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Abstrak 

 
Sel bahan bakar hidrogen adalah alat yang  dirancang untuk mengubah energi elektrokimia 
menjadi energi listrik  secara langsung dengan bahan bakar berupa gas hidrogen. Sel terdiri dari 
pasangan elektrode (anode dan katode) yang dipisahkan oleh membran elektrolit.Sel bahan bakar 
bekerja dengan menggunakan gas hidrogen atau gas lain yang mudah teroksidasi yang dimasukan 
di sisi anode sebagai sumber elektron. Elektron ini dipisahkan dari ion hidrogen menggunakan 
membran elektrolit yang perneabel terhadap muatan positif. Selanjutnya elektron dilewatkan 
melalui rangkaian alat listrik untuk menghasilkan energi listrik. Di sisi  katode dimaksukan 
oksigen dari udara.  Ion oksigen, elektron dan ion H= bergabung membentuk molekul air yang 
kemudian dikeluarkan dari sisi katode sebagai produk samping sel.  
Cara perakitan membran dan elektrode dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: Yang 
pertama membuat elektrode (anode dan katode) , membuat  lapisan difusi, pelapisan lapisan difusi 
dan elektrode diatas penyangga dengan cara disemprotkan (spray). Kemudian menyiapkan 
membran elektrolit dengan cara  merubah struktur membran nafion 115 sehingga struktur 
membran mempumyai gugus SO3H-. Setelah membran elektrolit siap, katode dan anode diikatkan 
dengan membran penukar ion dengan cara penekatan panas.    
 
Kata kunci : Membran elektrolit; sel bahan bakar hidrogen   
 

Abstract 
 

The hydrogen fuel cell is a tool designed to alter electro-chemical energy into electric energy 
directly by using hydrogen fuel. The cell consists of a pair of electrodes (an anode and a cathode) 
that is separated by electrolyte membrane. The fuel cell works by using hydrogen gas or other 
gasses oxidized easily that is put into besides an anode as an electron source. The electron is 
separated from hydrogen ion by using electrolyte membrane that is permeable to a positive load. 
In the cathode side is entered oxygen from the air. Oxygen ion, electron, and H- ion merge to form 
a water molecule, which then is taken out from a cathode side as a cell by-product. 
The way of assembling a membrane and an electrode is done through the following stages: First, 
make an electrode (an anode and a cathode) and make a diffused layer, plating of a diffused layer 
and an electrode over buffer by spraying. Then prepare electrolyte membrane by converting the 
structure of nafion membrane 115 so the membrane structure has a group of SO3H-. After the 
electrolyte membrane has already, a cathode and an anode are tight to an ion exchange 
membrane by determining the heat. 
 
Key words: Electrolyte membrane; hydrogen fuel cell 

 
 

1. Pendahuluan 
 

Sel bahan bakar mula-mula dikembangkan untuk penggerak (mesin) kendaraan luar angkasa. Kerja sel 
bahan bakar  kebalikan kerja sel elektrolisis. Sel elektrolisis memerlukan bahan baku berupa air dan energi listrik 
dari luar sistem untuk memutus ikatan air menjadi  hidrogen dan oksigen. Produk sel elektrolisis adalah hidrogen 
pada sisi katode. Sel bahan bakar bekerja dengan menggunakan gas hidrogen atau gas lain yang mudah 
teroksidasi sebagai bahan bakar yang dimasukan di sisi anode. Selanjutnya bahan bakar diionisasi oleh anode 
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menghasilkan ion H+ dan elektron (e).  Elektron (muatan negatif) dipisahkan dari ion positif menggunakan 
selaput pemisah (membran penukar kation) yang hanya permeabel terhadap ion positif menuju ke sisi katode. 
Sedangkan elektron dilewatkan melalui rangkaian alat listrik dan akhirnya menuju ke sisi katode. Di sisi katode 
dimaksukan oksigen dari udara dan di sisi katode terjadi serangkaian reaksi ionisasi molekul oksigen menjadi 
ion. Ion  oksigen, elektron dan ion H= bergabung membentuk molekul air (H2O). Air tersebut merupakan produk 
samping sel bahan bakar hidrogen yang keluar dari sisi katode. Dilihat dari produk  yang berupa uap air, sel 
bahan bakar ini merupakan mesin yang tidak menimbulkan polusi sama sekali (zero emission device) 

Pada saat ini ada beberapa tipe sel bahan bakar yaitu "Proton Exchanger Membrane Fuel Cell" 
(PEMFC), sel bahan bakar alkali, asam posfat, karbonat cair dan oksida padat. PEMFC dan alkali bekerja pada 
suhu dibawah 2000C. sehingga disebut mesin dingin. Beberapa keuntungan sel bahan bakar apabila 
dibandingkan dengan mesin bakar  dan batterei antara lain: Efesiensi energi lebih tinggi lebih besar dari 50%, 
emisi gas buang sangat rendah bahkan bisa dikatakan tidak ada. Dapat dioperasikan terus menerus (kontinyu) , 
mudah untuk dioperasikan, ringan dan mudah digabung menjadi kesatuan dari beberapa sel tunggal untuk 
menghasilkan energi yang besar apabila diperlukan. Sehingga sel bahan bakar dapat dibuat untuk keperluan 
bermacam-macam alat serba guna. 

Pada gambar  dibawah ini diperlihatkan rangkaian alat sel bahan bakar secara umum : Bagian bagian sel 
bahan bakar terdiri dari : Katalis berupa logam Pt atau campuran Pt-Ru sebagai anode dan katode. Diantara 
anode dan katode ditempatkan membran penukar ion. Fungsi membran adalah melewatkan ion H+. Elektron 
keluar dari sel menuju ke rangkaian alat dan arus elektron dimanfatkan menjadi energi listrik. Kemudian 
elektron mengalir ,memuju sisi katode. Katalis di sisi anode didukung oleh penyanga berupa lapisan hidropilik 
(suka air) terbuat dari karbon sedangkan di sisi katode katalis didukung oleh lapisan penyangga hidropobik 
(tidak suka air) yang terbuat dari PTFE. Di sisi katode dimasukan oksigen dari udara. Oksigen akan bereaksi 
melalui pembentukan molekul antara (intermediate) sebelum terbentuk ion O-2. Selanjutnya ion O-2, elektron dan 
ion H+ bereaksi membentuk molekul air (H2O). Reaksi di sisi anode dan sisi katode dapat dinyatakan dengan 
persamaan setengah reaksi seperti dibawah ini : 
 
Di sisi anode terjadi ionisasi molekul hidrogen menjadi ion H= dan elektron, 

2 H2 → 4 H+ + 4 e- 
 
Di sisi katode terjadi reaksi  pembentukan air,  

O2 + 4 H+ + 4 e- → 2 H2O 
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Gambar 2. Sel elektrolisis 
 
 

2. Pokok Permasalah 
 
Beberapa permasalahan yang ada di dalam perakitan sel bahan bakar dan pemecahan masalah. 
 
1. Ion hidrogen (H+) yang melewati membran membawa molekul air dalam bentuk ion (H3O+). Sehingga 

bahan bakar hidrogen yang masuk ke sel harus lembab dengan tujuan agar membran tidak mengalami 
dehidrasi. Apabila dehidrasi terjadi, konduktivitas membran menjadi berkurang dan perpindahan ion H+ dari 
sisi anode ke sisi katode menjadi lambat. Pada kondisi ini kecepatan perpindahan proton mengendalikan 
kinetika reaksi keseluruhan di dalam sel atau disebut " Proton rate limiting". Kebalikannya apabila 
perpindahan proton terlalu cepat, menembus membran maka pembentukan air di sisi katode juga sangat 
cepat. Hal ini akan menyebabkan terjadi banjir (Flooding). Kondisi ini akan menghambat masuknya oksigen 
ke  katode. Permasalahn ini dapat diatasi dengan menempatkan lapisan hidropobik antara katalis dan aliran 
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Gambar 1. Sel bahan bakar hidrogen 
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gas. Bahan yang digunakan adalah teflon (PTFE). Di sisi anode ditempatkan lapisan hidropilik yaitu karbon.   
Temperatur di dalam sel dipertahankan pada 600C agar penguapan air tidak terlalu cepat.  

2. Luas permukaan katalisator  akan jauh lebih besar apabila menggunkan penyangga (support). Penyangga 
menggunakan karbon akan memperbesar luas permukaan (10-100) kali apabila dibandingkan tanpa 
penyangga. Katalis harus tersebar merata dipermukaan karbon. Untuk memperbesar konduktivitas melalui 
lapisan elektrode katalis dicampur dengan larutan nafion sebelum diikat dengan membran. Penggunaan 
larutan nafion juga ditujukan untuk mengurangi platina yang diperlukan karena harga platina sangat mahal.  

3. Pada saat sel bahan bakar digunakan ada kemungkinan aliran hidrogen dan oksigen ke dalam sel mengalami 
kelambatan seperti yang terjadi di dalam mesin bakar dengan istilah " Carburetion ". Untuk mengatasi hal 
ini, sel bahan bakar bekerja pada tekanan 3 atm. 

 
 

3. Tinjauan Pustaka 
 

Sel bakar hidrogen merupakan rangkaian alat yang terdiri dari elektroda,  membran elektrolit (membran pernukar 
ion), pelarut organik polar, lapisan difusi. Pemilihan jenis elektrode dan bahan membran merupakan faktor yang 
sangat penting untuk mendapatkan efesiensi yang tinggi.  
 
1. Membran penukar ion.  
Membran penukar ion pertama kali dikembangkan untuk industri yang memproduksi Chlor dan Alkali.  Materi 
membran terdiri dari polimer (luoropolymer) disebut juga ionomer. Merupakan polimer dari monomer (CF2 - 
CF2) yang membentuk rantai polimer sehingga strukturnya menjadi (CF2 - CF2)n. Dimana n adalah derajat 
polimerisasi harganya sangat besar. Agar supaya ionomer bersifat menghantarkan muatan atau ion, harus 
disubstitusi dengan gugus sulfonat atau karboksilat sehingga akan terbentuk molekul baru yang struksturnya 
(CFSO3H-CF2)m. Harga m antara 5 sampai 20 tergantung pada sifat materi yang diperlukan atau disesuaikan 
dengan penggunaanya. Nafion (R) merupakan fluoropolymer diproduksi oleh DUPONT merupakan membran 
penukan ion yang telah digunakan di dalam sel bahan bakar dan peralatan lain seperti baterrei. Tersedia dalam 
dua bentuk yaitu bentuk lembaran padat tipis dan dalam bentuk larutan nafion 5 %.  Pada saat ini sedang 
dikembangkan materi membran yang lain yang terdiri dari campuran tiga macam polimer yaitu poli ether ether 
keton sulfonat, poli benzen imidazol dan poli akrilonitril yang bersifat lebih selektif dan tahan terhadap 
temperatur yang tinggi.  
 
2. Katalisator 
Katalisator dipilih dari golongan Pt, Ru, Rh, Ni, Os, Mn, Ti, Zr, W, Fe, Mo, Ir dan Sn. Yang biasa digunakan 
adalah paduan logam Pt dan Ru. Bisa juga menggunakan paduan 3 macam atau 4 macam logam dari golongan 
tersebut diatas. Agar kinerja elektode baik diperlukan katalisator berupa partikel padat yang ukurannya pada 
kisaran nano. Tetapi pada ukuran yang sangat kecil katalisator menjadi tidak stabil. Sehingga oksidasi akan 
terjadi apabila kontak dengan udara atau dengan pelarut. Untuk itu dicoba untuk  mengoptimisasi jumlah air 
yang dicampur dengan katalis. 
 
3. Pelarut organik polar.   
 Golongan isopropil alkohol. etanol dan metanol digunakan untuk pelarut. Jumlah pelarut berkisar antara 500 
sampai dengan 2500/100 bagian katalis. Bila kurang dari 500/100 bagian katalis akan terjadi "Clogging" dan 
apabila lebih besar dari 2500/100 bagian katalis akan mempersulit proses pelapisan. 
  
4. Lapisan difusi 
Lapisan difusi akan digunakan untuk melapisi katode dan anode. Cara membuat lapisan difusi dengan cara 
mencampur PTFE, carbon black  dan pelarut organik dengan perbandingan (2500-5000) pelarut /100 bagian 
PTFE. Carbon black 100 - 500 /100 bagian PTFE. 
 
 

4. Cara kerja 
 

Perakitan membran-elektrode melalui tahap pembuatan anode, pembuatan katode, pelapisan elektrode pada 
penyangga dan perakitan elektrode -membran. 
1. Pembuatan anode 

a. Pembuatan lapisan difusi :  
Bahan :  
• 600 mg fulcan xc-72 R  
• 50 g isopropil alkohol 
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• PTFE (60% berat) 
Dicampur dan diaduk selama 5 menit. Kemudian ke dalam campuran ditambahkan 1000 mg  PTFE (60 
% berat) kemudian diaduk selama 1 menit untuk agar supaya PTFE mendifusi dengan baik. 

b. Pelapisan penyangga (kertas karbon) dengan lapisan difusi. 
Kertas karbon dengan ukuran 12 x 12 cm dilapisi dengan larutan (a). Kemudian dikeringkan di dalam 
oven pada tekanan vacum selama 2 jam pada suhu120oC,  agar pelarut menguap. Karbon yang sudah 
dilapisi lapisan difusi selanjutnya dimasukan ke dalam furnace pada suhu 3500C selama 20 menit 
dengan dialiri gas nitrogen. 

c. Pembuatan katalis :   
Bahan : 
• Katalisator Pt  = 1100 mg 
• Air (H2O) murni  = 1760 mg 
• Nafion 5 % = 2750 mg 
• Isopropil alkohol = 27,5 g 
Katalis dan air dicampur diaduk selama 1 menit. Kemudian dicampur dengan larutan nafion 5 % diaduk 
selama 5 menit. Sesudah itu ditambah dengan pelarut isopropil alkohol  dan pengadukan dilanjutkan 
selama  3 menit.  

d. Pelapisan   katalis.  
Lapisan difusi   (a) dilapisi dengan lapisan katalis. Metode pelapisan bisa menggunakan spray atau silk 
screen printing. Kemudian keringkan di dalam oven pada suhu 800C selama 1 jam.  

 
2. Pembuatan katode 

a. Membuat penyangga katode.  
      Penyangga katode dibuat  dengan cara impregnasi fluorinated ethylene propylene (PEP) kopolimer 

dengan kertas karbon. Perbandingan PEP dan kertas karbon = 20 % berat.  
Keringkan di dalam oven vacum pada suhu 1100C. selama 2 jam. Kemudian dilanjutkan dengan 
sintering pada suhu 3500C. selama 20 menit untuk mendapatkan kertas karbon yang bersifat hidropobik. 
Kenudiab dipotong dengan ukuran 12x12 cm.  

b. Membuat lapisan difusi. 
Bahan  dan perlakuannya sama dengan poin 1 (a). 

c. Kertas karbon yang dibuat pada poin 2(a) dilapi dengan lapisan difusi dengan cara disemprotkan. 
Keringkan di dalam oven pada suhu 1200C selama 2 jam. Dilanjutkan dengan sintering pada suhu 
350oC selama 20 menit dengan aliran gas nitrogen. Hasilnya adalah lapisan difusi untuk katode.  

d. Membuat   katalis, bahan dan perlakuannya sama dengan poin 1 ( c ). 
e. Lapisan difusi dilapisi dengan lapisan katalis. Kemudian dikeringkan di dalam oven pada tekanan 

vacum pada suhu 800C selama 1 jam. 
 
3. Perakitan Elektrode Membran 

Katode dan anode yang dibuat seperti pada poin 1 dan 2 dijaga atau disimpan di tempat kering untuk 
menjaga kelembaban lapisan katalis. Kemudian langkah selamjutnya adalah menyiapkan membran elektrolit 
dengan cara  merubah struktur membran nafion 115 sehingga struktur membran mempumyai gugus SO3H. 
Setelah membran elektrolit siap, katode dan anode diikatkan dengan membran elektrolit dengan cara penekatan 
panas.   

Setelah menjadi satu kemudian penekanan dilanjutkan dengan cara meletakan di atas plate pada suhu 
125oC. Tekanan ditambah sampai dengan 0,5 ton selama 5 menit. Penekanan panas dilanjutkan dengan 
menambah tekanannya sampai dengan 5 ton selama 3 menit. Selanjutnya tekanan dikurangi secara bertahap  
sampai kembali menjadi 0,5 ton. Kemudian plate didinginkan dengan menggunkan air pendingin dan MEA 
disimpan di dalam air murni. 

  
 

5. Optimisasi 
 

Sel bahan bakar merupakan serangkaian alat yang tersusun dari katalis di sisi anode, penyangga anode, 
membran, penyangga katode dan katalis (katode). Perpindahan ion hidrogen (H+) dari sisi anode menuju ke sisi 
katode akan mengalami hambatan - hambatan. Hambatan kinetika ionisasi molekul hidrogen menjadi ion 
hidrogen oleh kerja katalis (anode), hambatan perpindahan massa melalui penyangga anode, hambatan 
perpindahan massa melalui membran, hambatan perpindahan massa melalui penyangga katode dan hambatan 
kinetika reaksi peruraian molekul O2 oleh kerja katalis anode. Sehingga profil konsentrasi ion hidrogen (H+) 
akan berbentuk kurva menurun apabila dilihat dari titik awal di sisi katodedan titik terminal di sisi anode. 
Hambatan perpindahan massa atau hambatan kinetika reaksi yang paling berperan atau paling dominan ini akan 
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sangat tergantung pada jenis katalis yang digunakan, jenis membran dan bentuk rancangan modul membran dan 
luas permukaan katalis. Dalam perancangan yang akan dilakukan diusahakan agar hambatan perpindahan massa 
bisa dieleminir atau dibuat sekecil mungkin sehingga yang ada hanya hambatan kinetika reaksinya saja. Hal ini 
disebabkan karena sifat kesetimbangan termodinamik reaksi ionisasi molekul hidrogen menjadi ion hidrogen 
sudah tertentu nilainya pada suatu kondisi suhu dan tekanan sel yang tertentu. Disini temperatur dan tekanan 
proses akan sangat berpengaruh terhadap konstante kesetimbangan atau besarnya konversi kesetimbangan 
molekul hidrogen menjadi ion H+. Peranan katalis disini hanya mempercepat reaksi ionisasi saja. Pada sel bahan 
bakar proton exchanger membran fuel cell temperatur di dalam sel dibatasi agar tidak lebih dari 600C agar 
penguapan air tidak terlalu cepat. Jadi kondisi tekanan dan suhu operasi sudah tetap.  

Parameter yang bisa untuk dirubah untuk memperkecil hambatan perpindahan massa adalah designe atau 
rancangan terhadap teknik pelapisan dan memperbesar luas permukaan membran dengan cara mencari bentuk 
modul membran selain bentuk lembaran yang akan memberikan packing densitas yang besar. Dan memilih 
bahan membran yang sesuai yaitu membran yang selektivitas dan konduktivitasnya tinggi terhadap ion H+.  

Penelitian yang telah dilakukan diarahkan pada dua tujuan yaitu untuk menentukan kondisi proses yang 
optimum dan bentuk rancangan yang diarahkan pada metode pelapisan (bahan dan bentuk membran dan katalis 
sudah tertentu). Sedangkan bahan katalis dan bahan membran adalag PT-C dan membran PTFE. 
1. Untuk memperluas permukaan katalis dan menghemat penggunaan katalis yaitu dengan menggunakan 

penyangga yang dilapisi oleh platina dengan teknik pelapisan spray. 
2. Menggunakan membran kation exchanger yang terbuat dari PTFE. 
 
Tinjauan kondisi proses meliputi temperatur dan tekanan. 
Suhu : 60 C 
Tekanan : 3 atm 
Bahan : 
Katalis : Pt - C 
Membran : PTFE 
Jenis modul membran : Lembaran tipis. 
 
Katalisator : 
Fuel sel menghasilkan tenaga sebagai hasil oksidasi atom hidrogen menjadi proton dan elektron. Untuk 
mereaksikan atom hidrogen menjadi proton dan elektron dibutuhkan sejumlah tenaga. Dengan menggunkan 
katalis platina maka energi aktivasi yang dibutuhkan untuk reaksi ionisasi atom hidrogen menjadi berkurang. 
Untuk fuel sel yang menggunkan bahan bakar metanol, maka katalis harus dicampur yaitu terdiri dari platina dan 
ruthenium. Campuran ini tahan terhadap racun CO. 
 
Katalis platina 
Untuk fuel sel platina terdiri dari 10 % atau 20 % platina di dalam  (FULKAN XC-72 R) dengan pendukung 
adalah carbon. Luas permukaan reaksi untuk  platina 20 % adalah ECA = 100 m persegi/ gram sedangkan platina 
10 % ECA = 140 m persegi/gram. 
Campuran Pt- Ru 
CO sebagai hasil samping pembakaran methanol merupakan racun terhadap platina. Akan tetapi dalam 
campuran Pt 20 % dan Ru 10 %  ( 50 : 50 ) perbandingan atom didalam penyannga karbon FULKAN-XC akan 
tahan terhadap racun CO.  
 
Larutan Nafion : 
Terdiri dari perfluoro etilen 5 % di dalam metanol dan air. Metanol kira-kira 75 % dan air 15-20 %. Fungsi 
larutan nafion adalah sebagai pengikat platina dan membran serta dapat mengurangi kebutuhan platina sebagai 
katalis.   
 
Teflon emulsion. 
Sebagai distributor dari teflon adalan elektrokimia. Emulsi resin seperti nafion berperan sebagai pengikat antara 
katalis karbon dan membran. Kadang digunakan sebagai pengganti nafion. Harga nafion lebih murah dari pada 
teflon. Dengan melindungi karbon dengan teflon akan melindungi karbon dari kelembaban dari air tetapi dapat 
membiarkan uap air lolos melalui pri-porinya.  Ada dua jenis teflon yang digunakan : 
1. Untuk  mengiklat  elektrode yaitu Teflon emulsion ( EC-TFE) PTFE 30 
2. Untuk mengikat kertas karbon yaitu teflon emulsion (EC - FEP) FEP 121 A.  
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