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ABSTRAKSI 

 

Elektroliser merupakan suatu alat yang memisahkan air menjadi hidrogen 

dan oksigen, dalam aturan tertentu menjadi 2HO, 2 untuk hidrogen dan 1 untuk 

oksigen. Kombinasi ini dalam bentuk gas yang dinamakan gas HHO, ada juga 

yang menamakannya gas rhodes atau brown gas 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah elektroliser. Di dalam 

elektroliser, air (H2O) dipecah menjadi gas HHO atau sering disebut sebagai 

brown gas. Elektroliser menghasilkan hidrogen dengan cara mengalirkan arus 

listrik pada media air yang mengandung larutan elektrolit. Medan magnet akan 

mengubah struktur atom hidrogen (H2) dan oksigen (O) pada air dari bentuk 

atomik menjadi monoatomik. Saat gelembung gas hidrogen dan oksigen 

monoatomik terlepas dari permukaan air, partikel gas tersebut akan berkaitan 

kembali diruang udara sebagai brown gas atau gas HHO. 

Dari hasil yang didapat  ternyata dengan penggunaan elektroliser mampu 

menghemat bahan bakar hingga 8,25 % pada sepeda motor Suzuki Smash. 

Keywords : Elektroliser, Penghemat Bahan Bakar Air. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 LATAR BELAKANG 

Kehidupan kita sehari-hari tak lepas dari kebutuhan bahan bakar. Seiring 

dengan kemajuan jaman, sedikit banyak berpengaruh terhadap labilnya harga 

minyak mentah dunia. Dengan kondisi seperti ini, para peneliti dunia mencari 

berbagai alternatif strategi baru guna memaksimalkan bahan bakar energi seperti 

bensin dan solar agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

Salah satu jalan keluar untuk mengatasinya adalah dengan eksperimen 

menggunakan air sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan khususnya 

sepeda motor. Elektroliser adalah salah satu alat paling praktis dan revolusioner, 

yang ditandai oleh kesederhanaan serta keefektifannya. Sesungguhnya teknologi 

ini bukan baranglah baru, tapi sudah sangat tua yang telah ditemukan pada abad 

ke 19 tepatnya tahun 1884. sistem ini ditemukan pada PD II, disaat pesawat udara 

angkatan laut amerika B52, ingin mengisi air didarat. Ketika pesawatnya 

mendekati permukaan air laut, tiba-tiba sang pilot merasakan adanya perubahan 

tenaga yang dahsyat, dan suhu dimana tenaga pesawat menjadi turun serta 

menghemat bahan bakar dan mengurangi gas buangnya. 1 

Elektroliser merupakan suatu alat yang memisahkan air menjadi hidrogen 

dan oksigen, dalam aturan tertentu menjadi 2HO, 2 untuk hidrogen dan 1 untuk 

                                                             
1 Poempida Hidayatullah dan F. Masturi, Rahasia BahanBakar Air, hal 13. 

1 
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oksigen. Kombinasi ini dalam bentuk gas yang dinamakan gas HHO, ada juga 

yang menamakannya gas rhodes atau brown gas, mengacu pada nama 2 orang 

penemunya yang terkenal William A. Rhodes dan Prof. Yull Brown. 

Untuk saat ini telah banyak peneliti lokal melakukan percobaan yang 

memanfaatkan air, diantaranya adalah Poempida Hidayatullah dan F. Masturi, 

yang menggunakan Elektroliser sebagai pengurai antara Hidrogen dan Oksigen, 

alat ini diterapkan pada mobil Toyota Avanza, mereka mengklaim mampu 

mengefisienkan bahan bakar hingga 40%. 

Terkait dengan pemanfaatan gas HHO tersebut, penulis ingin melakukan 

suatu analisa yang juga akan ikut serta dalam pengembangan bahan bakar  air, 

apakah benar mampu mengefisienkan sampai 40% atau bahkan lebih. 

 

1. 2  PERUMUSAN MASALAH 

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses perancangan alat elektroliser. 

2. Bagaimana performa dari alat elektroliser terhadap pnghematan bahan 

bakar. 

 

1. 3  BATASAN MASALAH 

Untuk memudahkan penelitian agar tidak menyimpang dari ruang lingkup 

yang diteliti, maka penulis memberikan batasan permasalahan pada aplikasi 

elektroliser pada sepeda motor  
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1. 4 TUJUAN PENULISAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini  yaitu : 

1. Melakukan perancangan alat elektroliser 

2. Meneliti penggunaan elektroliser dalam menghemat bahan 

bakar minyak, khususnya bensin. 
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BAB II 

METODE DAN TEKNIK PENULISAN 

2. 1  METODE PENULISAN 

Dalam penelitian ini, dipakai metode yang dimaksudkan untuk 

memudahkan penulis dalam penyusunan berdasarkan data-data yang ada, 

sehingga peneleitian ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Literatur. 

Perpustakaan merupakan sumber yang paling utama diperoleh 

dengan mempelajari bahan yang berkaitan dengan komponen 

yang akan digunakan,  

2. Perencanaan. 

Berdasarkan teori yang didapat dari berbagai macam sumber, 

kami merencanakan gagasan tersebut kedalam bentuk alat 

elektroliser. 

3. Percobaan. 

Melakukan percobaan atas rencana yang dibuat agar beroperasi 

sesuai dengan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. 

 

 

 

4 
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Gambar 2.1 Flowchart penelitian 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3. 2  BROWN GAS SEBAGAI BAHAN BAKAR 

Seiring dengan menipisnya cadangan minyak bumi, maka penelitian 

tentang energi alternatif terus berkembang. Hal ini ditandai dengan banyaknya 

penelitian dan penemuan tantang mesin otomotif khususnya yang berhubungan 

mengenai efisiensi bahan bakar yang berkaitan dengan kendaraan berbahan 

bakar air. Ada banyak ilmuwan dari berbagai negara yang telah meneliti dan 

mengembangkannya. 

Pada tahun 1875, Jules Gabriel Verne bukunya The Mysterious Island 

menulis: “Air terdiri dari unsur yang sederhana, dan dapat di uraikan dengan 

menggunakan energy listrik, yang berdaya sangat besar dimana kekuatannya 

dapat diatur, dan saya percaya suatu saat nanti, air ini dapat menjadi bahan bakar 

masa depan”. Pendapat Jules Verne tentang kemungkinan air menjadi bahan 

bakar akhirnya terbukti dengan temuannya, yaitu teknik elektrolisis. 

Pada tahun 1897, Luther Wattles, juga menggunakan air untuk 

menggunakan air sebagai bahan bakar mobilnya. Pada tahun 1956, buku Water 

as Feul diterbitkan oleh Michael A. Peavey.  Pada tahun 1967, William A Rhodes 

dari Amerika Serikat Michael A. Peavey. Pada tahun 1974, Yull Brown seorang 

warga Negara Australia yang berdomisili di kota Sidney, memberikan nama pada 

gas hasil elektrolisanya tersebut dengan nama Brown Gas. Ia telah mempatenkan 
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gas yang menghasilkan campuran hidrogen dan oksigen itu secara sempurna, dan 

mampu menggerakkan mesin dengan bahan bakar air. 

Stanley Meyer (1980-1998), berasal Ohio Amerika Serikat. Ia serhasil 

mendesain dan menjalankan mobilnya tanpa menggunakan bahan bakar minyak, 

melainkan dengan bahan bakar gas hidrogen yang berasal dari air. Meyer telah 

mematenkan  temuannya di Amerika Serikat dan mengklaim bahwa temuan yang 

dipopulerkan dengan nama Water Fuel Cell itu mampu memecah air (H2O) 

menjadi hidrogen (H2) dan oksigen (O2).   

 

3. 3  EFISIENSI BAHAN BAKAR 

Agar dapat bekerja, sebuah mesin otomotif memerlukan perbandingan 

campuran udara terhadap bahan bakar atau Air Fuel Ratio (AFR) yang terbatas 

yaitu 5:1 s/d 20:1. Kerja mesin otomotif memerlukan penyesuaian besar campuran 

secara spesifik. Misalnya saat mesin dingin campuran yang sesuai adalah lebih 

kaya dibandingkan setelah panas, karena adanya faktor pengembunan. Formasi 

campuran harus pada perbandingan yang paling sesuai untuk kondisi tersebut. 

Demikian pula saat kondisi-kondisi lainnya, seperti saat mulai, percepatan, 

pengendaraan, penanjakan, dan penurunan. Syarat agar bahan bakar dapat 

terbakar dengan baik tidak hanya memperhitungkan perbandingan campuran saja 

tetapi juga tingkat homogenitas campuran sangat berpengaruh. Perbandingan 

campuran pada mesin otomotif bervariasi dan dapat diatur sesuai kebutuhan. 

Daya yang besar memerlukan campuran yang sedikit kaya (λ sekitar 0,85 s/d 

0,95), tetapi untuk keperluan hemat bahan bakar campuran bisa sedikit miskin (λ 

sekitar 1 s/d 1,05). Apabila campuran terlalu kaya pemakaian bensin jadi boros 
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dan dayanya juga turun, sementara bila campuran terlalu miskin daya mesin 

berkurang dan pemakaian bahan bakar juga menjadi lebih boros. Sehingga nilai λ 

= 1 merupakan pilihan paling baik untuk emisi gas buang, daya yang dihasilkan, 

dan konsumsi bahan bakar. 2 

 

3.3.1  ELEKTROLISIS  

 Proses penguraian unsur-unsur pembentuk air perlu kita ketahui, proses ini 

disebut sebagai elektrolisis air, sehingga air dapat digunakan sebagai campuran 

bahan bakar. Dengan menggunakan arus listrik, dua molekul bereaksi dengan 

menangkap dua elektron pada katoda yang tereduksi menjadi H2 dan ion 

hidrokida(OH-). Pada kutub anoda, dua dua molekul lainnya akan teruarai menjadi 

gas aksigen (O2) dengan melepaskan 4 ion H+ serta mengalirkan elektron ke 

katoda. Akibat reaksi tersebut, ion H+ dan OH- akan mengalami netralisasi dan 

membentuk molekul air kembali. Reaksi elektrolisis air dapat dituliskan sebagai 

berikut. 

2H2O(I)              2H2(g)+O2(g) 3  

 Gas hidrogen dan oksigen yang dihasilkan oleh reaksi tersebut membentuk 

gelembung dan mengumpul di sekitar elektroda. Prinsip ini kemudian 

dimanfaatkan untuk menghasilkan hidrogen dan hidrogen peroksida (H2O2). 

Elektrolisis merupakan proses kimia yang mengubah energi listrik menjadi energi 

kimia. Komponen terpenting dalam proses elektrolisis ini adalah elektroda dan 

                                                             
2 Ratikno Susantya dan Josaphat Pramudijanto, Perancangan Sisitem Pengaturan 
Perbandingan Udara Bahan Bakar (Air Feul Ratio) pada Mesin Pengapian Busi (Spark 
Ignation Engine) Menggunakan Metode Fuzzy, pdf. 
3 Urip Sudirman, Hemat Bahan Bakar dengan Air, hal 7. 
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larutan elektrolit. Pada proses elektrolisis diperlukan dua buah katub, yaitu katoda 

sebagai katub negatif dan anoda sebagai katub posistif. 

 Alat yang digunakan untuk menguraikan air disebut dengan elektroliser. Di 

dalam elektroliser, air (H2O) dipecah menjadi gas HHO atau sering disebut sebagai 

brown gas. Elektroliser juga merupakan istilah lain untuk menyebut generator 

hidrogen. Elektroliser menghasilkan hidrogen dengan cara mengalirkan arus listrik 

pada media air yang mengandung larutan elektrolit. Medan magnet akan 

mengubah struktur atom hidrogen (H2) dan oksigen (O) pada air dari bentuk atomik 

menjadi monoatomik. Selain itu, ikatan neutron yang mengikat partikel H dan O 

akan terlepas, sehingga partikel H akan tertarik ke kutub positif dan partikel O akan 

tertarik ke kutub negative elektroliser. Inilah yang disebut sebagai disosiasi. 

Sejalan dengan proses tersebut, volume dan gelembung gas H dan O yang 

melekat pada “fin” elektroliser akan bertambah, terlepas mengembang, dan 

kemudian bergerak naik. Saat gelembung gas hidrogen dan oksigen monoatomik 

terlepas dari permukaan air, partikel gas tersebut akan berkaitan kembali diruang 

udara sebagai brown gas atau gas HHO. 

 Hidrogen adalah partikel yang sangat kecil, menghantam partikel lain,dan 

memotongnya menjadi partikel lebih kecil menjadi lebih kecil lagi. Sehingga apa 

yang terjadi adalah hidrogen ini memperkaya campuran bahan yang menjadikan 

kandungan oktannya (octan rating) meningkat dengan oksigen,dan mampu 

membakar lebih banyak dan lebih sempurna. 
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3.3.2  KOMPONEN ELEKTROLISIS  

 Komponen penting yang menunjang proses elektrolisis untuk menghasilkan 

gas HHO adalah tabung elektroliser, elektroda (katoda dan anoda), larutan 

elektrolit, dan water trap (vaporiser). 

✓ Tabung elektroliser 

 Tabung elektroliser merupakan tempat penampungan larutan elektrolit, 

sekaligus tempat berlangsungnya proses elektrolisis untuk menghasilakn gas 

HHO. Di dalam tabung ini terdapat dudukan elektroda yang akan diberi arus listrik 

dari accu (baterai). Tabung elektroliser terbuat dari bahan kaca atau plastik tahan 

panas. Sebab, proses elektrolisis yang menghasilkan gas HHO akan memproduksi 

sejumlah panas. Adanya isapan yang cukup kuat dari mesin juga menyebabkan 

terjadinya perubahan bentuk, sehingga tabung elektrolisis haruslah kokoh dan 

tahan banting. Tabung yang digunakan untuk proses elektrolisis dapat juga 

menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, seperti toples bekas 

makanan atau minuman. Diameter tabung yang digunakan adalah 6-15 cm, 

sedangkan tingginya 15-20 cm. 

 

 

 

  

 

Gambar 3.3 Tabung Elektroliser. 
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Elektroda 

 Gas HHO yang dihasilkan dalam proses elektrolisis terjadi akibat adanya 

arus listrik yang melewati elektroda dan akan menguraikan unsur-unsur air. 

Elektroda terdiri dari dua katub, yaitu katoda (-) dan anoda (+) yang dimasukan ke 

dalam laruatan elektrolit. Jika elektroda tersebut diberi arus listrik, akan muncul 

gelembung-gelembung kecil berwarna putih (gas HHO). Elektroda yang digunakan 

pada proses elektrolisa terbuat dari kawat stainless steel yang tahan terhadap 

karat. Selain berfungsi sebagai tempat katoda dan anoda, dudukan elektroda juga 

berfungsi sebagai isolator, sehingga kedua elektroda tersebut tidak saling 

singgung atau bersentuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Elektroda. 
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Elektolit 

 Elektrolit digunakan untuk menghasilkan gas HHO pada proses elektrolisis. 

Elektrolit terdiri atas air murni atau air destilasi dan katalisator. Katalisator akan 

larut di dalam air murni dan menyatu dan membentuk larutan elektrolit. Katalis 

yang digunakan pada proses elektrolisis menggunakan sodium bikarbonat atau 

kalium hidroksida (KOH) atau soda kue. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Sodium Bikarbonat. 

Water Trap (Vaporiser) 

 Berdasarkan sejarahnya, vaporiser telah diciptakan pada masa perang 

dunia II. Alat ini berfungsi meningkatkan performa, waktu tempuh (miles per gallon, 

MPG), daya tahan (engine power), dan menghemat bahan bakar pesawat tempur. 

Vaporiser atau water trap yang digunakan untuk menghemat bahan bakar dengan 

air bertujuan meningkatkan kinerja elektroliser. Alat ini berfungsi sebagai 

penangkap air agar tidak ikut masuk keruang bakar. Selain itu, alat ini juga 

berfungsi sebagai tangki penampung gas HHO sebelum masuk (terisap) keruang 

bakar dan menambah uap air ke dalam ruang bakar. Bahan bakar yang telah 
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tercampur dengan udara dibakar di dalam ruang bakar bersama-sama dengan gas 

HHO. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Water Trap (Vaporiser). 

3.3.3  CARA KERJA ELEKTROLISER  

 Gas hidrogen hidrogen oksida (HHO) yang telah dihasilkan akan terisap 

oleh mesin. Gas tersebut terbentuk akibat adanya arus listrik yang berasal dari 

accu (baterai). Jika kedua katub elektroda (katoda dan anoda) diberi arus listrik, 

elektroda tersebut akan saling berhubungan karena adanya larutan elektrolit 

sebagai penghantar listrik. Dengan adanya aliran listrik pada elektroda, 

menyebabkan timbulnya gelembung-gelembung kecil berwarna putih. Inilah 

proses produksi gas hidrogen hidrogen oksida (HHO) berlangsung. 

 Gas hidrogen dihasilkan oleh katub katoda (-), sedangkan oksigen 

dihasilkan oleh katub anoda (+). Gelembung-gelembung gas HHO akan bergerak 

                                                             
4 Urip Sudirman, Hemat Bahan Bakar dengan Air, hal  . 
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ke permukaan larutan elektrolit dan melayang keatas dan terisap oleh putaran 

mesin. Selanjutnya gas HHO bercampur dengan campura bahan bakar udara dari 

karburator. Setelah itu gas HHO akan mempunyai nilai oktan lebih tinggi, secara 

otomatis akan meningkatkan kalori bahan bakar. Semakin tinggi nilai oktan bahan 

bakar, daya ledak yang dihasilkan akan lebih dahsyat. Efek ledakan tersebut 

membuat tenaga mesin akan meningkat dan konsumsi bahan bakar menjadi lebih 

irit. 

Elektroliser akan bekerja menghasilkan HHO jika kunci kontak pada 

posisi “ON” dan mesin hidup, sebaliknya pada posisi “OFF” elektroliser tidak 

bekerja dan produksi gas HHO berhenti. Selama proses produksi gas HHO, 

larutan yang terdapat di dalam tabung elektroliser lama-kelamaan akan berubah 

warna menjadi coklat, itu sebabnya orang menyebutnya dengan brown gas. 
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BAB IV 

PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA 

 

4.1 DATA SPESIFIKASI MESIN 

Kendaraan yang digunakan dalam percobaan ini adalah Suzuki Smash 

FK 110 SD, dengan spesifikasi sebagai berikut : 

Mesin 

Jenis .........................................................................  4 langkah, SOHC 

Sistem pendingin .....................................................  Pendingin udara 

Jumlah silinder  ........................................................  1 

Diameter silinder ......................................................  53,5 mm 

Langkah piston .........................................................  48,8 mm 

Isi silinder .................................................................  109,9 cc 

Perbandingan kompresi ...........................................  9,5 : 1 

Karburator ................................................................  Mikuni VM 18 SH 

Saringan udara ........................................................  Elemen kertas 

Kerenggangan katup  (IN) ......................................  0,04 - 0,07 mm 

  (EX) ....................................  0,04 – 0,08 mm 
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Sistem pengapian ....................................................  Suzuki DC-CDI 

Busi ..........................................................................  NGK : C 6 HSA 

Baterai ......................................................................  12 V (5 Ah) 

 

3. 2  BAHAN DAN ALAT PEMBUATAN ELEKTROLISER 

Bahan dan alat adalah salah satu komponen terpenting dalam pembuatan 

lelektroliser ini, adapun daftar bahan dan alatnya adalah sebagai berikut. 

Tabel :4.1  Daftar Bahan 

No. Item Jumlah

1 Botol atau Toples 1

2 Mika 7x15x0.6 1

3 Kawat elektroda diameter 0.8 205 cm

4 Kawat elektroda diameter 0.7 120 cm

5 Mur ukuran 6 mm 2

6 Baut ukuran 10 mm 2

7 Ring plat ukuran 6 mm 2

8 Ring per ukuran 6 mm 2

9 Win nut  ukuran 6 mm 2

10 Bubler coupling 2

11 Elbow fitting 2

12 Check valve 1

13 Clear vinyl vacum  selang ukuran 6 mm 100 cm

14 Selang vacum  ukuran 8 mm 120 cm

15 Kabel ties 1 set

16 Sekering 10A dan rumah sekering 1

17 Kabel Merah 100 cm

18 Kabel Hitam 100 cm  
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Tabel 4.2 Daftar alat 

No. Nama Alat

1 Tang jepit (long-nose)  yang kecil

2 Tang biasa yang ukuran ujungnya 12 cm

3 Pemotong kabel

4 Kunci Pas atau kunci ring ukuran, 10 mm

5 Bor Listrik

6 Mata Bor: 8 mm dan 6 mm

7 Mistar

8 Ampelas

9 Terminal (penjepit kabel skoen)

10 Lem Silicon Glass atau Power Glue  

 

4.3 CARA PEMBUATAN ELEKTROLISER 

Adapun tahapan-tahapan dalam perakitan ini ialah; 

1. Selalu menggunakan alat keselamatan 

2. Kumpulkan berbagai komponen yang ada pada tabel 4.1 dan 4.2 

3. Mulailah pengerjan tutup botol terlebih dahulu, dalam hal ini diameter 

botol yang kami gunakan 7 cm. 

 

 

 

 

A 

B 

F 

C 

E 

D 
Gambar 4.1 Tutup Botol Elektroliser 
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a. Dari lubang A, menggunakan mata bor berdiameter 3 mm, yang 

nantinya akan digunakan untuk memasang elbow (tempat 

keluarnya gas HHO yang dihasilkan elektroliser. 

b. Lubang bawahnya (lubang B) dengan diameter 4 mm, yang 

nantinya digunakan untuk memasang check valve (katup 

pengaman). 

c. Dua lubang lainnya yang letaknya segaris (lubang C dan D), 

berdiameter masing-masing 6 mm, yang nantinya digunakan 

untuk memasang kawat katoda dan anoda. 

d. Dan dua lubang E dan F, keduanya berdiameter 2 mm, di 

gunakan untuk memasang baut penguat tower. 

e. Bersihkan lubang-lubang yang dibuat tadi dengan amplas, 

terpenting disekitar lubang, agar perekat dapat berfungsi dengan 

kuat. 

f. Pasang elbow di lubang A, check valve lubang B dan lubang 

C,D,E dan F tunggu sampai tower siap di pasang. 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Elbow. 

Sumber : Poempida Hidayatullah dan F. Masturi, Rahasia Bahan Bakar 

Air, hal 59. 
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4. Membuat tower dari bahan mika yang nanti akan digunakan untuk 

membelitkan dua kawat penting (katoda dan anoda) dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Pilih ketebalan mika sekitar 6 atau 7 mm. Gunakan gergaji untuk 

memotong menjadi dua bagian yang masing-masing panjangnya 

sekitar 15 cm dan lebar sekitar 5 cm. 

b. Buatlah lubang pada ujung mika berdiameter 8 mm. Buat celah 

tepat pada tengah mika sekitar 1 cm, agar pada saat digunakan 

lebih kokoh. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Bagian Tower. 

Sumber : Poempida Hidayatullah dan F. Masturi, Rahasia Bahan Bakar 

Air, hal 65. 

 

1 cm 

15 cm 

5 cm 
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c. Buat kerutan pada sisi mika masing-masing 10 kerutan. 

Tujuannya sebagai tempat kawat elektroda agar tidak mudah 

tergeser. Buat kerutan agak miring agar pas dalam kawat lilitan. 

d. Pasang dua pelat mika tersebut yang sudah dipersiapkan 

sehingga membentuk tower. 

e. Tempelkan tower pada tutup botol. Diperkuat dengan baut pada 

lubang E dan F. 

f. Pasang elektroda (katoda dan anoda) dengan melilitkannya ke 

tower, ujung yang satu pada baut di lubang C dan D, dan ujung 

yang lain di lubang mika yang telah dibuat tadi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.4 Tower Siap Digunakan. 
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4.4 APLIKASI ELEKTROLISER PADA KENDARAAN 

Setelah semua persiapan elektroliser sudah selesai, maka saatnya untuk 

memasang alat tersebut pada kendaraan, kendaraan yang kami gunakan adalah 

roda dua Suzuki Smash FK 110 SD. Berikut langkah-langkah pemasangan 

elektroliser pada kendaraan roda dua. 

1. Pilih posisi terbaik pada kendaraan untuk meletakkan elektroliser. Bagasi 

adalah salah satunya, selain tempatnya yang cukup pas untuk peletakan 

elektroliser, juga elektroliser terlindungi dari hujan karena tertutup jok 

kendaraan. 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.5 Tempat Peletakan Elektroliser. 

2. Langkah selanjutnya adalah memasang rangkaian listriknya. Pada diode 

ada empat kaki (disini kami hanya menggunakan tiga kakinya saja). Ambil 

arus netral diode pada kabel warna kuning dari spull kendaraan,  kabel 

warna merah untuk kaki diode yang lain disalurkan ke kabel plus (+) 
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elektroliser. Selanjutnya kabel warna biru untuk kaki diode yang lain 

disalurkan ke minus (-) elektroliser dan sebagai ground ke body 

kendaraan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Diode pada Elektroliser. 

3. Tarik selang dari elektroliser ke intake manifold melalui bagasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Selang dari Bagasi ke Intake Manifold. 

Plus (+) Elektroda pada elektroliser 

Minus (-) Elektroda pada elektroliser 

Minus (-) dari diode kebody, sebagai 

ground 

Arus dari spull 
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4. Isi elektroliser dengan air destilasi (aquades), masukkan elektrolit soda 

kue (sodium bikarbonat), mulailah dari sedikit, bila gelembung yang 

dihasilkan elektroliser terlihat sedikit maka tambahkan elektrolit sesuai 

keperluan. 

5. Untuk mencoba kerja alat ini motor dijalankan. Kemudian setelan angin 

dan gas pada karburator perlu distel ulang lagi. Penyetelan karburator ini 

berpengaruh pada pengiritan bahan bakar yang diperoleh. 

 

4.5 PERCOBAAN ELEKTROLISER 

Dalam percobaan ini kami menggunakan media kesehatan yaitu botol 

infuse, botol tersebut berukuran 500 ml, setiap 100 ml kami berikan 4 garis dan itu 

menjadi skala setiap garisnya adalah 25 ml, untuk memastikan bahan bakar 

menjadi lebih irit atau tidak. Medan yang kami tempuh jalan lurus dan keadaan 

jalan rata dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam. Berikut data yang kami peroleh 

dari percobaan tersebut. 

Percobaan I 

✓ Tanpa elektroliser, bensin yang kami isikan pada botol infuse 

sekitar 0.3 liter, kami menempuh jarak 5 km dengan kecepatan 

rata-rata 50 km/jam odometer menunjukkan angka 74404.9 – 

74409.9 km, pada botol infuse terlihat penurunan bensin sampai 

garis ke 4 tepat, artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.1 liter 

untuk 5 km. dan ini kami jadikan patokan bahwa konsumsi bahan 

bakar kendaraan tanpa elektroliser adalah 1:50. 
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✓ Sedangkan menggunakan elektroliser, dengan menggunakan 

cara yang sama pada sebelum menggunakan elektroliser, 

odometer menunjukkan angka 74410.4 km – 74415.4 km, pada 

botol infuse terlihat penurunan bensin sampai garis ke 4 tetapi 

dibawahnya, artinya konsumsi bahan bakar mencapai lebih 100 

ml untuk 5 km atau sekitar 0.11 liter. 

 

Percobaan II 

✓ Percobaan kedua kami langsung menggunakan elektroliser, 

dengan menggunakan cara yang sama pada sebelum 

menggunakan elektroliser, odometer menunjukkan angka 

75202.3 – 75207.3 km, pada botol infuse terlihat penurunan 

bensin sampai garis ke 4 juga tepat pada garis, artinya konsumsi 

bahan bakar mencapai 0.1 liter untuk 5 km. 

 

Percobaan III 

✓ Menggunakan elektroliser, dengan menggunakan cara yang 

sama pada sebelum menggunakan elektroliser, odometer 

menunjukkan angka 77651.7 – 77656.7 km, pada botol infuse 

terlihat penurunan bensin sampai garis ke 4 tetapi dibawahnya, 

artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.11 liter untuk 5 km. 
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Percobaan IV 

✓ Pada percobaan keempat kami langsung menggunakan 

elektroliser, dengan menggunakan cara yang sama pada 

sebelum menggunakan elektroliser, odometer menunjukkan 

angka 77657.5 – 77662.5 km, pada botol infuse terlihat 

penurunan bensin sampai garis ke 4 juga tepat pada garis, 

artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.1 liter untuk 5 km. 

 

Percobaan V 

✓ Percobaan kelima ini kami ulangi tanpa menggunakan 

elektroliser, bensin yang kami isikan pada botol infuse sekitar 

300 ml, kami menempuh jarak 5 km dengan kecepatan rata-rata 

50 km/jam odometer menunjukkan angka 77663.2 – 77668.2 km, 

pada botol infuse terlihat penurunan bensin sampai garis ke 4 

tepat, artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.1 liter untuk 5 

km. Artinya konsumsi bahan bakar tanpa menggunakan 

elektroliser tetap yaitu 1:5. 

 

✓ Sedangkan menggunakan elektroliser, dengan menggunakan 

cara yang sama pada sebelum menggunakan elektroliser, 

odometer menunjukkan angka 77668.4 – 77673.4 km, pada 

botol infuse terlihat penurunan bensin sampai garis ke 3 tepat 

pada garis, artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.075 liter 

untuk 5 km. 
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Percobaan VI 

✓ Menggunakan elektroliser, dengan menggunakan cara yang 

sama pada sebelum menggunakan elektroliser, odometer 

menunjukkan angka 77877.1 – 77882.1 km, pada botol infuse 

terlihat penurunan bensin sampai garis ke 3 tepat pada garis, 

artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.075 liter untuk 5 km. 

 

Percobaan VII 

✓ Menggunakan elektroliser, dengan menggunakan cara yang 

sama pada sebelum menggunakan elektroliser, odometer 

menunjukkan angka 77882.4 – 77887.4 km, pada botol infuse 

terlihat penurunan bensin sampai garis ke 3 tepat pada garis, 

artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.075 liter untuk 5 km. 

 

Percobaan VIII 

✓ Menggunakan elektroliser, dengan menggunakan cara yang 

sama pada sebelum menggunakan elektroliser, odometer 

menunjukkan angka 77887.6 – 77892.6 km, pada botol infuse 

terlihat penurunan bensin sampai garis ke 3 tepat pada garis, 

artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.075 liter untuk 5 km. 
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Percobaan IX 

✓ Menggunakan elektroliser, dengan menggunakan cara yang 

sama pada sebelum menggunakan elektroliser, odometer 

menunjukkan angka 77892.9 – 77897.9 km, pada botol infuse 

terlihat penurunan bensin sampai garis ke 3 tepat pada garis, 

artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.075 liter untuk 5 km. 

 

Percobaan X 

✓ Menggunakan elektroliser, dengan menggunakan cara yang 

sama pada sebelum menggunakan elektroliser, odometer 

menunjukkan angka 77988.6 – 77998.6 km, pada botol infuse 

terlihat penurunan bensin sampai garis ke 5 tepat pada garis, 

artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.150 liter untuk 10 km. 

 

Percobaan XI 

✓ Percobaan kesebelas ini kami ulangi tanpa menggunakan 

elektroliser, bensin yang kami isikan pada botol infuse sekitar 

300 ml, kami menempuh jarak 10 km dengan kecepatan rata-

rata 50 km/jam odometer menunjukkan angka 78010.0 – 

78020.0 km, pada botol infuse terlihat penurunan bensin sampai 

garis ke 7 tepat, artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.175 

liter untuk 10 km. 
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✓ Menggunakan elektroliser, dengan menggunakan cara yang 

sama pada sebelum menggunakan elektroliser, odometer 

menunjukkan angka 77999.1 – 78009.1 km, pada botol infuse 

terlihat penurunan bensin sampai garis ke 6 tepat pada garis, 

artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.150 liter untuk 10 km. 

 

Percobaan XII 

✓ Percobaan keduabelas ini kami ulangi tanpa menggunakan 

elektroliser, bensin yang kami isikan pada botol infuse sekitar 

300 ml, kami menempuh jarak 10 km dengan kecepatan rata-

rata 50 km/jam odometer menunjukkan angka 78020.5 – 

78030.5 km, pada botol infuse terlihat penurunan bensin sampai 

garis ke 6 tepat, artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.150 

liter untuk 10 km. 

 

✓ Menggunakan elektroliser, dengan menggunakan cara yang 

sama pada sebelum menggunakan elektroliser, odometer 

menunjukkan angka 78031.2 – 78041.2 km, pada botol infuse 

terlihat penurunan bensin sampai garis ke 6 tepat pada garis, 

artinya konsumsi bahan bakar mencapai 0.150 liter untuk 10 km. 

 

 

4.6 DATA YANG DIPEROLEH PADA PERCOBAAN 
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Tahap III 

Jarak 

tempuh

Konsumsi 

Bahan 

Bakar 

Jarak 

tempuh

Konsumsi 

Bahan 

Bakar 

1

2

3 0.150 Ltr 0%

Keterangan                  

( persentase 

penghematan 

bahan bakar per 

1 Liter)

Percobaan

Kecepatan 50 km/jam

Tanpa elektroliser
Menggunakan 

elektroliser

10 km 0.150 Ltr

0.175 Ltr

10 km

16.50%

 

Tabel 4.5 Percobaan Tahap III 

Pada tahap tiga ini, terjadi kembali hasil yang tidak konsisten serta tidak 

segaris dengan percobaan pada tahap II, hasil yang diperoleh hanya mampu 

mengifisienkan bahan bakar sekitar 16.50 % dan kemudian kembali hasil yang 

sama yaitu 0%.  

 

Tahap IV 

Karena adanya perbedaan pada setiap tahapnya, maka kami diminta oleh 

penguji untuk merevisi hasil dengan mengadakan percobaan kembali dan hasil 

dari revisi  tersebut kami muat dalam tahap IV ini, berikut hasilnya. 
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Percobaan tanpa menggunakan elektroliser. 

Tabel 4.6 Percobaan Tahap IV (tanpa menggunakan elektroliser) 

No. Jarak waktu Kecepatan
Konsumsi 

Bahan Bakar
Keterangan

1 5 KM 6:20 Menit 60 km/jam 0,11 Liter Jarak rata-rata 5 KM

2 5 KM 7:14 Menit 50 km/jam 0,1 Liter

3 5 KM 6:50 Menit 55 km/jam 0,11 Liter

4 5 KM 6:00 Menit 60 km/jam 0,11 Liter

5 5 KM 7:10 Menit 55 km/jam 0,1 Liter

6 5 KM 7:12 Menit 55 km/jam 0,1 Liter

7 5 KM 7:00 Menit 55 km/jam 0,1 Liter

8 5 KM 6:20 Menit 60 km/jam 0,11 Liter

9 5 KM 6:20 Menit 60 km/jam 0,11 Liter

10 5 KM 7:14 Menit 50 km/jam 0,1 Liter

11 5 KM 6:20 Menit 60 km/jam 0,11 Liter

12 5 KM 6:15 Menit 60 km/jam 0,11 Liter

13 5 KM 7:12 Menit 50 km/jam 0,1 Liter

14 5 KM 6:00 Menit 60 km/jam 0,11 Liter

15 5 KM 7:05Menit 55 km/jam 0,1 Liter

16 5 KM 7:08 Menit 55 km/jam 0,1 Liter

17 5 KM 7:13 Menit 55 km/jam 0,1 Liter

18 5 KM 7:10 Menit 55 km/jam 0,1 Liter

19 5 KM 7:00 Menit 55 km/jam 0,1 Liter

20 5 KM 7:14 Menit 50 km/jam 0,1 Liter

Waktu rata-rata 6:49 

Menit

Kecepatan rata-rata 

55,75 km/jam

Konsumsi bahan bakar 

rata-rata 0,104 Liter
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Tabel 4.7 Percobaan Tahap IV (menggunakan elektroliser) 

No. Jarak waktu Kecepatan
Konsumsi 

Bahan Bakar
Keterangan

1 5 KM 6:20 Menit 60 km/jam 0,080 Liter Jarak rata-rata 5 KM

2 5 KM 7:14 Menit 50 km/jam 0,075 Liter

3 5 KM 6:50 Menit 55 km/jam 0,080 Liter

4 5 KM 6:00 Menit 60 km/jam 0,085 Liter

5 5 KM 7:10 Menit 55 km/jam 0,075 Liter

6 5 KM 7:12 Menit 55 km/jam 0,075 Liter

7 5 KM 7:00 Menit 55 km/jam 0,075 Liter

8 5 KM 6:20 Menit 60 km/jam 0,080 Liter

9 5 KM 6:20 Menit 60 km/jam 0,080 Liter

10 5 KM 7:14 Menit 50 km/jam 0,075 Liter

11 5 KM 6:20 Menit 60 km/jam 0,080 Liter

12 5 KM 6:15 Menit 60 km/jam 0,080 Liter

13 5 KM 7:12 Menit 50 km/jam 0,075 Liter

14 5 KM 6:00 Menit 60 km/jam 0,085 Liter

15 5 KM 7:05Menit 55 km/jam 0,075 Liter

16 5 KM 7:08 Menit 55 km/jam 0,075 Liter

17 5 KM 7:13 Menit 55 km/jam 0,075 Liter

18 5 KM 7:10 Menit 55 km/jam 0,075 Liter

19 5 KM 7:00 Menit 55 km/jam 0,075 Liter

20 5 KM 7:14 Menit 50 km/jam 0,075 Liter

Waktu rata-rata 6:49 

Menit

Kecepatan rata-rata 

55,75 km/jam

Konsumsi bahan bakar 

rata-rata 0,0775 Liter

 

Dari data tersebut dapat dihitung perbandingan konsumsi bahan bakar dengan 

dan tanpa alat elektroliser. Tanpa menggunakan elektroliser konsumsi bahan 

bakar (liter : km) adalah 1 : 48. Dan dengan  menggunakan elektroliser 1 : 64.5. 

Sehingga tingkat efiensinya adalah : 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑖𝑟𝑖𝑡𝑎𝑛 =  
16,5

48
 x 100 = 34 % 

Nilai Ekonomis 

Untuk sekali pengoperasian elektroliser kita memerlukan dana sekitar Rp. 4.500.- 

Rp. 2.500,- untuk Aquades, Rp. 2.000,- untuk Sodium bikarbonat. Dalam 1 minggu 
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kendaraan yang kami gunakan untuk bahan percobaan mencapai jarak tempuh 

sekitar 863.1 km. 

𝑇𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟 =  
863,1

48
 = 17,98 = 18 Liter 

𝑀𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟 =  
863,1

64,5
 = 13,38 = 14,4 Liter 

𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ =  𝑇𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟 − 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟 

𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ =  18 − 14,4 

𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ =  4,6 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟 = 𝑅𝑝. 20.700, − 

Jadi keuntungan ekonomis mencapai Rp. 16.200,- per minggu setelah 

dikurangi biaya operasional elektroliser. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Setelah melakukan percobaan berkali-kali, kami menyimpulkan bahwa 

penggunaan elektroliser dapat membuat bahan bakar menjadi lebih hemat. 

Dengan tambahan sodium bikarbonat  2 sendok teh terjadi pengiritan sekitar 33 

%.   

 

5.2 SARAN 

 Perlu dilakukan percobaan lanjutan dengan memvariasikan antara 

konsentrasi sodium bikarbonat yang terlarut dalam air. 
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