0.0118 0.0127 0.0339 805.35 8.1150524 

 14 0.01257 0.0135 0.0123 0.03836 812.1 3.1832858 

 19 0.04956 0.0493 0.0537 0.1526 332.42 5.3563724 

III 8 0.00897 0.0093 0.0094 0.0277 780.7 10.921733 

 14 0.02511 0.0263 0.0272 0.0786 341.186 2.3626944 

 19 0.052599 0.0531 0.0452 0.15093 338.109 10.164793 

IV 8 0.00921 0.0053 0.0108 0.0253 798.03 15.125225 

 14 0.01159 0.0127 0.0133 0.0376 815.94 4.8536696 

 19 0.03933 0.0746 0.33002 0.4439 494.97 0.1178983 

Jumlah 25960.6 0.2914 0.335 0.59398 1.22042  

 
 

Konfigurasi Kecepatan (cc/s) Jumlah 

8 14 19 

I 0.023959696 0.025056278 0.182497658 0.231513632 

II 805.3526257 0.01230553 0.152606265 805.5175375 

III 0.027699933 0.078586553 338.1089457 338.2152322 

IV 0.025325964 0.037594073 0.443897817 0.506817854 

Jumlah 805.4296113 0.153542435 338.8879475   

 
 
Perhitungan: 
 

𝑭𝑲 =
Ʃ𝒀∗∗𝟐

𝑨𝑩×𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏
=

1.220422882

4×3×3
= 𝟎. 𝟎𝟒𝟏𝟑𝟕𝟑𝟏𝟏𝟐  
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Lampiran 5. Data Hasil Percobaan (Lanjutan) 
 
Lampiran 5.D ANOVA dari GPD 
 
 

𝑱𝑲𝑻 = Ʃ𝒀𝒊𝒋𝟐 − 𝑭𝑲  
=  0.0084550172 + 0.0097151742 + 0.0548411332 + 0.0095085682 

                     +0.0125681042 + 0.0495566732 + 0.0089683522 + 0.025105592 +
                     0.0525984022 + 0.0092105512 + 0.0115917712 + 0.0393253082 +  
                     0.0080285912 + 0.0084512882 + 0.062662112 +  0.0117503222 +  

                     0.0134833812 + 0.0493449742 + 0.0093044782 + 0.0262936462 +
                     0.0531390842 + 0.0053186752 + 0.0126662132 + 0.0745538832 +  
                     0.0074760882 + 0.0068898172 + 0.0649944142 + 0.0126500142 +
                     0.012305532 + 0.0537046182 + 0.0094271032 + 0.0271873172 +
                     0.0451952432 + 0.0107967382 + 0.013336092 + 0.3300186252 −  
                     0.041373112 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟓𝟓𝟏𝟒𝟎𝟕𝟏  

 

𝑱𝑲𝑲 =
Ʃ𝒀𝒋𝟐

𝑨𝑩
− 𝑭𝑲 =

0.29144462+0.33499662+0.59398162

4×3
− 0.041373112 =

𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟒𝟓𝟖𝟐𝟗𝟒  
 

𝑱𝑲𝑷 =
Ʃ𝒀𝒊𝒋𝟐

𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏
− 𝑭𝑲 

         

=

0.0239596962 + 805.35262572 + 0.0276999332 + 0.0253259642 + 0.0250562782 + 0.012305532 +
0.0785865532 + 0.0375940732 + 0.1824976582 + 0.1526062652 + 338.10894572 + 0.4438978172

3
 

           −0.041373112 = 𝟐𝟓𝟒𝟑𝟎𝟑. 𝟓𝟓𝟎𝟑 
 

𝑱𝑲𝑨 =
Ʃ𝒀𝒊𝟐

𝑨×𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏
− 𝑭𝑲 =

0.2315136322+805.51753752+338.21523222+0.5068178542

4×3
−

0.041373112 = 𝟔𝟑𝟔𝟎𝟑. 𝟗𝟖𝟖𝟑𝟕  
 

𝑱𝑲𝑩 =
Ʃ𝒀𝒋𝟐

𝑩×𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏
− 𝑭𝑲 =

805.42961132+0.1535424352+338.88794752

3×3
−

0.041373112 = 𝟖𝟒𝟖𝟒𝟎. 𝟏𝟕𝟐𝟑𝟐  

 
𝑱𝑲𝑨𝑩 = 𝑱𝑲𝑷 − 𝑱𝑲𝑨 − 𝑱𝑲𝑩 = 254303.5503 − 63603.98837 − 84840.17232 =
𝟏𝟎𝟓𝟖𝟓𝟗. 𝟑𝟖𝟗𝟔  

 
𝑱𝑲𝑮 = 𝑱𝑲𝑻 − 𝑱𝑲𝑲 − 𝑱𝑲𝑨 − 𝑱𝑲𝑩 − 𝑱𝑲𝑨𝑩  
          = 0.105514071 − 0.004458294 − 63603.98837 − 84840.17232 −
105859.3896 = −𝟐𝟓𝟒𝟑𝟎𝟑. 𝟓𝟏𝟑𝟑  
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Lampiran 5. Data Hasil Percobaan (Lanjutan) 
 
Lampiran 5.D ANOVA dari GPD 
 
 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

JK KT f - hitung 
f 

tabel 
5% 

f 
tabel 
1% 

Ketererangan 

kelompok 2 0.004458294 0.002229147 -1.92845E-07 3.44 5.72 berbeda jauh 

perlakuan 11 254303.5503 23118.50457 -2.00000029 2.26 3.18 berbeda jauh 

konfigurasi 3 63603.98837 21201.32946 -1.834143941 3.02 4.82 berbeda jauh 

kecepatan 2 84840.17232 42420.08616 -3.669795526 3.44 5.72 berbeda jauh 

AB 4 105859.3896 26464.84739 -2.28949508 2.84 4.31 berbeda jauh 

GALAT 22 -254303.5133 -11559.25061     

TOTAL 44 254303.5916 101645.5192     

 

 
Uji BNT 

𝑩𝑵𝑻𝟓% = 𝒕𝟓% × √
𝟐𝑲𝑻𝑮

𝑨𝑩
= 2.074 × √

2×−254303.5133

4×3
= 𝑻𝑰𝑫𝑨𝑲 𝑻𝑬𝑹𝑫𝑬𝑭𝑰𝑵𝑰𝑺𝑰𝑲𝑨𝑵  

 

𝑩𝑵𝑻𝟏% = 𝒕𝟏% × √
𝟐𝑲𝑻𝑮

𝑨𝑩
= 1.717 × √

2×−254303.5133

4×3
= 𝑻𝑰𝑫𝑨𝑲 𝑻𝑬𝑹𝑫𝑬𝑭𝑰𝑵𝑰𝑺𝑰𝑲𝑨𝑵   

 
 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa melihat nilai rata-rata 
perlakuan memiliki nilai lebih selisih lebih besar dibandingkan 
BNT, maka hasilnya adalah berbeda nyata. 
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Lampiran 6. Energi yang Dibutuhkan Oleh Pompa 
 
Lampiran 6.A Pengukuran Tegangan AC dan Arus AC 
 

 
Skematik Pengukuran Tegangan AC dan Arus AC dengan 

Clamp Meter MT-87 

  
Pengukuran Arus AC dengan 
menggunakan Clamp Meter 

MT-87 

Pengukuran Tegangan AC 
dengan menggunakan Clamp 

Meter MT-87 

AC  
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Lampiran 6. Energi yang Dibutuhkan Oleh Pompa (Lanjutan) 
 
Lampiran 6.B Data Hasil Pengukuran Tegangan AC, Arus AC, 

dan Daya Listrik AC 
 
 

Waktu 
(Detik) 

Voltase (V AC) Arus (A AC) 

Ulangan Ulangan 

1 2 3 1 2 3 

Hasil 
Rata- 
Rata 

Hasil 
Rata- 
Rata 

Hasil 
Rata- 
Rata 

Hasil 
Rata- 
Rata 

Hasil 
Rata- 
Rata 

Hasil 
Rata- 
Rata 

1 207 

210.8 

211 

211.35 

211 

211.15 

0.21 

0.2085 

0.2 

0.205 

0.21 

0.2055 

2 207 212 211 0.21 0.2 0.2 

3 207 212 212 0.21 0.2 0.2 

4 211 212 212 0.21 0.21 0.21 

5 212 212 212 0.21 0.2 0.2 

6 212 212 212 0.21 0.2 0.21 

7 212 212 212 0.21 0.21 0.2 

8 212 212 212 0.21 0.21 0.21 

9 212 212 212 0.21 0.2 0.21 

10 212 212 212 0.2 0.21 0.2 

11 212 211 211 0.21 0.2 0.21 

12 212 211 210 0.2 0.2 0.21 

13 212 211 210 0.21 0.21 0.21 

14 211 211 211 0.21 0.21 0.2 

15 211 211 210 0.21 0.21 0.21 

16 211 210 210 0.21 0.21 0.2 

17 210 210 210 0.21 0.21 0.21 

18 211 211 211 0.21 0.21 0.2 

19 211 211 211 0.21 0.2 0.21 

20 211 211 211 0.2 0.2 0.2 

Rata- 
Rata 

211.1 0.206333333 

 
 

Kemudian, dari data voltase AC dan arus AC tersebut 
dihitung daya listrik AC yang dibutuhkan oleh pompa dengan 
menggunakan persamaan (4.4). 

 

�̅̅̅� = �̅� × �̅� 

�̅̅̅� = (𝟐𝟏𝟏. 𝟏)𝑽 𝑨𝑪 × (𝟎. 𝟐𝟎𝟔𝟑𝟑)𝑨 𝑨𝑪 

�̅̅̅� = (𝟒𝟑. 𝟓𝟓𝟔𝟑)𝑾𝒂𝒕𝒕 
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Lampiran 6. Energi yang Dibutuhkan Oleh Pompa (Lanjutan) 
 
Lampiran 6.B Data Hasil Pengukuran Tegangan AC, Arus AC, 

dan Daya Listrik AC 
 
 
Jadi, daya listrik yang dibutuhkan dibutukan oleh pompa pada 
kecepatan aliran air laut sebesar 19 cc/s, kecepatan aliran air 
sungai sebesar 19 cc/s, dan kecepatan aliran pembilas elektroda 
sebesar 19 cc/s adalah rata-rata sebesar 43.5563 Watt AC, untuk 
waktu 20 detik proses RED. 
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Lampiran 6. Energi yang Dibutuhkan Oleh Pompa (Lanjutan) 
 
Lampiran 6.C Perhitungan Energi Total Pompa dengan 

Persamaan Bernouli 
 
 
POMPA 1 (AIR LAUT) 
 

 
 
POMPA 2 (AIR SUNGAI) 
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Lampiran 6. Energi yang Dibutuhkan Oleh Pompa (Lanjutan) 
 
Lampiran 6.C Perhitungan Energi Total Pompa dengan 

Persamaan Bernouli 
 
POMPA 3 (PEMBILAS ELEKTRODA) 
 

 
 
 
Khusus, untuk pompa 3 (pembilas elektroda) ini menggunakan 
fitting/tubing bercabang untuk mengukur kehilangan gesekan dan 
kehilangan minor saja, karena pengaruhnya terhadap energi 
kinetik dan energi potensial yang sangat kecil, sehingga dapat 
dianggap nol. 
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Lampiran 6. Energi yang Dibutuhkan Oleh Pompa (Lanjutan) 
 
Lampiran 6.C Perhitungan Energi Total Pompa dengan 
Persamaan Bernouli 
 
 
Perhitungan untuk ketiga pompa 

 
 

Diketahui: 
 
D1 = D2 = D3 = 19 cc/s = (19 x 10-6) m3/s 

1 = m1/v1 = 1.02966 kg/1/1000 m3= 1029.66 kg/m3 

2 = m2/v2 = 1.00099 kg/1/1000 m3= 1000.99 kg/m3 

3 = m3/v3 = 1.01072 kg/1/1000 m3= 1010.72 kg/m3 

Z1.2 = 20 cm = 0.2 m 
Z2.2 = 5 cm = 0.05 m 
Z3.2 = 12.5 cm = 0.125 m 
L =L1 = L2 = L3 = 1 m 

 = 1 = 2 = 3 = 0.008 m 
 
Asumsi: 
 
η pompa = 65% 
V1.1 = V2.1 = V3.1 = V1 = 0 
V1.2 = V2.2 = V3.2 = V2 
Z1.1 = Z2.1 = Z3.1 = 0 
P1 = P2 = 1 atm = 101325 Pa 

g = 9,81 m/s2 

α = 1 (aliran turbulen) 
Ʃhf1 = Ʃhf2=Ʃhf31 
hc1 = hc2 
Ws = - η Wp 
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Lampiran 6. Energi yang Dibutuhkan Oleh Pompa (Lanjutan) 
 
Lampiran 6.C Perhitungan Energi Total Pompa dengan 

Persamaan Bernouli 
 
 
Penyelesaian: 
 

𝐴 =
1

4
𝜋2

=
1

4
3.14(0.008 𝑚)2 = (50.24 × 10−6)𝑚2 

𝑣2 =
D

𝐴
=

(19 ×10−6)𝑚3
𝑠⁄

(50.24×10−6)𝑚2 = (0.379) 𝑚
𝑠⁄   

 
POMPA 1 
 
Kehilangan gesekan pompa 1 
 

𝒉𝒇𝟏 = 𝒌𝟏

𝒗𝟐
𝟐

𝟐𝒈
     →      𝒌𝟏 = 𝒇𝟏

𝑳𝟏

𝟏
       →        𝒇𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟐 +

𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓

𝟏
 

 

→   𝒇𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟐 +
𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓

𝟏
= 𝟎. 𝟎𝟐 +

𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓

𝟎.𝟎𝟎𝟖 𝒎
 = 0.0825 

→ 𝒉𝒇𝟏 = 𝒇𝟏
𝑳𝟏

𝟏

𝒗𝟐
𝟐

𝟐𝒈
= 𝟎. 𝟎𝟖𝟐𝟓

𝟏 𝒎

𝟎.𝟎𝟎𝟖 𝒎
 
(𝟎.𝟑𝟕𝟗 𝒎 𝒔⁄ )𝟐

𝟐×𝟗.𝟖𝟏𝒎
𝒔𝟐⁄

 = (𝟎. 𝟎𝟕𝟓𝟒) 𝒎 

  

→ ∑ ℎ𝑓1 = ℎ𝑓1 × 𝑔 = (𝟎. 𝟎𝟕𝟓𝟒)𝒎 × (𝟗. 𝟖𝟏) 𝒎
𝒔𝟐⁄ =

𝟎. 𝟕𝟑𝟗𝟕 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄   

 
Kehilangan minor pompa 1 

𝒉𝒄𝟏 = 𝒌
𝒗𝟐

𝟐

𝟐𝒈
    ,    𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒌𝟐 𝒅𝒊𝒕𝒆𝒏𝒕𝒖𝒌𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒍𝒂𝒍𝒖𝒊 𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒃𝒂𝒘𝒂𝒉 𝒊𝒏𝒊 
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Lampiran 6. Energi yang Dibutuhkan Oleh Pompa (Lanjutan) 
 
Lampiran 6.C Perhitungan Energi Total Pompa dengan 

Persamaan Bernouli 
 

 

→ 𝒉𝒄𝟏 = 𝒌
𝒗𝟐

𝟐

𝟐𝒈
    ,    𝒌 = 𝟎. 𝟓 (𝒌𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂 𝒅𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓𝒏𝒚𝒂 𝒔𝒂𝒎𝒂)  

→ 𝒉𝒄𝟏 = 𝟎. 𝟓 ×
(𝟎.𝟑𝟕𝟗 𝒎 𝒔⁄ )𝟐

𝟐×(𝟗.𝟖𝟏)𝒎
𝒔𝟐⁄

= 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔𝟔 𝒎   

→ ∑ ℎ𝑐1 = ℎ𝑐1 × 𝑔 = (𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔𝟔)𝒎 × (𝟗. 𝟖𝟏) 𝒎
𝒔𝟐⁄ =

(𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗) 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄   

 
Perhitungan Ws Pompa 1 

𝟏

𝟐𝜶
(𝒗𝟐

𝟐 − 𝒗𝟏
𝟐) + 𝒈(𝒛𝟐 − 𝒛𝟏) +

𝑷𝟐 − 𝑷𝟏

𝝆
+ ∑ 𝒉𝒇 + ∑ 𝒉𝒄 + 𝑾𝒔

= 𝟎 

𝑾𝒔𝟏 =
𝟏

𝟐𝜶
(𝒗𝟏

𝟐 − 𝒗𝟐
𝟐) + 𝒈(𝒛𝟏 − 𝒛𝟏.𝟐) +

𝑷𝟏.𝟏 − 𝑷𝟏.𝟐

𝝆

− ∑ 𝒉𝒇𝟏 − ∑ 𝒉𝒄 𝟏 

𝑾𝒔𝟏 =
𝟏

𝟐. 𝟏
(𝟎 − (𝟎. 𝟑𝟕𝟗 𝒎

𝒔⁄ )𝟐) + 𝟗. 𝟖𝟏 𝒎
𝒔𝟐⁄ (𝟎 − 𝟎. 𝟐𝟓)𝒎

+
(𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 − 𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓) 𝑷𝒂

𝝆
− 𝟎. 𝟕𝟑𝟗𝟕 𝒎. 𝒎

𝒔𝟐⁄

− (𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗) 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄  

𝑾𝒔𝟏 = −(𝟑. 𝟑𝟎𝟎𝟔) 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄   
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Lampiran 6. Energi yang Dibutuhkan Oleh Pompa (Lanjutan) 
 
Lampiran 6.C Perhitungan Energi Total Pompa dengan 

Persamaan Bernouli 
 
 
Perhitungan Energi Pompa 1 

𝑾𝒑𝟏 =
−𝑾𝒔𝟏

𝜼
=

−(−𝟑.𝟑𝟎𝟎𝟔) 𝒎.𝒎
𝒔𝟐⁄

𝟔𝟓%
= (𝟓. 𝟎𝟕𝟗) 𝒎. 𝒎

𝒔𝟐⁄   

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑎𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 1 = 𝐷 × 𝜌1 = (19 × 10−6) 𝑚3

𝑠⁄ ×

(1029.66) 𝑘𝑔
𝑚3⁄ = (19.56 × 10−3)

𝑘𝑔
𝑠⁄   

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 1 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑎𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 1 × 𝑊𝑝1 =

(19.56 × 10−3) 𝑘𝑔
𝑠⁄ × (𝟓. 𝟎𝟕𝟗)𝒎. 𝒎

𝒔𝟐⁄ = 𝟎. 𝟎𝟕𝟔 𝑾𝒂𝒕𝒕  

 
POMPA 2 
Kehilangan gesekan pompa 2  

→ ∑ ℎ𝑓1 = ∑ ℎ𝑓2 = ∑ ℎ𝑓3.1 𝟎. 𝟕𝟑𝟗𝟕 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄   

 
Kehilangan minor pompa 2 

→ ∑ ℎ𝑐1 =  ∑ ℎ𝑐2 = (𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗) 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄   

 
Perhitungan Ws Pompa 2 

𝟏

𝟐𝜶
(𝒗𝟐

𝟐 − 𝒗𝟏
𝟐) + 𝒈(𝒛𝟐 − 𝒛𝟏) +

𝑷𝟐 − 𝑷𝟏

𝝆
+ ∑ 𝒉𝒇 + ∑ 𝒉𝒄 + 𝑾𝒔

= 𝟎 

𝑾𝒔𝟐 =
𝟏

𝟐𝜶
(𝒗𝟏

𝟐 − 𝒗𝟐
𝟐) + 𝒈(𝒛𝟏 − 𝒛𝟏.𝟐) +

𝑷𝟏.𝟏 − 𝑷𝟏.𝟐

𝝆

− ∑ 𝒉𝒇𝟏 − ∑ 𝒉𝒄 𝟏 

𝑾𝒔𝟐 =
𝟏

𝟐. 𝟏
(𝟎 − (𝟎. 𝟑𝟕𝟗 𝒎

𝒔⁄ )𝟐) + 𝟗. 𝟖𝟏 𝒎
𝒔𝟐⁄ (𝟎 − 𝟎. 𝟎𝟓)𝒎

+
(𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 − 𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓) 𝑷𝒂

𝝆
− 𝟎. 𝟕𝟑𝟗𝟕 𝒎. 𝒎

𝒔𝟐⁄

− (𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗) 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄  

𝑾𝒔𝟐 = −(𝟏. 𝟑𝟑𝟕𝟗) 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄   



103 
 

Lampiran 6. Energi yang Dibutuhkan Oleh Pompa (Lanjutan) 
 
Lampiran 6.C Perhitungan Energi Total Pompa dengan 

Persamaan Bernouli 
 
 
Perhitungan Energi Pompa 2 

𝑾𝒑𝟐 =
−𝑾𝒔𝟐

𝜼
=

−(−𝟏.𝟑𝟑𝟕𝟗) 𝒎.𝒎
𝒔𝟐⁄

𝟔𝟓%
= (𝟐. 𝟎𝟓𝟖𝟑) 𝒎. 𝒎

𝒔𝟐⁄   

 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑎𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 2 = 𝐷 × 𝜌2 = (19 × 10−6) 𝑚3

𝑠⁄ ×

(1000.99) 𝑘𝑔
𝑚3⁄ = (19.019 × 10−3)

𝑘𝑔
𝑠⁄   

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 2 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑎𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 2 × 𝑊𝑝2 =

(19.019 × 10−3) 𝑘𝑔
𝑠⁄ × (𝟐. 𝟎𝟓𝟖)𝒎. 𝒎

𝒔𝟐⁄ = 𝟎. 𝟎𝟑𝟗 𝑾𝒂𝒕𝒕  

 
POMPA 3 
Kehilangan gesekan pompa 3 

𝒉𝒇𝟏 = 𝒌𝟏

𝒗𝟐
𝟐

𝟐𝒈
     →      𝒌𝟏 = 𝒇𝟏

𝑳𝟏

𝟏
       →        𝒇𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟐 +

𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓

𝟏
 

 

→   𝒇𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟐 +
𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓

𝟏
= 𝟎. 𝟎𝟐 +

𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓

𝟎.𝟎𝟎𝟖 𝒎
 = 0.0825 

→ ∑ ℎ𝑓1 = ∑ ℎ𝑓2 = ∑ ℎ𝑓3.1 𝟎. 𝟕𝟑𝟗𝟕 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄   

 
Ingat, hukum kontinuitas 
𝐷1 = 𝐷2 + 𝐷3  

𝑣1𝐴1 = 𝑣2𝐴2 + 𝑣3𝐴3  
Asumsi: 𝑣2 = 𝑣3 = 𝑣23  

𝐴1 = 𝐴2 = 𝐴3 = 𝐴123  
Maka: 
𝑣1𝐴1 = 𝑣2𝐴2 + 𝑣3𝐴3  
𝑣1𝐴123 = 𝑣23(𝐴23 + 𝐴23)  

𝑣23 =
𝑣1

2
=

(0.379)𝑚
𝑠⁄

2
= (0.1895) 𝑚

𝑠⁄   

 
 

D3 V3 

D2 V2 
D1 V1 
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Lampiran 6. Energi yang Dibutuhkan Oleh Pompa (Lanjutan) 
 
Lampiran 6.C Perhitungan Energi Total Pompa dengan 

Persamaan Bernouli 
 
 
 

→ 𝒉𝒇𝟑.𝟐 = 𝒇𝟏
𝑳𝟐𝟑

𝟏

𝒗𝟐𝟑
𝟐

𝟐𝒈
= 𝟎. 𝟎𝟖𝟐𝟓 ×

𝟎.𝟏 𝒎

𝟎.𝟎𝟎𝟖 𝒎
×  

(𝟎.𝟏𝟖𝟗𝟓 𝒎 𝒔⁄ )𝟐

𝟐×𝟗.𝟖𝟏𝒎
𝒔𝟐⁄

 =

(𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖𝟗) 𝒎   
→ ∑ ℎ𝑓3.2 = 𝑔 × ℎ𝑓3.2 = 9.81 𝑚

𝑠2⁄ (0.00189)𝑚 =

(0.01854) 𝑚 . 𝑚
𝑠2⁄   

 
Kehilangan minor pompa 3 

→ ∑ ℎ𝑐1 =  ∑ ℎ𝑐2 = ∑ ℎ𝑐3.1 = (𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗) 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄   

 

𝒉𝒄 = 𝒌
𝒗 𝟐

𝟐𝒈
    ,    𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒌𝟐 𝒅𝒊𝒕𝒆𝒏𝒕𝒖𝒌𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒍𝒂𝒍𝒖𝒊 𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒃𝒂𝒘𝒂𝒉 𝒊𝒏𝒊 

 
Pada pompa 3 terdapat belokan dengan sudut 150 maka terdapat 
2 nilai k, yaitu k1 = 0.5 (karena diameter awal dan akhirnya sama) 
dan k2 = 0.042. sehingga dapat dihitung sebagai berikut 

→ 𝒉𝒄𝟑.𝟐 = 𝟐
𝒗𝟐

𝟐

𝟐𝒈
(𝒌𝟏 + 𝒌𝟐)   

→ 𝒉𝒄𝟑.𝟐 = 𝟐
(𝟎.𝟏𝟖𝟗𝟓 𝒎 𝒔⁄ )𝟐

𝟐×(𝟗.𝟖𝟏)𝒎
𝒔𝟐⁄

(𝟎. 𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟐)  = 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟓 𝒎   

→ ∑ ℎ𝑐3.2 = 𝒉𝒄𝟑.𝟐 × 𝑔 = (𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖𝟒)𝒎 × (𝟗. 𝟖𝟏) 𝒎
𝒔𝟐⁄ =

(𝟎. 𝟏𝟎𝟑) 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄    
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Lampiran 6. Energi yang Dibutuhkan Oleh Pompa (Lanjutan) 
 
Lampiran 6.C Perhitungan Energi Total Pompa dengan 

Persamaan Bernouli 
 
 
Perhitungan Ws Pompa 3 

𝟏

𝟐𝜶
(𝒗𝟐

𝟐 − 𝒗𝟏
𝟐) + 𝒈(𝒛𝟐 − 𝒛𝟏) +

𝑷𝟐 − 𝑷𝟏

𝝆
+ ∑ 𝒉𝒇 + ∑ 𝒉𝒄 + 𝑾𝒔

= 𝟎 

𝑾𝒔𝟑.𝟏 =
𝟏

𝟐𝜶
(𝒗𝟑.𝟏

𝟐 − 𝒗𝟑.𝟐
𝟐) + 𝒈(𝒛𝟑.𝟏 − 𝒛𝟑.𝟐) +

𝑷𝟏 − 𝑷𝟐

𝝆

− ∑ 𝒉𝒇𝟑. 𝟏 − ∑ 𝒉𝒄 𝟑. 𝟏 

𝑾𝒔𝟑.𝟏 =
𝟏

𝟐. 𝟏
(𝟎 − (𝟎. 𝟑𝟕𝟗 𝒎

𝒔⁄ )𝟐) + 𝟗. 𝟖𝟏 𝒎
𝒔𝟐⁄ (𝟎 − 𝟎. 𝟏𝟐𝟓)𝒎

+
(𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 − 𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓) 𝑷𝒂

𝝆
− 𝟎. 𝟕𝟑𝟗𝟕 𝒎. 𝒎

𝒔𝟐⁄

− (𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗) 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄  

𝑾𝒔𝟑.𝟏 = −(𝟏. 𝟐𝟗𝟖) 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄   

 

𝑾𝒔𝟑.𝟐 =
𝟏

𝟐𝜶
(𝒗𝟑.𝟏

𝟐 − 𝒗𝟑.𝟐
𝟐) + 𝒈(𝒛𝟑.𝟏 − 𝒛𝟑.𝟐) +

𝑷𝟏 − 𝑷𝟐

𝝆

− ∑ 𝒉𝒇𝟑. 𝟐 − ∑ 𝒉𝒄 𝟑. 𝟐 

𝑾𝒔𝟑.𝟐 =
𝟏

𝟐. 𝟏
((𝟎. 𝟑𝟕𝟗 𝒎

𝒔⁄ )𝟐 − (𝟎. 𝟏𝟖𝟗𝟓 𝒎
𝒔⁄ )𝟐)

+ 𝟗. 𝟖𝟏 𝒎
𝒔𝟐⁄ (𝟎. 𝟏𝟐𝟓 − 𝟎. 𝟏𝟐𝟓)𝒎

+
(𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 − 𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓) 𝑷𝒂

𝝆
− (𝟎. 𝟎𝟏𝟖𝟓𝟒) 𝒎. 𝒎

𝒔𝟐⁄

− (𝟎. 𝟏𝟎𝟑) 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄  

𝑾𝒔𝟑.𝟐 = −(𝟎. 𝟎𝟔𝟕𝟔𝟕) 𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄   

𝑾𝒔𝟑 = 𝑾𝒔𝟑.𝟏 + 𝑾𝒔𝟑.𝟐 = −(𝟏. 𝟐𝟗𝟖)𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄ −

(𝟎. 𝟎𝟔𝟕𝟔𝟕)𝒎. 𝒎
𝒔𝟐⁄ = −(𝟏. 𝟑𝟔𝟓𝟔𝟕)𝒎. 𝒎

𝒔𝟐⁄   
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Lampiran 6. Energi yang Dibutuhkan Oleh Pompa (Lanjutan) 
 
Lampiran 6.C Perhitungan Energi Total Pompa dengan 

Persamaan Bernouli 
 
 
Perhitungan Energi Pompa 3 

𝑾𝒑𝟑 =
−𝑾𝒔𝟑

𝜼
=

−(−𝟏.𝟑𝟔𝟓𝟔𝟕) 𝒎.𝒎
𝒔𝟐⁄

𝟔𝟓%
= (𝟐. 𝟏𝟎𝟏) 𝒎. 𝒎

𝒔𝟐⁄   

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑎𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 3 = 𝐷 × 𝜌3 = (19 × 10−6) 𝑚3

𝑠⁄ ×

(1010.72) 𝑘𝑔
𝑚3⁄ = (19.204 × 10−3)

𝑘𝑔
𝑠⁄   

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 3 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑎𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 3 × 𝑊𝑝3 =

(19.204 × 10−3) 𝑘𝑔
𝑠⁄ × (𝟐. 𝟏𝟎𝟏)𝒎. 𝒎

𝒔𝟐⁄ = 𝟎. 𝟎𝟒 𝑾𝒂𝒕𝒕  

 
Perhitungan Energi Total Pompa (dengan gesekan dan minor) 
Energi Total Pompa = Energi Pompa 1 + Energi Pompa 2 + 
Energi Pompa 3 
                                 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟔 𝑾𝒂𝒕𝒕 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟗 𝑾𝒂𝒕𝒕 + 𝟎. 𝟎𝟒 𝑾𝒂𝒕𝒕 
  = 0.515 Watt 
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Lampiran 7. Perhitungan Ketinggian yang Dibutuhkan untuk 
Mengganti Energi Kinetik Pompa Menjadi Energi 
Potensial Grafitasi 

 
Lampiran 7.A Pada Air Laut 
 
 

 
 
Keterangan: 
P = daya potensial 
h = ketinggian 
 

 Diasumsikan tidak ada 
perubahan bilangan 
Reynold pada pipa dan 
membran dalam prototype 
RED 

air laut         = (𝟏, 𝟎𝟐𝟗𝟔𝟔 ×

𝟏𝟎𝟑) 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

Q               = (19 x 10-6) m3/s 
g                = 9.81 m/s2 

 Diasumsikan 𝑃 =
�̅�

3
=

(43.5563)Watt 

3
= (14.5188) 𝑤𝑎𝑡𝑡 

 

𝑷 =  × 𝑸 × 𝒈 × 𝒉 

𝒉 =
𝑷

×𝑸×𝒈
  

𝒉 =
(𝟏𝟒.𝟓𝟏𝟖𝟖) 𝑾𝒂𝒕𝒕

(𝟏,𝟎𝟐𝟗𝟔𝟔×𝟏𝟎𝟑) 
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄ ×(𝟏𝟗×𝟏𝟎−𝟔)𝒎𝟑
𝒔⁄ ×(𝟗.𝟖𝟏) 𝒎

𝒔𝟐⁄
  

𝒉 = (𝟎. 𝟎𝟕𝟓𝟔𝟑 × 𝟏𝟎𝟑)𝒎 = 𝟕𝟓, 𝟔𝟑 𝒎  
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Lampiran 7. Perhitungan Ketinggian yang Dibutuhkan untuk 

Mengganti Energi Kinetik Pompa Menjadi Energi 
Potensial Grafitasi (Lanjutan) 

 
Lampiran 7.B Pada Air Sungai 
 
 

 
 
Keterangan: 
P = daya potensial 
h = ketinggian 
 

 Diasumsikan tidak ada 
perubahan bilangan Reynold 
pada pipa dan membran 
dalam prototype RED 

air laut   = (𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟗𝟗 × 𝟏𝟎𝟑) 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

Q         = (19 x 10-6) m3/s 
g          = 9.81 m/s2 

 Diasumsikan 𝑃 =
�̅�

3
=

(43.5563)Watt 

3
= (14.5188) 𝑤𝑎𝑡𝑡 

 
𝑷 =  × 𝑸 × 𝒈 × 𝒉 

𝒉 =
𝑷

×𝑸×𝒈
  

𝒉 =
(𝟏𝟒.𝟓𝟏𝟖𝟖) 𝑾𝒂𝒕𝒕

(𝟏,𝟎𝟎𝟎𝟗𝟗×𝟏𝟎𝟑) 
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄ ×(𝟏𝟗×𝟏𝟎−𝟔)𝒎𝟑
𝒔⁄ ×(𝟗.𝟖𝟏) 𝒎

𝒔𝟐⁄
  

𝒉 = (𝟎. 𝟎𝟕𝟕𝟖𝟐 × 𝟏𝟎𝟑)𝒎 = 𝟕𝟕. 𝟖𝟐 𝒎  
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Lampiran 7. Perhitungan Ketinggian yang Dibutuhkan untuk 

Mengganti Energi Kinetik Pompa Menjadi Energi 
Potensial Grafitasi (Lanjutan) 

 
Lampiran 7.C Pada Larutan Pembilas Elektroda 
 
 

 
 
Keterangan: 
P = daya potensial 
h = ketinggian 
 

 Diasumsikan tidak ada perubahan 
bilangan Reynold pada pipa dan 
membran dalam prototype RED 

air laut= (𝟏, 𝟎𝟏𝟎𝟕𝟐 ×

𝟏𝟎𝟑) 𝒌𝒈/𝒎𝟑 
Q       = (19 x 10-6) 
m3/s 
g        = 9.81 m/s2 

 Diasumsikan 𝑃 =
�̅�

3
=

(43.5563)Watt 

3
= (14.5188) 𝑤𝑎𝑡𝑡 

 
𝑷 =  × 𝑸 × 𝒈 × 𝒉 

𝒉 =
𝑷

×𝑸×𝒈
  

𝒉 =
(𝟏𝟒.𝟓𝟏𝟖𝟖) 𝑾𝒂𝒕𝒕

(𝟏,𝟎𝟏𝟎𝟕𝟐×𝟏𝟎𝟑) 
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄ ×(𝟏𝟗×𝟏𝟎−𝟔)𝒎𝟑
𝒔⁄ ×(𝟗.𝟖𝟏) 𝒎

𝒔𝟐⁄
  

𝒉 = (𝟎. 𝟎𝟕𝟕𝟎𝟕 × 𝟏𝟎𝟑)𝒎 = 𝟕𝟕. 𝟎𝟕 𝒎  
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Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian 
 

 
 

Pengujian 
pengambilan 
data OCV, 
resistance, dan 
GPD di Lab 
Mekatronik 
Alat dan 
Agroindustri 
TEP FTP UB, 
Karangploso 
Malang. 

 
 

Penimbangan 
bahan NaCl 
untuk dibuat 
menjadi air laut 
sintesis, air 
sungai 
sintesis, dan 
larutan 
pembilas 
elektroda. 

 

Pengukuran 
data OCV 
menggunakan 
osciloscope di 
Lab 
Mekatronik 
Alat dan 
Agroindustri 
TEP FTP UB, 
Karangploso 
Malang. 
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Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian (Lanjutan) 
 
  

 
 
 

Pemasangan 
spacer dan 
membrane 
pada kotak 
membran 
prototype 
RED  

 
 
 

Pengujian 
aliran dari 
semua 
konfigurasi 
dari prototype 
RED. 

 
 

Bahan 
pewarna yang 
digunakan 
dalam 
pengujian 
aliran. 
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Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian (Lanjutan) 
 

 
 

Kotak membran 
yang digunakan 
untuk pengujian 
aliran. 

 

Uji coba aliran 
pada kotak 
membran 
prototype RED 

 

 
 

Pengukuran Arus 
AC menggunakan 
clamp meter MT-
87 
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Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian (Lanjutan) 
 
 

 

 
Pengukuran 
Tegangan AC 
menggunakan 
clamp meter MT-
87 

  
 


