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FSIUMBUIIAN meng-

I iTi,Til,",i?"?,'J,*, ^
hal biasa.Bagaimana 6ila tum-
bu-han mampumenghasilkan
tistrik? Terd en gar m"ustafu I,
tetapi inilah hasii penelitian
tiga mahasiswa teknik elektro
Universitas Negeri Malang,
Risky Fajar Ari f in, Lukas Adi
Nugroho, danMuhammad
Fikri Abdul Jalil.

Dbimbing Dr Muladi ST
Ml ketiganya tergabung
da lam tim PKM-penel itiarr
yang didanai Kemenristekdikti
tahun 2016 menawarkan iudul
Studi Eksperimental urtuk
Mengetahui Efek Variasi Bahan
Elekhoda Serta Variasi ]arak
Antar Elektroda terhadap
Keliskikan yang Dihasilkano-
leh TumbuhanHidup.

Jumat, 10 juni 2016, mereka
melakukan penelitian di
hutan Desa 

-Buring 
Kecamatan

5d*g Kandang, Malang. Be-
berapa peralatan peneljiian yang
mereka bawa meliputi patu,
multimeter digital, meterrn,
kabel dan elektroda:penelitian
dilakukan pada pohon sengon
yangbanyak tumbuh di sana.

. Peneli t ian ini mengguna-
kan variasi bahan elektroda
serta variasi iarak antar
elektroda pada pengukuran

, potensial listrik tumbuhan,
Penelitian dilakukan dengan
menancapkan elektroda 

-

posit i f  pada batang pohon
dan elektroda negitl f pada
tanah di sekitar akarnva.

Kemudian kedua elektroda
tersebut dihubunekan
dengan multimet6r digital
unfuk menampilkan 

-

nilai tegangan listrik yang
dihasilkan.

Elektroda yang digunakan
meliputi tembaga (Cu), emas
(Au), perak (Ag), besi (Fe),
seng (Zn), dan aluminium
(Al). Terminal positif dan
negatif dari elektroda diten-
tukan berdasarkan potensial.
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elektro kimianya pada deret
volta. Pasangan elektroda
tersebut yaituCu-Fe, Au-Zn
danAg-A1.

Variasi jarak antar elek-
troda diberikan mulai dari
0.5m, 1 m d4n 1.5m. Setiap
variasi dalam pengukuran
diiakukan selamai0 menit
dengan mencuplik data setiap
2 menit.

D i t b m u k a n  b a h w a
kombinas i  e lek t roda Au

- Zn dengan jarak antar
elektroda sebesar 0,5 m
menghasilkan tegangan
r ata-r ata tertinggi. sebesar
750 mV. Sedangkan
elektrcida Ag-Al, dan Cu-Fe
pada ja rak  an tar  e lek t roda
mas ing-mas ing  sebesar  0 .5
m dan 1.5 m menghasilkan
tegangan r ata-r ata sebesar
432.3 mV dan 309.96 mV.

Secara umum disimpulkan,
bahwavariasi bahan serta

jarak antar elektroda mem-
pen ga rufu besarnya tegangan
dan tingkat kestabi lannya.
Di mana urutan elektroda
terbaik, yaitu Au-Zn, Ag-Al-
dan Cu-Fe.

Sedangkan ketika jarak
antar eiektroda ditambah
maka tegariga".;;;;; 

I

akan bertambah pula.
Energi ini  perlu diterap-

kembangkan karena meru-
pakan sumber energi lzang

praktis dan ekonomis karena
'tidak mahal pada biava
instaiasi mu.tprn op".a- "
:i?".ulr.yi sehingga energi
nr fidak hanva renewable
dan sustainable, tetapi juga
available for everyone.. 
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