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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1. Tinjauan Umum Fuel Cell 

Fuel cell merupakan peralatan elektrokimia yang mengubah energi kimia 

dari bahan bakar langsung menjadi energi listrik tanpa melewati proses 

pembakaran. Energi listrik dihasilkan dari proses ionisasi antara hidrogen dengan 

oksigen sehingga menghasilkan produk buangan yang rendah emisi dan ramah 

lingkungan (Dincer, 2008) (Leonardo et al, 2013). 

Fuel cell merupakan peralatan pengubah (konversi) energi yang tidak 

memerlukan proses pembakaran seperti pada mesin konvensional (internal 

combustion engine). Diagram proses konversi energi pada ICE (internal 

combustion engine) dan fuel cell seperti diilustrasikan pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Proses konversi energi mesin konvensional dan fuel cell 
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Gambar 2.1 menjelaskan bahwa proses konversi energi pada ICE 

memerlukan komponen yang lebih banyak sehingga potensi kerugian energy juga 

lebih besar. Proses konversi energi pada mesin konvensional (ICE) memerlukan 

proses pembakaran yang akan menyebabkan komponen di dalamnya bergerak, 

sehingga menimbulkan gesekan dan getaran. Gesekan diantara komponen di 

dalam ICE menimbulkan kerugian sehingga efisiensi akan menurun. Efisiensi 

teoritis mesin konvensional sekitar ±52% (O’Hayre Ryan, 2016). 

Proses konversi energi pada peralatan fuel cell berlangsung lebih singkat, 

sehingga dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh jumlah peralatan. 

Proses konversi energi pada fuel cell berlangsung secara reaksi elektrokimia yang 

tidak memerlukan proses pembakaran. Komponen di dalam fuel cell tidak 

mengalami pergerakan, sehingga tidak menimbulkan kebisingan dan kerugian 

akibat gesekan, sehingga efisiensinya lebih baik. Efisiensi peralatan fuel cell 

secara teoritis mencapai ±83% (O’Hayre Ryan, 2016). 

Secara umum keunggulan peralatan fuel cell apabila dibandingkan dengan 

mesin konvensional (ICE) adalah sebagai berikut (Matthew M., 2008): 

1. Kerugian energi lebih kecil daripada mesin konvensional (ICE), sehingga 

efisiensi operasi relatif tinggi. 

2. Ramah lingkungan karena emisinya rendah, bahkan dapat mencapai zero 

emisi jika menggunakan bahan bakar hidrogen. 

3. Tidak berisik karena tidak terdapat komponen yang berputar/bergerak. 

4. Memungkinkan penggunaan berbagai macam sumber energi primer 

(minyak bumi, gas alam, ethanol, hidrogen atau biomassa). 

5. Kemampuan pengisian ulang yang cepat. 

sedangkan beberapa kelemahan dari peralatan fuel cell diantaranya adalah: 

1. Infrastruktur bahan bakar fuel cell belum memadai. 

2. Material dan komponen fuel cell masih perlu dikembangkan agar 

didapatkan material yang murah, sehingga dapat bersaing dengan mesin 

konvensional. 

3. Pada beberapa jenis fuel cell membutuhkan katalis yang harganya relatif 

masih mahal. 
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4. Perlu pengembangan lebih jauh pada sistem manajemen thermal karena 

beberapa jenis fuel cell tidak tahan terhadap suhu yang sangat rendah 

(air murni membeku pada temperatur dibawah 0ºC). 

5. Aplikasi pada sektor transportasi (kendaraan bermotor) masih sedikit 

sehingga harga kendaraan bermotor berteknologi fuel cell relatif mahal. 

6. Fenomena kinerja dari sistem fuel cell perlahan-lahan menurun seiring 

berjalannya waktu, sehingga masih perlu peningkatan pada sisi 

keandalan dan ketahanan. 

Komponen dasar fuel cell (single cell) terdiri dari sebuah lapisan elektrolit 

yang menempel diantara anoda dan katoda. Anoda dan katoda tersebut harus 

memiliki nilai porositas tertentu sebagai media proses ionisasi. Anoda sebagai 

elektroda negatif dan katoda adalah elektroda positif memiliki fungsi sebagai 

katalisator. Bahan bakar (hidrogen) dialirkan melewati anoda, sedangkan oksigen 

masuk melalu katoda (Matthew M., 2008). 

Pada anoda selain berfungsi sebagai tempat transport bahan bakar (gas 

hidrogen) juga berfungsi sebagai katalis. Katalis ini mengubah molekul gas 

hidrogen menjadi ion dan elektron. Elektron dialirkan melalui kawat penghantar 

menuju beban dan diteruskan ke katoda (Matthew M., 2008). 

Pada katoda terjadi proses elektrokimia antara oksigen dengan elektron. 

Proses ionisasi antara oksigen dengan elektron akan membentuk ion negatif 

(anion) berbentuk O
2-

. Ion O
2-

 akan mengalir melalui elektrolit menuju anoda. 

Pada antar muka (interface) elektrolit dan anoda bertemu ion positif (kation/H
+
), 

lalu bereaksi membentuk H2O (Matthew M., 2008). 

Reaksi elektrokimia pada fuel cell (SOFC) ditunjukkan pada gambar 2.2:  

Pada anoda hidrogen diubah menjadi ion H
+
 dan elektron (oksidasi): 

H2 + O
2-

  H2O
 
+ 2e

-
 

Reaksi pada katoda (reduksi) sebagai berikut: 

½ O2 + 2e
-
   O

2-
 

Sehingga reaksi keseluruhan adalah: 

H2 + ½ O2                H2O 
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Gambar 2.2. Reaksi Elektrokimia SOFC (ilustrasi) 

Sumber: Richards Mark et al, 2011 

 

II.2. Klasifikasi Fuel Cell 

Fuel cell diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Berdasarkan material elektrolit yang digunakan.  

Berdasarkan material elektrolit, fuel cell dibagi menjadi : Alkaline Fuel 

Cells (AFC), Polymer Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC), 

Phosphoric Acid Fuel Cells (PAFC), Molten Carbonate Fuel Cells 

(MCFC), Solid Oxide Fuel Cells (SOFC), Direct Methanol Fuel Cells 

(DMFC) (Matthew M., 2008). 

2. Berdasarkan temperatur operasi. 

Berdasarkan temperatur operasi, fuel cell dikategorikan menjadi dua 

jenis yaitu fuel cell temperatur rendah (60 – 250ºC) dan fuel cell 

temperatur tinggi (600 – 1000ºC) (Dincer, 2008). 

Tabel 2.1 menunjukkan jenis – jenis fuel cell, temperatur operasi, dan 

penggunaannya. Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui jenis fuel cell dengan 

produksi energi listrik tertinggi adalah PAFC, MCFC, dan SOFC (Leonardo et al, 

2013). 
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Tabel 2.1 Jenis-jenis Fuel Cell 

Jenis Elektrolit Temperatur 

Operasi (
O
C) 

Daya Listrik Penggunaan 

AFC Kalilauge 

(KOH) 

< 100 5 – 150 kW Transportasi, 

sistem pembangkit 

energi sektor 

militer 

PEMFC Phosphoric acid 

(H
+
) 

60 – 120  5 – 250 kW Transportasi, 

sistem pembangkit 

energi sektor 

militer 

PAFC Phosphoric acid 

(H
+
) 

160 – 220  50 kW – 11 

MW 

Stasiun pembangkit 

panas 

MCFC Molten 

carbonate 

(CO���) 

600 – 800  100 kW – 2 

MW 

Stasiun pembangkit 

energi panas dan 

listrik, transportasi 

(kereta, kapal) 

SOFC Lapisan keramik 

(O
2-

) 

800 – 1000 

Dimungkinkan 

temperatur 

rendah (500 – 

600)  

100 – 250 

kW 

Stasiun pembangkit 

energi panas dan 

listrik, transportasi 

(kereta, kapal) 

DMFC Elektrolit 

polymer (H
+
) 

60 – 120  < 5 kW Transportasi, 

sistem pembangkit 

energi sektor 

militer 

Sumber: Leonardo et al, 2013 

 

II.3. Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) 

Salah satu jenis atau tipe dari teknologi fuel cell yang cukup berkembang 

saat ini adalah Solid Oxide Fuel Cell (SOFC). Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) 

merupakan satu dari beberapa tipe teknologi fuel cell yang beroperasi pada 

temperatur tinggi dan dikembangkan untuk penggunaan sistem stasiun tenaga atau 

pembangkit tenaga listrik (Kevin et al, 2009). 

Temperatur operasi SOFC berkisar antara 800ºC sampai dengan 1000ºC. 

Temperatur tinggi SOFC memberikan kelebihan dapat menggunakan berbagai 

jenis sumber energi primer (hidrokarbon seperti coal gas, biogas, propane, gas 

alam) (Kevin et al, 2009).  
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SOFC memiliki efisiensi energi yang sangat baik, mendekati 60%, dengan 

performa yang stabil dan efisiensi termal yang tinggi. Panas buangan yang sangat 

tinggi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uap, ketika diberikan tekanan dan 

dikombinasikan dengan turbin uap, maka diperkirakan mampu menaikkan 

efisiensi listrik sampai 80% (Leonardo et al, 2013) (Matthew M., 2008). 

Karakteristik SOFC lainnya yang diperoleh karena temperatur operasi yang 

tinggi adalah memungkinkan reaksi elektrokimia berlangsung hanya dengan 

menggunakan udara tanpa memerlukan katalis logam mulia. Karakteristik ini 

sangat menguntungkan yaitu mampu mengurangi biaya produksi pembuatan fuel 

cell (Leonardo et al, 2013). 

Pada saat sekarang teknologi SOFC telah didemonstrasikan untuk 

memproduksi tenaga listrik mencapai 10 kW. Pengembangan yang sangat 

menarik adalah penggunaan SOFC di bidang automotif. Penelitian SOFC di 

bidang automotif lebih difokuskan pada penurunan kondisi temperatur operasi 

yaitu antara temperatur 450 ºC sampai dengan 600 ºC (Leonardo et al, 2013). 

SOFC adalah salah satu jenis fuel cell yang berbasis material keramik. 

Material elektrolit SOFC menggunakan solid keramik. Penggunaan material solid 

keramik memberikan keuntungan tidak mudah korosi dan tidak terjadi penguapan. 

Peralatan SOFC secara umum memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

fuel cell jenis lain, yaitu: 

1. Material elektrolit berupa keramik sehingga tahan terhadap suhu tinggi, 

tidak mudah menguap dan lebih tahan terhadap korosi. 

2. Tidak membutuhkan katalis logam mulia. 

3. Tidak memerlukan pengontrolan kelembaban. 

4. Efisiensi tinggi dapat mencapai ±80% apabila dikombinasikan dengan 

pembangkit listrik turbin gas. 

5. Cocok dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik (power generation). 

6. Penggunaan bahan bakar lebih fleksibel karena SOFC beroperasi pada 

temperatur tinggi sehingga mampu melakukan proses internal 

reforming. 
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SOFC beroperasi pada suhu tinggi sehingga selain memunculkan kelebihan juga 

memberikan dampak kelemahan, yaitu: 

1. Menejemen thermal harus sangat diperhatikan terutama pada 

kemungkinan potensi gradien temperatur yang besar. 

2. Permasalahan yang muncul pada komponen seal. 

3. Waktu start-up yang cukup memakan waktu lama sampai kondisi 

temperatur operasi tercapai. 

4. Material komponen rentan terhadap ekspansi thermal dan tegangan 

thermal. 

Berdasarkan desainnya terdapat dua tipe SOFC yang masih dalam 

pengembangan lebih lanjut (Matthew M., 2008), yaitu: 

1. SOFC tipe Planar  

SOFC tipe planar merupakan perangkat SOFC dengan bentuk 

sederhana. Komponen SOFC tipe planar tersusun atas anoda, elektrolit, 

dan katoda dengan bentuk desain tiga jenis yaitu anoda supported, 

elektrolit supported, dan katoda supported seperti ditunjukkan pada 

gambar 2.3. Sampai saat ini SOFC tipe planar lebih dikembangkan pada 

jenis anoda supported, karena pada tipe elektrolit supported dan katoda 

supported lebih banyak kehilangan kemampuan ionisasi (Mench 

Matthew M., 2008). SOFC tipe planar merupakan SOFC yang relatif 

mudah dalam proses pembuatannya, tetapi rentan terhadap masalah seal 

pada area aliran gas dengan permukaan sel. SOFC tipe ini memiliki 

kemampuan menghasilkan densitas power yang lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan tipe tubular. Desain SOFC tipe planar seperti 

ditunjukkan pada gambar 2.4. 
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Gambar 2.3. Skema Desain Elektroda SOFC Tipe Planar (ilustrasi) 

Sumber: Matthew M., 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. SOFC Tipe Planar (ilustrasi) 

Sumber: Kevin et al, 2009 

 

2. SOFC tipe Tubular  

Temperatur operasi yang tinggi akan mengakibatkan sealant pada 

SOFC tipe planar menjadi sangat diperhatikan. Hal ini tidak berlaku 

untuk tipe tubular, sehingga menjadi kelebihan tipe tubular tidak 

membutuhkan seal bertemperatur tinggi. Degradasi material tipe 

tubular kecil dengan perawatan yang lebih mudah, tetapi memiliki 

kemampuan mengkonversi energi listrik lebih rendah daripada tipe 

planar. Desain SOFC tipe tubular diilustrasikan pada gambar 2.5. 
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Gambar 2.5. SOFC Tipe Tubular (ilustrasi) 

Sumber: Matthew M., 2008 

 

II.3.1. Komponen SOFC 

Struktur dasar dari Solid Oxide Fuel Cell mirip dengan beberapa tipe fuel 

cell yang lainnya seperti terlihat pada gambar 2.6 (Leonardo et al, 2013).   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Skema Dasar SOFC (ilustrasi) 

Sumber: Leonardo et al, 2013 

 

SOFC merupakan jenis fuel cell dengan elektrolit berupa keramik solid 

(padat). Komponen utama SOFC terdiri dari elektroda berupa lapisan anoda 

berpori, katoda berpori, dan lapisan elektrolit padat. 

Material yang biasanya dipergunakan sebagai elektrolit adalah yttria 

stabilized zirconia (YSZ). Material YSZ sering digunakan karena memiliki 

kemampuan konduktivitas ion, stabilitas kimia, dan kekuatan mekanis yang baik. 

Material elektrolit YSZ berupa solid keramik yang membutuhkan temperatur 
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tinggi sehingga reaksi konduktivitas ion dapat berlangsung dengan baik (Matthew 

M., 2008), (Leonardo et al, 2013). 

Katoda adalah komponen SOFC yang berfungsi sebagai media 

transport/difusi gas oksigen menuju ke komponen elektrolit. Porositas pada katoda 

dibutuhkan agar gas oksigen dapat terdifusi dengan baik diantara katoda dan 

elektrolit. Material katoda SOFC yang cukup dikenal yaitu strontium-doped 

lanthanum magnate LaMnO3 (LSM). 

Anoda merupakan media tempat berlangsungnya proses transport/difusi 

bahan bakar gas hidrogen diantara permukaan anoda dan elektrolit sehingga 

membutuhkan material porus. Nickel yttria stabilized zirconia (Ni-YSZ) 

merupakan jenis material yang cukup populer digunakan pada komponen anoda 

SOFC. Material nickel yang terdapat pada komponen anoda akan bekerja sebagai 

katalis sehingga proses oksidasi bahan bakar dapat berlangsung (Leonardo et al, 

2013). Material nickel juga berfungsi sebagai media konduktor elektron, 

sedangkan porositas anoda akan berperan sebagai tempat proses transport gas 

bahan bakar dan tempat pembentukan gas buangan berupa H2O (Yanfeng, 2012). 

Porositas elektroda (anoda dan katoda) harus memiliki kemampuan 

permeabilitas yang tinggi untuk memudahkan proses difusi gas. Performa SOFC 

sangat bergantung pada struktur micro dari elektroda seperti porositas dan 

distribusi ukuran pori, komposisi dan distribusi ukuran three phase boundary 

(TPB). Ukuran pori dan porositas yang dibutuhkan oleh Ni/YSZ berbeda-beda 

bergantung pada desain SOFC. Porositas anoda pada SOFC dengan tipe desain 

anoda supported bergantung pada ketebalan anoda. Pengontrolan porositas 

mampu meningkatkan performa elektroda karena mempermudah difusi gas dan 

meningkatkan three phase boundary (TPB) yang dapat mempengaruhi proses 

reaksi elektrokimia (Hedayat et al, 2017). 

(Sleiti K., 2010) mengatakan bahwa TPB merupakan satu-satunya tempat di 

dalam fuel cell dimana terjadinya reaksi elektrokimia yang melibatkan munculnya 

tegangan listrik. Porositas merupakan rasio dari volume pori dari volume total, 

yang berarti berapa banyak volume yang ditempati dalam bentuk ruang terbuka 

atau pori-pori dalam bentuk persentase. Peningkatan prositas pada elektroda 
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mengakibatkan menurunnya resistance (tahanan) difusi, memperbesar area TPB, 

meningkatkan active area, dan menaikkan keseluruhan performa fuel cell. 

Ilustrasi area three phase boundary elektroda Solid Oxide Fuel Cell terlihat pada 

gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Ilustrasi Triple Phase Boundary (TPB) 

Sumber: Hedayat et al, 2017 

 

II.3.2. Target Pengunaan dan Pemanfaatan SOFC 

SOFC merupakan teknologi fuel cell yang beroperasi pada temperatur 

tinggi, sehingga sampai saat ini kurang cocok apabila dimanfaatkan menjadi 

pembangkit energi listrik pada kendaraan. Penggunaan dan penerapan teknologi 

SOFC lebih banyak dipergunakan pada sistem pembangkit listrik stasioner. 

Berikut ini beberapa target penerapan dan penggunaan teknologi SOFC (Kevin et 

al, 2009): 

1. Hunian/perumahan 

Teknologi SOFC ditargetkan dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit 

listrik hunian dengan kapasitas 1 – 10 kWe. Produk buangan/sampingan 

dari proses elektrokimia SOFC yang berupa panas diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai pemanas air, penghangat ruangan, dan pengering. 

Pilihan bahan bakar dapat berasal dari gas alam atau coal gas yang 

disalurkan melalui jaringan pipa. Efisiensi diperkirakan mencapai lebih 

dari 35 persen. 
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2. Sektor industri 

Pada sektor industri merupakan target penggunaan SOFC dengan 

kapasitas kecil, seperti rumah sakit dan industri kecil. Pembangkit 

listrik SOFC untuk sektor industri memilik kapasitas 100 – 1000 kWe. 

Produk buangan dari SOFC dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk 

beberapa peralatan industri. Sumber bahan bakar dapat berupa gas alam 

yang dialirkan melalui jaringan pipa. Efisiensi operasional diprediksi 

mencapai lebih dari 45 persen. 

3. Tersebar 

Perluasan pembangkit listrik SOFC untuk sektor industri yang lebih 

besar dan unit industri kecil yang tersebar dengan target kapasitas 2 – 

10 Mwe. Bahan bakar gas alam dan turunan batubara merupakan bahan 

bakar pilihan. Efisiensi diharapkan lebih dari 48 persen. 

4. Terpusat 

Target terbesar pembangkit listrik SOFC adalah pembangkit listrik 

sistem hibrid terpusat dengan produksi energi listrik sampai 100 MWe. 

Diharapkan dengan model sistem ini mampu meningkatkan efisiensi 

lebih dari 60 persen. 

 

II.3.3  Penelitian Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) 

Penelitian tentang teknologi SOFC telah banyak dibahas dalam berbagai 

artikel atau jurnal ilmiah. Di dalam beberapa penelitian menjelaskan tentang 

permasalahan yang sering muncul dalam proses pengembangan teknologi SOFC, 

beberapa diantaranya adalah hal manajemen thermal, porositas elektroda (anoda, 

elektrolit, katoda), dan difusi gas. Manajemen thermal biasanya berhubungan 

dengan permasalahan sekitar distribusi temperatur dan proses heating-up.  

(Lockett et al, 2003) mengutarakan artikelnya tentang prediksi profil 

temperatur pada micro-tubular SOFC model tumpuk dengan metode CFD. Fluent 

digunakan sebagai perangkat lunak CFD. Tujuan yang disampaikan di dalam 

artikel (Lockett et al, 2003) adalah mengetahui karakter perpindahan panas untuk 
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mengidentifikasi model perancangan dan kondisi operasi agar manajemen thermal 

dan performa optimal dapat dicapai.  

(Al-Masri A. et al, 2014) menjelaskan bahwa tantangan dalam pemanfaatan 

teknologi SOFC berhubungan dengan proses heating-up, dimana laju kenaikan 

temperatur dari temperatur kamar menuju temperatur operasi (600⁰C dan 1000⁰C) 

diusahakan secepat mungkin. Distribusi temperatur yang kurang seragam (non-

homogenous) dengan gradien temperatur yang besar pada struktur solid dapat 

mengakibatkan perubahan bentuk dan penurunan material. (Al-Masri A. et al, 

2014) melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan pendekatan 

pemodelan 3D CFD. Tujuan penelitian (Al-Masri A. et al, 2014) adalah membuat 

pemodelan 3D untuk memprediksi fenomena thermal pada SOFC model tumpuk 

(stack). 

Artikel (Weisheng et al, 2009) menyatakan bahwa tantangan dalam 

pengembangan planar SOFC adalah bagaimana mendapatkan densitas power 

maksimal tetapi meminimalkan distribusi temperatur yang kurang merata (non-

homogenous). Metode CFD digunakan oleh (Weisheng et al, 2009) untuk 

merancang geometri SOFC agar mendapatkan hasil distribusi bahan bakar dan 

udara menjadi lebih merata sehingga performa SOFC meningkat. (Weisheng et 

all, 2009) menyampaikan bahwa perangkat lunak Fluent dapat digunakan sebagai 

solusi pemodelan thermo-fluid SOFC. 

SOFC tipe planar telah dikaji oleh (Zuopeng et al, 2010) dalam bentuk 

pemodelan tiga dimensi menggunakan CFD Fluent. Penelitian (Zuopeng et al, 

2010) menunjukkan bahwa pemodelan SOFC tiga dimensi memanfaatkan SOFC 

addon module yang ada di dalam perangkat Fluent. SOFC addon module oleh (Qu 

Zuopeng et al, 2010) digunakan untuk memodelkan reaksi elektrokimia, distribusi 

temperatur, kecepatan aliran, tekanan, dan konsentrasi gas (bahan bakar dan 

udara). (Zuopeng et al, 2010) juga melakukan penelitian dengan pemodelan 

thermo-fluid pada SOFC tipe planar dengan tipe anoda sebagai penguat (anode-

supported). 

Distribusi temperatur yang terjadi pada komponen material elektroda SOFC 

sangat dipengaruhi oleh reaksi elektrokimia, konduktivitas thermal, dan porositas 
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material elektroda (anoda, katoda). (Zilong et al, 2017) di dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa porositas merupakan faktor penentu dari nilai konduktivitas 

thermal efektif. Nilai porositas yang tinggi menyebabkan konduktivitas thermal 

efektif akan menurun, sehingga berpeluang menaikkan gradien temperatur. 

Penelitian (Guilan et al, 2007) menyatakan bahwa salah satu tantangan 

dalam pengembangan SOFC adalah menurunkan ketidakseragaman distribusi 

temperatur. Kenaikan laju aliran bahan bakar dapat mengakibatkan peningkatan 

perbedaan temperatur pada elektroda SOFC. Hal ini memberikan dampak pada 

peningkatan performa elektrik, tetapi gradient temperatur juga meningkat yang 

dapat mengakibatkan tegangan thermal. 

Pemodelan SOFC juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode lattice 

Boltzmann seperti diutarakan oleh (Yahya et al, 2018). Penelitian (Yahya et al, 

2018) menyebutkan bahwa konduktivitas thermal dari anoda berpori memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap distribusi temperatur, sedangkan pengaruh 

porositas anoda terhadap distribusi temperatur tidak signifikan (gambar 2.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Efek porositas terhadap temperatur 

Sumber: Yahya et al, 2017 

 

(Zeng Shumao et al, 2017) melakukan penelitian tentang SOFC tipe planar 

anoda supported single cell dengan model geometri yang ditunjukkan pada 

gambar 2.9. Penelitian (Zeng Shumao et al, 2017) lebih difokuskan pada pengaruh 
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porositas anoda. Kondisi operasi yaitu tekanan konstan 1 atm, pemanas sel diatur 

pada temperatur 800ºC. 

Gambar 2.10 merupakan grafik distribusi temperatur sebagai akibat dari 

porositas anoda SOFC yang disadur berdasarkan penelitian (Zeng Shumao et al, 

2017). Grafik tersebut menjelaskan bahwa distribusi temperatur cenderung tidak 

mengalami perubahan signifikan meskipun nilai porositas anoda berubah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Model Geometri SOFC tipe planar 

Sumber: Zeng Shumao et al, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Distribusi temperatur anoda dengan variasi porositas 

Sumber: Zeng Shumao et al, 2017 
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II.4. Metode Komputasi CFD 

Penelitian ini menggunakan prediksi dan pendekatan metode komputasi 

berdasarkan prinsip metode volume hingga yaitu komputasi dinamika fluida 

(Computational Fluid Dynamics). Computational Fluid Dynamics (CFD) adalah 

metode penghitungan, memprediksi, dan pendekatan aliran fluida secara numerik. 

CFD melakukan pendekatan dengan metode numerasi serta menggunakan 

persamaan-persamaan fluida seperti persamaan aliran fluida, perpindahan panas 

dan berhubungan dengan reaksi kimia dengan cara simulasi komputasi. CFD 

merupakan metode penghitungan dengan sebuah kontrol dimensi, luas dan 

volume dengan memanfaatkan bantuan komputasi komputer untuk melakukan 

perhitungan pada tiap-tiap elemen pembaginya. Prinsipnya adalah suatu ruang 

yang berisi fluida yang akan dilakukan penghitungan dibagi-bagi menjadi 

beberapa bagian, hal ini sering disebut dengan sel dan prosesnya dinamakan 

meshing (Tuakia, 2008).  

Teknik pemodelan CFD dapat dimanfaatkan pada sektor industri dan non-

industri, sebagai contoh (Versteeg et al, 1995): 

1. Aerodinamika pesawat terbang dan kendaraan; 

2. Hidrodinamika kapal laut; 

3. Pembangkit listrik: proses pembakaran pada mesin pembakaran dalam 

dan turbin gas; 

4. Bidang elektonik dan elektrik: proses pendinginan pada peralatan 

micro-circuits; 

5. Proses reaksi kimia; 

6. Eksternal dan internal lingkungan pada bangunan: aliran angin dan 

pemanasan/ventilasi; 

7. Bidang teknik lingkungan: distribusi polusi dan dampaknya; dll. 

Pendekatan program CFD memiliki keuntungan yang cukup membantu 

dalam proses penelitan dan pengembangan dalam bidang teknik, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bermanfaat menghemat waktu dan biaya pembuatan desain baru; 
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2. Membantu dan memudahkan pemodelan apabila proses penelitian dan 

pengembangan menemui kesulitan dalam ekperimen; 

3. Memudahkan dalam memprediksi model suatu sistem keamanan dan 

potensi bahaya (penelitian keamanan dan prediksi kecelakaan). 

Program CFD tersusun atas algoritma numerik yang mampu memprediksi 

permasalahan aliran fluida. Simulasi CFD memiliki tiga tahapan utama dalam 

proses penyelesaian permasalahan fluida, yaitu: 

1. Pre-processor 

Pre-processor adalah tahap data diinput mulai dari pendefinisian 

domain serta pendefinisan kondisi batas (boundary condition). Ditahap 

itu juga sebuah benda atau ruangan yang akan analisa dibagi-bagi 

dengan jumlah grid tertentu atau sering disebut juga dengan meshing. 

2. Processor/solver 

Tahap selanjutnya adalah processor/solver, pada tahap ini dilakukan 

proses penghitungan data-data input dengan persamaan yang terlibat 

secara iteratif. Artinya penghitungan dilakukan hingga hasil menuju 

error terkecil atau hingga mencapai nilai yang konvergen. Penghitungan 

dilakukan secara menyeluruh terhadap volume atur dengan proses 

integrasi persamaan diskrit. 

3. Post-processor 

Tahap akhir merupakan tahap post-processor hasil perhitungan 

diinterpretasikan ke dalam gambar, grafik bahkan animasi dengan pola-

pola warna tertentu.  

Proses komputasi CFD dapat memanfaatkan bantuan beberapa perangkat 

lunak seperti Fluent, Ansys CFX, Star-CD, Comsol, dll. Salah satu perangkat 

lunak CFD yang cukup populer dan mudah dalam penggunaannya adalah Fluent. 

Fluent telah banyak digunakan sebagai perangkat lunak yang mampu membantu 

penelitian dalam proses pengembangan teknologi Solid Oxide Fuel Cell (SOFC). 
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II.5. Fluent 

Fluent merupakan salah satu jenis program Computational Fluid Dynamics 

(CFD) yang menggunakan metode diskritisasi volume hingga. Fluent memiliki 

fleksibilitas mesh, sehingga kasus-kasus aliran fluida yang memiliki mesh tidak 

terstruktur akibat geometri benda yang rumit dapat diselesaikan dengan mudah. 

Perangkat lunak Fluent memungkinkan untuk penggenerasian mesh lebih halus 

atau lebih besar dari mesh yang sudah ada berdasarkan pemilihan solusi aliran. 

Dalam menyelesaikan suatu kasus, Fluent memiliki beberapa langkah 

pengerjaan, yaitu: 

1. Membuat geometri dan mesh pada model. 

2. Memilih solver yang tepat untuk model tersebut (2D atau 3D). 

3. Mengimpor mesh model (grid). 

4. Melakukan pemeriksaan pada mesh model. 

5. Memilih formulasi solver. 

6. Memilih persamaan dasar yang akan dipakai dalam analisa. 

7. Menetukan sifat material yang akan dipakai. 

8. Menentukan kondisi batas. 

9. Mengatur parameter kontrol solusi. 

10. Initialize the flow field. 

11. Melakukan perhitungan/iterasi. 

12. Menyimpan hasil iterasi. 

Jika diperlukan, memperhalus grid kemudian melakukan iterasi ulang 

(Tuakia, 2008). Diagram alir prosedur simulasi komputasi Fluent ditunjukkan 

pada gambar 2.11, sedangkan antar muka perangkat lunak Fluent diperlihatkan 

pada gambar 2.12. 
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Tidak 
Iterasi konvergen? 
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Gambar 2.11. Diagram Alir Prosedur Simulasi Fluent 
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Gambar 2.12. Antarmuka Perangkat Lunak Fluent 

Sumber: Fluent.Inc 

 

II.5.1. Skema Numerik 

Fluent memberikan dua pilihan metode numerik, yaitu metode segregated 

dan coupled. Kedua metode tersebut dapat digunakan untuk memecahkan 

persamaan integral kekekalan momentum, massa, dan energi (governing integral 

equation), serta besaran skalar lainnya seperti turbulensi. Dalam proses 

pemecahan masalah, baik metode segregated dan coupled memiliki persamaan 

yaitu menggunakan teknik volume atur. Teknik volume atur terdiri dari: 

1. Pembagian daerah asal (domain) ke dalam volume atur diskrit dengan 

menggunakan grid komputasi. 

2. Integrasi persamaan umum volume atur untuk membuat persamaan 

aljabar dari variabel tak-bebas yang berlainan (discrete dependent 

variables) seperti kecepatan , tekanan, suhu, dan sebagainya 

3. Linearisasi persamaan dan solusi diskritisasi dari resultan sistem 

persamaan linear untuk menghasilkan nilai taksiran variabel tak-bebas. 

Pada dasarnya metode segregated dan coupled memiliki persamaan dalam 

proses diskritisasi yaitu volume berhingga (finite volume), tetapi memiliki 
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perbedaan pada cara pendekatan yang digunakan untuk melinearisasi dan 

memecahkan suatu permasalahan. 

 

A. Metode Solusi Segregated 

Metode ini menyelesaikan persamaan kekekalan massa, momentum, dan 

energi secara bertahap atau terpisah satu sama lain (gambar 2.9). Persamaan 

diferensial umum adalah non-linier, beberapa iterasi harus dilakukan sebelum 

solusi yang konvergen diperoleh, untuk tiap iterasi terdiri dari tahapan-tahapan 

yakni sebagai berikut: 

1. Sifat-sifat fluida diperbarui (diupdate) berdasarkan solusi yang ada 

untuk perhitungan awal, sifat-sifat ini diupdate berdasarkan solusi awal 

(initialized solution) ; 

2. Persamaan momentum u, v dan w  dipecahkan dengan menggunakan 

nilai-nilai tekanan dan fluks massa ; 

3. Kecepatan yang diperoleh dalam tahap yang pertama tidak mungkin 

memenuhi persamaan kontinuitas secara local, oleh karena itu 

persamaan “Poisson-type” untuk koreksi tekanan diturunkan dari 

persamaan kontinuitas dan persamaan momentum linier. Persamaan 

koreksi tekanan ini kemudian dipecahkan untuk memperoleh koreksi 

yang dibutuhkan untuk medan tekanan dan kecepatan serta fluks massa 

sampai kontinuitas dipenuhi ; 

4. Menyelesaikan persamaan-persamaan untuk besaran scalar seperti 

turbulensi, energi, radiasi dengan menggunakan nilai-nilai variabel lain 

yang diupdate ;  

5. Mengecek konvergensi persamaan. 
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Gambar 2.13. Diagram Alir Metode Solusi Segregated 

 

B. Metode Solusi Coupled 

Metode ini menyelesaikan persamaan kekekalan massa, momentum, dan 

energi secara serempak atau bersamaan (simultaneously) (gambar 2.10). Karena 

persamaan kekekalan massa, momentum, dan energi merupakan persamaan non-

linear, beberapa iterasi harus dilakukan  secara berulag-ulang sebelum solusi yang 

konvergen diperoleh. Dalam iterasi terdiri dari beberapa langkah, yaitu: 

Meng-update sifat-sifat 

fluida 

Memecahkan 

persamaan momentum 

Memecahkan persamaan koreksi tekanan 

(kontinuitas). Meng-update tekanan dan laju 

alir massa sisi 

Memecahkan persamaan energi, turbulensi, 

dan persamaan skalar lain 

Konvergen ? Selesai 

Mulai 

Tidak Ya 
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1. Sifat-sifat fluida diperbaharui berdasarkan solusi yang telah dilakukan. 

Untuk perhitungan awal, sifat-sifat fluida diperbaharui  berdasarkan 

solusi awal (initialized solution). 

2. Persamaan kontinuitas, momentum, dan energi jika ada serta besaran-

besaran tertentu lainnya dipecahkan secara serempak. 

3. Jika ada, persamaan-persamaan skalar seperti turbulensi  dan radiasi 

dipecahkan dengan menggunakan nilai yang diperbaharui sebelumnya 

berdasarkan variable yang lain. 

4. Mengecek konvergensi persamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Diagram Alir Metode Solusi Coupled 

 

C. Diskretisasi 

Fluent menggunakan suatu teknik berbasis volume atur untuk mengubah 

bentuk persamaan umum (governing equation) ke bentuk persamaan aljabar agar 

Meng-update sifat-sifat 

fluida 

Memecahkan persamaan kontinuitas, 

momentum dan energi secara bersamaan 

Memecahkan persamaan turbulensi, dan 

persamaan skalar lain 

Konvergen ? Selesai  

Mulai 

Tidak Ya 
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dapat dipecahkan secara numerik. Teknik volume atur ini intinya adalah 

pengintegralan persamaan diferensial umum untuk setiap kontrol volume, 

sehingga menghasilkan suatu persamaan diskrit yang menetapkan setiap besaran 

pada suatu basis volume atur. Diskretisasi persamaan umum dapat diilustrasikan 

dengan menyatakan persamaan kekekalan kondisi tunak untuk transport suatu 

besaran scalar ∅.  

Sel 2D, quadrilateral ditunjukkan pada gambar 2.15. yang merupakan suatu 

contoh volume atur 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Diskretisasi Persamaan Transport Skalar 

 

D. Jenis Grid 

Fluent dapat memecahkan banyak kasus dengan berbagai jenis dan bentuk 

grid, misalnya grid jenis-O, grid dengan dinding ketebalan-nol, grid jenis-C, grid 

terstruktur-blok konformal, grid terstruktur multiblock, grid nonkonformal, grid 

segitiga (triangular) takterstruktur, grid tetrahedral, grid persegi (quadrilateral), 

dan grid hexahedral. Semakin kecil ukuran grid yang dipakai, semakin teliti 

hasil yang akan didapatkan. Namun untuk itu dibutuhkan waktu yang relatif 

lama untuk proses iterasinya. 

 

 

Gambar 2.16. Tipe Sel 2D 
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Gambar 2.17. Tipe Sel 3D 

 

E. Kualitas Mesh 

Ketika mendiskretisasikan suatu daerah asal, penyelesaian sifat-sifat penting 

aliran seperti daerah separasi, shock waves, lapisan batas, dan mixing zone, 

tergantung pada kerapatan dan distribusi nodal dalam mesh. Dalam beberapa hal, 

resolusi yang kurang baik dalam daerah kritis dapat mengubah karakteristik aliran. 

Sebagai contoh, prediksi separasi dikarenakan gradien tekanan sangat tergantung 

pada kerapatan hulu lapisan batas pada titik separasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Bagian-bagian Cell 

 

Resolusi mesh yang baik untuk aliran turbulen juga sangat penting. Interaksi 

yang kuat pada aliran purata (mean flow) dan turbulensi menyebabkan hasil 

numerik untuk aliran turbulen memiliki ketergantungan grid yang lebih besar 

daripada aliran laminar. Dalam daerah dekat-dinding (near-wall region), resolusi 
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mesh yang dibutuhkan akan berbeda tergantung pada model dekat-dinding yang 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Jenis Mesh dan Penggunaannya 

 

F. Bentuk Sel 

Bentuk sel, termasuk di dalamnya kecondongan (skewness) dan aspek rasio 

memiliki dampak yang signifikan terhdap keakuratan hasil numerik. 

Kecondongan didefinisikan sebagai perbedaan antara bentuk sel yang ada dengan 

bentuk sel sama sisi (equilateral) pada volume yang ekuivalen. Sel yang terlalu 

condong dapat mengurangi keakuratan dan stabilitas solusi. Sedangkan aspek 

rasio adalah suatu ukuran sel yang membentang. 

 

II.6. Persaman Dasar CFD Fluent  

Metode komputasi dalam penelitian SOFC dapat diprediksi dengan 

pemodelan CFD dengan pendekatan simulasi SOFC addon module dan simulasi 

standar. Model pendekatan CFD berhubungan erat kaitannya dengan model 

thermo-fluida. Pendekatan thermo-fluida berupa transport phenomena dapat 

diklasifikasikan menjadi ketegori sebagai berikut: 

1. Perpindahan massa gas pada saluran gas dan elektroda berporositas; 

2. Perpindahan panas pada seluruh unsur material; 
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3. Reaksi elektrokimia pada permukaan elektroda dan elektrolit. 

Pada SOFC, aliran fluida dan perpindahan panas terjadi secara bersama-

sama. Berdasarkan bilangan Reynolds untuk SOFC tipe planar, aliran fluida gas 

pada saluran diperkirakan laminar (Yahya et al, 2018). Elektroda (anoda dan 

katoda) pada SOFC memiliki porositas, sehingga perpindahan massa (species 

transfer) didominasi oleh proses diffusi gas (Zhonggang et al, 2014). 

CFD memperhitungkan seluruh daerah continum yang berupa solid dan 

fluid berdasarkan diskritisasi pembagian tiap-tiap mesh. Perhitungan komputasi 

mesh dapat diselesaikan dengan persamaan kontinuitas, persamaan momentum, 

persamaan energi dan spesies/perpindahan massa menggunakan perangkat lunak 

Fluent yang berbasis pada metode volume hingga (Weisheng et al, 2009). 

 

II.6.1. Persamaan Dasar Kontinuitas 

Persamaan kontinuitas digunakan untuk memecahkan dan menyelesaikan 

persamaan/hukum kekekalan massa pada komponen fase gas (fluida) di dalam sel 

dan gas (bahan bakar dan udara) yang mengalir pada elektroda, serta fluida di 

dalam saluran. Persamaan dasar kontinuitas keadaan tunak (steady) tiga dimensi 

dengan pendekatan simulasi Fluent dapat dituliskan sebagai berikut ini (Robert 

W. et al, 1994): 

��	
�
��  ��	��

��  ��	��
�� � 0       (2.1) 

dimana u ,v, dan w adalah  komponen vektor kecepatan fluida gas dalam sumbu x, 

y, dan z (m/s), sedangkan ρ merupakan massa jenis fluida gas (kg/m
3
). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20. Laju aliran massa pada elemen fluida 

Sumber: Versteeg et al, 2007 
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II.6.2. Persamaan Dasar Momentum  

Persamaan dasar momentum fluida pada bidang tiga dimensi disebut 

sebagai persamaan Navier-Stokes. Persamaan ini biasanya digunakan pada aliran 

tak termampatkan (incompressible) dengan kekentalan tetap (constant viscosity). 

Artikel (Yahya et al, 2018) dan (Fox, McDonald’s, 2011) menyebutkan 

persamaan momentum fluida pada bidang tiga dimensi sebagai berikut (2.2 – 2.4): 
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Elektroda (anoda dan katoda) SOFC merupakan material berpori, sehingga 

berlaku persamaan Darcy dengan porositas dan permeabilitas konstan yang 

diterapkan pada persamaan momentum, sehingga (2.5 – 2.7): 

�� � − �
�  !         (2.5) 

�� � − �
�  "         (2.6) 

�� � − �
�  #        (2.7) 

dimana K adalah permeabilitas dari elektroda berporositas, ρ merupakan massa 

jenis fluida gas dalam kg/m
3
. µ dan ε masing-masing adalah viskositas dinamik 

(kg/ms) dan porositas elektroda, sedangkan U, V dan W merupakan komponen 

kecepatan lokal fluida gas (m/s) pada sumbu x, y, dan z.  
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II.6.3  Persamaan Energi 

Pendekatan kesetimbangan temperatur pada simulasi CFD Fluent dengan 

pemodelan material berpori (porous medium) merupakan perpindahan panas 

konduksi dan perpindahan panas konveksi. Hubungan persamaan dasar 

perpindahan panas konduksi dan perpindahan panas konveksi dapat dituliskan 

sebagai persamaan energi seperti berikut ini (Anderson et al, 2014): 

$ �%
��  & �%

��  ' �%
�� ( �%

�� � ) ��
*%

��* 
�*%
��* 

�*%
��*�      (2.8) 

Dengan besaran $	didefinisikan sebagai, 

$ � ,-�	./�01�2�-��	./�34
�	./�0

       (2.9) 

dan besaran α adalah, 

) � 6700
	8/

       (2.10) 

9:;; �  ∙ 9=  �1 −  � ∙ 9?     (2.11) 

Notasi ) didefinisikan sebagai thermal diffusivity efektif (m
2
/s), ρ adalah massa 

jenis (kg/m
3
), cp adalah panas spesifik (J/kgK). u, v, dan w adalah komponen 

kecepatan dalam arah sumbu x, y, dan z dengan satuan 
m

/s. T adalah temperatur 

dalam (Kelvin) dan ε adalah porositas pada material berpori (porous medium). f 

dan s merupakan fasa fluid dan fasa padat. 9:;; adalah konduktivitas thermal 

efektif, sedangkan kg dan ks merupakan konduktivitas thermal pada fasa gas dan 

fasa solid (W/mK) (Cengel, 2002), (Holman, 2010), (Incropera et al, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 


