
 

10 
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1.  Fuel cell (Sel bahan bakar) 

Fuel cell merupakan sel elektrokimia yang bisa diisi dengan terus 

menerus. Fuel cell memproduksi energi listrik yang disuplai oksigen dan hidrogen 

dari luar. Berbeda dengan baterai, pada baterai listrik yang didapat berasal dari 

dalam baterai itu sendiri. Pada baterai elektroda berubah saat baterai diisi atau 

dibuang energinya sedangkan pada Fuel cell bersifat katalitik dan stabil  

elektrodanya (Matthew, 2008). Reaktan pada Fuel cell adalah hidrogen di 

anodanya dan oksigen pada katodanya. Reaktan tersebut terus mengalir sehingga 

keberlangsungan aliran berjalan secara terus menerus (Matthew, 2008).  

2.2.1. Tipe Fuel cell 

Fuel cell dibedakan berdasarkan jenis bahan yang digunakan, sektor 

aplikasi, temperatur dan tekanan operasi. Fuel cell dijeniskan ke beberapa macam 

bahan elektrolitnya. Jenis elektrolit menentukan temperatur operasi pada jenis 

katalis yang digunakan. Penentuan bahan bakar dan oksidan untuk fuel cell 

tergantung pada pergerakan elektro kimianya  atau kecepatan reaksi elektroda, 

biaya dan kemudahan pelepasan bahan bakar/oksidan serta reaksi pembuangan 

oleh reaksi produk sampingnya. Sumber utama fuel cell yaitu hidrogen tapi bisa 

juga material yang lainnya seperti gas alam, methanol dan sebagainya melalui 

proses konversi energi (Matthew, 2008). 

2.2.   Hidrogen 

2.2.1. Atom Hidrogen 

Hidrogen didapatkan dengan memisahkannya dari unsur-unsur lain dengan 

cara memisahkan atom hidrogen dari molekul gas alam, biomassa atau air dan 

tidak ditemukan secara bebas di alam. Pengekstrakan bahan bakar fosil 

hidrokarbon melalui proses kimia akan menghasilkan hidrogen. Hidrogen bisa 

diekstrak dari air melalui produksi biologis, thermolysis, reduksi kimia juga 

elektrolisa air. Hidrogen bisa diproduksi di industri besar maupun kecil. Tiap 

negara juga mampu memproduksi hidrogen (Matthew, 2008). 
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2.3.  Studi empiris tentang kendaraan gas alam Natural Gas Vehicles 

(NGVs) dan infrastruktur pengisian bahan bakar 

Difusi pasar kendaraan dengan mesin pembakaran dalam (internal 

combustion engines) dimulai pada abad ke-19 dan mobil listrik yang hidup 

berdampingan di tahun 1920an (Chan, 2007). Bensin awalnya digunakan sebagai 

bahan pembersih di Industri tekstil dan sebagai bahan bakar dalam konstruksi dan 

Kerajinan (Gnann, 2015). Seiring zaman, permintaan bensin tumbuh dan 

berkembang. Penemuan bensin pertama kali digunakan di truk pada tahun 

1902(Grube, 2004). Jumlah dan stasiun pengisian bahan bakar kendaraan tumbuh 

sebelum Perang Dunia II. Dari satu Titik di stasiun pengisian bahan bakar 

dibangun dengan lebih dari satu Pompa(Gnann, 2015). 

2.4. Perancangan Infrastruktur Hidrogen 

2.4.1. Kebijakan pemerintah 

Pabrikan Hyundai di Korea Selatan dapat menjual mobil hidrogen dengan 

harga yang kompetitif dengan mobil berbahan bakar fosil dan berharap konsumen 

dapat membeli karena subsidi dari pemerintah sebagai insentif mobil bebas emisi. 

Bisa kita lihat Studi Kasus Stasiun pengisian Hidrogen di Korea Selatan pada 

Januari 2012 seperti gambar 2.1 dibawah ini. Dengan mempelajari dari Korea 

Selatan, petumbuhan stasion hidrogen tumbuh dengan pesat selama 6
 
tahun maka 

jika kita adapatasi ke Indonesia pada khususnya di kota Semarang, Pemerintah 

bisa menggandeng banyak sektor terkait guna membicarakan kebijakan agar 

segera terciptanya infrastruktur ini. Pemerintah dan pihak pihak terkait harus 

segera mempunyai ambisi untuk menjadi pengguna mobil hidrogen dan menjadi 

masyarakat hidrogen walaupun agar mencapai harapan tersebut  pemerintah dan 

pihak terkait memiliki kesulitan teknis yang besar dan anggaran yang tidak 

sedikit.  
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Daftar Stasiun pengisian Hidrogen di Korea Selatan 

 
Gambar 2.1 Daftar Stasiun pengisian Hidrogen di Korea Selatan, Januari 2012 

(Kim, 2017) 

Ekonomi hidrogen memerlukan infrastruktur sebagai berikut :  

1. Produsen  

2. Storage  

3. Distributor 

4. Konsumen 

Gambar 2.2 adalah infrastruktur ekonomi hidrogen yang mengilustrasikan 

energi "bersih" hidrogen. Hidrogen diimpor lewat pipa gas atau LH2 tanker dari 

tempat produksi, dimana hidrogen dihasilkan dari EBT yang murah (Rosyid, 

2009). Sumber engergi yang berasal dari matahari, angin, air dan nuklir di 

elektrolisis/diproses kemudian hasilnya disalurkan melalui pipa ke storage / 

diproses lagi melalui pemprosesan lanjutan dan akhirnya menjadi hidrogen yang 

bisa digunakan sebagai bahan bakar. 
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Skenario Infrastruktur Ekonomi Hidrogen 

 

Gambar 2.2   Skenario Infrastruktur Ekonomi Hidrogen (Rosyid, 2009) 

 Studi kasus yang diambil adalah Semarang. Semarang juga dikenal 

sebagai kota metropolitan di Pulau Jawa, dimana kemacetan selalu menjadi 

permasalahan utama disebuah kota metropolitan. Berdasarkan data dari DPAAD 

Semarang pada 2014, kendaraan di kota Semarang mencapai 1.305.636. 

Bertambahnya kendaraan di kota Semarang  maka semakin bertumbuh pula 

intensitas kemacetan di Kota Semarang. Selain itu dampak yang paling menonjol 

dari peningkatan intensitas jumlah kendaraan di Kota Semarang ialah Polusi udara 

yang menimbulkan emisi. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di Kota Semarang 

mencapai kurang lebih 1.595.267 jiwa.  

Semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Semarang, maka semakin 

banyak pula kebutuhan energi yang diperlukan. Melihat kondisi diatas, maka 

sangat diperlukan kebijakan di bidang energi yang memaksa konservasi dan 
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diversifikasi energi hingga terbangun iklim yang baik bagi pembangunan kota 

Semarang. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak yang Disalurkan di semua kabupaten 

dan kota  di Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bahan Bakar di 

Jawa Tengah Tahun 2014 (kilo liter) dimana Kota Semarang membutuhkan 

konsumsi bahan bakar terbesar dalam satu periode dapat dilihat pada tabel 2.1 

hingga 2.4. Data Obyek Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya di Kota Semarang 

bisa kita lihat di tabel 2.5 hingga 2.7. 
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Tabel 2.1. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak  yang Disalurkan Menurut 

Kabupaten/Kota dan Jenis Bahan Bakar di Jawa Tengah Tahun 2014 (kilo liter) 

(Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang) 
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Tabel 2.2. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak  yang Disalurkan Menurut 

Kabupaten/Kota dan Jenis Bahan Bakar di Jawa Tengah Tahun 2013 (kilo liter) 

dalam grafik. 
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Tabel 2.3 Banyaknya Penyalur Bahan Bakar Minyak Minyak Menurut 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014 
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Tabel 2.4 Banyaknya Penyalur Bahan Bakar Minyak Menurut Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah Tahun 2014 dalam grafik 
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Dengan perhitungan sebagai berikut : 

 1j = 0,2388kal (2.1) 

 1Kkal = 4,186Kj (2.2) 

maka untuk perhitungan Batu bara = 4.800kkal/kg = 20.092Kj/kg batubara.  

1liter solar = 10.546 kkal = 44.145Kj/liter.  

Konsumsi 187.495Kilo liter  solar dikota semarang  = 8.276.966.775 Kj.  

1liter Premium = 10.509Kkal/kg = 43.990 Kj/liter.  

Konsumsi 349.448Kiloliter Premium di kota semarang = 15.372.217.520Kj. 

Sedangkan 1liter Pertamax = 10.622kkal  = 44.463Kj/liter.  

16.804 Kiloliter  Pertamax dikota semarang = 747156252Kj.  

Seperti pada gambar 2.3 dibawah ini. 

Konsumsi bahan bakar minyak di kota Semarang pada tahun 2014. 

 

 
Gambar 2.3 Konsumsi bahan bakar minyak di kota Semarang pada tahun 2014. 

Sumbu X menunjukkan besarnya energi / Gj. Sumbu Y menunjukkan jenis BBM. 
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Tabel 2.5 Data Obyek Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya semarang I. 

http://dppad.jatengprov.go.id/up3ad-kota-semarang-i/  

(diakses tanggal 11 februari 2020) 

 

Tabel 2.6 Data Obyek Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya semarang II. 

http://dppad.jatengprov.go.id/up3ad-kota-semarang-ii/  
(diakses tanggal 11 februari 2020) 

 

http://dppad.jatengprov.go.id/up3ad-kota-semarang-ii/
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Tabel 2.7 Data Obyek Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya semarang III. 

http://dppad.jatengprov.go.id/up3ad-kota-semarang-iii/ (diakses tanggal 11 februari 

2020) 

 

 Sedangkan Jumlah total objek kendaraan bermotor  per 31 Desember 2014 

dapat dilihat di tabel 2.8 dan gambar 2.4 dibawah ini. 

Tabel 2. 8 Jumlah Total Objek Kendaraan Bermotor  per 31 Desember 2014 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D3 E E3 total 

Jumlah 169180 4870 2968 762 2084 192 49536 17476 1155 36 10 1047873 9494 1305636 

 

http://dppad.jatengprov.go.id/up3ad-kota-semarang-iii/
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Gambar 2.4 Grafik Jumlah Total Objek Kendaraan Bermotor per 31 Desember 

2014 

Keterangan;  

1. E3 (Sepeda Motor Pemda) 

2. E (Sepeda Motor)  

3. D3 (Alat Berat Pemda)  

4. D1 (Alat Berat)  

5. B3 (Microbus/Bus Pemda)  

6. B2 (Microbus/Bus Umum) 

7. C1 (Kendaraan Beban)  

8. C2 (Kendaraan Beban untuk Umum)  

9. C3 (Kendaraan Beban untuk Pemda)  

10. B1 (Bus/ Microbus) 

11. A3 (Mobil Penumpang untuk Pemda) 

12. A2 (Mobil Penumpang Umum) 

13. A1 (Mobil Penumpang)  

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

A
1

A
2

A
3

B
1

B
2

B
3

C
1

C
2

C
3

D
1

D
3 E

E3

to
ta

l

Jumlah Objek per 31 Desember 2014 

Jumlah Objek per 31
Desember 2014



 

32 
 

Dengan data diatas, jumlah mobil penumpang (A1) sebanyak 169.180 

buah dan pemakaian pertamax sebanyak 16.804.000liter/tahun. Dengan kita 

modelkan pemakaian bahan bakar hidrogen sebanyak 10% dari total pemakaian 

pertamax maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut : 

16.804.000 liter/tahun x 10% = 1.680.400 liter/tahun. 

EPA (Environmental Protection Agency), mencatatkan pemakaian 

hidrogen Toyota sekitar 28 km untuk per liter bahan bakar hidrogen (Toyota Mirai 

kita modelkan sebagai perwakilan dari FCV pada umumnya). Sedangkan 

pemakaian pertamax pada umumnya adalah sekitar 10 km/liter. Jadi dapat kita 

modelkan bahwa kebutuhan hidrogen dikota semarang didefinisikan melalui 

Persamaan (2.3), 

          
     

     
          ⁄

         ⁄
                  ⁄  (2.3) 

2.5.  Metode Produksi Hidrogen dan Biaya Produksi Hidrogen 

Hidrogen didapatkan dengan memisahkannya dari unsur-unsur lain dan 

tidak ditemukan secara bebas di alam. Ekstraksi bahan bakar fosil hidro karbon 

melewati proses kimia akan menghasilkan hidrogen. Hidrogen bisa diekstrak dari 

air dengan produksi biologis, thermolysis, reduksi kimia juga elektrolisa air. 

Hidrogen bisa diproduksi di industri besar maupun kecil. Tiap negara juga mampu 

memproduksi hidrogen (Rosyid, 2009).  

Ada berbagai macam metode untuk menghasilkan hidrogen. Secara singkat, 

metode - metode tersebut adalah : 

1. Elektrolisis : proses memisahkan hidrogen dari air.  Hasilnya tidak 

menghasilkan emisi. Elektrolisis air hanya mewakili sebuah segmen 

pedagang pasar hidrogen (Rosyid, 2009). Elektrolisis merupakan 

metoda paling banyak digunakan untuk memproduksi Hidrogen yaitu 

dengan memisahkan molekul air memakai energi listrik. Kelebihan 

elektrolisis hanya butuh listrik dan air, ramah bagi lingkungan, 

teknologinya sudah proven, tidak menggantungkan diri dari bahan fosil 

karena energi primer bisa menggunakan EBT bebas CO2 seperti panas 

matahari, angin, PV. Teknologi produksi listrik berbahan bakar fosil 
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berbasis batubara, minyak atau gas alam seperti pembangkit listrik 

tenaga batubara, pabrik bersiklus kombinasi, dapat digunakan dengan 

mengkombinasikan dengan menangkap dan mengasingkan karbon atau 

menangkap dan menggunakan karbon. Diantara metode ini, 

dekomposisi pancaran plasma (plasma-arc) gas alam dapat juga 

dimasukkan (Sutarno, 2016). Ada dua proses elektrolisis temperatur 

ambien/temperatur kamar untuk menghasilkan hidrogen:  

a. Elektrolisis PEM, yang menggunakan ionomer Nafion ™ 

sebagai elektrolit.  

b. Elektrolisis alkaline, terkonsentrasi menggunakan kalium 

hidroksida (KOH) sebagai elektrolit (Rosyid, 2009). 

2. Hidrogen Sulfida (H2S) Cracking: adalah metode katalitik termal atau 

reaksi siklus (Sutarno, 2016) 

3. Proses Termokimia, dengan bahan bakar fosil dan air memanfaatkan 

energi panas langsung, seperti gasifikasi batubara dan reformasi bahan 

bakar fosil dikombinasikan dengan Carbon Capture Storage (CCS) atau 

Carbon capture and utilisation (CCU). Siklus termokimia, berbasis 

oksida/oksida logam, atau siklus sulfur, disarankan memakai sumber 

panas dari matahari (Sutarno, 2016). 

4. Proses Biokimia, biomassa digunakan sebagai sumber hidrogen dan 

air, seperti bio fotolisis, foto-fermentasi, memakai energi matahari 

didalam mengkombinasikan dengan bakteri atau reformasi dan 

gasifikasi biomassa (Sutarno, 2016).  

5. Steam Methane Reforming (SMR), Produksi hidrogen dengan 

reforming adalah proses stabil dengan produksi skala besar (Rosyid, 

2009). Steam reforming merupakan produksi Hidrogen dengan proses 

thermo-kimia dimana melibatkan gas methane dan uap air pada suhu 

tinggi.  

6. Gasifikasi batubara, melebur batubara dari molekul yang berat ke 

molekul yang lebih kecil dengan cara mengarahkannya pada suhu dan 

tekanan tinggi memakai uap dan oksigen tertentu (Rosyid, 2009). 
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Secara umum 48% hidrogen diproduksi dari reformasi uap gas alam, 18% 

dari gasifikasi batubara dan 30% dari nafta/reformasi minyak dalam industri 

kimia. Dari data diatas, 96% hidrogen di dunia berasal dari fosil. 4% total 

produksi hidrogen di dunia berbasis elektrolisis air, yang bisa disesuaikan dengan 

produksi bebas CO2 jika diperoleh menggunakan sumber EBT (Lemus, 2010). 

Data diatas adalah konsekuensi akan daya saing biaya metode produksi. Untuk 

kedepan, pembangunan teknologi hidrogen yang berbasis EBT menggunakan 

elektrolisis air dari angin dan matahari, atau solar termokimia agar bersaing 

dipasar yang kompetitif (EU 2038, 2016). Perkiraan para ahli bahwa 30% 

produksi hidrogen tahun 2050 bersumberkan pada batubara, dimana batubara 

menggantikan reformasi uap gas alam (natural gas steam reforming) sebagai 

sumber fosil nomor satu dimana dihitung dari segi bahan baku harganya lebih 

menguntungkan dibanding lainnya. Dilihat dari sumber energi bebas CO2, energi 

nuklir menempati 15% dan EBT sekitar 60% (Sutarno, 2016). 

Memproduksi hidrogen yang bebas CO2 merupakan dambaan besar sebagai 

praktik di masa depan akan ekonomi hidrogen berkelanjutan dan masih dalam 

langkah langkah pengembangan. Tahap transisi ini memerlukan perubahan pasar 

produksi hidrogen dari yang sebelumnya berdasarkan fosil dengan emisi CO2 

menjadi ke suatu sistem berbasis EBT secara keseluruhan dan bebas akan CO2 

sehingga mampu mempecepat proses ekonomi berbasis hidrogen (Sutarno, 2016). 

Dekarburisasi metana atau methane cracking merupakan proses yang terbukti 

secara ilmiah dengan pemisahan metana ke dalam komponen komponen atomnya 

(hidrogen dan karbon), memperoleh hidrogen tanpa emisi CO2 (Sutarno, 2016). 

Tabel 2.9 menuliskan perbedaan antara methane cracking dan metode produksi 

hidrogen yang paling relevan dari bahan fosil dengan gasifikasi batubara atau 

reformasi uap gas alam (Sutarno, 2016). 

Biaya hidrogen dimasa depan memiliki beberapa ketidak pastian yang 

tergantung pada perkembangan teknologi produksi hidrogen baik dari sumber 

energi terbarukan maupun dari fosil. Biaya hidrogen tergantung pada biaya 

teknologi produksi (yang terdiri dari investasi modal, operasi & pemeliharaan dan 

biaya bahan baku) serta biaya transportasi hidrogen itu sendiri (Sutarno, 2016). 
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Memproduksi hidrogen berdasarkan reformasi uap metana dan gasifikasi batubara 

adalah cara yang paling kompetitif. Akan tetapi, praktik teknologi tersebut harus 

dilakukan dengan penangkapan dan pengasingan karbon (Carbon Capture and 

Sequestration/ CCS) untuk menghindari dampak lingkungan atau dampak dari 

gangguan yang ditimbulkan oleh karbon yang akan dibebankan pada sumber 

emisi CO2. Pengaplikasian CCS meningkatkan biaya produksi lebih dari 30% di 

beberapa kasus sebagai akibat dari sebagian besar energi yang harus dipakai 

sebagai penyerapan karbon dan pengelolaannya (Sutarno, 2016). Biaya produksi 

beberapa teknologi hidrogen dituliskan pada Tabel 2.10. 

Tabel 2.9 Perbandingan Bahan Bakar Fosil Berdasarkan Proses Produksi Hidrogen 

(Sutarno, 2016) 
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Tabel 2.10 Biaya Teknologi Produksi Hidrogen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


