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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  

Sektor energi masih memiliki peranan penting dan menjadi faktor strategis 

bagi perekonomian nasional. Tidak hanya sebagai penopang utama penerimaan 

negara dalam APBN, tetapi juga memasok kebutuhan energi, bahan baku industri, 

menciptakan lapangan kerja, menarik investasi serta mendorong pertumbuhan di 

daerah. Pada tahun 2014 penerimaan negara di sektor energi dan sumber daya 

mineral mencapai Rp 464,25 triliun. Penerimaan tertinggi berasal dari minyak dan 

gas bumi sebesar Rp 320,25 triliun, dikuti batu bara sebesar Rp. 142, dan sisanya 

dari sektor lain (KESDM 2015). Pertumbuhan konsumsi energi Indonesia pada 

tahun 2014 meningkat 3,1%. Jumlah total energi yang dikonsumsi itu, Indonesia 

masih tergantung pada energi fosil yang terdiri dari minyak 42,3%,  batubara  

sebesar  34,8%,  gas  sebesar  19,8%,  hidro  sebesar  1,9%,  sementara energi 

terbarukan yang memiliki potensi besar hanya sebesar 1,3% (BPS 2015). 

Ketergantungan terhadap energi fosil yang relatif masih cukup tinggi dapat 

menimbulkan permasalahan diantaranya adalah menipisnya cadangan energi fosil, 

kenaikan harga akibat laju  permintaan  lebih  besar dari  produksinya,  dan emisi  

gas  rumah  kaca  akibat pembakaran energi fosil. 

Semakin menipisnya cadangan bahan bakar minyak bumi dan batubara, 

akan memberikan dampak nagatif pada sektor energi, transportasi, dan industri. 

Menurunnya produksi minyak bumi setiap tahunnya menunjukkan bahwa jumlah 

cadangan minyak bumi mulai menyusut. Berkurangnya lifting/produksi minyak 

bumi tidak serta merta menurunkan produksi kendaraan transportasi khususnya 

kendaraan berbahan bakar energi fosil. Justru setiap tahun produksi dan penjualan 

kendaraan cenderung semakin meningkat.  

Berdasarkan data dari Gaikindo, penjualan kendaraan bermesin 

konvensional di Indonesia terus menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2006 

sampai dengan 2013 kenaikan penjualan kendaraan rata-rata 23,4 persen. 
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Sejalanan dengan kenaikan penjualan kendaraan bermesin konvensional, maka 

naik pula konsumsi energi fosil. 

Dilansir dari data Outlook Energi Indonesia 2016 BPPT, trend konsumsi 

energi di Indonesia terus naik. Porsi konsumsi energi sektor transportasi 

menempati ranking kedua sebesar 35 persen. Konsumsi energi fosil semakin 

tinggi maka akan berdampak pula pada naiknya emisi gas beracun hasil dari 

pembakaran bahan bakar fosil.  

Pencemaran CO2 di Indonesia diperkirakan 34 juta ton pertahun atau 0,75 

ton per orang per tahun. Secara global pencamaran CO2 di negara-negara 

berkembang mencapai 3,4 – 3,8 persen per tahun dan tingkat pencemaran di 

Indonesia terletak diantaranya (Yusgiantoro P., 2000). 

Dalam rangka mengurangi emisi, telah banyak dibuat kesepakatan antar 

negara. Pada Desember 1997, di Kyoto, Jepang telah ditanda tangani perjanjian 

Kyoto oleh 160 negara yang berisi rencana pengurangan kandungan gas beracun, 

diantaranya karbondioksida, yaitu salah satu penyebab pemanasan global (Suhada 

H., 2001). 

Salah satu solusi dalam rangka usaha untuk mengurangi dan menanggulangi 

pencemaran lingkungan dan pemanasan global adalah dengan memanfaatkan 

sumber energi gas hidrogen. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi 

tentang bahan bakar berupa hidrogen yang diatur di dalam Undang-undang nomor 

30 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014, disebutkan bahwa 

sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi 

baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak 

terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara, batu bara 

tercairkan, dan batu bara tergaskan. 

Implementasi dari UU No.3 tahun 2007 dan PP No.79 tahun 2014 adalah 

dibentuknya Indonesia Association Fuel Cell and Hydrogen Energy (INAFHE) 

oleh BPPT sebagai wadah bagi seluruh elemen yang bergerak di bidang 

pengembangan fuel cell di Indonesia (ebtke.esdm.go.id, 2014). Salah satu tujuan 

dibentuknya INAFHE adalah memajukan dan mengembangkan iptek pada 
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teknologi fuel cell dan hidrogen untuk kepentingan masyarakat. Anggota INAFHE 

terdiri dari BPPT, LIPI, BATAN, Kementerian ESDM, ITB, dan UGM. 

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan penggunaan 

kendaraan berstandar EURO4 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 dan Permen LHK 

nomor 20 tahun 2017 tentang penerapan bahan bakar standar EURO4. Permen 

tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan emisi 

kendaraan yang semakin hari semakin berbahaya bagi kualitas udara, kesehatan 

dan lingkungan. Standar EURO4 manyatakan bahwa kandungan sulfur pada gas 

buang maksimal 50 part per milion (ppm), sedangkan saat ini emisi kendaraan di 

Indonesia kebanyakan masih di atas 300 ppm. 

Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Canada, Eropa, dan Jepang 

telah terlebih dahulu menyusun standar mengenai gas buang kendaraan, yang 

mengharuskan agar kadar racun dari gas buang diturunkan secara bertahap sampai 

dengan tahun 2020. Negara Jerman telah menyusun suatu standar EURO3 dan 

EURO4 yang menentukan penurunan kadar nitrogen oksida (NOx), non methan 

hidrokarbon, benzene dan partikel lain. Sebagai salah satu langkah alternatif 

dalam rangka penggunaan energi baru terbarukan dan pengurangan emisi gas 

buang adalah dengan memanfaatkan teknologi fuel cell. 

Fuel cell adalah peralatan elektrokimia dimana oksigen dan sumber energi 

kimia dari bahan bakar (hydrogen) langsung diubah menjadi energi listrik 

(Leonardo, 2013). Fuel cell merupakan salah satu peralatan pembangkit energi 

listrik yang memanfaatkan energi baru berupa hidrogen dengan produk buangan 

berupa panas dan H2O yang ramah lingkungan (Leonardo, 2013). 

Salah satu jenis fuel cell yang telah dimanfaatkan dan terus dikembangkan 

sebagai pembangkit energi listrik adalah jenis Solid Oxide Fuel Cell (SOFC). 

SOFC mulai diperkenalkan pertama kali pada 1899 oleh Nernst’s yaitu dengan 

mendemonstrasikan konduktifitas ion yttria-stabilized zirconia (YSZ) (Matthew 

M., 2008). Pada tahun 1995 pengembangan teknologi SOFC terus berlanjut 

dengan munculnya Rolls Royce Fuel Cell System (RRFCS) yang fokus pada 

pembangkit listrik hibrid. Pada 2006 Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 
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memperkenalkan  kombinasi pembangkit listrik dengan SOFC (Matthew M., 

2008). Secara global penggunaan teknologi fuel cell dari beberapa jenis 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Gambar 1.1). Penggunaan SOFC 

terus meningkat mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Gambar 1.2 adalah 

data persentase kontribusi beberapa jenis fuel cell di seluruh dunia mulai tahun 

2009 sampai dengan tahun 2013 (fuelcelltoday.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Perkembangan beberapa jenis fuel cell (2009 – 2013) 

Sumber: Fuelcelltoday.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Kontribusi penggunaan beberapa jenis fuel cell (2009 – 2013) 

Sumber: Fuelcelltoday.com 
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Teknologi SOFC merupakan pengembangan lebih lanjut dari teknologi 

Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC), dimana kelemahan dari MCFC 

diminimalkan. Elektrolit MCFC berupa material cairan sehingga sangat rentan 

terhadap temperatur tinggi. Elektrolit pada SOFC terbuat dari material solid 

keramik sehingga lebih tahan terhadap temperatur tinggi (Matthew M., 2008). 

Gambar 1.3 menunjukkan ilustrasi dari skema dasar SOFC. Komponen 

utama SOFC terdiri dari tiga elektroda, yaitu anoda, katoda, dan elektrolit. Anoda 

merupakan komponen SOFC yang berfungsi untuk memecah ion hidrogen. 

Katoda adalah komponen yang berfungsi sebagai pemecah ion oksigen, 

sedangkan elektrolit berfungsi sebagai media penghantar ion. Bahan bakar dan 

oksigen masuk ke dalam sistem SOFC melalui gas channel (Matthew M., 2008), 

(Jeffrey W., et al, 2009). Elektroda di dalam sistem SOFC terdiri dari tiga jenis, 

yaitu electrolyte supported, cathode supported, anode supported (Matthew M., 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Skema Dasar SOFC (ilustrasi) 

 

SOFC tidak memerlukan katalis logam mulia di dalam komponennya 

(Leonardo, 2013), sehingga pada kondisi operasinya membutuhkan temperatur 

yang cukup tinggi yaitu antara 600⁰C sampai dengan 1000⁰C (Huang Kevin and 

B. Goodenough John, 2009). Temperatur tinggi ini juga dibutuhkan untuk 

membantu dalam proses pemecahan ion hidrogen dan ion oksigen (Jeffrey W., et 

al, 2009). 

Energi listrik dihasilkan oleh SOFC dari proses elektrokimia yang terjadi di 

dalam sebuah area yang disebut sebagai three phase boundary (TPB). Salah satu 
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desain anode SOFC harus memiliki ukuran/jumlah TPB yang besar untuk 

mempermudah transport massa gas hidrogen (Keegan C., et al, 2004). Fungsi 

utama dari anoda pada SOFC adalah sebagai tempat media proses oksidasi bahan 

bakar gas hidrogen dan menghantarkan elektron bebas sebagai hasil dari proses 

elektrokimia di dalam TPB menuju ke current collectors (CC) (Mayken, et al, 

2016). 

Jumlah TPB sangat dipengaruhi oleh nilai porositas material anoda SOFC, 

semakin tinggi porositas maka semakin besar jumlah TPB (Stimming, C.S.a.U., 

2007). Namun, nilai porositas juga dapat mempengaruhi konduktivitas dan 

kekuatan (Lichtner A.Z., et al, 2014). Nilai porositas material anoda SOFC yang 

direkomendasikan yaitu berkisar antara 20 persen sampai dengan 40 persen 

(Keegan C., et al, 2004). 

Proses elektrokimia pada SOFC tidak hanya dipengaruhi oleh TPB 

(porositas), tetapi juga oleh kondisi temperatur dan konsentrasi spesies gas. 

Permasalahan dan tantangan utama yang sering terjadi pada pengembangan 

peralatan SOFC adalah pada manajemen thermal yang diakibatkan oleh distribusi 

temperatur pada komponen elektroda (anoda, elektrolit, dan katoda). Distribusi 

temperatur yang tidak seragam dapat menyebabkan tegangan thermal pada 

komponen SOFC (Guilan et al, 2007). Dalam penelitian ini akan dilakukan 

analisis pengaruh porositas pada anoda SOFC tipe radial planar terhadap 

distribusi temperatur. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode komputasi dan ekperimen. 

Metode komputasi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Solidworks 2013 

dan Gambit 2.4.6 sebagai pre-prosesor, Fluent 6.3 sebagai prosesor serta 

divalidasi dengan metode percobaan (eksperimen). 

 

I.2. Perumusan Masalah 

Penelitian ini akan dilakukan analisis pengaruh porositas komponen anoda 

SOFC tipe radial planar terhadap distribusi temperatur dengan pendekatan 

metode komputasi dan divalidasi pada proses percobaan (eksperimen). Pentingnya 

penelitian ini adalah dengan mengetahui distribusi temperatur, maka dapat 
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dianalisis manajemen thermal berupa gradien temperatur pada anoda dengan 

porositas tertentu. Distribusi temperatur yang kurang seragam (non-homogenous) 

menyebabkan gradien temperatur yang besar, sehingga dapat berakibat terjadinya 

penurunan performa pada komponen elektroda (anoda) SOFC (Weisheng et al, 

2009). 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil prediksi pengaruh porositas terhadap distribusi 

temperatur dari hasil pendekatan metode komputasi pada anoda SOFC 

tipe radial planar ? 

2. Bagaimana hasil prediksi distribusi temperatur pada anoda SOFC 

dengan variasi laju aliran gas ? 

3. Bagaimana perbandingan hasil prediksi distribusi temperatur 

berdasarkan metode komputasi dengan hasil percobaan (eksperimen) ? 

I.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan metodologi komputasi 

dan percobaan (eksperimen) dengan tujuan yang hendak dicapai adalah: 

1. Menganalisis prediksi pengaruh porositas terhadap keseragaman 

distribusi temperatur pada anoda SOFC tipe radial planar dari hasil 

komputasi; 

2. Menganalisis prediksi distribusi temperatur pada anoda SOFC tipe 

radial planar dengan variasi laju aliran gas; 

3. Membandingkan temperatur pada anoda SOFC tipe radial planar dari 

hasil simulasi komputasi dengan hasil percobaan (eksperimen). 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian pada tesis ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

tentang teknologi Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) sebagai salah satu peralatan yang 

mampu mengkonversi sumber energi kimia menjadi energi listrik secara langsung 

tanpa melalui proses pembakaran. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
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gambaran tentang manajemen thermal berupa distribusi temperatur sebagai 

dampak dari porositas anoda pada SOFC tipe radial planar. 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi 

sebagai pendukung dalam proses pengembangan teknologi SOFC. Metode 

pemodelan komputasi yang disampaikan di dalam penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu cara meminimalkan proses percobaan (eksperimen) dalam 

pengembangan teknologi SOFC. 

 

I.5. Originalitas Penelitian 

Penelitian tentang teknologi Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) telah banyak 

dilakukan di berbagai negara dengan menggunakan pendekatan metode komputasi 

dinamika fluida (CFD) dengan bantuan perangkat lunak Fluent. Ringkasan 

penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian SOFC dengan metode CFD dapat 

dilihat dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti / tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Steven B. Beale, 

at all (2015) 

Open Source 

Computational Model of a 

Solid Oxide Fuel Cell 

Pengembangan software open 

source dinamika fluida telah 

dilakukan untuk membantu 

peningkatan desain, performa 

dan umur dari single cell 

SOFC. 

2 R.T. Nishida, at 

all (2016) 

Comprehensive 

Computational Fluid 

Dynamics Model of Solid 

Oxide Fuel Cell Stacks 

Pengembangan dan penerapan 

model baru dari penggunaan 

komputasi dinamika fluida 

untuk penyelidikan besar 

desain SOFC model 

tumpukan. Model ini 

digunakan untuk 

memperagakan distribusi 

aliran pada beberapa cell pada 

100 tumpukan cell sebagai 

akibat dari distribusi 

temperatur dan performa 

proses elektrokimia. 

3 A. Al-Masri, at 

all (2014) 

A 3D CFD model for 

predicting the temperature 

Pengembangan percobaan 

SOFC untuk penggunaan 
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distribution in a full scale 

APU SOFC short stack 

under transient operating 

conditions 

sebagai Auxiliary Power Unit 

(APU) dengan gas panas. 

Model 3D dengan penerapan 

melalui metode komputasi 

CFD dibuat untuk 

memperkirakan area 

temperatur pada tumpukan 

kecil SOFC. 

4 Valery A., at all 

(2009) 

A CFD-based model of a 

planar SOFC for anode 

flow field design 

Penggunaan model 3D 

simulasi CFD untuk planar 

SOFC dengan beberapa desain 

bidang aliran anoda. Hasil dari 

proses simulasi menunjukkan 

desain bidang aliran pada 

anode sangat penting untuk 

planar SOFC. 

5 Giorgi 

Leonardo, 

Leccese Fabio 

(2013) 

Fuel Cells: Technologies 

and Applications 

Tinjauan tentang teknologi fuel 

cell, beberapa tipe/jenis fuel 

cell beserta keuntungan, 

kelebihan, dan kelemahan dari 

masing-masing jenis fuel cell. 

6 Selahattin Celik, 

at all (2013) 

Measurement of the 

temperature distribution in 

a large solid oxide fuel cell 

short stack 

Pengukuran terhadap distribusi 

temperatur pada SOFC dengan 

stack pendek dibandingkan 

dengan stack panjang. Hasil 

dari pengukuran adalah untuk 

mengetahui tegangan thermal 

yang dapat mengakibatkan 

kegagalan pada cell. 

7 Peksen Murat 

(2014) 

Numerical 

Thermomechanical 

Modelling of Solid Oxide 

Fuel Cell 

Review tentang pemodelan 

SOFC dari aspek 

thermomechanical yang 

memuat tentang properti 

material, tegangan temperatur, 

model material SOFC, dan 

permasalahan pemodelan 

SOFC. 

8 M. Lockett, 

M.J.H.Simmons

, K. Kendall 

(2004) 

CFD to predict temperature 

profile for scale up of 

micro-tubular SOFC stacks 

Pengelolaan thermal 

merupakan persoalan penting 

pada pengembangan micro-

tubular stacks SOFC. CFD 

memiliki potensi untuk 

membantu kondisi operasi dan 
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desain gradien temperatur 

minimum dan maksimum 

panas yang dihasilkan di 

dalam stack SOFC. Fluent 6.0 

digunakan untuk mencari hasil 

kondisi temperatur pada 20-

cell micro-tubular SOFC. 

9 Min Zeng, at all 

(2012) 

Investigation of thermal 

radiation effects on solid 

oxide fuel cell performance 

by a comprehensive model 

Sebuah model 3D 

dikembangkan untuk analisa 

perpindahan panas radiasi 

(radiasi thermal) udara dan 

bahan bakar yang berpotensi 

mempengaruhi kondisi operasi 

dan performa keseluruhan 

SOFC. 

10 Jakob Dragsbæk 

Duhn, at all 

(2016) 

Optimization of a new flow 

design for solid oxide cells 

using computational fluid 

dynamics modelling 

Model CFD digunakan untuk 

mengoptimasi dari desain 

sebuah penyalur gas untuk 

proses penyaluran aliran gas 

ke delam saluran paralel pada 

pemodelan SOFC. 

11 Autissier N., et 

all (2003) 

CFD Simulation tool for 

Solid Oxide Fuel Cells 

Simulasi 3D SOFC dapat 

dilakukan menggunakan 

software Fluent. Tujuan dari 

penelitian ini adalah 

mengetahui bagaimana cara 

memprediksi densitas arus 

listrik, aliran fluida, temperatur 

sebagai pembanding dan 

optimasi dengan geometri 

stack. 

12 Dincer Ibrahim 

(2008) 

Hydrogen and Fuel Cell 

Technologi for Sustainable 

Future 

Paper ini menjelaskan tentang 

permasalahan krusial energi, 

lingkungan, dan issu 

keberlanjutan serta arah masa 

depan pengembangan 

teknologi hidrogen fuel cell.  

 

 

 

 

 

 


