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ABSTRACT 

 

 

CARBON ACTIVATION FROM CRUDE PALM OIL (CPO) WASTE  

AND IMPREGATION WITH Cu
2+

 IONS AS AN ADSORBEN OF 

METHYL BLUE IN SOLUTION 

 

 

 

By 
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Activated carbon has been synthesized from the waste of Crude Palm Oil (CPO) 

through a physically activation process (KAF), chemistry (KAK), and 

impregnation with Cu
2+

 ions (KAI) which aimed to determine the absorption 

capacity of methylene blue adsorption. The physical activation process is carried 

out by burning at 700 ° C, chemical activation done by soaking using H3PO4 10% 

activator, and impregnation is carried out by adding Cu(NO3)2 10% solution. 

Activated carbon was characterized to determine the functional groups using IR 

spectrophotometers and the surface of the morphology by using Scanning 

Electron Microscope (SEM). Methylene blue adsorption by optimum activated 

carbon at pH 8 for KAF and KAI was 24.791 and 24.779 mg g
-1

 respectively, 

while for optimum KAK at pH 6 the amount of methylene blue adsorbed was 

24.828 mg g
-1

. The optimum contact time produced was 90 minutes with the 

amount of methylene blue advertised at 32.780; 32.945; and 32.444 mg g
-1

 on 

each activated carbon and tend to follow the second order pseudo adsorption 

kinetics model with the value of the coefficient correlation sequentially 0.999; 

0.999; and 1. The methylene blue adsorption isotherm by the activated carbon 

tends to follow the Freundlich isotherm pattern with the correlation coefficient 

value approaching 1. 
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Karbon aktif telah disintesis dari limbah Crude Palm Oil (CPO) melalui proses 

aktivasi secara fisika (KAF), kimia (KAK), dan impregnasi dengan ion Cu
2+ 

(KAI) yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan daya serap dalam 

mengadsorpsi metilen biru. Proses aktivasi secara fisika dilakukan dengan 

pembakaran pada suhu 700 °C, aktivasi secara kimia dilakukan perendaman 

menggunakan zat aktivator H3PO4 10%, dan impregnasi dilakukan dengan 

penambahan larutan Cu(NO3)2 10%. Karbon aktif dikarakterisasi untuk 

mengetahui gugus fungsional menggunakan spektrofotometer IR dan untuk 

mengetahui morfologi permukaan menggunakan Scanning Electron Microscope 

(SEM). Adsorpsi metilen biru oleh karbon aktif optimum pada pH 8 untuk KAF 

dan KAI masing-masingnya sebesar 24,791 dan 24,779 mg g
-1

, sedangkan untuk 

KAK optimum pada pH 6 dengan jumlah metilen biru teradsorpsi sebesar 24,828 

mg g
-1

. Waktu kontak optimum yang dihasilkan adalah 90 menit dengan jumlah 

metilen biru teradsopsi sebesar 32,780; 32,945; dan 32,444 mg g
-1

 pada masing-

masing karbon aktif dan cenderung mengikuti model kinetika adsorpsi pseudo 

orde dua dengan nilai koefisien korelasi secara berurutan 0,999; 0,999; dan 1. 

Isoterm adsorpsi metilen biru oleh karbon aktif cenderung mengikuti pola isoterm 

Freundlich dengan nilai koefisien korelasi mendekati 1. 
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“Wahai orang-orang yang beriman ! 

Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 

menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. 

Q.S Muhammad : 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bissmillahirrahmaanirrahiim 
 
 

Dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wata‟ala. 

Ku persembahkan secara spesial karya ini untuk kedua orangtua 

-Mamah Diniyah dan Bapak Samijan- beserta keluarga besarku. 

 

 
Teruntuk; 

Tim dosen pembimbing dan penguji, 

Jurusan Kimia FMIPA Unila, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, 

Almamater tercinta Universitas Lampung, dan 

Seluruh elemen yang telah berjasa dalam penyelesaian karya ini. 

 

 

Kepada kalian juga; 

Ku persembahkan karya ini untuk yang selalu bertanya : 

“Kapan skripsimu selesai?” 

 

Setiap orang memiliki zona waktunya masing-masing.  

Berhentilah „menghardik‟ dengan rentetan pertanyaan yang hanya akan 

mengkerdilkan diri si pengemban. Bantu dengan tanpa bertanya apa yang 

ia butuhkan, tapi mendekatlah maka ia pasti akan mencurahkan. 

 
Mereka bersama waktu yang dijalaninya, akan lulus di waktu yang tepat 

selama sepanjang waktunya dapat memberi manfaat. 



 
 

SANWACANA 

 

 

 

 

Bissmillahirrahmaanirrahim. 
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keteladanan bagi kita. Semoga kita termasuk ke dalam barisan yang mendapat 
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berkat do‟a, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik berupa moril 

maupun materiil, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena 

itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dengan 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Sang malaikat tak bersayap, kedua orangtua tercinta, Mamah “Diniyah” dan 
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perjuangan, kasih sayang dan cinta penuh kearifan,  kesabaran dan 
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2. Para Pahlawan yang tidak pernah kesiangan; peluk kalian yang begitu 

menghangatkan. Teruntuk Abang Arifiyanto (Alm), Ayuk Ernawati, Abang 
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atas do‟a, dekapan, dukungan, dan duitnya. Hehe.. Semoga Allah hadiahkan 

kalian dengan sebaik-baik balasan. 

3. Para kakak sekaligus guru, ibu juga orangtuaku; nasihat dan petuahnya begitu 

menyejukkan, senyumnya melelehkan perasaan, sikapnya penuh kearifan, tak 

henti dan bosannya mengingatkan, menguatkan, memahamkan, dan 

meluruskan agar penulis tidak keluar dari koridor ketaatan dan agar tidak 

patah dalam berjuang. Semoga Allah istiqomahkan kita di jalan kebaikan 

dalam barisan para pejuang. 
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melimpahkan rizki terbaik untuk Ibu, diberi kesehatan dan kemudahan dalam 

segala urusan. 

5. Ibu Dr. Mita Rilyanti, M.Si., selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih 

atas ilmu yang diberikan bersama dengan kedisiplinan, ketegasan, keberanian, 

keluetan, dan kesungguhan yang diajarkan tersisipkan dalam setiap episode 

bimbingan. Dari sana penulis banyak belajar, maka semoga ini menjadi amal 

sholeh yang tak terbendung besarnya nilai kebermanfaatan sehingga Ibu 

selalu berada dalam kebaikan. 

6. Bapak Prof. Suharso, Ph.D., selaku dosen pembahas penelitian. Terima kasih 
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15. Kakak-kakak dan Adik-adik Adsorption Group angkatan 2012, 2014 dan 

2015. Terima kasih atas andil kalian dalam transfer ilmu dan pengalaman. 
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18. Presidium beserta seluruh pimpinan dan pengurus BEM FMIPA Unila 

periode 2016. Terkhusus Pak Gubernur “Zainuri”, Pak Wakil Gubernur 

“Wahyudi” dan Ibu Bendahara Eksekutif “Dini Khansa”, terima kasih atas 
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19. Keluarga besar BEM U KBM Unila periode 2017. Terkhusus untuk seluruh 

Presidium, terima kasih karena kalian hadir dengan membawa berbagai 

pesona dan aroma perjuangan. Setiap momennya memberi kesan, membawa 

rasa yang tidak selalu sama dengan hasil pesanan, seperti itu cara Allah 

mengajarkan. Membawa paradigma penulis dalam memahami bahwa; yang 

memulai lebih awal tidak menjamin selesai duluan, tergantung seberapa besar 

kesungguhan. Semoga kalian sukses dalam segala „medan pertempuran‟. 



 
 

20. Keluarga kecil nan harmonis, solid, dan inspiratif; Kementerian Pendidikan 

dan Kepemudaan BEM U KBM Unila periode 2017. Terima kasih nak, telah 

memaksa penulis untuk menua dan mendewasa sebelum waktunya dengan 

berbagai dinamika kebersamaan. Teruslah hebat dan menghebatkan, jiwa-

jiwa ini sempat tertinggal bersama kalian. Semoga Allah ridho pada proses 

kalian sebagai sang pembelajar. 

21. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Birohmah Unila dan Lembaga Dakwah 

Fakultas (LDF) Rois FMIPA Unila. Dari jiwa yang gersang, bersama dan 

berada didalamnya begitu memberi peluang kebaikan dan telah tumbuh dan 

memupuk harapan. Penulis berterima kasih tidak hanya kepada segelintir 

orang, tetapi kepada semua yang pernah ikut andil melahirkan dan 

membesarkan lembaga tersebut. Kepada mereka yang beruntung untuk ambil 

peran dan memilih menjadi generasi penerus estafer perjuangan. Selamat, 

bersama dakwah ini kalian berhasil „menyesatkan‟ dijalan kebenaran. 

22. Keluarga besar Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) 

Lampung periode 2017-2019. Terima kasih atas waktu yang diberikan 

sebagai bentuk penjagaan agar penulis tidak lalai, bersamaan dengan setiap 

aktivitas didalamnya semoga Allah limpahkan keberkahan. Yang tengah 

berjalan, semoga Allah senantiasa kuatkan dan taburi benih keikhlasan. 

23. Squad KKN Desa Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung 

Tengah dan seluruh warga dalam kerukunan. Kawan seperantauan; Bang 

Widi, Kak Adam, Dicky, Mbak Sri, Nabila, dan Wahyuni Dewi, terima kasih 

atas waktu dan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan saling mengenal. 

Semoga silaturahim tetap terjaga dan senantiasan Allah rekatkan. 



 
 

24. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih atas kepercayaan dan 

kesempatan yang diberikan. Semoga para alumnus -khususnya penulis- 

mampu berdaya guna dan memberi sebaik-baik kontribusi di masyarakat 

dalam mengaplikasikan ilmu selama di jenjang perkuliahan. 

25. Keluarga kecil penghuni kontrakan “tanpa nama”; untuk Irnawati, S.Sos. 

Hidayani, S.Pd. dan Mbak Hanum, terima kasih untuk support, do‟a dan 

segala bantuannya. Di rumah itu, tiap sudut ruangannya telah menjadi saksi 

perjuangan penulis dalam menuntaskan apa yang sudah di mulai. 

 

Yang telah berjasa, memberi rasa, warna, do‟a, dukungan, bahkan sesederhana 

senyum semangat yang melegakan. Yang kalian berikan tidak cukup terbayar 

hanya karena tertuang dalam tulisan. Namun, segala kelayakan hadiah dan balasan 

pasti sudah Allah persiapkan, semoga menjadi amal sholeh dan kita termasuk 

kedalam manusia terbaik yang telah memberi kebermanfataan. Ada juga yang 

belum disebutkan, karena sudah ditempatkan di sudut hati yang paling dalam  

 

Sebagiannya, tanpa kalian saya hanya serpihan, seketika diterjang angin maka 

akan hilang beterbangan bak debu yang tak bertuan. Sebagiannya yang jauh lebih 

luas dan besar porsinya, ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wata‟ala. 

 

 

Bandar Lampung, 01 Februari 2019 

Penulis 

 

 

Melita Sari 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Dalam era globalisasi dan seiring dengan meningkatnya industrialisasi, terdapat di 

beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, kualitas lingkungan menjadi 

suatu permasalahan nasional yang perlu dicari solusinya (Yoshimi, 1999).  Salah 

satu komponen lingkungan yang sangat penting untuk kehidupan adalah air.  Saat 

ini air sering menjadi masalah karena banyak yang tercemar.  Salah satu pencemar 

organik yang bersifat non biodegradable adalah zat warna tekstil (Oxspring et al., 

1996). 

 

Zat warna tekstil umumnya dibuat dari senyawa azo dan turunannya dari gugus 

benzen.  Diketahui bahwa gugus benzen sangat sulit didegradasi, kalaupun 

dimungkinkan dibutuhkan waktu yang lama.  Senyawa azo bila terlalu lama 

berada di lingkungan, akan menjadi sumber penyakit karena sifatnya karsinogenik 

dan mutagenik, karena itu perlu dicari alternatif efektif untuk menguraikan limbah 

tersebut.  Zat warna ini berasal dari sisa-sisa zat warna yang tak larut dan juga dari 

kotoran yang berasal dari serat alam (Carliell et al., 1995). Warna selain 

mengganggu keindahan, beberapa juga dapat bersifat racun dan sukar dihilangkan 

(Nigam et al., 1996). 
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Zat warna azo ini banyak digunakan dalam industri tekstil, makanan, obat-obatan 

dan kosmetika.  Pada tahun 1990 di negara Amerika Serikat penjualan zat warna 

azo menduduki nomor teratas daripada golongan zat warna lain (Heaton, 1994).  

Dalam industri tekstil, zat warna merupakan salah satu bahan utama, sekitar 10-

15% dari zat warna yang sudah digunakan tidak dapat dipakai ulang dan harus 

dibuang (Husni, 2013).  

 

Zat warna azo adalah senyawa yang paling banyak terdapat dalam limbah tekstil, 

yaitu sekitar 60-70%.  Senyawa azo memiliki struktur umum N=N-R‟, dengan R 

dan R‟ adalah rantai organik yang sama atau berbeda.  Senyawa ini memiliki 

gugus N=N yang dinamakan stuktur azo (Sen dan Demirer, 2003).  Salah satu 

kandungan dalam limbah cair tekstil adalah pewarna metilen biru.  Pewarna azo 

seperti metilen biru paling sering digunakan dalam industri tekstil (Daneshvar et 

al., 2003). 

 

Beberapa cara penghilangan zat warna dan senyawa organik yang ada dalam 

pengolahan limbah cair industri tekstil dapat dilakukan secara kimia, fisika, 

biologi ataupun gabungan dari ketiganya.  Pengolahan limbah cair secara fisika 

dapat dilakukan dengan cara adsorpsi, filtrasi dan sedimentasi.  Adsorpsi 

dilakukan dengan penambahan adsorben seperti karbon aktif atau sejenisnya.  

Filtrasi dilakukan dengan cara pemisahan padat-cair melalui suatu alat penyaring 

(filter).  Sedimentasi merupakan proses pemisahan padat-cair dengan cara 

mengendapkan partikel tersuspensi dengan adanya gaya gravitasi (Abramian dan 

El-Rassy, 2009). 
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Pada sistem adsorpsi terdiri dari dua macam yaitu sistem batch dan sistem 

kontinyu.  Sistem batch akan memberikan gambaran kemampuan dari adsorben 

dengan cara mencampurkannya dengan larutan yang tetap jumlahnya dan 

mengamati perubahan kualitasnya pada selang waktu tertentu (Ruthven, 1984).  

Pada sistem kontinyu mempunyai pendekatan yang jauh lebih baik untuk 

penerapan di lapangan karena sistem operasinya yang selalu mengontakkan 

adsorben dengan larutan segar, sehingga adsorben dapat mengadsorpi dengan 

optimal sampai kondisi jenuhnya (Aksu et al., 2002).   

 

Dari beberapa metode yang disebutkan diatas, metode adsorpsi adalah metode 

yang relatif lebih murah meskipun hal ini tergantung dari jenis adsorben yang 

digunakan.  Salah satu upaya untuk mendapatkan adsorben yang relatif murah 

adalah dengan cara pemanfaatan limbah, seperti limbah tempurung kelapa sawit.  

Tempurung kelapa sawit kebanyakan hanya dianggap sebagai limbah industri 

pengolahan minyak kelapa sawit.  Ketersediaannya yang melimpah dianggap 

masalah lingkungan, namun bersifat renewable, dan murah.  Arang tempurung 

kelapa sawit ini masih dapat diolah lagi menjadi produk yang mempunyai nilai 

ekonomis tinggi yaitu sebagai karbon aktif atau arang aktif (Dhidan, 2012).   

 

Bahan baku karbon aktif di Indonesia tersebar melimpah, karena Indonesia adalah 

negara tropis yang kaya akan sumber daya hayati.  Banyaknya sumber daya yang 

dimiliki menjadikan peluang besar dalam mendirikan berbagai industri, termasuk 

industri pengolahan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). 
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Prospek pasar bagi olahan kelapa sawit cukup menjanjikan, karena permintaan 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar, tidak hanya di 

dalam negeri tetapi juga di luar negeri (Purwanto, 2011). 

 

Seiring dengan naiknya permintaan pasar terhadap minyak kelapa sawit, maka 

produksi industri CPO juga akan meningkat, sehingga akan berdampak pada 

peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan.  Cangkang atau tempurung kelapa 

sawit adalah limbah terbesar dalam proses produksi.  Oleh karena itu, untuk 

meminimalisir tingginya tingkat limbah, maka tempurung kelapa sawit dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku karbon aktif dengan kualitas yang baik 

(Purwanto, 2011). 

 

Dari beberapa jenis bahan baku karbon aktif, dipilih tempurung kelapa sawit 

karena tempurung kelapa sawit memiliki bagian paling keras dalam 

komponennya.  Dibandingkan dengan tempurung kelapa biasa, perbedaan yang 

paling mencolok dengan tempurung kelapa sawit adalah dilihat dari kadar abu 

yang akan mempengaruhi kualitas karbon aktif tersebut (Elly, 2008). 

 

Tempurung kelapa sawit mengandung selulosa sebesar 45% dan hemiselulosa 

sebesar 26% yang baik untuk dimanfaatkan sebagai karbon aktif (Rasmawan, 

2009).  Menurut Pope (1999), bahan organik yang mengandung lignin, 

hemiselulosa, dan selulosa dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan 

karbon aktif serta sangat efektif untuk mengadsorpsi limbah cair.  Selain itu lignin 

dan selulosa sebagian besar tersusun dari unsur karbon yang pada umumnya dapat 

dijadikan karbon.  Tempurung kelapa sawit termasuk bahan berlignoselulosa, 

kadar karbon tinggi, dan memiliki massa jenis lebih besar daripada kayu sebesar 
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1,4 g mL
-1

.  Dimana semakin besar massa jenis bahan baku, maka daya serap 

karbon aktif yang dihasilkan akan semakin besar sehingga baik untuk dijadikan 

adsorben (Hartoyo dan Pari, 1990). 

 

Karbon aktif yang dihasilkan, dibuat mengikuti prosedur pembuatan karbon aktif 

pada umumnya, yaitu melalui aktivasi yang bertujuan untuk memperbesar pori 

karbon sekaligus menghilangkan pengotor dalam arang.  Aktivasi yang dilakukan 

yaitu aktivasi fisika dan aktivasi kimia.  Namun untuk menghasilkan daya serap 

yang lebih optimum, maka karbon aktif harus diperlakukan secara khusus 

(Shreve, 1997). 

 

Aktivasi yang diperlukan dalam pembuatan karbon aktif dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu aktivasi fisika dan kimia.  Aktivasi fisika adalah proses 

memperluas pori dari karbon aktif dengan bantuan panas, uap dan gas CO2.  

Sedangkan aktivasi kimia merupakan aktivasi dengan pemakaian bahan kimia 

berupa aktivator seperti hidroksida logam alkali, klorida, sulfat, fosfat dari logam 

alkali tanah dan khususnya ZnCl2, asam-asam anorganik seperti H2SO4 dan 

H3PO4 (Triyana dan Tuti, 2003). 

 

Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kondisi optimum untuk 

membuat karbon aktif dengan kualitas terbaik dari bahan baku tempurung kelapa 

yaitu pada suhu 700 °C.  Selain itu, aktivasi terbaik secara kimia yaitu dengan 

menggunakan aktivator H3PO4 dimana tempurung kelapa memiliki morfologi 

permukaan yang berbentuk kapsul dan rongga permukaan yang lebih besar dari 

karbon aktif komersil.  Karbon aktif ini mampu mengadsorpsi zat warna metilen 

biru dalam larutan sebesar 98,34% (Khuluk, 2016). 
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Pada penelitian lain, aktivator kimia menggunakan H3PO4 jauh lebih baik 

dibandingkan aktivator lain seperti ZnCl2 dan KOH.  Kadar air pada karbon aktif 

yang diaktivasi menggunakan H3PO4 yaitu sebesar 6%, sedangkan ZnCl2 dan 

KOH mencapai 15-20%.  Selain itu, karbon aktif dengan aktivasi H3PO4 memiliki 

bilangan penyerapan iodin yang lebih besar yaitu 767,745 mg iodin/gram karbon 

dibandingkan dengan penyerapan iodin terhadap KOH sebesar 621,81 mg 

iodin/gram karbon dan penyerapan iodin terhadap ZnCl2 sebesar 552,015 mg 

iodin/gram karbon.  Berdasarkan data tersebut, maka nilai kadar air dan 

penyerapan ion pada aktivator H3PO4 telah memenuhi SNI dalam pembuatan 

karbon aktif. 

 

Selain menggunakan aktivasi fisika dan kimia, salah satu metode yang paling 

efektif yang digunakan adalah metode impregnasi.  Tujuan impregnasi adalah 

untuk mengisi pori-pori menggunakan larutan garam logam dengan konsentrasi 

tertentu.  Konsentrasi yang sesuai akan menentukan persentase adsorpsi logam 

yang paling optimum dari adsorben.  Impregnasi ini dilakukan untuk 

menambahkan gugus aktif pada karbon aktif sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan adsorpsi suatu adsorben pada metilen biru dalam air limbah.  Metode 

ini merupakan teknik preparasi yang sering digunakan karena mudah dalam 

pengerjaannya (Khalkhali, 2005). 

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pada penelitian ini dilakukan kajian 

pemanfaatan limbah CPO sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif yang 

diaktivasi dengan metode fisika, kimia menggunakan H3PO4 dan impregnasi 

dengan ion Cu
2+

 sebagai adsorben terhadap zat warna metilen biru dalam larutan. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mempelajari cara aktivasi dalam pembuatan dan karakterisasi karbon aktif dari 

tempurung kelapa sawit dengan metode aktivasi fisika, kimia dan impregnasi 

dengan ion Cu
2+

. 

2. Mempelajari kemampuan adsorpsi karbon aktif dari tempurung kelapa sawit 

yang telah diaktivasi dengan metode fisika, kimia, dan impregnasi dengan ion 

Cu
2+ 

sebagai adsorben metilen biru dalam larutan. 

 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi tentang optimalisasi 

pemanfaatan limbah CPO sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif yang 

diaktivasi menggunakan H3PO4 dan impregnasi dengan ion Cu
2+ 

untuk 

menghasilkan karbon aktif yang berkualitas sebagai adsorben terhadap zat warna 

metilen biru dalam larutan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Karbon Aktif 

 

 

 

Karbon aktif merupakan senyawa karbon amorf yang dapat dihasilkan dari 

bahan-bahan yang mengandung karbon atau dari arang yang diperlakukan dengan 

cara khusus untuk mendapatkan permukaan yang lebih luas.  Karbon aktif bersifat 

hidrofobik, yaitu molekul pada karbon aktif cenderung tidak bisa berinteraksi 

dengan molekul air.  Karbon aktif diperoleh dengan proses aktivasi.  Proses 

aktivasi merupakan proses untuk menghilangkan zat-zat pengotor yang melapisi 

permukaan arang sehingga dapat meningkatkan porositas karbon aktif.  Luas 

permukaan (surface area) adalah salah satu sifat fisik dari karbon aktif.  Karbon 

aktif memiliki luas permukaan yang sangat besar 1,95 x 10
6
 m

2
 kg

-1
, dengan total 

volume pori-porinya sebesar 10,28 x 10
-4

 m
3
 mg

-1
 dan diameter pori rata-rata 21,6 

A
o
, sehingga sangat memungkinkan untuk dapat menyerap adsorbat dalam jumlah 

yang banyak.  Semakin luas permukaan pori-pori dari karbon aktif, maka daya 

serapnya semakin tinggi (Allport, 1997). 

 

Luas permukaan arang aktif berkisar 3000-3500 mg g
-1

 dan ini berhubungan 

dengan struktur pori internal yang menyebabkan arang aktif dapat menyerap gas-

gas dan dapat mengurangi zat-zat dari liquida (Kirk and Othmer, 1953). 
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Karbon aktif merupakan senyawa amorf yang dihasilkan dari bahan-bahan yang 

mengandung karbon atau arang yang diperlakukan secara khusus untuk 

mendapatkan daya adsorpsi yang tinggi.  Karbon aktif dapat mengadsorpsi gas 

dan senyawa-senyawa kimia tertentu atau sifat adsorpsinya selektif, tergantung 

pada besar atau volume pori-pori dan luas permukaan.  Daya serap karbon aktif 

sangat besar, yaitu 25-1000% terhadap berat karbon aktif (Darmawan, 2008). 

 

Karbon aktif merupakan karbon atau arang yang telah mengalami perbesaran pori 

atau luas permukaan sehingga dapat menyerap zat-zat lain yang ada di sekitarnya.  

Karbon aktif umumnya banyak digunakan sebagai zat penyerap (adsorben) zat-zat 

pengotor yang terkandung di dalam air dan sebagai norit (obat diare) dalam dunia 

medis.  Karbon aktif juga memiliki kelebihan lain yakni mudah untuk dibuat, 

karena proses pembuatannya termasuk proses yang cukup sederhana (Purnomo, 

2010). 

 

Karbon aktif adalah suatu bahan mengandung karbon amorf yang memiliki 

permukaan dalam (internal surface) sehingga memiliki daya serap tinggi.  Karbon 

aktif adalah karbon amorf yang telah mendapat perlakuan dengan uap dan panas 

sampai mempunyai afinitas yang kuat sekali untuk menyerap (absorpsi) berbagai 

bahan.  Karbon aktif dapat dihasilkan dari bahan-bahan organik yang 

mengandung karbon atau dari arang yang telah mendapatkan perlakuan khusus 

agar permukaannya menjadi lebih luas (Austin, 1996). 

 

Menurut Sembiring dan Sinaga (2003), arang atau karbon merupakan residu hitam 

berbentuk padatan berpori yang mengandung 85-95% karbon yang nantinya akan 
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dihasilkan dengan menghilangkan kandungan air dan komponen volatil dari bahan-

bahan yang mengandung karbon melalui pemanasan pada suhu tinggi. 

Sebagian dari pori-porinya masih tertutup hidrokarbon, tar, dan senyawa organik 

lain.  Komponennya terdiri dari karbon terikat (fixed carbon), abu, air, nitrogen, 

dan sulfur (Djamitko dan Widjaja, 1984). 

 

 

1. Sumber Karbon Aktif 

 

 

 

Bahan baku yang dapat dibuat menjadi karbon aktif adalah semua bahan yang 

mengandung karbon, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, binatang ataupun 

barang tambang.  Bahan-bahan tersebut adalah berbagai jenis kayu, sekam padi, 

tulang binatang, batu-bara, tempurung kelapa, kulit biji kopi.  Bila bahan-bahan 

tersebut dibandingkan, tempurung kelapa merupakan bahan terbaik yang dapat 

dibuat menjadi karbon aktif karena karbon aktif yang terbuat dari tempurung 

kelapa memiliki mikropori yang banyak, kadar abu yang rendah, kelarutan dalam 

air yang tinggi dan reaktivitas yang tinggi (Subadra et al., 2005). 

 

 

2. Kualitas Karbon Aktif 

 

 

 

Berdasarkan Fauziah (2009) penilaian kualitas karbon dapat dilakukan 

berdasarkan : 

1. Ukuran; misalnya berupa batangan, serbuk halus, atau pecahan. 

2. Sifat fisik; misalnya berupa warna, bunyi, nyala, kekerasan, kerapuhan, nilai 

kalor, dan berat jenis. 
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3. Analisa karbon; mencakup beberapa analisa seperti analisa kadar air, kadar abu, 

karbon sisa, dan zat mudah menguap. 

4. Suhu maksimum karbonisasi dan kemurnian karbon; untuk menentukan 

kualitas Karbon Aktif yang akan dibuat, maka dibutuhkan acuan sebagai 

parameter mutu Karbon Aktif.  Berikut ini adalah Standar Karbon Aktif (SNI) 

disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Standar Karbon Aktif (SNI) 06-3730-1995 

Jenis Persyaratan 
Parameter 

Butiran Serbuk 

Bagian yang hilang pada pemanasan 

900 °C (%) 
Maksimal 15 Maksimal 25 

Kadar air (%) Maksimal 15 Maksimal 25 

Kadar abu (%) Maksimal 10 Maksimal 15 

Bagian tidak mengarang - - 

Daya serap terhadap I2 (mg g
-1

) Maksimal 750 Maksimal 750 

Karbon aktif murni (%) Maksimal 80 Maksimal 65 

Daya serap terhadap benzena (%) Maksimal 25 - 

Daya serap terhadap metilen biru 

(mg g
-1

) 
Maksimal 60 Maksimal 120 

Berat jernih curah (g ml
-1

) 0.45 – 0.55 0.30 – 0.35 

Lolos mesh (%) - Maksimal 90 

Jarak mesh (%) 90 - 

Kekerasan (%) 80 - 

(Sudrajat dan Pari, 2011). 

 

 

3. Klasifikasi Karbon Aktif 

 

 

 

Karbon Aktif memiliki jenis, ukuran, dan bentuk yang berbeda-beda.  Hal ini 

karena masing-masingnya memiliki kegunaan yang berbeda pula, pemanfaatannya 

pun sesuai dengan kadar keterbutuhannya. 
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a. Karbon Aktif Berdasarkan Bentuknya 

 

 

 

Karbon Aktif memiliki bentuk yang beragam.  Bentuk karbon aktif disajikan 

dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel 2. Klasifikasi karbon aktif berdasarkan bentuknya 

 

Jenis Karbon Ukuran (mm) Kegunaan Bentuk 

 

Powdered 

Activated Carbon 

(PAC) 

 

Granular 

Activated Carbon 

(GAC) 

 

Extruded  

Activated Carbon 

(EAC) 

 

 

< 0,18 

 

 

 

0,2 - 5 

 

 

 

0,8 – 5 

 

 

Digunakan pada 

fasa cair 

 

 

Digunakan pada 

fasa cair dan gas 

 

 

Digunakan pada 

fasa gas 

 

 

 

(Martin, 2008). 

 

 

b. Karbon Aktif Berdasarkan Ukuran Pori-porinya 

 

 

Berdasarkan ukuran pori-porinya, karbon aktif dapat dibedakan menjadi tiga 

jenis, yaitu (Sukir, 2008) : 

o Makropori; merupakan bagian paling luar dari karbon aktif, dengan jari-jari 

lebih besar dari 50 nm dengan volume pori-pori 0,2-0,5 cm
3
 g

-1
 dan luas 

permukaan 0,2–2,0 m
2
 g

-1
. Makropori memberikan kapasitas dan kegunaan 

adsorpsi karbon aktif selama diaktivasi. 
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o Mesopori; memiliki jari-jari 2-50 nm dengan volume pori-pori mencapai 

0,02-0,01 cm
3
 g

-1
 dengan luas permukaan 1-100 m

2
 gr

-1
.  Mesopori merupakan 

cabang setelah makropori dan berfungsi sebagai sarana transportasi. 

o Mikropori; merupakan pori-pori terkecil dengan jari-jari kurang dari 2 nm 

dengan volume pori 0,15-0,5 cm
3
 g

-1
 dan luas permukaan mencapai 100-1000 

m
2
 gr

-1
 

 

 

4. Sifat Adsorpsi Karbon Aktif 

 

 

 

Sifat karbon aktif yang paling penting adalah daya serap.  Dalam hal ini, ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi daya serap adsorpsi, yaitu : 

 

 

a. Sifat Adsorben 

 

 

 

Karbon aktif yang merupakan adsorben adalah suatu padatan berpori, yang 

sebagian besar terdiri dari unsur karbon bebas dan masing- masing berikatan 

secara kovalen.  Dengan demikian, permukaan karbon aktif bersifat non polar.  

Selain polaritas, struktur pori juga merupakan faktor yang penting diperhatikan.  

Struktur pori berhubungan dengan luas permukaan, semakin kecil pori-pori 

karbon aktif, mengakibatkan luas permukaan semakin besar.  Dengan demikian 

kecepatan adsorpsi bertambah. 

 

Untuk meningkatkan kecepatan adsorpsi, dianjurkan agar menggunakan karbon 

aktif yang telah dihaluskan.  Jumlah atau dosis karbon aktif yang digunakan, juga 
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diperhatikan.  Untuk itu dapat digunakan persamaan Freundlich, yaitu : X/M = 

kCl/n.  Persamaan ini menghubungkan kapasitas adsorpsi persatuan berat karbon 

(X/M) dengan konsentrasi serapan yang tersisa dalam larutan pada 

keadaan setimbang.  Dalam hal ini, dilakukan percobaan terhadap sederetan 

sampel dengan menggunakan berat karbon aktif yang berbeda, waktu 

dan temperatur dibuat tetap untuk semua perlakuan. 

 

 

b. Sifat Serapan 

 

 

 

Banyak senyawa yang dapat diadsorpsi oleh karbon aktif, tetapi kemampuannya 

untuk mengadsorpsi berbeda untuk masing- masing senyawa.  Adsorpsi akan 

bertambah besar sesuai dengan bertambahnya ukuran molekul serapan dari 

struktur yang sama, seperti dalam deret homolog.  Adsorpsi juga dipengaruhi oleh 

gugus fungsi, posisi gugus fungsi, ikatan rangkap, struktur rantai dari senyawa 

serapan. 

 

 

c. Temperatur 

 

 

 

Dalam pemakaian karbon aktif dianjurkan untuk menyelidiki temperatur pada 

saat berlangsungnya proses.  Faktor yang mempengaruhi temperatur proses 

adsorpsi adalah viskositas dan stabilitas termal senyawa serapan.  Jika pemanasan 

tidak mempengaruhi sifat-sifat senyawa serapan, seperti terjadi perubahan warna 

maupun dekomposisi, maka perlakuan dilakukan pada titik didihnya. 
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d. pH (Derajat Keasaman) 

 

 

 

Untuk asam-asam organik adsorpsi akan meningkat bila pH diturunkan, yaitu 

dengan penambahan asam-asam mineral.  Ini disebabkan karena kemampuan 

asam mineral untuk mengurangi ionisasi asam organik tersebut.  Sebaliknya 

bila pH asam organik dinaikkan yaitu dengan menambahkan alkali, adsorpsi 

akan berkurang sebagai akibat terbentuknya garam. 

 

 

e. Waktu Kontak 

 

 

 

Bila karbon aktif ditambahkan dalam suatu cairan, dibutuhkan waktu untuk 

mencapai kesetimbangan.  Waktu yang dibutuhkan berbanding terbalik dengan 

jumlah karbon yang digunakan.  Selisih ditentukan oleh dosis karbon aktif, 

pengadukan juga mempengaruhi waktu kontak.  Pengadukan dimaksudkan untuk 

memberi kesempatan pada partikel karbon aktif untuk bersinggungan dengan 

senyawa serapan. Untuk larutan yang mempunyai viskositas tinggi, dibutuhkan 

waktu kontak yang lebih lama. 

 

 

5. Penggunaan Karbon Aktif 

 

 

 

Karbon aktif dapat digunakan sebagai penghilang warna dan bau pada industri 

minuman, penyulingan minyak, pembersih warna dan bau pada pengolahan air, 

penghilangan zat warna pada industri gula, pengambilan kembali pelarut, 
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penghilangan sulfur, gas beracun dan bau busuk gas pada pemurnian gas, serta 

sebagai katalisator (Subadra et al., 2005). 

 

Karbon aktif terbagi atas 2 tipe yaitu karbon aktif sebagai pemucat dan karbon  

aktif sebagai penyerap uap.  Karena hal tersebut maka karbon aktif banyak 

digunakan oleh kalangan industri.  Hampir 60% produksi karbon aktif di dunia ini 

dimanfaatkan oleh industri-industri gula dan pembersihan minyak dan lemak, 

kimia dan farmasi.  Adapun penggunaan karbon aktif secara umum dapat dilihat 

pada Tabel 3 berikut. 

  

Tabel 3. Penggunaan Karbon Aktif 

 

Pemakai             Kegunaan                            Jenis/Mesh 

Industri obat dan  

makanan 

Menyaring, penghilangan bau  

dan rasa 
8 x 30,325 

Minuman keras dan 

ringan 

Penghilangan warna, bau pada 

minuman 
4 x 8,4 x 12 

Kimia perminyakan Penyulingan bahan mentah 4 x 8,4 x 12,8 x 30 

Pembersih air 
Penghilangan warna, bau, 

penghilangan resin 
- 

Budidaya udang 

Pemurnian, penghilangan 

ammonia, netrite phenol dan 

logam berat 

4 x 8,4 x 12 

Industri gula 

Penghilangan zat-zat warna, 

menyerap proses penyaringan 

menjadi lebih sempurna 

4 x 8,4 x 12 

Pelarut yang digunakan 

kembali 

Penarikan kembali berbagai  

pelarut 
4 x 8,4 x 12,8 x 30 

Pemurnian gas 
Menghilangkan sulfur, gas 

beracun, dan bau busuk asap 
4 x 8,4 x 12 

Katalisator 
Reaksi katalisator pengangkut 

vinil klorida, dan vinil asetat 
4 x 8,4 x 12,8 x 30 

Pengolahan pupuk Pemurnian, penghilangan bau 8 x 30 

(Sembiring dan Sinaga, 2003). 
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6. Proses Pembuatan Karbon Aktif  
 

 

 

         Karbonisasi    Aktivasi fisika    

 

CO2, uap air, dll 

  

 

 Proses aktivasi kimia 

 

Perendaman/pemanasan/ 

pencucian 

 

Gambar 1. Skema umum pembuatan karbon aktif (Marsh and Francisco, 2006). 

 

 

 

Pada Gambar 1 menjelaskan proses pembuatan karbon aktif secara umum.  Ada 2 

metode yang digunakan untuk mengaktivasi karbon yaitu metode aktivasi fisika 

(physical/ thermal activation) dan aktivasi kimia (chemical activation).  Pada 

dasarnya, terdapat 3 proses pembuatan karbon aktif, diantaranya: 

 

 

a. Pemilihan Bahan Dasar 

 

 

 

Dipilihnya karbon aktif dari cangkang kelapa sawit karena bahan yang lebih 

mudah didapat dan juga upaya pengelolaan terhadap limbah.  Dasar pemilihan 

bahan baku dari karbon aktif tersebut yang paling menentukan adalah besar 

kandungan karbon pada bahan tersebut (Aisyah dkk., 2010).  Cangkang kelapa 

sawit termasuk bahan berlignoselulosa berkadar karbon tinggi dan memiliki 

massa jenis lebih daripada kayu sebesar 1,4 g ml
-1

.  Dimana semakin besar massa 

jenis bahan baku, daya serap arang aktif yang dihasilkan akan semakin besar 

sehingga baik untuk dijadikan arang aktif (Nurmala dan Hartoyo, 1990). 

Arang 

Material 

Arang 
Karbon 

Aktif 

Karbon 

Aktif 
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b. Karbonisasi 

 

 

 

Karbonisasi adalah suatu proses dimana unsur-unsur oksigen dan hidrogen 

dihilangkan dari karbon dan akan menghasilkan rangka karbon yang memiliki 

struktur tertentu.  Untuk menghasilkan arang yang sesuai untuk dijadikan karbon 

aktif, karbonisasi dilakukan pada temperatur lebih dari 600 °C akan tetapi hal itu 

juga tergantung pada bahan dasar dan metode yang digunakan pada aktivasi.  Saat 

karbonisasi terjadi beberapa tahap yang meliputi penghilangan air atau dehidrasi, 

perubahan bahan organik menjadi unsur karbon dan dekomposisi tar sehingga 

pori-pori karbon menjadi lebih besar (Hessler, 1951). 

 

Tingginya kadar air yang terdapat pada karbon aktif sebelum dilakukan proses 

aktivasi disebabkan oleh sifat higroskopis karbon aktif dan juga adanya molekul 

uap air yang terperangkap di dalam kisi-kisi heksagonal karbon aktif, sedangkan 

rendahnya kadar air yang terdapat pada karbon aktif menunjukkan bahwa 

kandungan air bebas dan air terikat yang terdapat dalam karbon aktif telah 

menguap selama proses karbonisasi (Verlina dkk., 2015).  Hampir 80% unsur 

karbon diperoleh pada suhu 400-600 °C (Serrano et al., 1996). 

 

Menurut Sudrajat (1993), proses karbonisasi memiliki 4 tahapan tertentu, yaitu: 

1. Pada suhu 100-270 °C penguapan air akan berlangsung.  Saat suhu mencapai 

270 °C mulai terjadi penguapan selulosa.  Destilat yang dihasilkan akan 

mengandung asam organik dan sedikit metanol. 

2. Pada suhu 270-310 °C reaksi eksotermik berlangsung.  Pada suhu ini selulosa 

akan mengalami penguraian secara intensif menjadi larutan pirolignat, gas 
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kayu, dan sedikit tar.  Asam pirolignat merupakan asam organik dengan titik 

didih rendah seperti asam cuka dan metanol. 

3. Pada suhu 310-500 °C lignin mulai mengalami penguraian sehingga akan 

dihasilkan lebih banyak tar.  Larutan pirolignat akan menurun dan produksi gas 

CO2 pun ikut menurun.  Namun hal berbeda terjadi pada gas CO, CH4, dan H2 

yang jumlahnya meningkat. 

4. Pada suhu 500-1000 °C merupakan tahap terjadinya pemurnian arang atau 

peningkatan kadar karbon. 

 

 

c. Aktivasi 

 

 

 

Dalam pembuatan karbon aktif, tidak hanya bahan bakunya saja yang perlu 

diperhatikan, juga proses aktivasinya.  Karena merupakan hal penting yang turut 

berpengaruh dalam pembuatan karbon aktif.  Proses aktivasi merupakan suatu 

perlakuan terhadap karbon agar karbon mengalami perubahan sifilt, baik fisik 

maupun kimia, dimana luas permukaannya meningkat tajam akibat terjadinya 

penghilangan senyawa tar dan senyawa sisa-sisa pengarangan. 

 

Aktivasi adalah bagian dalam proses pembuatan karbon aktif yang bertujuan 

untuk menambah atau mengembangkan volume pori dan memperbesar diameter 

pori yang telah terbentuk pada proses karbonisasi serta untuk membuat beberapa 

pori baru.  Melalui proses aktivasi arang akan memiliki daya adsorpsi yang 

semakin meningkat, karena arang hasil karbonasi biasanya masih mengandung zat 

yang masih menutupi pori-pori permukaan arang (Budiono dkk., 2009). 
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Adanya interaksi antara zat pengaktivasi dengan struktur atom-atom karbon hasil 

karbonisasi adalah mekanisme dari proses aktivasi.  Selama aktivasi, karbon 

dibakar pada suasana oksidasi yang akan menambah jumlah atau volume pori dan 

luas permukaan produk melalui proses eliminasi atau penghilangan volatil produk 

pirolisis.  Aktivator dapat meningkatkan keaktifan adsorben melalui mekanisme 

sebagai berikut: 

o Aktivator menembus celah atau pori-pori diantara pelat-pelat kristalit karbon 

(pada karbon aktif) yang berbentuk heksagonal dan menyebar di dalam celah 

atau pori-pori tersebut, sehingga terjadi pengikisan pada permukaan kristalit 

karbon. 

o Menurut teori interkalasi, struktur dari suatu komposisi senyawa 

akannmengalami impregnasi jika disisipkan ion atau atom lain ke dalam 

struktur tersebut.  Pada aktivasi, maka ion atau atom yang disisipkan adalah 

aktivator. 

o Aktivasi dapat berupa aktivasi fisik dimana digunakan gas-gas inert seperti 

uap air (steam), CO2 dan N2 sedangkan pada aktivasi kimia digunakan 

aktivator yang berperan penting untuk meningkatkan luas permukaan 

adsorben dengan cara menghilangkan senyawa nonkarbon dari pori-pori 

(Serrano et al., 1996). 

 

Menurut Elly (2008), terdapat dua metode aktivasi yang dapat digunakan dalam 

pembuatan karbon aktif, yakni : 
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1. Aktivasi Fisika 

 

 

 

Aktivasi fisika yaitu pengaktifan arang atau karbon dengan menggunakan 

panas, uap, dan CO2 dengan suhu tinggi dalam sistem tertutup tanpa udara sambil 

dialiri gas inert. 

 

 

2. Aktivasi kimia  

 

 

 

Aktivasi kimia yaitu pengaktifan arang atau karbon dengan menggunakan bahan-

bahan kimia sebagai activating agent yang dilakukan dengan cara merendam 

arang dalam larutan kimia, seperti H3PO4 (Haimour dan Emeish, 2006), H2SO4 

(Martin dkk., 1993 ; Prabarini dan Okayadnya, 2013), NaOH (Rahim dan Octania, 

2010), atau ZnCl2 (Tay et al., 2001) dalam suasana inert. 

 

Berdasarkan dua jenis proses aktivasi, Suhendra dan Gunawan (2010) 

mengemukakan bahwa aktivasi kimia memiliki berbagai keunggulan tertentu 

dibandingkan dengan aktivasi fisika, diantaranya adalah : 

o Dalam proses aktivasi kimia, zat kimia pengaktif sudah terdapat dalam tahap 

penyiapannya sehingga proses karbonisasi dan proses aktivasi karbon 

terakumulasi dalam satu langkah yang umumnya disebut one-step activation atau 

metode aktivasi satu langkah. 

o Dalam proses aktivasi kimia, suhu yang digunakan umumnya lebih rendah 

dibanding pada aktivasi fisika. 

o Efek dehydrating agent pada aktivasi kimia dapat memperbaiki pengembangan 

pori di dalam struktur karbon. 
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o Produk yang dihasilkan dalam aktivasi kimia lebih banyak dibandingkan dengan 

aktivasi fisika. 

 

 

d. Impregnasi Karbon Aktif 

 

 

 

Karbon aktif telah banyak digunakan untuk menghilangkan berbagai spesies 

bahan kimia dari fase gas ataupun cair.  Ukuran porinya terdistribusi luas dan 

dikenal sebagai adsorben universal.  Namun, untuk meningkatkan kualitasnya 

diperlukan perlakuan kimia pada permukaannya.  Karena karbon aktif memiliki 

makropori, maka dapat dimanfaatkan untuk impregnasi (Yoshida et al., 2004). 

 

Impregnasi adalah proses penjenuhan total sesuatu yang menggunakan zat 

tertentu.  Salah satu tujuan impregnasi adalah untuk membentuk komposit karbon 

aktif dan garam logam yang bersifat antibakteri.  Terdapat dua metode 

impregnasi, yaitu impregnasi basah (wet impregnation) dan impregnasi kering 

(dry impregnation).  Impregnasi basah adalah impregnasi jumlah larutan 

prekursor fasa aktif ditambahkan ke penyangga melebihi volume pori penyangga.  

Sedangkan impregnasi kering adalah impregnasi yang jumlah larutan prekursor 

fasa aktif yang ditambahkan sama dengan jumlah volume penyangga. 

Impregnasi karbon aktif dengan berbagai mineral dan senyawa organik telah 

dipaparkan oleh para penelitian sebelumnya.  Karbon aktif diimpregnasi dengan 

senyawa organik dengan gugus aktif seperti SH, -NH dapat menghasilkan 

adsorpsi yang lebih efektif dan mengurangi logam berat dari limbah.  Tingkat 

adsorpsi dan kesempurnaan penghilangan bergantung pada pH larutan, 

temperatur, konsentrasi, ukuran molekul, dan berat molekul, kompleksitas struktur 
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molekul adsorben, tipe dan bentuk fisik karbon aktif yang digunakan (Khalkhali, 

2005). 

 

Faktor penting lain yang menentukan sifat adsorpsi karbon aktif adalah distribusi 

ukuran pori dan gugus fungsi permukaan.  Karbon aktif tidak hanya memiliki 

karbon, tapi juga sejumlah kecil ikatan kimia atom O dan H dalam bentuk 

berbagai gugus fungsi yang biasanya memberikan sifat asam pada padatan 

karbon, ditambah kandungan mineral yang biasanya ditandai dengan abu atau 

residu setelah pengarangan (Khalkhali, 2005). 

 

Dalam proses pembuatan karbon aktif, arang atau karbon merupakan produk 

setengah jadinya, sedangkan karbon aktif merupakan karbon yang diproses 

sedemikian rupa sehingga memiliki daya serap yang tinggi terhadap bahan lain yang 

umumnya berbentuk larutan atau uap.  Perbedaan struktur karbon aktif dengan 

karbon biasa terletak pada persilangan rantai karbon dan ketebalan lapisannya 

(microcrystalin) seperti terlihat pada Gambar 2. 

 

   

Struktur grafit    Struktur karbon aktif 

 

 

Gambar 2. Perbedaan struktur grafit dan karbon aktif (Suhartana, 2006). 
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B. Tempurung Kelapa Sawit 

 

 

 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis Quineesis Jacq) termasuk jenis palma yang 

menghasilkan minyak, baik dari daging buah (mesocarp) maupun dari inti 

(kernel), dan hasil ikutan seperti tempurung biji sawit, serat dan biogas.  

Tempurung biji sawit, selain digunakan sebagai bahan bakar atau arang juga 

digunakan senagai pengeras jalan.  Arang tempurung inti sawit tersebut jika 

diperlakukan dengan bahan-bahan kimia atau dipanaskan lebih lanjut, dapat 

dijadikan sebagai karbon aktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penampang Buah Kelapa Sawit (Muhammad Yuswani) 

 

 

 

Cangkang sawit merupakan bagian yang paling keras pada komponen yang 

terdapat pada kelapa sawit.  Ditinjau dari karakteristik bahan baku, jika 

dibandingkan dengan tempurung kelapa biasa, perbedaan yang paling mencolok 

adalah pada kadar abu yang biasanya mempengaruhi kualitas produk yang 

dihasilkan oleh tempurung kelapa dan cangkang kelapa sawit. 
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Arang adalah suatu bahan padat berpori yang merupakan hasil pembakaran bahan 

yang mengandung unsur karbon (Padil dkk., 2010). 

 

 

C. Adsorpsi 

 

 

 

Adsorpsi merupakan fenomena yang terjadi pada permukaan.  Adsorpsi secara 

umum didefinisikan sebagai akumulasi sejumlah molekul, ion atau atom yang 

terjadi pada batas antara dua fasa (Alberty and Daniel, 1987).  Fasa yang 

menyerap disebut adsorben dan fasa yang terserap disebut adsorbat. 

Kebanyakan adsorben adalah bahan-bahan yang memiliki pori karena adsorpsi 

berlangsung terutama pada dinding-dinding pori atau pada letak-letak tertentu di 

dalam adsorben. 

 

Gaya tarik-menarik dari suatu padatan dibedakan menjadi dua jenis gaya, yaitu 

gaya fisika dan gaya kimia yang masing-masing menghasilkan adsorpsi fisika 

(physisorption) dan adsorpsi kimia (chemisorption).  Physical adsorption atau van 

der waals adsorption yaitu adsorpsi terjadi karena adanya gaya tarik menarik 

antar gaya inter molekular antara molekul molekul padatan dengan material yang 

melayang.  Chemisorption yaitu adsorpsi terjadi akibat adanya interaksi proses 

kimia antara padatan dengan material yang terserap (Treyball, 1981). 

Dalam adsorpsi fisika, molekul-molekul teradsorpsi pada permukaan dengan 

ikatan yang lemah.  Adsorpsi ini umumnya bersifat reversibel sehingga subtansi 

yang telah teradsorpsi relatif mudah dilepaskan kembali dengan cara menurunkan 

tekanan gas atau konsentrasi zat terlarut.  Energi yang menyertai fisisorpsi adalah 

rendah berkisar antara 10 kJ mol
-1

 dan lebih rendah dari energi adsorpsi kimia.   
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Pada adsorpsi kimia terjadi pembentukan dan pemutusan ikatan, sehingga energi 

adsorpsinya berada pada kisaran yang sama dengan reaksi kimia.  Ikatan antara 

adsorben dan adsorbat cukup kuat sehingga tidak terjadi spesiasi, karena zat 

teradsorpsi menyatu dengan adsorben membentuk lapisan tunggal dan relatif 

reversibel.  Batas minimal suatu adsorpsi dikategorikan sebagai kemisorpsi adalah 

memiliki harga energi adsorpsi sebasar 20,92 kJ mol
-1

 (Adamson and Gast, 1997).   

 

Energi yang menyertai adsorpsi kimia relatif tinggi yaitu berkisar 42-420 kJ mol
-1

.  

Ini diperkuat oleh studi spektroskopi bahwa terjadi transfer elektron dan terbentuk 

ikatan kimia antara adsorben dan adsorbat.  Proses adsorpsi terjadi akibat adanya 

interaksi melalui gaya Van der Waals , gaya elektrostatik, ikatan hidrogen dan 

ikatan kovalen.  Gaya Van der Waals timbul karena adanya osilasi (kekuatan 

saling mempengaruhi) awan elektron dari atom atau molekul yang letaknya 

berdekatan.  Osilasi tersebut menimbulkan gaya tarik menarik yang lemah antara 

atom atau molekul satu sama lain (Oscik, 1982). 

 

Gaya elektrostatik timbul karena adanya gaya tarik menarik antara ion-ion yang 

berlawanan muatannya.  Ikatan hidrogen terjadi antara molekul jika atom 

hidrogennya berikatan secara kovalen dengan atom yang sangat elektronegatif.  

Ikatan kovalen terjadi karena penggunaan elektron secara bersama-sama atau 

pembentukan ikatan kompleks antara gugus donor dan akseptor elektron (Keenan 

dan Kleinfelter, 1984). 

 

Kecepatan adsorpsi tidak hanya tergantung pada perbedaan konsentrasi dan pada 

luas permukaan adsorben, melainkan juga pada suhu, tekanan (untuk gas), ukuran 

partikel dan porositas adsorben, juga tergantung pada ukuran molekul bahan yang 
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akan diadsorpsi dan pada viskositas campuran yang akan dipisahkan (Alberty dan 

Daniels, 1992).  

 

Proses adsorpsi larutan secara teoritis berlangsung lebih rumit dibandingkan 

proses adsorpsi pada gas, uap atau cairan murni.  Hal ini disebabkan pada adsorpsi 

larutan melibatkan persaingan antara komponen larutan dengan situs adsorpsi.  

Proses adsorpsi larutan dapat diperkirakan secara kualitatif dari polaritas adsorben 

dan komponen penyusun larutan.  Kecenderungan adsorben polar lebih kuat 

menyerap adsorbat polar dibandingkan adsorbat non-polar, demikian pula 

sebaliknya.  Kelarutan adsorbat dalam pelarut umumnya substansi hidrofilik sukar 

teradsorpsi dalam larutan encer (Shaw, 1983). 

 

Adsorpsi suatu zat dari larutan berbeda dengan adsorpsi zat secara individu, sebab 

larutan minimal mengandung dua komponen yang dapat membentuk lapisan yang 

teratur pada permukaan adsorben.  Jika permukaan adsorben dan larutan telah 

jenuh dengan molekul adsorbat maka hanya terjadi penggantian satu komponen 

oleh komponen lainnya. 

 

 

1. Kinetika Adsorpsi 

 

 

 

Kinetika kimia mencakup suatu pembahasan tentang kecepatan (laju) reaksi dan 

bagaimana proses reaksi berlangsung.  Laju reaksi merupakan laju yang diperoleh 

dari perubahan konsentrasi reaktan dalam suatu satuan waktu pada persamaan 

reaksi kimia yang mengalami kesetimbangan.  Laju reaksi bergantung pada 

konsentrasi reaktan, tekanan, temperatur, dan pengaruh katalis (Oxtoby, 2004). 



28 

 

 

Analisa kinetika didasarkan pada kinetika reaksi terutama pseudo orde pertama 

atau mekanisme pseudo pertama bertingkat.  Untuk meneliti mekanisme adsorpsi, 

konstanta kecepatan reaksi adsorpsi kimia untuk ion-ion logam, digunakan 

persamaan sistem pseudo orde pertama oleh Lagergren dan sistem pseudo orde 

kedua (Buhani et al., 2010).  Persamaan pseudo orde satu adalah persamaan yang 

biasa digunakan untuk menggambarkan adsorpsi dan ditentukan dengan 

persamaan berikut : 

)(1 te
t qqk

dt

dq


 

Dimana qe adalah jumlah metilen biru yang teradsorpsi pada keadaan setimbang  

(mg g
-1

), qt adalah jumlah metilen biru yang teradsorpsi pada waktu tertentu  

(mg g
1
), t adalah waktu (menit) dan k1 adalah konstanta laju pseudo orde pertama

 

(menit
-1

).  Persamaan dapat diintegrasi dengan memakai kondisi-kondisi batas  

qt = 0 pada t = 0 dan qt = qt pada t = t, persamaan menjadi :  

  
tkqqq ete 1ln)ln(    (2) 

 

Model persamaan pseudo orde dua dapat dinyatakan dalam bentuk : 

2

2 )( te
t qqk

dt

dq
  

Dengan qe adalah jumlah metilen biru yang teradsorpsi pada keadaan setimbang 

(mg g
-1

), qt adalah jumlah metilen biru yang teradsorpsi pada waktu tertentu 

(mg g
1
), k2 adalah konstanta laju pseudo orde kedua (dalam g mmol

-1
 menit

-1
).  

Setelah
 
integrasi dan penggunaan kondisi-kondisi batas qt =0 pada t = 0 dan qt = qt 

pada t = t, persamaan linier dapat diperoleh sebagai berikut :  

 

(1) 

(3) 



29 

 

 

  eet q

t

qkq

t


2

2

1
           ……                      (4) 

Laju penyerapan awal, h (mg g
-1

 menit) sedangkan t = 0 dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

                                                                                     (5) 

Laju adsorpsi awal (h), kapasitas adsorpsi kesetimbangan (qe) dan konstanta laju 

pseudo orde dua (k2) dapat ditentukan secara eksperimen dari slop dan intersep 

plot dari t/qt versus t (Ho and Mc Kay, 1999). 

 

 

2. Kapasitas dan Energi Adsorpsi 

 

 

 

Kesetimbangan adsorpsi yaitu suatu penjabaran secara matematika suatu kondisi 

isotermal yang khusus untuk setiap sorbat/sorben.  Jadi untuk masing-masing 

bahan penyerap (adsorben) dan bahan yang diserap (adsorbat) memiliki 

kesetimbangan adsorpsi tersendiri dimana jumlah zat yang diserap merupakan 

fungsi konsentrasi pada temperatur tetap (Husin dan Rosnelly, 2007). 

Model kesetimbangan adsorpsi yang sering digunakan untuk menentukan 

kesetimbangan adsorpsi adalah isotermal Langmuir dan Freundlich. 

 

 

a. Model Isoterm Adsorpsi Langmuir 

 

 

 

Model kinetika adsorpsi Langmuir ini berdasarkan pada asumsi sebagai berikut : 

laju adsorpsi akan bergantung pada faktor ukuran dan struktur molekul adsorbat, 

sifat pelarut dan porositas adsorben, situs pada permukaan yang homogen dan 

h= k2qe
2
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adsorpsi terjadi secara monolayer.  Proses adsorpsi heterogen memiliki dua tahap, 

yaitu: (a) perpindahan adsorbat dari fasa larutan ke permukaan adsorben dan (b) 

adsorpsi pada permukaan adsorben.  Tahap pertama akan bergantung pada sifat 

pelarut dan adsorbat yang terkontrol.  Bagian yang terpenting dalam proses 

adsorpsi yaitu situs yang dimiliki oleh adsorben yang terletak pada permukaan, 

akan tetapi jumlah situs-situs ini akan berkurang jika permukaan yang tertutup 

semakin bertambah (Husin dan Rosnelly, 2007). 

 

Teori isoterm Langmuir menyatakan bahwa laju adsorpsi akan bergantung pada 

faktor ukuran dan struktur molekul adsorbat, sifat pelarut dan porositas adsorben, 

situs pada permukaan yang homogen, dan adsorpsi yang terjadi yaitu monolayer 

(Buhani et al., 2013). 

 

Isoterm Langmuir menggambarkan bahwa pada permukaan adsorben terdapat 

sejumlah tertentu situs aktif yang sebanding dengan luas permukaan.  Pada setiap 

situs aktif hanya satu molekul yang dapat diadsorpsi.  Ikatan antara zat yang 

teradsorpsi dengan adsorben dapat terjadi secara fisika (physisorption) atau secara 

kimia (chemisorption), dan harus cukup kuat untuk menjaga pemindahan molekul 

yang teradsorpsi (Buhani dkk., 2012). 

 

Persamaan umum Model isoterm adsorpsi Langmuir dapat dinyatakan dalam 

persamaan: 

                   
meLme qCKqq

111
                            (6) 

 

Dengan qe adalah jumlah adsorbat yang terserap dalam adsorben pada keadaan 

setimbang (mg g
-1

), Ce (mg L
-1

) merupakan konsentrasi kestimbangan adsorbat, 
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qm (mg g
-1

) merupakan kapasitas adsorpsi maksimum, dan KL (mol L
-1

) 

merupakan konstanta kesetimbangan adsorpsi (Buhani et al., 2017). 

 

Persamaan isoterm adsorpsi Langmuir dalam bentuk persamaan linier dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

 

     (7) 

 

 

Dengan C adalah konsentrasi kesetimbangan (mg L
-1

), m adalah jumlah metilen 

biru yang teradsorpsi per gram adsorben pada konsentrasi C (mg g
-1

), b adalah 

jumlah metilen biru yang teradsorpsi saat keadaan jenuh (kapasitas adsorpsi)  

(mg g
-1

) dan K adalah konstanta kesetimbangan adsorpsi (L mol
-1

) (Oscik, 1982). 

Dari kurva linier
 
hubungan antara C/m versus C maka dapat ditentukan nilai b dari 

kemiringan
 
(slop) dan K dari intersep kurva.  Kemudian, rumus energi bebas 

Gibbs dapat digunakan untuk menghitung energi adsorpsi (Eads) menggunakan 

persamaan : 

 

 

Dengan, E, R, T, dan K adalah energi adsorpsi (kJ mol
-1

), konstanta gas universal 

(8.314 J K mol
-1

), suhu (Kelvin), dan konstanta kesetimbangan adsorpsi, masing-

masing (Buhani et al., 2012). 

 

Adapun grafik isoterm adsorpsi Langmuir diperlihatkan pada Gambar 4 di bawah 

Ini. 

 

 

 

  1 

  bK 

  C 

  m 

C 

 b 
= + 

E = -ΔG°ads = RT ln K (8) 
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       Gambar 4. Model isoterm adsorpsi Langmuir (Husin dan Rosnelly, 2007). 

 

 

 

Berdasarkan harga energi adsorpsinya, fenomena adsorpsi diperkirakan terjadi 

akibat adanya gaya-gaya yang tidak seimbang pada batas antar permukaan, 

sehingga mengakibatkan perubahan jumlah molekul, atom atau ion. 

 

 

b. Model Isoterm Adsorpsi Freundlich 

 

 

 

Isoterm adsorpsi Freundlich mengasumsikan bahwa adsorpsi yang terjadi bersifat 

heterogen atau tidak semua permukaan adsorben mampu mengalami adsorpsi, 

sehingga lapisan yang dihasilkan dari model adsorpsi ini akan bersifat multilayer 

(Buhani et al., 2012). 

 

Model isoterm Freundlich menjelaskan bahwa proses adsorpsi pada bagian 

permukaan adalah heterogen dimana tidak semua permukaan adsorben 

mempunyai daya adsorpsi.  Model isoterm Freundlich menunjukkan lapisan 

adsorbat yang terbentuk pada permukaan adsorben adalah multilayer. Hal 

tersebut berkaitan dengan ciri-ciri dari adsorpsi secara fisika dimana adsorpsi 

dapat terjadi pada banyak lapisan multilayer (Husin dan Rosnelly, 2007).  

      C/m (g) 

 

C (mg L
-1

) 
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Adapun bentuk persamaan linier Freundlich adalah sebagai berikut : 

                                    

 

  (9) 

Dimana :  

Qe = Banyaknya zat yang terserap per satuan berat adsorben (mol g
-1

) 

Ce = Konsentrasi adsorbat pada saat kesetimbangan (mol L
-1

) 

n   = Kapasitas adsorpsi maksimum (mol g
-1

) 

Kf  = Konstanta freundlich (mg g
-1

) 

 

Persamaan di atas dapat diubah kedalam bentuk berikut :    

     

   

Dengan qe adalah jumlah adsorbat yang terserap dalam adsorben pada keadaan 

setimbang (mg g
-1

), Ce (mg L
-1

) merupakan konsentrasi kestimbangan adsorbat, Kf 

merupakan faktor kapasitas Freundlich (mg g
-1

), dan n adalah faktor intensitas 

Freundlich dengan rentang nilai n sebesar 1-10 (Buhani et al., 2017). 

 

Sehingga dari rumus diatas dapat dibuat Gafik seperti pada Gambar 5 di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Model isoterm adsorpsi Freundlich (Husin dan Rosnelly, 2007). 

 

log qe = log kf + 1/n log Ce (10

) 
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Bentuk linier dapat digunakan untuk menentukan kelinieran data percobaan 

dengan cara mengeplotkan C/Q terhadap Ce.  Konstanta Freundlich Kf dapat 

diperoleh dari kemiringan garis lurusnya dan 1/n merupakan harga slop.  Bila n 

diketahui Kf  dapat dicari, semakin besar harga Kf  maka daya adsorpsi akan 

semakin baik dan dari harga Kf yang diperoleh, maka energi adsorpsi akan dapat 

dihitung (Rousseau, 1987). 

 

Selain itu, untuk menentukan jumlah metilen biru teradsorpsi, rasio distribusi dan 

Koefisien selektivitas pada proses adsorpsi zat warna metilen terhadap adsorben  

karbon aktif dapat digunakan persamaan berikut : 

 

                        Q = (Co-Ca) V/W                                           (11) 

 

Dimana Q menyatakan jumlah metilen biru teradsorpsi (mg g
-1

), Co dan Ca 

menyatakan konsentrasi awal dan kesetimbangan dari metilen biru (mg L
-1

), W 

adalah massa adsorben (g), V adalah volume larutan metilen biru (L) (Buhani and 

Suharso, 2009). 

 

 

D. Metilen Biru 

 

 

 

Metilen Biru yang memiliki rumus kimia C16H18N3SCl, adalah senyawa 

hidrokarbon aromatik yang beracun dan merupakan zat warna kationik dengan 

daya adsorpsi yang sangat kuat.  Zat warna metilen biru digunakan secara luas 

pada industri tekstil dan menjadi perhatian besar dalam proses pengolahan limbah 

karena warnanya yang sulit diuraikan.  Senyawa ini bersifat toksik, menyebabkan 

mutasi genetik dan berpengaruh pada reproduksi. 
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Metilen biru memiliki berat molekul 319,86 g mol
-1

, dengan titik lebur di 105 °C, 

berwarna biru, tidak berbau, dan stabil dalam udara serta mudah larut dalam air 

(larutannya berwarna biru tua), kloroform, alkohol, dan daya larut sebesar 4,36 x 

10
4
 mg L

-1
 (Hawley, 1981). 

 

Metilen biru merupakan salah satu zat warna thiazine yang sering digunakan.  Zat 

warna metilen biru merupakan zat warna dasar yang  penting dalam proses 

pewarnaan kulit, kain mori, dan kain katun.  Metilen biru sering digunakan sehari-

hari karena harganya ekonomis dan mudah diperoleh.  Penggunaan metilen biru 

dapat menimbulkan beberapa efek, seperti iritasi saluran pencernaan jika tertelan, 

menimbulkan sianosis jika terhirup, dan iritasi pada kulit jika tersentuh oleh kulit 

(Hamdaoui dan Chiha, 2007). 

 

 

 

Gambar 6. Struktur Metilen Biru 

 

 

 

Molekul zat warna merupakan gabungan dari zat organik tidak jenuh dengan 

kromofor sebagai pembawa warna.  Zat organik tidak jenuh yang dijumpai dalam 

pembentukan zat warna adalah senyawa aromatik antara lain senyawa 

hidrokarbon aromatik dan turunannya, fenol dan turunannya serta senyawa-

senyawa hidrokarbon yang mengandung nitrogen (Manurung, 2004).  
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Gugus kromofor adalah gugus yang menyebabkan molekul menjadi berwarna.  

Kromofor zat warna reaktif biasanya merupakan sistem azo dan antrakuinon 

dengan berat molekul relatif kecil.  Daya serap terhadap serat tidak besar, 

sehingga zat warna yang tidak bereaksi dengan serat mudah dihilangkan.  Gugus-

gugus penghubung dapat mempengaruhi daya serap dan ketahanan zat warna 

terhadap asam atau basa.  Gugus-gugus reaktif merupakan bagian-bagian dari zat 

warna yang mudah lepas.  Dengan lepasnya gugus reaktif ini, zat warna menjadi 

mudah bereaksi dengan serat kain pada pakaian.  Pada umumnya agar reaksi dapat 

berjalan dengan baik maka diperlukan penambahan alkali atau asam sehingga 

mencapai pH tertentu (Manurung, 2004). 

 

 

E. Karakterisasi 

 

 

 

1. Spektrofotometer UV-Vis 

 

 

 

Spektrofotometer Sinar Tampak (UV-Vis) adalah pengukuran energi cahaya oleh 

suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu.  Sinar ultraungu (ultra 

violet) mempunyai panjang gelombang antara 200-400 nm, dan sinar tampak 

(visible) mempunyai panjang gelombang 400-750 nm.  Pengukuran panjang 

gelombang dan absorbansi analit menggunakan alat spektrofotometer yang 

melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, 

sehingga spektrofotometer UV-Vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif 

dibandingkan kualitatif.  Spektrum UV-Vis sangat berguna untuk pengukuran 

secara kuantitatif.  Konsentrasi dari analit di dalam larutan bisa ditentukan dengan 
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mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan 

hukum Lambert-Beer (Day dan Underwood, 2002).  Menurut Skoog (1996), 

menjelaskan bahwa secara garis besar spektrofotometer terdiri dari 4 bagian 

penting yaitu : 

 

 

a. Sumber Cahaya 

 

 

 

Sebagai sumber cahaya pada spektrofotometer, haruslah memiliki pancaran 

radiasi  yang stabil dan intensitasnya tinggi.  Sumber energi cahaya yang biasa 

untuk daerah tampak, ultraviolet dekat dan inframerah dekat adalah sebuah lampu 

pijar dengan kawat rambut terbuat dari wolfram (tungsten).  Lampu ini mirip 

dengan bola lampu pijar biasa, daerah panjang gelombang (λ) adalah 350 – 2200 

nanometer (nm).  Lampu hidrogen atau lampu deuterium digunakan untuk sumber 

pada daerah ultraungu (UV).  Lampu wolfram juga digunakan sebagai sumber 

cahayanya, kelebihan lampu wolfram adalah energi radiasi yang dibebaskan tidak 

bervariasi pada berbagai panjang gelombang.  Sumber cahaya untuk 

spektrofotometer inframerah, sekitar 2 ke 15 µm menggunakan pemijar Nernst. 

 

 

b. Monokromator 

 

 

 

Monokromator adalah alat yang berfungsi untuk menguraikan cahaya 

polikromatis menjadi beberapa komponen panjang gelombang tertentu  

(monokromatis) yang bebeda.  Ada 2 macam monokromator yaitu prisma dan 

kisi difraksi. Kisi difraksi tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.  
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Gambar 7. Kisi difraksi (Skoog, 1996). 

 

 

 

Cahaya monokromatis ini dapat dipilih panjang gelombang tertentu yang sesuai 

untuk kemudian dilewatkan melalui celah sempit yang disebut slit.  Ketelitian dari 

monokromator dipengaruhi juga oleh lebar celah yang dipakai. 

 

 

c. Kuvet 

 

 

 

Kuvet spektrofotometer adalah suatu alat yang digunakan sebagai tempat sampel  

yang akan dianalisis.  Kuvet harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1) Tidak berwarna sehingga dapat mentransmisikan semua cahaya. 

2) Permukaannya secara optis harus benar-benar sejajar. 

3) Harus tahan (tidak bereaksi) terhadap bahan-bahan kimia. 

4) Tidak boleh rapuh. 

5) Mempunyai bentuk yang sederhana 

 

Kuvet biasanya terbuat dari kwarsa, plexiglass, plastik dengan bentuk tabung 

empat persegi panjang 1 x 1 cm dan tinggi 5 cm.  Pada pengukuran di daerah UV 

dipakai kuvet kwarsa atau plexiglass, sedangkan kuvet dari kaca tidak dapat 



39 

 

 

dipakai sebab kaca mengabsorbsi sinar UV. Semua macam kuvet dapat dipakai 

untuk pengukuran di daerah sinar tampak. 

 

 

d. Detektor 

 

 

 

Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada 

berbagai panjang gelombang. Detektor akan mengubah cahaya menjadi sinyal 

listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampil data dalam bentuk jarum 

penunjuk atau angka digital. Syarat-syarat ideal sebuah detektor : 

o Kepekaan yang tinggi 

o Perbandingan isyarat atau signal dengan bising tinggi  

o Respon konstan pada berbagai panjang gelombang. 

o Waktu respon cepat dan signal minimum tanpa radiasi. 

o Signal listrik yang dihasilkan harus sebanding dengan tenaga radiasi. 

 

Prinsip kerja dari alat ini adalah cahaya yang berasal dari lampu deuterium 

maupun wolfram yang bersifat polikromatis di teruskan melalui lensa menuju ke 

monokromator pada spektrofotometer dan filter cahaya pada fotometer.  

Monokromator kemudian akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya 

monokromatis (tunggal).  Berkas-berkas cahaya dengan panjang tertentu 

kemudian akan dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat dalam 

konsentrasi tertentu.  Oleh karena itu, terdapat cahaya yang diserap (diadsorbsi) 

dan ada pula yang dilewatkan.  Cahaya yang dilewatkan ini kemudian di terima 

oleh detektor.  Detektor kemudian akan menghitung cahaya yang diterima dan 

mengetahui cahaya yang diserap oleh sampel. 
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Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam 

sampel sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara kuantitatif.  

Berikut ini merupakan skema alat spektrofotometer UV-Vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 8. Skema alat spektrofotometer UV-Vis (Skoog, 1996). 

 

 

 

2. Scanning Electron Microscope (SEM)  

 

 

 

Scanning Electron Microscope (SEM) merupakan mikroskop elektron digunakan 

sebagai alat pendeteksi objek pada skala yang amat kecil.  SEM digunakan untuk 

menentukan struktur dan ukuran pori.  Prinsip kerja SEM adalah deteksi elektron 

yang dihamburkan oleh suatu sampel padatan ketika ditembak oleh berkas 

elektron berenergi tinggi secara kontinyu yang dipercepat di dalam kumparan 

elektromagnetik yang dihubungkan dengan tabung sinar katoda sehingga 

dihasilkan suatu informasi mengenai keadaan permukaan suatu sampel senyawa. 

 

Sample yang akan dianalisis dengan SEM, maka sebelumnya dilakukan preparasi 

sampel yang meliputi penghilangan pelarut, pemilihan sampel, dan lapisan.  

Detektor didalam SEM mendeteksi elektron yang dipantulkan dan menentukan 

lokasi berkas yang dipantulkan dengan intensitas tertinggi. 
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Arah tersebut akan memberi informasi profil permukaan benda.  Bila elektron 

dengan energi cukup besar menumbuk pada sampel, maka akan menyebabkan 

terjadinya emisi sinar-X yang energinya dan intensitasnya bergantung pada 

komposisi elemental sampel (Abdullah dkk., 2009). 

 

 

3. Spektrofotometer Inframerah (IR) 

 

 

 

Spektrofotometer Inframerah (IR) merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk menganalisa senyawa kimia.  Spektra inframerah suatu 

senyawa dapat memberikan gambaran dan struktur molekul senyawa tersebut.  

Spektra IR dapat dihasilkan dengan mengukur absorbsi radiasi, refleksi atau 

emisi di daerah IR.  Daerah inframerah pada spektrum gelombang 

elektromagnetik mencakup bilangan gelombang 14.000 cm
-1

 hingga 10 cm
-1

.  

Daerah inframerah sedang (4000 - 400 cm
-1

) berkaitan  dengan transisi energi 

vibrasi dari molekul yang memberikan informasi mengenai gugus-gugus fungsi 

dalam molekul tersebut.  Daerah inframerah jauh (400 - 10 cm
-1

) bermanfaat 

untuk menganalisis molekul yang mengandung atom-atom berat seperti senyawa 

anorganik.  Daerah inframerah dekat (12.500 - 4000 cm
-1

) yang peka terhadap 

vibrasi overtone (Schechter, 1997). 

 

Panjang gelombang eksak dari absorpsi oleh suatu tipe ikatan, bergantung pada 

macam getaran dari ikatan tersebut.  Tipe ikatan yang berlainan menyerap radiasi 

inframerah pada panjang gelombang yang berlainan, dengan demikian 

spektrometri inframerah dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya gugus 

fungsi dalam suatu molekul (Supratman, 2010). 
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Pada alat spektrofotometri inframerah, Bilangan gelombang dan panjang 

gelombang dapat dikonversi satu sama lain menggunakan persamaan dibawah : 

 

V (cm
-1) 

= 1/𝛌 (        4 

 

Informasi absorpsi inframerah pada umumnya diberikan dalam bentuk spektrum 

dengan panjang gelombang (µm) atau bilangan gelombang (cm
-1

) sebagai absis x 

dan intensitas absorpsi atau persen transmitan sebagai ordinat y.  Intensitas pita 

dapat dinyatakan dengan transmitan (T) atau absorban (A).  Transmitan adalah 

perbandingan antara fraksi sinar yang diteruskan oleh sampel (I) dan jumlah sinar  

yang  diterima  oleh sampel tersebut (Io).  Absorban adalah –log dari transmitan :  

 

A = log (1/T) = -log T = -log I/Io 

 

 

Spektrum yang dihasilkan biasanya relatif kompleks karena adanya overtone 

kombinasi dan perbedaan serapan yang lemah.  Overtone dihasilkan akibat 

adanya eksitasi dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, 

yang merupakan kelipatan dari frekuensi fundamental (v) (Harjono,1992). 

 

Terdapat dua macam vibrasi, yaitu vibrasi ulur dan tekuk.  Vibrasi ulur 

merupakan suatu gerakan berirama di sepanjang sumbu ikatan sehingga jarak 

antar atom akan bertambah atau berkurang.  Vibrasi tekuk dapat terjadi karena 

perubahan sudut-sudut ikatan antara ikatan-ikatan pada sebuah atom (Silverstein 

dkk., 1986). 
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Gambar 9. Skema spektrofotometer inframerah 

 

 

 

Spektrometer inframerah biasanya merupakan spektrometer berkas ganda dan 

terdiri dari terdiri dari sumber radiasi, monokromator, detektor, daerah cuplikan 

dan sistem kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April hingga Agustus 2018 di 

Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik FMIPA Universitas Lampung.  Analisis 

morfologi permukaan karbon aktif menggunakan Scanning Electron Miscroscope 

(SEM) yang dilakukan di Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi 

(LTSIT) Unila.  Analisis untuk mengetahui gugus fungsional dan situs aktif pada 

karbon aktif menggunakan Spektrofotometer IR yang dilakukan di Laboratorium 

MIPA Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.  Selanjutnya untuk uji 

adsorpsi dilakukan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis di Laboratorium 

Biokimia FMIPA Universitas Lampung (Unila). 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain peralatan gelas (seperti ; 

gelas kimia, erlenmeyer, gelas ukur, labu ukur, pipet tetes, corong kaca, dan 

batang pengaduk), spatula, alumunium foil, mortar dan alu, ayakan 250 µm, 

cawan porselen, gegep, neraca analitik, tanur (Heraus KR 170E), oven, 

desikator,kertas saring Whatman No. 42, pH indikator universal, pH meter, alat 
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pengaduk, Scanning Electron Miscroscope (SEM) tipe JEOL-JSM-6510LA, 

Spektrofotometer IR dan Spektrofotometer UV-Vis. 

 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain arang tempurung 

kelapa sawit dari limbah industri CPO, larutan metilen biru 100 ppm, larutan 

H3PO4 10%, larutan Cu (NO3)2 10%, larutan buffer HCl-KCl, buffer asetat, buffer 

phosphat, buffer universal, larutan HCl 0,1 M, larutan NaOH 0,1 M, dan aquades. 

 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

 

 

1. Preparasi dan Pembuatan Karbon Aktif Tempurung Kelapa Sawit 

 

 

 

Bahan baku pembuatan karbon aktif adalah tempurung kelapa sawit dari limbah 

industri CPO yang sudah dipilah dari pengotor, dicuci, dijemur dan dikarbonisasi.  

Selanjutnya arang tempurung kelapa sawit dihaluskan menggunakan alat 

penggiling, terkadang diperlukan mortar dan alu untuk lebih menghaluskan 

kemudian diayak dengan ukuran 250 µm.  Arang tempurung kelapa sawit yang 

telah diayak kemudian diaktivasi dengan 2 cara, yaitu aktivasi fisika dan fisika-

kimia dan dilanjutkan impregnasi menggunakan larutan Cu(NO3)2. 
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2. Proses Aktivasi Karbon Aktif Tempurung Kelapa 

 

 

 

a. Aktivasi Fisika 

 

 

 

Sebanyak 50 gram arang tempurung kelapa sawit yang sudah dihaluskan ditanur pada 

suhu 700 ºC selama 1 jam.  Kemudian sampel diangkat menggunakan gegep dan 

dipastikan dalam keadaan dingin sebelum ditimbang dengan memasukkan sampel 

tersebut ke dalam desikator sampai suhunya stabil.  Pemilihan suhu aktivasi ini 

didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Khuluk (2016), menjelaskan 

bahwa suhu aktivasi terbaik pada pembuatan karbon aktif secara fisika berada 

suhu 700 ºC. 

 

 

b. Aktivasi Fisika - Kimia 

 

 

 

Karbon aktif hasil aktivasi fisika diambil masing- masing sebanyak 10 gram untuk 

aktivasi kimia.  Aktivasi kimia menggunakan larutan H3PO4 10%, dengan cara 

merendam arang ke dalam aktivator sebanyak 20 mL selama 24 jam.  Setelah itu 

dilakukan penyaringan dan pencucian menggunakan aquades hingga pH 6.  

Pengeringan dilakukan dalam oven pada suhu 100 ºC selama 1 jam.  Selanjutnya 

dimasukkan dalam desikator agar suhunya stabil. 
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c. Impregnasi Karbon Aktif 

 

 

 

Impregnasi dilakukan terhadap karbon aktif hasil aktivasi fisika-kimia yang paling 

baik hasilnya.  Sebanyak 5 gram karbon aktif tersebut dimasukkan ke dalam 10 mL 

larutan Cu (NO3)2 10% dalam gelas kimia.  Selanjutnya, campuran didiamkan selama 

24 jam pada suhu kamar.  Setelah itu, campuran tersebut dipisahkan dari filtratnya 

dengan cara penyaringan menggunakan kertas saring dan dikeringkan dalam oven 

pada suhu 100 ºC selama 1 jam kemudian didinginkan dalam desikator agar suhunya 

stabil.  

 

 

3. Karakterisasi Permukaan Adsorben 

 

 

 

Arang tempurung kelapa sawit dikarakterisasi baik sebelum maupun setelah 

diaktivasi.  Arang atau karbon sebelum diaktivasi (KAS), karbon aktif yang 

diaktivasi secara fisika (KAF), karbon aktif yang diaktivasi secara kimia (KAK), 

dan karbon aktif yang diimpregnasi (KAI) kemudian dikarakterisasi menggunakan 

SEM untuk mengetahui morfologi permukaannya dan analisis Spektrofotometer 

IR untuk mengetahui gugus fungsional dan situs aktif pada karbon aktif yang 

dihasilkan (Buhani et al., 2006). 
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4. Uji Adsorpsi 

 

 

 

a. Pembuatan Larutan Induk Metilen Biru 1000 mg L
-1

 
 

 

Sebanyak 1 g metilen biru dimasukkan dalam labu takar 1000 mL, kemudian 

ditambahkan aquades hingga tanda terra dan dihomogenkan. 

 

 

b. Menentukan Panjang Gelombang Maksimum Metilen Biru 

 

 

 

Panjang gelombang maksimum ditentukan dengan mengukur nilai absorbansi 

larutan  metilen biru 10 ppm pada panjang gelombang 500 - 700 nm.  Panjang 

gelombang maksimum 664 nm diperoleh dari kurva hubungan antara panjang 

gelombang dengan nilai absorbansi. 

 

 

c. Membuat Kurva Standar 

 

 

 

Kurva standar dibuat dengan mengukur nilai absorbansi larutan metilen biru 

dengan variasi konsentrasi, yaitu 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; dan 0,5 ppm pada panjang 

gelombang maksimum 664 nm.  Fungsi dari pembuatan kurva standar ini adalah 

untuk mengetahui hubungan linieritas antara konsentrasi metilen biru dengan nilai 

absorbansinya. 
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d. Uji Adsorpsi terhadap Metilen Biru 
 

 

 

1. Penentuan pH Optimum 

 

 

 

Pada penelitian ini, penentuan pH optimum dapat dilakukan dengan 

menginteraksikan 50 mg KAF, KAK, dan KAI dengan larutan metilen biru 

sebanyak 20 mL yang divariasikan pada pH 2; 4; 6; 8; 10; dan 12.  Untuk 

mengondisikan pH larutan, dilakukan penambahan larutan HCl 0,1 M untuk 

suasana asam dan penambahan NaOH 0,1 M untuk suasana basa yang dituangkan 

sedikit demi sedikit pada larutan dan diukur menggunakan pH meter.  Pada saat 

pengaturan pH, larutan harus dipertahankan pH-nya menggunakan larutan buffer 

yaitu larutan buffer KCl-HCl untuk mempertahankan pH 2, Na-asetat/asam asetat 

untuk pH 4 dan 6 (Buhani, 2010), phosphat untuk pH 8, dan universal untuk pH 

10 dan 12.  Kemudian campuran antara adsorben dan adsorbat dilakukan 

pengadukan menggunakan alat pengaduk selama 1 jam pada 100 rpm.  

Selanjutnya campuran tersebut dilakukan pemisahan dengan teknik dekantasi dan 

sentrifugasi. Filtrat yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis (Khuluk, 2016). 

 

 

2. Waktu Kontak Optimum dan Kinetika Adsorpsi 

 

 

 

Penentuan waktu kontak optimum dilakukan dengan menginteraksikan 50 mg 

KAF, KAK, dan KAI dengan larutan metilen biru sebanyak 20 mL pada pH 

optimum.  Kemudian karbon aktif dan metilen biru dilakukan pengadukan dengan 
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variasi waktu 0; 15; 30; 60; 90; dan 120 menit pada 100 rpm dengan 

menggunakan alat pengaduk selama 1 jam.  Selanjutnya campuran tersebut 

dilakukan pemisahan dengan teknik dekantasi dan sentrifugasi.  Setelah itu, filtrat 

dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 664 nm 

untuk mengetahui kadar metilen biru yang teradsorpsi (Bharathi dkk., 2013). 

 

 

3. Penentuan Konsentrasi Optimum dan Isoterm Adsorpsi 

 

 

 

Penentuan konsentrasi optimum metilen biru dilakukan dengan menginteraksikan 

50 mg KAF, KAK, dan KAI dengan larutan metilen biru sebanyak 20 mL pada 

pH optimum (Buhani et al., 2013).  Kemudian karbon aktif dilakukan pengadukan 

pada waktu kontak optimum dengan variasi konsentrasi metilen biru 25; 50; 100; 

150; 200; dan 250 mg L
-1

 (Buhani et al., 2009).  Campuran dihomogenkan pada 

100 rpm dengan menggunakan alat pengaduk selama 1 jam.  Selanjutnya 

campuran tersebut dilakukan pemisahan dengan teknik dekantasi dan sentrifugasi.  

Setelah itu, filtrat dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 664 nm untuk mengetahui kadar metilen biru yang teradsorpsi 

(Bharathi dkk., 2013). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Karbon dari cangkang kelapa sawit yang dibuat telah berhasil diaktivasi secara 

Fisika (KAF), Kimia (KAK), dan Impregnasi ion Cu
2+

 (KAI) yang ditunjukkan 

dengan hasil analisis morfologi permukaan menggunakan Scanning Electron 

Miscroscope (SEM) dan terlihat adanya gugus fungsi dan situs aktif  pada 

karbon aktif yang dianalisis menggunakan Spektrofotometer IR. 

2. Adsorpsi larutan metilen biru oleh KAF, KAK, dan KAI optimum pada pH 8 

dengan waktu kontak 90 menit.  

3. Laju adsorpsi larutan metilen biru oleh KAF, KAK, dan KAI cenderung 

mengikuti persamaan kinetika pseudo orde dua, karena mempunyai nilai 

koefisien korelasi (R
2
)
 
masing-masing sebesar 0,999; 0,999; dan 1 dengan nilai 

konstanta laju (k2) masing-masing sebesar 0,327; 0,806; dan 0,551 g mmol
-1

 

menit
-1

. 

4. Isoterm adsorpsi larutan  metilen biru oleh KAF, KAK, dan KAI cenderung 

mengikuti model isoterm Freundlich, karena mempunyai nilai koefisien relasi 

(R
2
) mendekati 1 yaitu dengan nilai masing-masing sebesar 0,999; 0,999; dan 
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0,999 dengan nilai konstanta kesetimbangan Freundlich (Kf) sebesar 0,925; 

0,927; dan 0,911 mg g
-1

.  Hal ini karena terjadi interaksi fisika antara karbon 

aktif dengan metilen biru dan bersifat multilayer. 

 

 

B. Saran 

 

 

 

Pada penelitian lebih lanjut disarankan : 

1. Melakukan studi lebih lanjut terhadap karbon aktif yang telah diaktivasi 

menggunakan zat warna lain atau logam berat yang berdampak buruk pada 

lingkungan. 

2. Melakukan uji aktivasi karbon aktif menggunakan aktivator lain dan inovasi 

adsorpsi untuk hasil yang lebih maksimal. 
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