
 

A .  Peny et araan  rea ks i  r ed ok s  B .  S el  V ol ta   
 Dalam menyetarakan reaksi redoks, 

terdapat 2 cara yaitu perubahan bilangan 

oksidasi dan setengah reaksi 

 

 Cara Perubahan Biloks 

Cara ini sederhana namun memerlukan 

keterampilan dalam menghitung bilang 

oksidasi. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut 

1. Tentukan atom-atom yang mengalami 

perubahan biloks 

2. Setarakan atom-atom yang berubah 

biloks 

3. Tentukan jumlah kenaikan dan 

penurunan biloks 

4. Setarakan jumlah kenaikan dan 

penurunan biloks 

5. Setarakan muatan dengan 

menambahkan ion H+ pada suasana 

asam dan ion OH- pada suasana basa 

6. Setarakan atom hidrogen dengan 

menambahkan molekul H2O 

 

 Cara Setengah Reaksi 

Cara ini memecah persamaan reaksi 

menjadi 2 persamaan reaksi, kemudian 

reaksi dijumlahkan dengan memperhatikan 

jumlah elektron yang diikat dan dilepas. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut 

1. Pecah reaksi menjadi 2 yaitu reaksi 

oksidasi dan reduksi secara terpisah 

2. Tambahkan jumlah elektron yang 

dilepas (Oksidasi) dan diikat (Reduksi) 

3. Setarakan muatan dengan 

menambahkan ion H+ pada suasana 

asam dan ion OH- pada suasana basa 

4. Setarakan atom H dengan 

menambahkan H2O 

5. Setarakan jumlah elektron yang 

dilepas dan diikat 

6. Jumlahkan kedua reaksi yaitu reaksi 

oksidasi dan reduksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sel volta adalah sel yang mengubah energi 

kimia menjadi listrik 

 

 Komponen Sel Volta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anoda pada sel volta merupakan 

1. Tempat terjadinya reaksi oksidasi 

2. Merupakan kutub negatif 

3. Nilai E0
Anoda  < Nilai E0

Katoda 

 

Katoda pada sel volta merupakan 

1. Tempat terjadinya reaksi reduksi 

2. Merupakan kutub positif 

3. Nilai E0
Anoda  > Nilai E0

Katoda 

 

Jembatan garam merupakan penyempurna 

sel yang mengandung larutan garam dalam 

bentuk koloid yang berfungsi untuk 

menyeimbangkan muatan 

 

 Misal, sel volta menggunakan seng (Zn) 

sebagai anode dan tembaga (Cu) sebagai 

katode. Maka reaksi yang terbentuk adalah  

 

        Zn(s) + CuSO4 (Aq) → ZnSO4 (Aq) + Cu (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anoda Zn akan mengalami oksidasi 

kemudian melepaskan elektron, sehingga 

massa Zn akan menyusut dengan 

persamaan reaksi 

 

                    Zn (s)  → Zn2+ (Aq) +  e- 

 

Anode Zn akan terus menerus melepaskan 

elektron dan elektron tersebut kemudian 

mengalir lewat kawat penghubung menuju 

katoda Cu dan mengalami reduksi 

persamaan reaksi 

 

                      Cu2+
(Aq)  +  e- 

 → Cu (s) 
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C .  Pot ens i al  Sel   

D .  Rea ks i  sp ontan  dan  t i da k  
s pontan  

E .  S el  el e ktrol i s i s  

Reaksi ini menghasilkan Cu yang padat membuat 

massa Cu bertambah kemudian mengendap. 

Jembatan garam digunakan untuk menetralkan 

kelebihan muatan listrik. Ketika Zn melepaskan 

elektron, larutan akan menjadi sangat positif 

sehingga ion SO4
2- akan ke wadah anode tersebut 

untuk menetralkannya. Sebaliknya pada Cu akan 

mengalami reduksi membuat larutan menjadi 

negatif sehingga ion Na+ akan ditarik menuju wadah 

katode untuk menetralkannya. Apabila masing-

masing larutan memiliki konsentrasi 1,0 M beda 

potensial yang terjadi pada sel volta tersebut adalah 

1,10 V dengan reaksi 

 

Anode  :   Zn (s)                         → Zn2+ (Aq) +  2e- 

Katode :   Cu2+
(Aq)  +  2e- 

 → Cu (s)                             + 

 

Reaksi  : Zn (s)  + Cu2+
(Aq)  → Zn2+ (Aq) + Cu (s) 

 

Sel volta tersebut dapat ditulis dengan 

notasi sel berikut 

 

 

 

Aturan penulisan notasi sel adalah 

1. Anode diletakkan di sisi kiri dua garis 

tegak sedangkan katode diletakkan di 

sisi kanannya. Dua garis tegak 

melambangkan jembatan garam 

2. Konsentrasi larutan dinyatakan dalam 

satuan molar (M) 

3. Beda potensial dituliskan dengan 

lambang (Eo
Sel) dan dinyatakan dengan 

satuan volt 

Catatan: Elektron mengalir dari kutub 

negatif (anoda) ke kutub positif (katoda) 

sedangkan arus listrik mengalir dari kutub 

positif ke kutub negatif 

 

 

 Potensial sel atau Eo
sel adalah selisih antara 

nilai potensial anode dan katode suatu sel 

elektrokimia 

 

 Arus listrik yang bergerak dari katode dan 

anode menunjukkan bahwa katode 

mempunyai potensial lebih tinggi daripada 

anode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 Reaksi spontan adalah reaksi yang 

berlangsung dengan sendirinya 

 

 Reaksi tidak spontan adalah reaksi yang 

hanya dapat berlangsung jika ada dorongan 

atau tambahan energi dari luar 

 

 Spontan atau tidaknya suatu reaksi redoks 

dapat diperkirakan dari nilai potensial 

reaksinya (Eo
Sel) 

 

 Reaksi dikatakan berlangsung spontan jika 

nilai Eo
Sel  positif (Eo

Sel > 0) 

 

 Reaksi dikatakan berlangsung tidak spontan 

jika nilai Eo
Sel  negatif (Eo

Sel < 0) 

 

 

 

 

 Sel ini merupakan lawan dari sel volta 

 

 Elektrolisis sendiri merupakan suatu 

proses memanfaatkan energi listrik 

untuk menjalankan reaksi readoks 

yang tidak spontan 

 

 Sel elektrolisis merupakan perangkat 

yang digunakan dalam proses 

elektrolisis 

 

 Zat yang dielektrolisis dapat berupa 

lelehan 

 

 Misal elektrolisis larutan KI yang 

dielektrolisis dengan electrode karbon 

(grafit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di dalam larutan terdapat beberapa 

spesi yaitu ion K+ dan I- dari ionisasi KI 

dan H2O sebagai pelarut. Akibat 

pengaruh listrik searah yang diairkan 

melalui batang electrode, ion-ion K+ 

bergerak ke kutub negatif dan ion-ion I-

bergerak sebaliknya. Kemudian ion I- 

akan melepaskan elektronnya dan 

mengalami reaksi oksidasi 

Zn | Zn2+ (1,0 M) || Cu2+ (1,0 M) | Cu     Eo
Sel = +1,10 V 

 

Eo
sel  = Eo

katode - Eo
anode  

             = Eo
reduksi - Eo

oksidasi 
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F .  Hu ku m 1  dan  2  F araday  

G .  C onto h soal  dan  pe mb aha san  

2I- (Aq)  → I2 (Aq) + 2e- 

Kemudian elektron yang dilepas mengalir 

melalui penghantar menuju ke electrode 

negatif yang disekitarnya terdapat ion K+ dan 

H2O sebagai pelarut. Diantara zat tersebut, 

H2O sangat mudah untuk mengalami reduksi 

sehingga terjadi reduksi terhadap H2O 

2H2O 
(l) + 2e-  → H2 (g) + 2OH- 

(Aq) 

Sehingga pada elektrolisis larutan KI terjadi 

reaksi berikut 

E. Positif   : 2I- 
(Aq)  → I2 (Aq) + 2e- 

E. Negatif : 2H2O 
(l) + 2e-  → H2 (g) + 2OH- 

(Aq)  + 

 

Reaksi       : 2I- 
(Aq) + 2H2O 

(l) → I2 (Aq) + H2 (g) + 2OH- 
(Aq)   

 

 Ion-ion di sekitar elektrode 

Ion-ion yang mempunyai nilai potensial 

elekrode standar yang lebih positif akan 

mengalami reaksi terlebih dahulu. Jika di 

sekitar electrode tidak aktif (inert) hanya 

terdapat satu jenis zat atau ion, maka zat atau 

ion yang akan mengalami oksidasi dan reduksi 

 

 Bahan elektrode 

Jika bahan elektrode terbuat dari grafit (C) 

atau logam inter seperti Pt dan Au, elektrode 

tidak mengalami oksidasi atau reduksi 

sehingga yang mengalami hal tersebut 

hanyalah spesi yang ada di sekitar elektrode. 

Sedangkan jika elektrode (terutama anode) 

berasal dari logam aktif, anode tersebut akan 

mengalami oksidasi 

 

 

 

 Hukum 1 Faraday 

“jumlah zat yang dihasilkan di elekrode 

pada peristiwa elektrolisis sebanding 

dengan jumlah muatan listrik yang 

dialirkan selama elektrolisis berlangsung” 

 

 

 

 

 Hukum 2 Faraday 

Jika ke dalam beberapa larutan yang berisi 

ion logam dialirkan muatan listrik yang 

sama jumlahnya, massa logam yang 

mengendap berbanding lurus dengan 

massa ekuivalennya. Misal larutan Ag+, 

Cu2+, dan Cr3+ dialirkan muatan listrik 

dengan jumlah yang sama maka 

 

1. Pada reaksi 
Cl2(aq) + 2KOH(aq) → KCl(aq) + KClO(aq) + H2O(l)  

bilangan oksidasi klor berubah dari… 

A. -1 menjadi +1 dan 0 

B. +1 menjadi -1 dan 0 

C. 0 menjadi -1 dan -2 

D. -2 menjadi 0 dan +1 

E. 0 menjadi -1 dan +1 

Jawab:  

Biloks Cl2 adalah 0 karena Cl2 

termasuk unsur. Unsur biloks pada 

senyawa KCl adalah -1, K termasuk 

golongan 1 jadi biloks K adalah +1, 

maka agar sama dengan 0, biloks 

Cl adalah -1. Unsur biloks pada 

KClO adalah +1,  

Biloks Cl = 1 – 2 = -1. (E) 

 

2. Dalam suatu sel volta terjadi reaksi: 

𝑆𝑛 +  2𝐴𝑔+ → 𝑆𝑛2+ + 2𝐴𝑔 

Jika diketahui Eo Sn2+ | Sn = –0,14 volt 

dan  

Eo Ag+ | Ag = +0,80 volt, maka 

potensial standar sel tersebut adalah… 

A. 1,74 volt 

B. 1,46 volt 

C. 0,94 volt 

D. 0,66 volt 

E. 0,53 volt 

Jawab:  

Karena Eo Sn lebih negatif dari pada Eo 

Ag, maka Sn mengalami oksidasi. 

Eo sel = 0,80 – (–0,14) = 0,94 V (C) 

 

3. Pada elektrolisis larutan CuSO4 yang 

menggunakan electrode Pt terbentuk 

endapan Cu sebanyak 3,175 gram pada 

katoda. Volume gas yang terjadi pada 

anoda jika diukur pada keadaan 

dimana 5 dm 3 gas N2 massanya 7 

gram adalah … dm3 

A. 0,50 

B. 0,56 

C. 1,00 

D. 1,12 

E. 2,00 

Jawab:  

𝑛 𝐶𝑢 =
3,175

63,5
= 0,05             

 𝑛 𝑁2 =
7

28
= 0,2 

 

𝐾 ∶  𝐶𝑢2+ + 2𝑒− → 𝐶𝑢 

                      0,1        0,05 

𝐴 ∶  2𝐻2𝑂 → 𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− 
                       0,025               0,1 

𝑛1

𝑉1
=

𝑛2

𝑉2
→

0,25

5
=

0,025

𝑉2
→ 𝑉2 = 0,5 (A) 

𝑚 =
𝐴𝑟

𝑛
 𝑥 

𝑖 𝑥 𝑡

96.500
 

Ket: 

I = Kuat arus (A) 

t = Waktu (Sekon) 

n = jumlah e- terlibat dalam reaksi 

 

𝑚 𝐴𝑔 ∶ 𝑚 𝐶𝑢 ∶ 𝑚 𝐶𝑟 =  
𝐴𝑟 𝐴𝑔

1
 ∶  

𝐴𝑟 𝐶𝑢

2
∶  

𝐴𝑟 𝐶𝑟

3
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4. Elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektrode 

karbon dilakukan dalan waktu 1 jam dengan 

arus 2A. Jika Ar Ag = 108, massa endapan 

yang dihasilkan di katode adalah… 

A. 0,85 gram 

B. 0,80 gram 

C. 4,58 gram 

D. 8,06 gram 

E. 11,80 gram 

Jawab:  

K ∶  Ag+ + e− → Ag 

W =
Ar×i×t

e−×96500
=

108×2×3600

1×96500
= 8,06 gram (D) 
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