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Sel Volta untuk reaksi Seng-Tembaga.

Reaksi paro oksidasi
Zn(s)  →  Zn2+(aq) + 2e-

Reaksi paro reduksi
Cu2+(aq) + 2e- →   Cu(s)

Reaksi total / redoks
Zn(s) + Cu2+(aq)  →  Zn2+(aq) + Cu(s)
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Potensial listrik dan sel Volta

Pada sel jika saklar diputus maka tidak ada reaksi, di tiap-tiap 
paruh sel terjadi keadaan kesetimbangan :

Zn(s)        Zn2+(aq) + 2e-(dalam logam Zn)

Cu(s)       Cu2+(aq) + 2e- (dalam logam Cu)

Zn adalah agen pereduksi yang kuat (stronger reducing agent ) 
dibandingkan Cu, sehingga posisi Zn dalam kesetimbangan lebih ke 
arah kanan.

Zn memiliki potensial listrik yang lebih tinggi daripada Cu. Jika saklar 
disambungkan, elektron akan mengalir dari Zn ke Cu untuk 
menyeimbangkan perbedaan potensial listrik.

Reaksi spontan yang terjadi adalah sebagai hasil perbedaan 
kemampuan tiap-tiap logam untuk menyerahkan elektronnya.
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Potensial Sel
Suatu sel Volta akan mengkonversikan energi bebas G dari reaksi
redoks yang spontan menjadi energi kinetic dari elektron-
elektronnya.

Didefinisikan potensial sel (Ecell) dari suatu sel Volta sebagai ukuran
perbedaan dari potensial listrik di antara dua elektroda. 

Potensial sel (Ecell) sering disebut sebagai :
- voltase sel
- gaya gerak listrik / electromotive forces (emf).

Ecell > 0 untuk proses spontan.
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Pengukuran potensial sel 
standar pada sel tembaga-
sulfat.



30-Sep-17

3

Tabel 1   Contoh voltase dari beberapa sel Volta

Sel Volta Voltase (V)

Batere alkalin untuk senter 1.5

Akku mobil tembaga (6 sel ≈ 12 V) 2.1

Batere kalkulator (merkuri) 1.3

Batere laptop ion lithium 3.7

Belut listrik (~5000 sel pada satu belut ukuran 6 kaki = 750 V) 0.15

Syaraf gurita raksasa (sepanjang membrane sel) 0.070
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Potensial sel standar yang dinyatakan sebagai E°sel adalah :
Merupakan ukuran potensial sel yang diukur pada temperature 
tertentu saat tidak ada arus listrik mengalir  dan semua komponen 
dalam keadaan standarnya. 

Potensial sel standar

Potensial elektroda standar

Potensial elektroda standar (E°sel paro) adalah potensial yang diberikan 
dari reaksi paro jika seluruh komponen dalam keadaan standar. 

Berdasarkan konvensi, disepakati bahwa seluruh potensial elektroda 
standar akan merujuk pada reaksi paro bentuk reduksi.

Potensial sel standar akan tergantung pada perbedaan dari 
kemampuan dua elektroda yang bertindak sebagai agen pereduksi.

E°sel = E°katoda (reduksi) - E°anoda (oksidasi)
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Data  E°sel paro
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Potensial sel standar (E°sel) 
merupakan potensial sel dari 
reaktan dan produk reaksi pada 
keadaan standar pada temperatur 
tertentu ( T = 25 °C)

Pengertian keadaan standar:
• larutan: C = 1 M,
• gas: P = 1 atm,
• padatan/cairan dalam keadaan 

murni

Satuan : Volt

1V = 1 J /C

Elektroda Hidrogen Standar

Potensial sel paro diukur secara relatif terhadap pembanding suatu 
sel paro standar.
Biasanya digunakan elektroda hidrogen standar yang memiliki 
potensial elektroda standar dengan nilai nol :

E°reference = 0,00 V

Sistem elektroda ini terdiri dari elektroda logam 
platina (Pt) yang inert dengan dialiri gelembung gas 
hidrogen (H2) pada tekanan 1 atm. Elektroda Pt ini 
dicelupkan dalam larutan asam kuat konsentrasi 1 
M. 
Reaksi yang terjadi :

2H+(aq; 1 M) + 2e- H2(g; 1 atm) E°ref = 0,00 V
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Penentuan E°sel paro dengan elektroda hidrogen standar.
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Reaksi paro oksidasi
Zn(s) →  Zn2+(aq) + 2e−

Reaksi paro reduksi
2H3O+(aq) + 2e- → H2(g) + 2H2O(l)

Reaksi total
Zn(s) + 2H3O+(aq) →  Zn2+(aq) + H2(g) + 2H2O(l)

Perhitungan E°sel paro
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Contoh :
Pada suatu sel Volta berlangsung reaksi antara cairan brom dan logam seng 
dengan reaksi :
Br2(aq) + Zn(s) → Zn2+(aq) + 2Br-(aq)       E°sel = 1.83 V.
Hitung E°brom, jika diketahui E°seng = -0.76 V.

Analisis penyelesaian :

E°sel adalah positif, sehingga reaksi di atas berlangsung spontan. Reaksi dibagi
menjadi reaksi paronya yakni Br2 akan tereduksi dan Zn akan teroksidasi; jadi sel
paro seng sebagai anodanya. 
Dari sini dapat diturunkan persamaan E°cell untuk menghitung E°brom. 

Penyelesaian:Br2(aq) + 2e- → 2Br-(aq) [reduksi; katoda]

Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e- [oksidasi; anoda]      E°zinc = -0.76 V

E°sel = E°katoda − E°anoda

1.83 = E°brom – (-0.76)

1.83 + 0.76 = E°brom E°brom = 1.07 V
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Komparasi nilai E°sel paro
Potensial elektroda standar merujuk pada reaksi paro reduksi.
Nilai E° akan menunjukkan kemampuan reaktan untuk bertindak sebagai agen 
pengoksidasi. 
Semakin positif nilai E°, maka semakin siap reaktan bertindak sebagai agen pengoksidasi. 
Semakin negative nilai E°, maka semakin siap produk bertindak sebagai agen pereduksi. 

Tabel Beberapa Potentials 
Elektroda Standar (298 K)
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Penulisan reaksi redoks spontan dan E°sel

Setiap reaksi paro memuat masing-masing agen pengoksidasi dan 
agen pereduksi.
Agen pengoksidasi dan pereduksi yang lebih kuat akan bereaksi 
dengan produk dengan kemampuan masing-masing yang lebih 
lemah.
Reaksi redoks yang spontan (E°sel > 0) akan terjadi di antara agen 
pengoksidasi dan agen pereduksi yang berada di bawahnya pada 
deret emf.
Agen pengoksidasi adalah reaktan dari reaksi paro dengan ciri      
E°sel paro yang lebih positif.
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Contoh penggunaan reaksi redoks dari data:
Sn2+(aq) + 2e- → Sn(s) E°tin = -0.14 V

Ag+(aq) + e- → Ag(s)   E°silver = 0.80 V

Langkah 1:  Balik salah satu reaksi paro menjadi bentuk oksidasi sehingga 
perbedaan nilai  E° positif.
Dalam hal ini reaksi paro Ag+/Ag memiliki nilai E° lebih positif, sehingga ini yang 
merupakan reaksi paro reduksi. 
Reaksi paro Sn2+/Sn dibalik, tetapi tanda tidak perlu dibalik :

Sn(s) → Sn2+(aq) + 2e- E°tin = -0.14 V
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Langkah 2:  kalikan masing-masing reaksi paro yang disesuaikan agar 
jumlah elektron yang dilepaskan sama dengan jumlah elektron yang 
diperlukan.

2Ag+(aq) + 2e- → 2Ag(s) E°silver = 0.80 V
Catatan : Nilai potensial tidak perlu disesuaikan dengan perkalian.

Sn(s) → Sn2+(aq) + 2e- E°tin = -0.14 V
2Ag+(aq) + 2e- → 2Ag(s) E°silver = 0.80 V

Langkah 3:  Tambahkan kedua reaksi paro dan spesies yang sama agar 
dihilangkan. 
Hitung E°sel = E°katoda - E°anoda.

Sn(s) + 2Ag+(aq) → 2Ag(s) + Sn2+(aq)

E°sel = E°silver – E°tin = 0.80 – (-0.14) = 0.94 V
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Contoh soal :
Tulis reaksi redoks spontan berdasarkan kekuatan agen 
pengoksidasi/pereduksi.

Soal: (a)  Kombinasikan tiga reaksi paro berikut menjadi tiga persamaan 
setimbang dari reaksi yang berlangsung spontan (A, B, dan 
C), serta hitung masing-masing E°cell.  

(b)  Urutkan kekuatan agen pengoksidan dan pereduksi.

(1)  NO3
-(aq) + 4H+(aq) + 3e- →  NO(g) + 2H2O(l)     E° = 0.96 V

(2)  N2(g) + 5H+(aq) + 4e- →   N2H5
+(aq) E° = -0.23 V

(3)  MnO2(s) +4H+(aq) + 2e- →  Mn2+(aq) + 2H2O(l)  E° = 1.23 V

Analisis:

Untuk menuliskan persamaan reaksi redoks, kita harus mengkombinasikan
pasangan reaksi paro yang memungkinkan. Pada tiap kasus reaksi paro dengan
nilai E° yang lebih positif maka harus dicadangkan. Selanjutnya diatur agar jumlah
e- yang dilepaskan sama dengan jumlah e- yagn diperlukan, jumlahkan kedua
reaksi paro dan hitung E°cell. Urutan kekuatan agen pengoksidasi ditentukan
berdasarkan nilai E°.
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Penyelesaian :  (a)

Untuk (1) dan (2), persamaan (2) memiliki nilai E° positif yang lebih kecil:

(1) NO3
-(aq) + 4H+(aq) + 3e- →  NO(g) + 2H2O(l)            E° = 0.96 V

(2)                         N2H5
+(aq) → N2(g) + 5H+(aq) + 4e- E° = -0.23 V

Kalikan persamaan (1) dengan 4 dan persamaan (2) dengan 3:

(1) 4NO3
-(aq) + 16H+(aq) + 12e- →  4NO(g) + 8H2O(l)           E° = 0.96 V

(2)                             3N2H5
+(aq) → 3N2(g) + 15H+(aq) + 12e- E° = -0.23 V

(A)  4NO3
-(aq) + 3N2H5

+(aq) + H+(aq) → 3N2(g) + 4NO(g) + 8H2O(l)

E°cell = 0.96 V – (-0.23 V) = 1.19 V

LABORATORIUM KIMIA FISIKA
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Penyelesaian (b)

Untuk (1) dan (3), persamaan (1) memiliki nilai E° positif yang lebih kecil :

(1) NO(g) + 2H2O(l) → NO3
-(aq) + 4H+(aq) + 3e- E° = 0.96 V

(3)  MnO2(s) +4H+(aq) + 2e- →  Mn2+(aq) + 2H2O(l)  E° = 1.23 V

Kalikan persamaan (1) dengan 2 dan persamaan (3) dengan 3:

(1) 2NO(g) + 4H2O(l) → 2NO3
-(aq) + 8H+(aq) + 6e- E° = 0.96 V

(3)  3MnO2(s) +12H+(aq) + 6e- →  3Mn2+(aq) + 6H2O(l)  E° = 1.23 V

(B)  3MnO2(s) + 4H+(aq) + 2NO(g) → 2Mn2+(aq) + 2NO3
-(aq) + 2H2O(l)

E°cell = 1.23 V – (0.96 V) = 0.27 V
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Penyelesaian ©

Untuk (2) dan (3), persamaan (2) memiliki nilai E° positif yang lebih kecil :

(2)                         N2H5
+(aq) → N2(g) + 5H+(aq) + 4e- E° = -0.23 V

(3)  MnO2(s) +4H+(aq) + 2e- →  Mn2+(aq) + 2H2O(l)     E° = 1.23 V

Kalikan persamaan (3) dengan 2

(2)                         N2H5
+(aq) → N2(g) + 5H+(aq) + 4e- E° = -0.23 V

(3)  2MnO2(s) +8H+(aq) + 4e- →  2Mn2+(aq) + 4H2O(l)     E° = 1.23 V

(C)  N2H5
+(aq) + 2MnO2(s) + 3H+(aq) → N2(g) + 2Mn2+(aq) + 4H2O(l)

E°cell = 1.23 V – (-0.23 V) = 1.46 V
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Kekuatan agen pengoksidasi

(b) Urutkan agen pengoksidasi dan pereduksi untuk tiap persamaan , 
kemudian dibandingkan terhadap nilai E°sel.

Persamaan (A)  Agen pengoksidasi : NO3
- > N2

Agen pereduksi : N2H5
+ > NO

Persamaan(B)  Agen pengoksidasi : MnO2 > NO3
-

Agen pereduksi : N2H5
+ > NO

Persamaan(C)  Agen pengoksidasi : MnO2 > N2

Agen pereduksi : N2H5
+ > Mn2+

Bandingkan nilai E°sel relatif :

Agen pengoksidasi : MnO2 > NO3
- > N2

Agen pereduksi : N2H5
+ > NO > Mn2+
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Deret Aktivitas Logam

Logam dapat menggantikan H2 dari asam jika logam bersifat 
sebagai agen pereduksi yang lebih kuat daripada H2. 

2H+(aq) + 2e- → H2(g)                   E° = 0.00V
Fe(s)              → Fe2+ + 2e- E° = -0.44 V

Fe(s) + 2H+(aq) → Fe2+(aq) + H2(g) E°cell = 0.44 V 

Semakin ke bawah logam dalam tabel potensial sel paro, maka 
semakin positif nilai E°sel paro dan semakin kuat sebagai agen 
pereduksi.
Semakin positif nilai E°sel paro dari logam maka logam tersebut akan 
semakin aktif.

LABORATORIUM KIMIA FISIKA
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Logam tidak dapat menggantikan H2 dari asam jika bersifat 
sebagai agen pereduksi yang lebih lemah daripada H2. 

2H+(aq) + 2e- → H2(g)                       E° = 0.00V
2Ag(s)              → 2Ag+ + 2e- E° = 0.80 V

2Ag(s) + 2H+(aq) → 2Ag+(aq) + H2(g)  E°cell = -0.80 V 

Semakin tinggi logam dalam dalam tabel potensial sel paro, maka 
semakin kecil nilai E°sel paro dan semakin lemah sebagai agen 
pereduksi.
Semakin negatif nilai E°sel paro dari logam maka logam tersebut 
akan berkurang keaktifan logam tersebut.

Deret Aktivitas Logam

LABORATORIUM KIMIA FISIKA
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Logam dapat menggantikan H2 dari air jika logam memiliki reaksi 
paro yang lebih rendah dari pada H2O:

2H2O(l) + 2e- → H2(g) + 2OH-(aq)     E° = -0.42 V
2Na(s)           → 2Na+(aq) + 2e- E° = -2.17 V

2Na(s) + 2H2O(l) → 2Na+(aq) + H2(g) + 2OH-(aq)   E°cell = 2.29 V 
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Deret Aktivitas Logam

Kita juga dapat memprediksi satu logam akan menggantikan ion 
logam lain dalam larutan. Jika suatu logam berada lebih rendah 
dalam table potensial elektroda (memiliki E° yang lebih besar) 
maka akan mereduksi ion logam yang berada di atasnya. 

Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e- E° = -0.76V
Fe2+(aq) + 2e- → Fe(s)                      E° = -0.44V 

Zn (s) + Fe2+(aq) → Zn2+(aq) + Fe(s)   E°cell = 0.32 V 
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Reaksi kalsium dalam air.

Reaksi total
Ca(s) + 2H2O(l) → Ca2+(aq) + H2(g) + 2OH-(aq)

Reaksi paro oksidasi
Ca(s)  →  Ca2+(aq) + 2e-

Reaksi paro reduksi
2H2O(l) + 2e- →  H2(g) + 2OH-(aq)
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Sel volta pada gigi

Jika seseorang memiliki tambalan gigi palsu dengan amalgam dan kemudian 
menggigit lembaran aluminium akan menyebabkan rasa sakit.
Hal ini karena aluminum akan bertindak sebagai anoda aktif (E°aluminum = -1.66 
V), air liur (saliva) bertindak sebagai elektrolit, dan bahan amalgam bertindak 
sebagai katoda inaktif bagi oksigen sehingga O2 tereduksi menjadi H2O.
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