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RINGKASAN 
 

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. kandungan kimia dari tempurung kelapa adalah 
selulosa (34%), hemiselulosa (21%) dan lignin (27%). 
Tempurung kelapa yang pada awalnya dianggap sebagai 
limbah sisa pemanfaatan buah kini telah banyak dimanfaatkan 
sebagai bahan baku dalam pembuatan arang aktif tempurumg 
kelapa. Dari komposisi kimia tempurung kelapa terdiri dari 
74,3%C, 21,9O, o,2%Si, 1,4%K, 0,5%S dan 17%P.  

Proses pembuatan karbon aktif dalam penelitian ini 
melalui 4 tahapan yaitu proses pengeringan tempurung kelapa 
dengan menggunakan oven, proses aktivasi kimia 
menggunakan aktivator larutan NaOH denga variasi konsentrasi 
NaOH 1M, 2M dan 3M., proses karbonisasi tempurung kelapa 
dengan menggunakan tungku pembakaran selama 4 jam dan 
pencucian karbon aktif dari tempurung kelapa menggunakan 
kertas saring hingga pH sebesar 7. Untuk mengetahui pengaruh 
konsentrasi aktivator terhadap luas permukaan karbon aktif dari 
tempurung  kelapa menggunakan metode RAK (Rancangan 
Acak Kelompok) 2 faktor yang diulang sebanyak 3 kali, 
sehingga terdapat 9 perlakuan. Faktor pertama adalah 
konsentrasi NaOH dan faktor kedua adalah waktu aktivasi (lama 
hydrothermal). Hasil penelitian karbon aktif tempurung kelapa 
dilakukan karakterisasi karbon aktif untuk menentukan 
perlakuan terbaik. Hasil uji karerakterisasi karbon aktif dilakukan 
dengan analisis ragam ANOVA dengan uji F selang 
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kepercayaan 95% (α = 0,05) dan akan dilanjutkan uji lanjutan 
dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang 
signifikan antara konsentrasi NaOH dan lama hydrothermal 
terhadap karbon aktif granular tempurung kelapa yang 
dihasilkan. Interaksi antar kedua faktor yaitu konsentrasi NaOH 
dan lama hydrothermal memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap nilai bilangan iodin karbon aktif tempurung kelapa 
sebesar 925,970 mg/g. Hubungan Interaksi antara konsentrasi 
NaOH dan lama hydrothermal pada nilai kadar air menunjukkan 
tidak memberikan pengaruh yang signifikan  dengan hasil 
terbaik sebesar 2,86%. Interaksi antara konsentrasi NaOH dan 
lama hydrothermal terhadap nilai kadar abu memberikan 
pengaruh yang nyata dengan hasil terbaik sebesar 2,14%. Serta 
pada interaksi dua faktor yaitu konsentrasi NaOH dan lama 
hydrothermal tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
nilai berat jenis karbon aktif tempurung kelapa dengan 
didapatkannya hasil terbaik sebesar 0,19 g/mL. Hasil analisis 
perhitungan ANOVA dan uji lanjut DMRT didapatkan hasil 
terbaik yaitu pada perlakuan A1T1 (konsentrasi NaOH 1M dan 
lama hydrothermal selama 30 menit) terhadap karbon aktif 
granular tempurung kelapa. 
 
Kata Kunci: NaOH, Karbon aktif,  Aktivasi Fisika, Tempurung 
Kelapa 
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SUMMARY 

The coconut shell is the best material that can be made 

into activated carbon because the activated carbon made from 

coconut shell has a lot of micropore, low ash content, high water 

solubility and high reactivity. the chemical content of the coconut 

shell is cellulose (34%), hemicellulose (21%) and lignin (27%). 

Coconut shell which was originally regarded as waste residual 

utilization of fruit has now been widely used as a raw material in 

the manufacture of activated charcoal coconut tempurumg. The 

chemical composition of coconut shell consists of 74.3% C, 

21.9O, o, 2% Si, 1.4% K, 0.5% S and 17% P. 

The process of making activated carbon in this research 

through 4 stages is the process of drying coconut shell by using 

the oven, chemical activation process using NaOH solution 

activator with variation of NaOH concentration of 1M, 2M and 

3M., Coconut shell carnation process using 4 hours burning 

stove and washing the activated carbon from the coconut shell 

using filter paper to pH of 7. To know the effect of activator 

concentration on the active carbon surface area of the coconut 

shell using RAK (Group Random Block Design) 2 2 repeated 

factors, so there are 9 treatments. The first factor is the 

concentration of NaOH and the second factor is the activation 

time (old hydrothermal). The result of coconut shell activated 

carbon research is carried out the characterization of activated 

carbon to determine the best treatment. The result of activated 

carbon careracterization test was done by ANOVA variance 

analysis with F test 95% confidence interval (α = 0,05) and 

continued by Duncan Multiple Range Test (DMRT). 
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The results showed a significant influence between the 

concentration of NaOH and the duration of hydrothermal to the 

coconut granular activated carbon produced. The interaction 

between the two factors that is NaOH concentration and 

hydrothermal duration give significant influence to the value of 

coconut shell activated carbon iodine amounted to 925,970 mg / 

g. Relationship The interaction between NaOH concentration 

and hydrothermal duration at moisture value showed no 

significant effect with the best result of 2.86%. The interaction 

between NaOH concentration and hydrothermal duration to ash 

values gave a significant effect with the best result of 2.14%. 

And on the interaction of two factors, the concentration of NaOH 

and the duration of hydrothermal did not give a significant effect 

to the heavy density of coconut shell activated carbon by 

obtaining the best result of 0.19 g / mL. The result of ANOVA 

calculation and DMRT advanced test showed the best result that 

was in treatment of A1T1 (1M NaOH concentration and 

hydrothermal duration for 30 min) to granular coconut shell 

activated carbon. 

 

Keywords: NaOH, Activated Carbon, Physical Activation, 

Coconut Shell 
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I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Karbon aktif merupakan adsorben yang baik untuk adsorpsi 

gas, cairan, maupun larutan. Adsorpsi oleh karbon aktif  bersifat 
fisik, artinya adsorpsi terjadi jika gaya tarik van der waals oleh 
molekul-molekul di permukaan lebih kuat dari pada gaya tarik 
yang menjaga adsorbat tetap berada dalam fluida. Adsorpsi fisik 
bersifat dapat balik sehingga adsorbat yang diadsorpsi arang 
aktif dapat mengalami desorpsi (Suryani, 2009). Industri 
pembuatan karbon aktif di Indonesia telah mengalami kemajuan 
yang cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh semakin 
meningkatnya permintaan pasar, baik di dalam negeri maupun 
untuk diekspor ke luar negeri. Peningkatan kebutuhan akan 
karbon aktif ini diakibatkan oleh semakin banyaknya aplikasi 
karbon aktif untuk industri dan berbagai peralatan bantu 
manusia. Hampir 70% produk karbon aktif digunakan untuk 
pemurnian dalam sektor minyak kelapa, farmasi dan kimia. Salah 
satu bahan baku yang dapat dibuat menjadi karbon aktif adalah 
semua bahan baku yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti 
tempurung kelapa. 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 (Pambayun dkk., 2013). Kandungan kimia 
dari tempurung kelapa adalah selulosa (34%), hemiselulosa 
(21%) dan lignin (27%). Jika dibandingkan dengan arang bahan 
alami lain seperti buah jagung dan gabah padi arang tempurung 
kelapa memiliki kandungan karbon yang tinggi sehingga 
berpotensi menjadi sumber karbon aktif (Tamado, dkk, 2013). 
Beberapa penggunaan dari karbon jenis ini adalah untuk 
pemurnian emas, pengolahan air, air limbah dan air tanah, 
pemurni pelarut dan penghilang bau busuk (Kusnaedi, 2010). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
oleh Herna (2016), Ca(OH)2 dapat dipergunakan sebagai bahan 
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pengaktif karbon yang mempunyai kemampuan aktivasi baik, 
selain mudah harganya juga murah. Pada penelitian (Herna, 
2016) telah dilakukan pembuatan karbon aktif dari tempurung 
kelapa yang telah memenuhi syarat karbon aktif menurut SNI 
No. 06-3730-1995. Perbedaan konsentrasi Ca(OH)2 dan tekanan 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya 
karbon aktif granular tempurung kelapa yang dihasilkan. 
Pemilihan perlakuan terbaik didapatkan dari pengolahan data 
dari masing-masing nilai rata-rata karakteristik karbon aktif yaitu 
kadar air, bilangan iodin, kadar abu dan berat jenis. Hasil 
perhitungan terbaik dari setiap perlakuan didapatkan yaitu 
konsentrasi Ca(OH)2 1M dan tekanan 1,5 atm. Pada jenis uji 
daya serap terhadap I2 memperoleh sampel terbaik sebesar 
1073,13 mg/g, kadar air dengan sampel terbaik sebesar 1,29%, 
kadar abu sebesar 0,28% dan pada berat jenis sebesar 0,75 
g/mL. 

Oleh karena itu, maka penelitian ini diharapkan dapat 
menyempurnakan penelitian sebelumnya yaitu mengurangi berat 
jenis yang ada pada karbon aktif granular tempurung kelapa 
serta merubah aktivator dengan menggunakan Natrium 
Hidroksida (NaOH). Penambahan activating agent ini bertujuan 
untuk proses aktivasi dapat lebih terkontrol agar pori-pori yang 
terbentuk lebih banyak sehingga didapatkan karbon aktif dengan 
luas permukaan yang besar. Menurut penelitian Herna (2016) 
disebutkan bahwa berat jenis karbon aktif menurut SNI No. 06-
3730-1995 yaitu sebesar 0,45 g/mL - ,55 g/mL. Hasil perhitungan 
berat jenis berkisar 0,75 g/mL – 0,82 g/mL. Berat jenis 
merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui 
volume pori karbon aktif. Salah satu alternatif yang digunakan 
untuk mengurangi berat jenis karbon aktif yaitu dengan 
pencucian. Perlakuan pencucian ini bertujuan untuk mengikat 
kembali sisa-sisa bahan kimia yang menempel pada permukaan 
karbon aktif dan kandungan abu yang terdapat dalam karbon 
aktif. Zat pengotor dari karbon aktif berasal dari sisa-sisa proses 
aktivasi kimia dan proses pencucian karbon aktif yang belum 
bersih setelah dilakukan aktivasi kimia. Hal ini disebabkan 
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karena pada proses aktivasi kimia melibatkan aktivator berupa 
senyawa basa dengan tujuan untuk memperbesar pori yang 
terbentuk pada karbon aktif. Sehingga konsentrasi aktivator yang 
terlalu tinggi akan menyebabkan kuatnya pengaruh aktivator 
yang bisa meningkatkan keberadaan dari zat pengotor.  

.  
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi NaOH dan waktu 
dalam terhadap karakteristik karbon aktif tempurung 
kelapa? 

2. Bagaimana konsentrasi NaOH dan waktu yang sesuai 
terhadap karakteristik karbon aktif tempurung kelapa? 

3. Bagaimana pengaruh proses pencucian pada karbon 
aktif terhadap berat jenis tempurung kelapa? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi NaOH dan waktu 
dalam tekanan terhadap karakteristik karbon aktif 
tempurung kelapa  

2. Mengetahui konsentrasi NaOH dan waktu dalam 
tekanan yang sesuai terhadap karakteristik karbon aktif 
tempurung kelapa  

3. Mengetahui pengaruh proses pencucian pada karbon 
aktif terhadap berat jenis tempurung kelapa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai 
pembuatan karbon aktif tempurung kelapa dengan 
bahan baku tempurung kelapa. 

2. Meningkatkan nilai ekonomi dari tempurung kelapa 
dengan dijadikan karbon aktif. 
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II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kelapa 
             Indonesia adalah penghasil kelapa hijau yang cukup 
besar di dunia. Kelapa hijau merupakan bahan alam yang 
murah, mudah diperoleh dan dapat diupayakan menjadi material 
yang mempunyai nilai guna yang lebih optimal (Esti, 2001). 
Kelapa merupakan tumbuhan asli daerah tropis. Di Indonesia, 
pohon kelapa dapat ditemukan hampir di seluruh provinsi, dari 
daerah pantai yang datar sampai ke daerah pegunungan yang 
agak tinggi. Kelapa sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia 
sehari-hari. Tidak hanya buahnya, tetapi seluruh bagian tanaman 
mulai dari akar, batang, sampai ke pucuk tanaman dapat 
dimanfaatkan, sehingga pohon kelapa sering disebut pohon 
kehidupan (tree of life) (Warisno, 2003). Kelapa adalah tanaman 
serbaguna. Seluruh bagian tanaman bermanfaat bagi kehidupan 
manusia (Setyamidjaja, 1984). Keragaan perkebunan kelapa 
menunjukkan luas kepemilikan usaha tani kelapa rata-rata  0,5 
ha/keluarga petani. Pertanaman umumnya diusahakan dalam 
bentuk monokultur. Adposi teknologi budidaya belum 
dilaksankan secara wajar. Produk usaha tani yang dihasilkan 
masih bersifat produk primer berbentuk kelapa butiran dan 
kopra. Produktivitas usaha tani kelapa rendah rata-rata 1,1 ton 
kopra/ha/tahun (Tarigan, 2005). 

Dalam tata nama atau sistematika (taksonomi) tumbuh-
tumbuhan, tanaman kelapa (Cocus nucifera) dimasukkan ke 
dalam klasifikasi sebagai berikut (Warisno, 2003) : 
Kingdom     : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 
Divisio        : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 
Sub-divisio : Angiospermae (berbiji tertutup) 
Kelas          : Monocotyledonae (biji berkeping satu) 
Ordo           : Palmaes 
Genus         : Cocus 
Ordo           : Cocus nucifera L 
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       Tanaman kelapa dapat tumbuh optimal pada daerah tropis 
antara 23 derajat LU dan 23 derajat LS. Untuk mendaparkan 
hasil yang terbaik, suhu rata-rata tahunan yang dibutuhkan 
sekitar 27 derajat C. Suhu juga dapat menentukan ketinggian 
tempat ideal yang dibutuhkan tanaman kelapa. Batas ketinggian 
akan semakin rendah dengan bertambah jauhnya tempat dari 
khatulistiwa. Ketinggian tempat penanaman ideal bagi tanaman 
kelapa adalah 600-900 mdpl. Jenis tanah yang cukup ideal 
untuk pertanaman kelapa adalah tanah alluvial yang kaya akan 
hara dengan drainase di areal penanaman cukup baik. 
Tanaman kelapa toleran pada selang pH yang luas (Suwarto 
dkk., 2014). 
      Pada mulanya hanya ada dua varietas kelapa yang dikenal 
yaitu varietas dalam dan varietas genjah. Kelapa varietas dalam 
dianataranya adalah kelapa dalam afrika barat, kelapa dalam 
bali, dan kelapa dalam palu. Sedangkan varietas genjah di 
antaranya adalah genjah nias kuning, kelapa genjah Malaya 
kuning dan kelappa genjah Malaya merah. Dengan 
perkembangan ilmu pemuliaan tanaman, maka muncul lagi 
varietas baru yaitu kelapa hibrida yang merupakan hasil 
persilangan antara varietas genjah dan varietas dalam 
(Setyamidjaja, 2003). 

1. Varietas Dalam  
Varietas ini terdapat di berbagai Negara produsen 
kelapa. Varietas ini terbentang tinggi dan besar, 
tingginya mencapai 30 meter atau lebih. Kelapa dalam 
mulai berbuah agak lambat, yaitu antara 6-8 tahun 
setelah tanam. Umurnya dapat mencapai 100 tahun 
lebih. 

2. Tanaman kelapa genjah berbatang ramping, tinggi 
batang mencapai 5 meter atau lebih, masa berbuah 3-4 
tahun setelah tanam dan dapat mencapai umur 50 
tahun. 

3. Varietas hibrida 
Kelapa hibrida diperoleh dari hasil persilangan antara 
kelapa varietas genjah dan varietas dalam. Salah satu 
persilangan itu merupakan kombinasi sifat-sifat yang 
baik dari kedua jenis kelapa asalnya. 
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2.2 Tempurung Kela 
           Tempurung kelapa merupakan bagian paling keras pada 
buah kelapa. Terletak di sebelah dalam sabut dengan ketebalan 
3-5 mm dan berfungsi sebagai pelindung daging buah kelapa 
dari kerusakan akibat pengaruh eksternal. Buah kelapa utuh 
terdiri atas 30% daging buah, 33% sabut, 15% tempurung, dan 
22% air kelapa. Tempurung kelapa seperti halnya kayu 
mempunyai sejumlah besar lignin dan sejumlah kecil selulosa. 
Kandungan methoxyl tempurung kelapa hampir sama dengan 
kayu, dan kandungan airnya bervariasi menurut lingkungan, 
varietas, dan kematangan buah (Utomo dkk., 2012). 

Tempurung merupakan lapisan keras yang terdiri dari lignin, 
selulosa, metoksilm dan berbagai mineral. Kandungan bahan-
bahan tersebut beragam sesuai dengan jenis kelapanya. Struktur 
yang keras disebabkan oleh silikia (SiO2) yang cukup tinggi 
kadarnya pada tempurung (Hambali dkk., 2007). 

Tempurung kelapa memiliki sifat difusi termal yang baik 
dibandingkan dengan bahan lain seperti kayu sehingga 
menjadikannya memiliki peluang besar sebagai bahan 
pengganti. Kualitas tempurung kelapa yang baik adalah yang tua 
dan kering. Karena itu dilakukan proses pengeringan 
(penjemuran). Indikasi tempurung kelapa tua ditunjukkan oleh 
warna tempurung (penampang) itu sendiri. Sifar termal briket 
arang tempurung kelapa berhubungan erat dengan jumlah pori 
dan ukuran partikelnya. Dengan demikian parameter proses 
pembentukan seperti suhu pada pirolisis, tekanan (pada proses 
pemadatan) dan pembentukan serbuk pada proses penggilingan 
sangat menentukan distribusi pori-pori dan kerapatannya (Budi, 
2011). 

Berat dan tebal tempurung sangat ditentukan oleh jenis 
tanaman kelapa. Berat tempurung sekitar 15-19% bobot total 
buah kelapa dengan ketebalan 3-5 mm. Tempurung kelapa 
termasuk golongan kayu keras, secara kimiawi memiliki 
komposisi kimiawi yang hampir mirip dengan kayu yaitu tersusun 
dari lignin 36,51%, selulosa 33,61%, semiselulosa 19,27%, 
seperti yang tercantum pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Kandungan Kimiawi Tempurung Kelapa 
Komponen Presentase (%) 

Cellulose  
Hemicellulose 

33,61 
19,27 

Lignin 36,1 

Sumber: Purgersari, 2013 
        Tempurung kelapa merupakan bagian dari buah kelapa 
yang masih belum banyak dimanfaatkan dibandingkan bagian 
buah kelapa lainnya, meskipun sebagian kecilnya sudah diolah 
menajdi tepung kelapa dan arang. Tempurung kelapa yang 
pada awalnya dianggap sebagai limbah sisa pemanfaatan buah 
kelapa kini telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku 
dalam industri pembuatan arang aktif atau karbon aktif dan 
tepung tempurung. Manfaat tempurung kelapa dapat 
ditingkatkan menjadi beraneka macam produk kerajinan bernilai 
jual dan dapat dipasarkan mulai dari harga murah hingga  harga 
tinggi. Bentuk produk tempurung kelapa yang unik dan klasik 
serta bahan bakunya yang berasal dari bahan alami, memiliki 
nilai lebih ramah lingkungan dan bernilai estetika tinggi 
(Pugersari, 2013). 
        Salah satu pemanfaatan tempurung kelapa adalah 
dijadikan sebagai bahan bakar arang. Arang tempurung kelapa 
biasanya diolah lebih lanjut menjadi briket dan hingga saat ini 
digunakan oleh lebih lanjut menjadi briket dan hingga saat ini 
digunakan masyarakat untuk keperluan rumah tangga, usaha 
maupun industri. Dibandingkan dengan bahan arang, briket 
lebih praktis, menarik dan bersih. Pembentukan dan 
pemanfaatan briket arang tempurung kelapa memiliki dua 
keuntungan, yaitu yang pertama mendorong kajian teknologi 
energi pengganti yang terbarukan. Keuntungan yang kedua 
adalah bisa menjadi salah satu penyelesaian masalah sampah 
lingkungan karena sumber utama bahan bakunya merupakan 
sampah tempurung kelapa (Budi, 2011). 

Pembuatan arang dari tempurung kelapa dengan teknologi 
pirolisis. Teknologi pirolisis yaitu pembakaran biomassa pada 
kondisi tanpa oksigen. Tujuannya adalah melepaskan zat 
terbang (volatile matter) yang terkandung dalam biomassa. 
Produk padat dari proses ini berupa arang yang kemudian 
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disebut karbonisasi. Karbonisasi biomassa atau yang lebih 
dikenal dengan pengarangan adalah suatu proses untuk 
menaikan nilai kalor biomassa dan dihasilkan pembakaran yang 
bersih dengan sedikit asap. Hasil karbonisasi adalah berupa 
arang yang tersusun atas karbon dan berwarna hitam 
(Jamilatun dkk., 2014). 

 Penggunaan arang tempurung kelapa telah lama di 
lakukan dan telah menjadi bahan kajian lanjut untuk penelitian. 
Dari komposis kimia tempurung kelapa terdiri dari 74,3%C, 
21,9%O, 0,2%Si, 1,4%K, 0,5%S, 17%P menjadikannya 
berpeluang sebagai bahan bakar dan sumber karbon aktif. 
Arang tempurung kelapa dapat dibentuk menjadi briket atau 
pelet mellaui proses pemadatan. Untuk memahami sifat dan 
karakteristik tempurung kelapa yang sesuai sebagai bahan 
bakar maka perlu dipahami mengenai sifat dan kimianya seperti 
bahan campuran (moisture), kerapatan, struktur, morfologi dan 
termal. Pada proses pirolisis unsur-unsur bukan karbon seperti 
hidrogen (H) dan oksigen (O) akan hilang hingga menyisakan 
sebanyak mungkin karbon (C) dalam bahan. Perubahan 
komposisi dan sifat termal tempurung kelapa menjadi arang 
ditunjukkan pada Tabel 2.2 (Budi, 2011). 
Tabel 2.2 Perbandingan Sifat Antara Tempurung Kelapa 
Dengan Arangnya 

Bahan Komponen Kandungan  
(%) 

Sifat termal 
(kJ/kg) 

Tempurung 
kelapa 

Moisture 
Volatile 
Karbon 

Abu 

10,24 
67,67 
18,29 
3,58 

18,388 

Arang 
Tempurung 

Kelapa 

Volatile 

Karbon 
Abu 

10,60 
76,32 
13,08 

30,750 

 Umumnya, tempurung kelapa di Indonesia dimanfaatkan 
sebagai kayu bakar atau diolah menjadi arang. Arang batok 
kelapa dapat digunakan sebagai kayu bakar biasa atau diolah 
menjadi arang aktif yang diperlukan oleh berbagai industri 
pengolahan. Data Oil World pada periode Agustus 2006 
mencatat bahwa produksi kelapa dalam negeri mencapai 880 
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ribu ton dengan persentase tempurung kelapa mencapai 105,6 
ribu ton. Hal ini dapat mencipatakan lahan usaha baru melalui 
pengusahaan biobriket melalui pengusahaan biobriket dari 
tempurung kelapa (Hambali dkk., 2007).  
 
2.3 Karbon Aktif 

      Arang merupakan suatu padatan berpori yang 
mengandung 85-95% karbon, dihasilkan dari bahan-bahan yang 
mengandung karbon dengan pemansana pada suhu tinggi. 
Ketika pemanasan berlangsung, diusahakan agar tidak terjadi 
kebocoran udara didalam ruangan pemanasan sehingga bahan 
yang mengandung karbon tersebut hanya terkarbonisasi dan 
tidak teroksidasi ( Sembiring dan Sinaga, 2004). 

Karbon aktif merupakan suatu padatan berpori yang 
mengandung 85-95% karbon, dihasilkan dari bahan yang 
mengandung karbon yang dikarbonasi dan diaktivasi secara 
aktivasi kimia maupun fisika untuk mendapatkan permukaan 
yang lebih luas. Luas permukaan karbon aktif ini berhubungan 
dengan struktur pori yang menyebabkan karbon aktif 
mempunyai sifat adsorben. Karbonisasi merupakan proses 
pengarangan dalam ruangan tanpa adanya oksigen dan bahan 
kimia lainnya. Sementara itu, aktivasi adalah perlakuan 
terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori yaitu 
dengan cara memecahkan ikatan hidrokarbon atau 
mengoksidasi molekul permukaan sehingga arang mengalami 
perubahan sifat, baik fisika atau kimia (Rasdiansyah, 2014). 

Karbon aktif merupakan sejenis adsorben (penyerap). 
Berwarna hitam, berbentuk granular, bulat, pelet atau bubuk. 
Karbon aktif dipakai dalam pemurnian udara, gas, larutan atau 
cairan, dalam proses recovery suatu logam dari biji logamnya, 
dan juga dipakai sebagai support katalius. Karbon aktif juga 
dipakai dalam pemurnian gas dan udara, safety mask dan 
respirator, seragam militer, adsorbent foams, industri nuklir, 
electroplating solutions: dekloronasi, penyerap rasa dan bau 
dari air, aquarium, cigarette filter, serta penghilang sneyawa-
senyawa organik dalam air. Hanya dengan satu gram dari 
karbon aktif, akan didapatkan suatu material yang memiliki luas 

permukaan kira-kira sebesar 500 m
2

. Dengan luas permukaan 
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yang sangat besar ini, karbon aktif memiliki kemampuan 
menyerap (adsorpsi) zat-zat yang terkandung dalam air dan 
udara. Oleh karena itu, karbon aktif sangat efektif digunakan 
untuk media pengolahan air kotor menjadi air bersih (Kusnaedi, 
2010). 

Ada tiga jenis karbon aktif yang terbuat dari tempurung 
kelapa yang banyak dipasaran, yaitu sebgai berikut (Kusnaedi, 
2010): 
1 Serbuk  

Karbon aktif berbentuk serbuk dengan ukuran lebih kecil 
dari 0,18 mm. Karbon aktif ini digunakan dalam aplikasi 
fase cair dan gas. Umumnya karbon aktif jenis ini 
dimanfaatkan pada industri pengolahan air minum, 
industri farmasi, terutama untuk pemurnian monosodium 
glutamate, bahan tambahan makanan, penghilang warna 
asam furan, pengolahan pemurnian jus buah, penghalus 
gula, pemurnian asam sitrat, asam tartarat, pemurnian 
glukosa, dan pengolahan zat pewarna kadar tinggi. 

 
Gambar 2.1 Karbon Aktif berbentuk Serbuk 

Sumber: Ibrahim dkk., 2014 
 

2 Bentuk granular 
Karbon aktif bentuk granular/tidak beraturan dengan 
ukuran 0,2 - 5 mm. Jenis ini umumnya digunakan dalam 
aplikasi fase cair dan gas. Beberapa penggunaan dari 
karbon jenis ini adalah untuk pemurnian emas, 
pengolahan air, limbah dan air tanah, pemurnian pelarut, 
dan penghilang bau busuk. 
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Gambar 2.2 Karbon Aktif berbentuk Granular 

Sumber: Ibrahim dkk., 2014 
3 Bentuk pelet 

Karbon aktif berbentuk pelet dengan diameter 0,8 - 5 
mm. Kegunaanya adalah untuk aplikasi fase gas karena 
mempunyai tekanan rendah, kekuatan mekanik tinggi, 
dan kadar abu rendah. Karbon aktif bentuk pelet ini biasa 
digunakan untuk pemurnian udara, kontrol emisi, tromol 
otomotif, penghilang bau kotoran, dan pengontrol emisi 
pada gas buang. 

 
Gambar 2.3 Karbon Aktif berbentuk Pellet 

Sumber: Ibrahim dkk., 2014 
 

          Karbon aktif dibuat melalui dua tahapan yakni karbonisasi 
dan aktivasi. Untuk menaikkan luas permukaan dan 
memperoleh karbon yang berpori, karbon diaktivasi 
menggunakan uap panas gas karbondioksida dengan suhu 
antara 700-1100ºC atau penambahan bahan-bahan mineral 
sebagai aktivator (Sembiring dan Sinaga, 2003). Syarat  mutu 
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karbon aktif berdasarkan SNI 06-3730, 1995 dapat dilihat pada 
Tabel 2.3. 

Jenis Uji 
Persyaratan 

Butiran Serbuk  

Bagaian yang hilang pada pemanasan 
950

o
C 

Max. 15% Max. 25% 

Kadar Air Max. 4,5% Max. 15% 
Kadar Abu 
Bagian Tidak Mengarang 

Max. 2,5% 
0 

Max. 10% 
0 

Fixed Karbon Min. 80% Min. 65% 
Daya serap terhadap I2 Min. 750 

mg/g 
Min. 750 

mg/g 
Daya serap terhadap Metilen Blue 
Daya serap terhadap Benzena 
Berat Jenis Curah 
Lolos Mesh 

Min. 60 ml/g 
Min. 25% 
0,45-0,55 

g/ml 
- 

Min. 120 
ml/g 

- 
0,3-0,35 

g/ml 
Min. 90% 

Sumber: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI 1997 
2.3.1 Sifat Karbon Aktif  
2.3.1.1 Sifat Fisika  
            Struktur dasar karbon aktif berupa struktur kristalin yang 
sangat kecil (mikrokristalin). Karbon aktif memiliki bentuk atmorf 
yang tersusun atas lapisan bidang datar dimana atom-atom 
tersusun dan terikat secara kovalen dalam tatanan atom-atom 
heksagonal. Gambar 2.4 menunjukkan skema strutur karbon 
aktif. Setiap garis pada Gambar 2.4 menunjukkan lapisan atom-
atom karbon yang berbentuk heksagonal dan adanya 
mikrokristalin dengan struktur graft pada karbon aktif 
(Sudibandriyo,2003).  

 
Gambar 2.4 Ilustrasi Skema Struktur Karbon Aktif (Sudibandriyo, 2003). 

Adanya lapisan atom-atom karbon yang berbentuk heksagonal 
dan adanya mikrokristalin pada karbon aktif ditunjukkan pada 
Gambar 2.5 
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Gambar 2.5 Lapisan Atom Karbon Heksagonal (a) dan Struktur 
Mikrokristalin Karbon Aktif (b) (Sudibandriyo: Pujiyanto, 2010). 

 
2.3.1.2 Struktur Kimia  
            Selain terdiri dari atom karbon, karbon aktif mengandung 
sejumlah kecil hidrogen dan oksigen yang terikat pada gugus 
fungsi misalnya karboksil, fenol dan eter. Gugus fungsi ini 
berasal dari bahan baku karbon aktif. Selain itu, gugus fungsi 
pada karbon aktif juga terbentuk selama proses aktivasi oleh 
karena adanya interaksi radikal bebas permukaan karbon 
dengan oksigen atau nitrogen yang berasal dari atmosfer. 
Gugus fungsi ini menjadikan permukaan karbon aktif reaktif 
secara kimia dan dapat mempengaruhi sifat adsorpsinya (Murti, 
2008). Ilustrasi struktur kimia karbon aktif dapat dilihat pada 
Gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 Ilustrasi Struktur Kimia Karbon Aktif (Sudibandriyo, 2003) 
 

2.4 Proses Pembuatan Karbon Aktif 
         Secara garis besar, ada 3 tahap pembuatan karbon aktif, 
yaitu (Ramdja dkk., 2008): 
a. Proses Dehidrasi 
    Adalah proses penghilangan air pada bahan baku. B ahan 
baku dipanaskan sampai temperatur 170ºC 
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b. Proses Karbonisasi 
    Proses Karbonisasi adalah proses pembakaran bahan baku  
dengan menggunakan udara terbatas dengan temperatur udara 
antara 300ºC sampai 900ºC dengan kekerasan bahan baku 
yang digunakan. Proses ini menyebabkan terjadinya penguraian 
senyawa organik yang menyusun struktur bahan membentuk 
metanol, uap asam asetat, tar dan hidrokarbon, material padat 
yang tertinggal setelah proses karbonisasi dalam bentuk arang 
dengan permukaan spesifik yang sempit. 
c. Proses Aktivasi  
    Proses aktivasi dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu (Ramdja 
dkk., 2008): 

a. Proses Aktivasi Fisika  
Pada proses aktivasi, biasanya karbon dipanaskan 
didalam furnance pada temperatur 800-900ºC. Beberapa 
bahan baku lebih mudah untuk diaktifasi jika diklorinasi 
terlebih dahulu. Selanjutnya dikarbonisasi dan akhirnya 
diaktifasi dengan uap. 

b. Proses Aktivasi Kimia 
Proses aktivasi kimia merujuk pada perlibatan bahan-
bahan kimia atau reagen pengaktif.  Menurut Kirik and 
Othmer (1940), bahan kimia yang dapat digunakan 
sebagai pengaktif diantaranya CaCl2, Ca(OH)2, NaCl, 
MgCl2, HNO3, HCl, (PO4)2, H3PO4 , ZnCl2, dan 
sebagainya. Dengan demikian, saat pemanasan 
dilakukan, senyawa kontaminan yang berada dalam pori 
menjadi lebih mudah terlepas. Hal ini menyebabkan luas 
permukaan yang aktif bertambah besar dan 
meningkatkan daya serap karbon aktif.  

d. Proses Adsorpsi 
         Adsorpsi adalah peristiwa pengambilan zat yang 
berbentuk gas, uap dan cairan oleh permukaan. Suatu molekul 
pada antarmuka mengalami ketidakseimbangan gaya. 
Akibatnya, molekul-molekul pada permukaan mudah sekali 
menarik molekul lain, sehingga keseimbangan gaya akan 
tercapai. Dari proses adsorpsi ini, dikenal istilah adsrobat untuk 
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zat yang diadsorpsi dan adsorben untuk zat yang mengadsorpsi 
(Ramdja dkk., 2008). 
 
2.5 Karakteristik Karbon Aktif 
           Karakteristik karbon aktif merupakan sifat-sifat khusu 
yang dimiliki oleh karbon aktif. Penentuan luas permukaan 
spesifik karbon aktif dapat dilakukan dengan cara adsorpsi  gas 
nitrogen, iodium atau zat warna metilen biru (Brady, 1998). 
Komponen karakteristik karbon aktif dibagi menjadi:  

1. Kadar Air 
Salah satu sifat kimia dari arang aktif yang 
mempengaruhi kualitas arang aktif yaitu kadar air. 
Penetapan kadar air arang aktif bertujuan untuk 
mengetahui sifat higroskopis dari arang aktif. Penentuan 
kadar air dilakukan dengan penimbangan arang aktif 
sebanyak 1 gram kemudian dipanaskan dalam oven 
pada suhu 100°C selama 3 jam . Hal tersebut bertujuan 
untuk melakukan dehidrasi pada arang aktif tempurung 
kelapa secara maksimal (Jamillatun dkk., 2014). 

2. Kadar Abu 
Penetapan kadar abu bertujuan untuk menentukan 
kandungan oksida logam dalam karbon aktif. Bahan 
kimia pengaktivasi berpengaruh terhadap kadar abu dari 
arang aktif. Pernyataan ini berdasarkan analisis ragam 
yang menunjukkan bahwa suhu, konsentrasi, dan waktu 
aktivasi serta interaksi antara suhu, waktu aktivasi dan 
konsentrasi berepengaruh nyata terhadap kadar abu 
arang aktif.  Penyebab tingginya kadar abu arang aktif 
adalah karena terjadi proses oksidasi. Besarnya nilai 
kadar abu dapat mempengaruhi daya serap arang aktif 
tersebut, baik pada gas maupun larutan karena 
kandungan mineral yang terdapat dalam abu seperti 
kalsium, kalium, magnesium dan natrium akan menyebar 
dalam kisi-kisi arang aktif  (Jamilatun dkk., 2014). 

3. Bilangan iodin  
Penetuan daya jerap arang aktif terhadap ion merupakan 
persyratan umum untuk menilai kualitas arang aktif. 
Daya jerap iodin arang aktif berkisar antara 359,5%-
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1020,5% nilai ini telah memenuhi Standar Nasional 
Indonesia (SNI, 1995) (Jamillatun dkk., 2014). Kadar abu 
merupakan persentase berat oksida-oksida mineral 
dalam karbon seperti silikon, sulfur, kalsium dan 
komponen lain dalam jumlah kecil (Verlina, 2014). 

4. Berat jenis  
Berat jenis aktif didefenisikan sebagai massa per unit 
volume sampel karbon aktif udara termasuk sistem pori 
dan rongga antar partikel. Satuan yang digunakan 

adalah kg/m
3

 
per massa kering (Lartey and Acquah, 

1991).  
 

2.6 NaOH (Natrium Hidroksida) 
            Natrium hidroksida (NaOH), juga dikenal sebagai soda 
kaustik, soda api, atau sodium hidroksida, adalah sejenis basa 
logam kaustik. Natrium hidroksida terbentuk dari oksida basa 
dilarutkan dalam air. Natrium hidroksida membentuk larutan 
alkalin yang kuat ketika dilarutkan ke dalam air. Ia digunakan di 
berbagai macam bidang industri, kebanyakan digunakan 
sebagai basa dalam proses produksi bubur kertas kayu dan 
kertas, tekstil, air minum, sabun dan deterjen (Khairozi, 2015). 

Natrium Hidroksida anhidrat berbentuk kristal berwarna 
putih. NaOH bersifat sangat korosif terhadap kulit. Istilah yang 
paling sering digunakan dalam industri yaitu soda kaustik. Soda 
kaustik apabila dilarutkan dalam air akan menimbulkan reaksi 
eksotremis (Dewi dkk., 2010). 

 
2.7 Pengeringan 

Pengeringan merupakan metode pengurangan kadar air 
dari bahan yang dilakukan untuk memperpanjang umur simpan 
suatu bahan (Estiasih dan Ahmad, 2009). Tujuan pengeringan 
adalah untuk mendapatkan simplisa yang tidak mudah rusak, 
sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama. Pengeringan 
dilakukan dengan menggunakan sinar matahari atau 
menggunakan alat pengering. Hal-hal yang perlu diperhatikan 
selama proses pengeringan adalah suhu pengeringan, 
kelembapan udara, aliran udara, waktu pengeringan, dan luas 
permukaan bahan (Suharmiati & Maryani, 2004).  
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Metode pengeringan digolongkan menjadi 2 macam, yaitu: 
 
1.  Pengeringan alami  
     Pengeringan alami banyak dipraktekkan oleh petani, yang 

dilakukan dengan penyinaran matahari secara langsung 
(penjemuran). Keuntungan dalam cara pengeringan ini yaitu 
biaya relatif murah dan sinar matahari dapat menembus ke 
dalam jaringan sel bahan. Namun demikian, pengeringan 
alami mempunyai kerugian seperti suhu pengeringan dan 
kelembapannya tidak dapat dikontrol/dikendalikan. Waktu 
pengeringan tergantrung pada kapasitas dan intentitas sinar 
matahari, sering menyebabkan terjadi perubahan warna pada 
produk akhir dan pengeringan berlangsung secara tidak 
kontiny atau harus terhenti pada malam hari (Rukmana dan 
Yuyun, 2005). 

2.  Pengeringan buatan  
Pengeringan buatan (artificial drying) menggunakan bahan 
bakar. Prinsip    kerjanya adalah pemanasan secara konduksi 
(penghantaran panas) atau konveksi (pengaliran panas) yang 
bertujuan untuk mengurangi kadar air bahan pangan, 
berbentuk solid (Napitupulu dan Tua, 2012). Pengeringan 
buatan merupakan metode pengeringan terkendali dalam 
suatu wadah tertentu. Alat yang digunakan dalam metode ini 
adalah kipas angin, oven, tunneldryer dan sebagainya. 
Kelebihan dari metode ini adalah dapat diterapkan dalam 
berbagai musim, tetapi kelemahan metode ini adalah 
memerlukan banyak energi (Wahyudi dkk, 2008). 
 

2.8 Tekanan  
          Tekanan menggambarkan gaya per satuan luas pada 
suatu ketinggian tertentu. Dimana tekanan udara merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi dan menentukan 
kerapatan udara selain daripada suhu udara (Fadholi, 2013). 
Selama pengeringan terjadi perpindahan panas dan massa 
secara serempak. Perpindahan massa air bahan terjadi akibat 
adanya panas yang masuk dan adanya perbedaan tekanan uap 
air. Panas  yang masuk akan menguapkan kandungan air 
bahan secara perlahan-lahan menuju ruang pengering karena 
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tekanan uap air ruang pengering lebih rendah daripada tekanan 
uap air pada bahan (Rahayoe dkk., 2008). 

Faktor yang mempengaruhi temperatur proses  adsorbsi 
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. Untuk senyawa volatil, 
adsorbsi dilakukan pada temperatur kamar atau temperatur 
yang lebih  rendah. Semakin tinggi temperatur karbonisasi maka 
penyusutan massa akan semakin besar. Semakin tinggi 
temperatur karbonisasi maka  pori-pori yang terbentuk semakin 
banyak dan luas permukaan pori tersebut semakin besar 
(Sulistyani dkk., 2013). 

2.9 Pencucian 
Pemakaian bahan kimia sebagai bahan pengaktif sering 

mengakibatkan pengotoran pada arang aktif yang dihasilkan . 
Umumnya aktivator meninggalkan sisa-sisa berupa oksida yang 
tidak larut dalam air pada waktu pencucian. Oleh karena itu, 
dalam beberapa proses sering dilakukan pelarutan dengan HCl 
untuk mengikat kembali sisa-sisa bahan kimia yang menempel 
pada permukaan arang aktif dan kandungan abu yang terdapat 
dalam arang aktif (Lempang,2014). 

Menurut Agustinus dkk (2013) perlakuan pencucian 
menggunakan HCl 1M dan pemanasan pada suhu 110ºC 
selama 4 jam dimaksudkan untuk demineralisasi atau 
pengurangan mineral matter pada karbon aktif. Demineralisasi 
karbon aktif, dilakukan melalui pencucian dengan menggunakan 
ultrasonic vibrator, kemudian karbon aktif direndam dan 
dididihkan dengan menggunakan HCl 1M dengan rasio (50 g: 
1L) pada suhu 110ºC. karbon aktif kemudian disaring dan dicuci 
dengan aquades dan selanjutnya dikeringkan dalam suhu 
kamar selama 24 jam. 
 
2.10 Penelitian Pendahuluan  

Penelitian Herna (2016), mengenai “Proses Aktivasi 
Karbon Aktif Granular Tempurung Kelapa (Kajian Konsentrasi 
Ca(OH)2 dan Tekanan Tinggi), menggunakan metode kimia-
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fisika dengan suhu karbonisasi 350 ºC selama 2 jam, aktivasi 
kimia pada suhu 80ºC, lama perendaman selama 1 jam, variasi 
tekanan aktivasi fisika 1 atm: 1,5 atm; dan 2 atm dengan 
menggunakan hidrothermal pada autoclave. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil terbaik yaitu dengan 
konsentrasi NaOH 1M dan tekanan 1,5 atm  serta bilangan iodin 
sebesar 1073,13 mg/g. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartanto dan Ratnawati 
(2010), mengenai “Pembuatan Karbon Aktif Dari Tempurung 
Kelapa Sawit Dengan Metode Aktivasi Kimia”, penelitian ini 
menggunakan proses karboniasasi dan aktivasi secara kimia. 
Proses karbonisasi dilakukan pada suhu 300ºC, 450ºC dan 
500ºC dengan waktu 1 jam; 1,5 jam; 2 jam; 2,5 jam dan 3 jam. 
Sedangkan proses aktivasi dilakukan dengan menggunakan 
aktivator NaOH, NaCl dan HCl dengan konsentrasi 2% dan 
aktivasi selama 1 jam, 2 jam dan 4 jam pada 500ºC. Proses 
karbonisasi menunjukkan hasil terbaik pada suhu 500ºC dan 
waktu 3 jam. Aktivasi dengan NaOH selama 4 jam menunjukkan 
hasil terbaik dengan kadar daya serap Iodin sebesar 851,8787 
mg/g.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ramdja dkk (2008) 
mengenai “ Pembuatan Karbon Aktif  Dari Pelepah Kelapa 
(Cocus nucifera)” menggunakan variasi suhu karbonisasi 400ºC, 
500ºC da n 600ºC, variasi konsentrasi aktivator NaOH 0,2M, 
HCl 0,2M, dan NaCL 0,2M dengan waktu rendam yaitu 18 jam. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, karbon aktif terbaik 
diperoleh dari pada suhu karbonisasi 500 ºC dengan 
menggunakan aktivator HCl 0,3 M, ukuran karbon -60 + 115 
mesh dan lama aktivasi 24 jam serta daya serap terhadap 
iodium sebesar 832,5296 mg/g. 

Penelitian yang dilakukan oleh Latifan dan Susanti (2012), 
mengenai Aplikasi Karbon Aktif Dari Tempurung Kluwak 
(Pangiun Edule) dengan Variasi Tempurung Karbonisasi dan 
Aktivasi Fisika Sebagai Electric Double Layer Capasitor 
(EDLC)”, penelitian ini menggunakan metode fisika dan kimia 
dengan variasi suhu karbonisasi 300 ºC dan 700 ºC selama 
waktu tahan 2 jam, aktivasi kimia menggunakan aktivator KOH 
dengan perbandingan campuran antara air karbon dan KOH 
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menjadi (1:1:4) dengan suhu aktivasi kimia 80 ºC,waktu 
perendaman selama 4 jam, aktivasi fisika menggunakan variasi 
temperatur 200ºC, 300ºC dan 500ºC dengan perendaman 
selama 2 jam dengan menggunakan hidrothermal pada 
autoclave. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh 
hasil terbaik pada karbon aktif tempurung kluwak dengan suhu 
karbonisasi 700ºC dan suhu aktivasi fisika 500ºC serta bilangan 
iodin tertinggi sebesar 1787,411. 

 
2.11 Hipotesis 

Diduga konsentrasi Natrium Hidroksida (NaOH) dan 
tekanan berpengaruh terhadap karakteristik karbon aktif 
granular tempurung kelapa dan penggunaan metode pencucian 
berpengaruh terhadap berat jenis karbon aktif. 
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III   METODE PENELITIAN 

3.1  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
  Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Teknologi 
Agrokimia dan Laboratorium Bioindustri, Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dan 
Laboratorium Perekayasaan Hasil Perikanan ,Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Malang. 
Penelitian ini dilaksanakan bulan Mei -  Desember  2017. 

 
3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan karbon 
aktif adalah furnace merk heraeus, grinder (kenwood), neraca 
analitik, desikator, krus porselen, oven, autoclave, ayakan 20 
mesh, erlenmeyer, pH meter,  kertas saring halus, beaker glass, 
pipet tetes, cawan petri, gelas ukur, magnetic stirrer, hot plate, 
alumunium foil, plastik kedap udara dan buret. 
3.2.2 Bahan  

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah 
tempurung kelapa yang sudah tua berwarna cokelat. Bahan 
kimia yang digunakan adalah Kalsium Hidroksida, NaOH 1M, 
NaOH 2M, NaOH 3M,Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) 0,1N, Asam 
Klorida (HCl) 0,5N, Amilum 1%, Aquades dan Iodine (I2) 0,1N. 
 
3.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Tempurung kelapa yang digunakan dalam pembuatan 

karbon aktif granular tempurung kelapa yang sudah tua 
berwarna cokelat  

2. Bahan baku yang digunakan tempurung kelapa tanpa 
serabut. 

3. Pembuatan karbon aktif granular tempurung kelapa 
dilakukan dalam skala laboratorium. 
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3.4 Prosedur Penelitian  

3.4.1 Diagram Alir Penelitian  

Tahapan penelitian dibagi menjadi delapan bagian besar 
yaitu identifikasi dan perumusan masalah, studi pustaka, 
penentuan rancangan percobaan, pelaksanaan penelitian (skala 
laboratorium), pengujian karakterisasi karbon aktif, analisa 
datan dan kesimpulan. Diagram alir metode penelitian dapat 
dilihat pada Gambar 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian 
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 3.4.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah  
            Identifikasi dan perumusan masalah merupakan tahap 
pertama dalam setiap penelitian. Identifikasi dan perumusan 
masalah didasarkan pada penelitian skala laboratorium 
mengenai pembuatan karbon aktif granular tempurung kelapa. 
Pada prinsipnya hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya, belum dapat memenuhi syarat karbon aktif 
menurut SNI No.0603730-1995, sehingga diperlukan adanya 
peningkatan mutu karbon aktif tempurung kelapa untuk 
mengurangi berat jenis karbon aktif yaitu dengan melakukan 
pencucian. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian lanjut 
pengolahan karbon aktif tempurung kelapa pada skala 
laboratorium berdasarkan perlakuan terbaik pada penelitian 
sebelumnya (Herna, 2016). Konsep yang mendasari penelitian 
mengenai pembuatan karbon aktif tempurung kelapa adalah 
mengoptimalkan pemanfaatan arang tempurung kelapa hasil 
pirolisis tempurung kelapa dan meningkatkan nilai ekonomisnya 
maka dibuat menjadi arang aktif yang digunakan oleh industri 
besar. Selain itu, aktivator yang digunakan ramah lingkungan, 
harga relatif murah dan memiliki nilai jual yang tinggi. 
 
3.4.3 Studi Pustaka  
           Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi 
mengenai karbon aktif tempurung kelapa yang meliputi 
peningkatan mutu karbon aktif dan proses pengolahan karbon 
aktif tempurung kelapa. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 
landasan penulis dalam melakukan penelitian yang akan 
dilakukan. Adapun sumber pustaka ini berasal dari buku, jurnal 
penelitian, laporan hasil penelitian dan artikel-artikel  yang 
mendukung penelitian. Studi pustaka dilakukan untuk 
mendapatkan literatur dalam penulisan laporan penelitian yang 
meliputi latar belakang, tinjauan pustaka, pembahasan dan 
analisis data penelitian. 
 
3.4.4 Penentuan Rancangan Percobaan  
           Metode percobaan yang digunakan adalah metode 
eksperimental dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 
terdiri dari 2 faktor, dimana faktor pertama dan kedua terdiri dari 
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3 level. Dari kombinasi kedua faktor tersebut maka diperoleh 9 
perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 
kali.  
Faktor 1: Konsentrasi NaOH (A)     Faktor 2: Lama Hydrothermal (T) 

        A1 =1M                      T1 = 30 menit 
A2 = 2M           T2 = 60 menit 
A3 = 3M                     T3 = 90 menit 

 Berdasarkan kedua faktor tersebut, diperoleh kombinasi 
perlakuan seperti pada Tabel 3.1. Masing-masing perlakuan 
diulang sebanyak 3 kali ulangan, sehingga didapatkan 27 kali 
satuan percobaan.  
 
Tabel 3.1 Kombinasi Faktor A dan Faktor T 

Perlakuan T1 T2 T3 

A1 A1T1 A1T2 A1T3 

A2 A2T1 A2T2 A2T3 

A3 A3T1 A3T2 A3T3 

Keterangan:    
A1T1= Konsentrasi NaOH 1M, dengan waktu 30 menit 
A2T1= Konsentrasi NaOH 2M, dengan waktu 30 menit 
A3T1= Konsentrasi NaOH 3M, dengan waktu 30 menit 
A1T2= Konsentrasi NaOH 1M, dengan waktu 60 menit 
A2T2= Konsentrasi NaOH 2M, dengan waktu 60 menit 
A3T2= Konsentrasi NaOH 3M, dengan waktu 60 menit 
A1T3= Konsentrasi NaOH 1M, dengan waktu 90 menit 
A2T3= Konsentrasi NaOH 2M, dengan waktu 90 menit 
A3T3= Konsentrasi NaOH 3M, dengan waktu 90 menit 

 
3.4.5 Pelaksanaan Penelitian  
3.4.5.1 Penelitian Utama  
            Pada percobaan ini akan dilakukan penelitian utama 
yang merupakan hasil lanjutan daru hasil penelitian 
pendahuluan mengenai pembuatan karbon aktif tempurung 
kelapa dengan mempelajari pengaruh konsentrasi Natrium 
hidroksida (NaOH) dan lama hydrothermal terhadap beberapa 
karakterisasi karbon aktif tempurung kelapa yang dihasilkan. 
Konsentrasi yang digunakan adalah NaOH 1M, NaOH 2M dan 
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NaOH 3M sedangkan lama hydrothermal yang digunakan 
adalah 30 menit, 60 menit dan 90 menit 
       Pada pembuatan karbon aktif tempurung kelapa adalah 
persiapan sampel, karbonisasi, aktivasi kimia, netralisasi dan 
pencucian serta aktivasi fisika. Prosedur permbuatan karbon 
aktif granular tempurung kelapa dapat dilihat pada Lampiran 1. 
       Prosedur pembuatan karbon aktif granular tempurung 
kelapa sebagai berikut: 
1. Persiapan Sampel 

Bahan yang digunakan adalah tempurung kelapa tua yang 
berwarna cokelat sebelum dikeringkan menjadi arang, 
tempurung kelapa dibersihkan dari bagian serabut yang 
masih tersisa pada tempurung kelapa dan dipotong dengan 
ukuran kecil untuk mempermudah proses karbonisasi. 
Setelah semua sudah dibersihkan, tempurung kelapa 
dikeringkan sampai kering.  

2. Dehidrasi 
Sampel yang sudah bersih dari serabut kelapa yang tersisa, 
kemudian di dehidrasi. Dehidrasi adalah proses 
penghilangan air pada bahan baku. Bahan baku dipotong-
potong sepanjang 2 cm. Kemudian dipanaskan dipanaskan 
di dalam oven pada suhu 170ºC selama 1 jam hingga bahan 
baku kering atau hilang kadar airnya. Perlakuan tersebut 
merupakan perlakuan terbaik pada penelitian Ramdja, Halim 
dan Handi (2008). Selanjutnya tempurung kelapa 
dikarbonisasi menggunakan furnace. 

3. Karbonisasi  
Karbonisasi adalah proses pembakaran bahan baku dengan 
menggunakan udara terbatas dengan temperatur udara 
antara 300ºC sampai 900ºC sesuai dengan kekerasan bahan 
baku yang diinginkan. Bahan baku dalam keadaan kering 
dibakar didalam furnace dengan suhu 350ºC selama 2 jam. 
Perlakuan tersebut merupakan perlakuan terbaik pada 
penelitian Herna (2016). Tempurung kelapa yang sudah 
dikarbonisasi, setelah itu dihaluskan dengan menggunakan 
grinder (kenwood) dan diayak menggunakan ayakan 20 
mesh. 
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4. Aktivasi Kimia  
Sebanyak 25 gram tempurung kelapa hasil karbonisasi 
direndam di dalam larutan aktivator yang berbeda masing-
masing larutan NaOH 1M, NaOH 2M dan NaOH 3M. Proses 
ini berlangsung pada suhu 80ºC selama  1 jam dengan 
menggunakan kecepatan putaran magnetic stirrer sebesar 
200 rpm dan hot plate. Karbon hasil aktivasi selanjutnya 
diendapkan selama 24 jam. Kemudian endapan karbon yang 
dihasilkan dipisahkan dengan cara disaring menggunakan 
kertas saring halus dan membuang cairan hasil aktivasi.  

5.  Netralisasi dan Pencucian  
Dari langkah aktivasi kimia didapatkan sampel pasta arang. 
Sampel disaring, kemudian dicuci berkali-kali dengan 
aquadest hingga pH 7. 

6.  Aktivasi Fisika 
    Setelah dilakukan netralisasi dan pencucian pada karbon, 

sampel dikeringkan dengan cara hydrothermal pada 
autoclave. Karbon dikeringkan dengan variasi waktu yaitu 30 
menit, 60 menit dan 90 menit (perlakuan terbaik Herna, 
2016).  Pada proses reaksi kimia dengan metode 
hydrothermal memanfaatkan tekanan pada autoclave. Selain 
itu dengan menggunakan metode sintesis hydrothermal 
untuk menurunkan dimensi partikel sampai skala nanometer 
dengan variasi temperatur hydrothermal (Waluyo dan 
Noerochiem, 2014). Proses hidrothermal adalah proses yang 
memanfaatkan tekanan uap air yang diperoleh dari 
pemanasan air yang terkandung pada sampel itu sendiri. 
Autoclave pada proses aktivasi fisika berlangsung pada 
keadaan kedap udara agar lingkungan pemanasan memiliki 
kadar oksigen yang terbatas.  Karena jika saat pemanasan 
terdapat banyak oksigen akan terbentuk abu (Latifan dan 
Susanti, 2012). 
 

3.4.6 Karakteristik Karbon Aktif  
  Karakterisasi karbon aktif meliputi penentuan bilangan 

iodin, kadar air, kadar abu dan berat jenis. 
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a. Penentuan Bilangan Iodin 
Sampel kering sebanyak 0,5 gram dimasukkan ke dalam 
erlenmeyer yang ditutup alumunium foil lalu ditambahkan 40 
mL larutan iodin 0,1N dan dikocok selama 15 menit lalu 
disaring. Filtrat sebanyak 10 mL dititrasi dengan Na2S2O3 

0,1N hingga berwarna kuning muda, kemudian ditambahkan 
beberapa tetes amilum 1%, titrasi dilanjutkan sampai warna 
biru tepat hilang.Diagram alir penentuan bilangan iodin 
karbon aktif dapat dilihat pada Lampiran 2. Daya serap iodin 
dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut (SNI, 
1995): 

DSI  
(   

   

   
)            

  

Keterangan: DSI   = Daya serap iodin (mg/g) 
                    N                = Normalitas larutan Na2S2O3 

                         12,69          = Jumlah iod sesuai dengan mL larutan Na2S2O3 
                          W               = Massa sampel (gram) 
 

b. Penentuan Kadar Air Karbon Aktif 
Cawan yang digunakan dipanaskan dalam oven pada suhu 
100-105ºC selama 30 menit. Kemudian  didinginkan dalam 
desikator untuk menghilangkan uap air dan ditimbang (A). 
Sampel ditimbang sebanyak 2 gram dalam cawan yang 
sudah dikeringkan (B). Setelah itu dioven pada suhu 100-
105ºC selama 6 jam. Lalu didinginkan dalam desikator 
selama 30 menit dan ditimbang (C). tahap ini diulangi hingga 
dicapai bobot yang konstan. Diagram alir penentuan kadar air 
karbon aktif dapat dilihat pada Lampiran 3. Kadar air dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus (AOAC, 2005): 

   
   

   
        

Keterangan:   Mc     = Kadar air (moisture content, % berat) 
                      a        = Berat cawan kosong (gr) 
                      b        = Berat cawan + sampel awal (gr) 
                      c        = Berat cawan + sampel kering (gr) 
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c. Penentuan Kadar Abu Karbon Aktif 
Cawan yang akan digunakan dioven terlebih dahulu selama 
30 menit pada suhu 100-105ºC. Kemudian didinginkan dalam 
desikator untuk menghilangkan uap air dan ditimbang (A). 
Sampel ditimbang sebanyak 1 gram dalam cawan yang 
sudah dikeringkan (B). Kemudian dibakar di atas nyala 
pembakar sampai tidak berasap dan dilanjutkan dengan 
pengabuan di dalam tanur 600ºC sampai pengabuan 
sempurna. Sampel yang sudah diabukan didinginkan dalam 
desikator dan ditimbang (C). Tahap pembakaran dalam tanur 
diulangi sampai didapat bobot yang konstan. Diagram alir 
penentuan kadar abu karbon aktif dapat dilihat pada 
Lampiran 4. Kadar abu karbon aktif dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus (SNI, 1995): 

 

               
     

  
       

 
 
Keterangan: W1 = bobot sampel sesudah pemanasan (gram) 
    W2 = bobot sampel sebelum pemanasan (gram) 
 

d. Penentuan Berat Jenis Karbon Aktif  
Berat jenis karbon aktif doitentukan dengan menggunakan 
piknometer 25 mL, piknoneter dikeringkan dan ditimbang 
sebelum digunakan, setelah itu piknonmeter diisi dengan 
aquades da ditimbang berat piknometer yang berisi aquades. 
Aquades di buang kira – kira 5 mL. Selanjutnya ± 1 gram 
karbon aktif dimasukkan dalam piknometer dan ditambah 
aquades samapi penuh lalu ditimbang. Diagram alir 
penentuan berat jenis karbon aktif dapat dilihat pada 
Lampiran 5. Berat jenis dihitung dengan rumus (Mu’jizah, 
2010) 
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Keterangan:   A    = Berat Karbon aktif (g) 
                      B  = Volume piknometer (mL) 

                          C = Berat piknometer + air + karbon aktif (g) 
   D  = Berat Piknometer + karbon aktif (g) 

                         acP   = Berat jenis karbon aktif (g/mL) 

                         wP  = Berat jenis air (g/mL) 

 
3.4.7 Analisis Data  

  Analisis data hasil penelitiian ini dilakukan menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 9 perlakuan dan tiga 
kali ulangan. Analisis data penelitian ini dilakukan untuk 
mennetukan perlakuan terbaik setelah dilakukan perhitungan 
karakterisasi karbon aktif. Data yang diperoleh kemudian akan 
dilakukan uji ANOVA dengan menggunakan program komputer 
SPSS 17.00 untuk melihat perbedaan antar perlakuan. Analisis 
ragam ANOVA dengan uji F selang kepercayaan 95% (α = 0,05) 
digunakan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh variasi 
aktivator NaOH dengan lama hydrothermal terhadap 
karakterisasi karbon aktif tempurung kelapa. Apabila hasil 
perhitungan menunjukkan pengaruh yang nyata maka akan 
dilakukan uji lanjutan dengan Uji Duncan Multiple Range Test 
(DMRT) untuk membandingkan perlakuan yang paling efektif 
antara tiap-tiap perlakuan. Pengujian statistika ini menggunakan 
SPSS versi 16. 
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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakterisasi Karbon aktif Tempurung Kelapa 

4.1.1 Bilangan Iodin  
      Penentuan daya serap iodin bertujuan untuk 

menentukan kapasitas adsorpsi arang aktif. Bilangan iodin 
dinyatakan dalam satuan mg/g, hal ini menyatakan jumlah iodin 
(mg) yang mampu diadsorpsi oleh satu gram karbon aktif.  Daya 
serap iodium yang dihasilkan dari karbon aktif tempurung kelapa 
berdasarkan hasil perhitungan berkisar 760,363 – 1001,345 
mg/g. Hal ini menunjukkan bahwa daya serap terhadap iodin 
yang dihasilkan dari penelitian ini telah memenuhi standar 
kualitas karbon aktif berdasarkan SNI 06-3730, 1995, yaitu 
minimal 750 mg/g untuk karbon aktif berbentuk serbuk. Data 
hasil penelitian bilangan iodin karbon aktif tempurung kelapa 
dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil analisis sidik ragam 
(ANOVA) menunjukkan bahwa perlakuan interaksi antara 
konsentrasi NaOH dan lama hydrothermal berpengaruh nyata 
(α=0,05) terhadap bilangan iodin (p<0,05) atau dapat dilihat 
pada Lampiran 6B.  Rerata nilai bilangan iodin karbon aktif 
tempurung kelapa dapat dilihat pada Tabel 4.1 
Tabel 4.1 Rata-rata Nilai Bilangan Iodin Karbon Aktif 
Tempurung Kelapa   

Perlakuan Rata – rata 
mg/g  NaOH Lama 

Hydrothermal 
A1T1 1M 30 menit 925,970c 

A2T1 2M 30 menit 786,390ab 

A3T1 3M 30 menit 819,946bc 

A1T2 1M 60 menit 807,423bc 

A2T2 2M 60 menit 942,377c 

A3T2 3M 60 menit 807,685bc 

A1T3 1M 90 menit 845,125c 

A2T3 2M 90 menit 777,733a 

A2T3 3M 90 menit 988,869c 

Keterangan: Notasi yang sama menandakan tidak signifikan antar perlakuan 
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        Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa konsentrasi NaOH 
dan lama waktu hydrothermal pada nilai rata-rata memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap bilangan iodin. Adanya 
perlakuan konsentrasi NaOH pada waktu 60 sampai 90 menit 
mengalami peningkatan dan penurunan (adanya perbedaan 
notasi) nilai bilangan iodin terhadap karbon aktif tempurung 
kelapa. Rata–rata tertinggi didapatkan pada perlakuan A3T3 
yaitu 988,869mg/g sedangkan nilai rata-rata terendah 
didapatkan pada perlakuan A2T3 yaitu 777,733 mg/g. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil notasi uji  lanjut DMRT (Duncan 
Multiple Range Test) nilai bilangan iodin karbon aktif tempurung 
kelapa pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil uji lanjut DMRT 
(Duncan Multiple Range Test) dapat dilihat pada Lampiran 6C.  
Grafik nilai bilangan iodin karbon aktif tempurung kelapa dapat 
dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Grafik Nilai Bilangan Iodin Karbon Aktif Tempurung Kelapa 

         Dapat dilihat bahwa jenis agen aktivator dan lama 
hydrothermal mempengaruhi nilai rata-rata karbon aktif yang 
dihasilkan. Pada garis grafik nilai bilangan iodin karbon aktif 
yang diaktivasi fisika dengan menggunakan aktivator NaOH 
dengan konsentrasi 1M didapat garis grafik yang fluktuatif, yaitu 
terjadinya penurunan pada bilangan iodin dengan waktu aktivasi 
fisika selama 90 menit. Sedangkan pada NaOH dengan 
konsentrasi NaOH 2M juga mengalami penurunan bilangan 
iodin. Rata-rata bilangan iodin karbon aktif tertinggi yang 
diperoleh yaitu sebesar 942,377 mg/g pada waktu 60 menit 
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sedangkan rata-rata bilangan iodin karbon aktif yang terendah 
diperoleh yaitu sebesar 777,733 mg/g dengan lama 
hydrothermal selama 90 menit. Hal ini dapat disebabkan oleh 
mulai rusaknya permukaan karbon aktif. Menurut Herna 2016, 
menyatakan bahwa pori-pori karbon yang rusak diakibatkan 
oleh semakin banyak mineral (Ca) yang menutupi permukaan 
karbon, sehingga pori-pori tertutup dan larutan iodin tidak dapat 
diserap dengan baik. Semakin lama waktu aktivasi, seharusnya 
semakin banyak pori yang terbentuk sehingga daya serap Iodin 

semakin besar pula. Akan tetapi daya serap tersebut akan 
mencapai maksimal dan harganya akan relatif konstan dengan 
bertambahnya waktu aktivasi karena pembentukan pori sudah 
maksimal. Dari hasil yang didapatkan, jenis aktivator dan lama  
aktivasi mempengaruhi mutu arang aktif yang dihasilkan. 
 Sedangkan untuk karbon aktif yang diaktivasi dengan 
NaOH dengan konsentrasi 3M didapat bahwa semakin lamanya 
waktu hydrothermal maka semakin meningkat juga bilangan 
iodin yang diserap oleh karbon aktif yang diaktivasi 
menggunakan aktivator NaOH ini. Bilangan iodin karbon aktif 
tempurung kelapa tertinggi dengan agen aktivator NaOH 
sebesar 988,869 mg/g pada lama hydrothermal selama 90 
menit. Nilai bilangan iodin dipengaruhi oleh variabel 
konsenetrasi bahan aktivator. Semakin tinggi konsentrasi bahan 
aktivator, semakin tinggi pula bilangan iodinnya meskipun 
kenaikannya tidak signifikan. Selain itu bilangan iodin juga 
dipengaruhi oleh penambahan jenis aktivator. Hal ini telah 
sesuai dengan literatur menurut Tutik dan Faizah (2001), daya 
serap karbon aktif semakin kuat bersamaan dengan 
meningkatnya konsentrasi dari aktivator yang dtambahkan. 
Penambahan aktivator memberikan pengaruh yang kuat untuk 
mengikat senyawa-senyawa tar keluar melewati mikro pori-pori 
dari karbon aktif sehingga permukaan dari karbon aktif tersebut 
semakin lebar atau luas yang mengakibatkan semakin besar 
pula daya serap karbon aktif tersebut. Semakin besar angka iod 
yang dihasilkan maka semakin besar kemampuan dalam 
mengadsorpsi adsorbat atau zat terlarut. Peningkatan daya 
serap ini memperlihatan bahwa atom karbon yang membentuk 
kristalit heksagonal semakin banyak sehingga celah atau pori 
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yang terbentuk di antara lapisan kristalit juga semakin besar 
(Kusdarini dkk, 2017). Menurut Eliza dan Desnelli (2001) 
menyatakan bahwa, aktivasi kimia-fisika dan temperatur yang 
tinggi dapat berpengaruh pada struktur karbon aktif.  
 
4.1.2 Kadar Air  

       Salah satu sifat dari karbon yang mempengaruhi kualitas 
karbon aktif adalah kadar air. Melalui uji kadar air ini dapat 
diketahui seberapa banyak air yang dapat teruapkan agar air 
yang terikat pada karbon aktif tidak menutup pori dari karbon 
aktif itu sendiri. Nilai kadar air dari semua sampel yang 
dihasilkan berkisar 0,5 – 3,90%, hal tersebut telah memenuhi 
standar kualitas karbon aktif berbentuk serbuk menurut SNI 06-
3730, 1995 yaitu maksimal 15%. Data hasil penelitian kadar air 
karbon aktif tempurung kelapa dapat dilihat pada Lampiran 7. 
Hasil analisis sidik ragam ( ANOVA) menunjukkan bahwa 
interaksi antara konsentrasi NaOH dan lama hydrothermal tidak 
berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap kadar air karbon aktif 
tempurung kelapa yang dihasilkan (p>0,05) atau dapat dilihat 
pada Lampiran 7B. Rerata nilai bilangan iodin karbon aktif 
tempurung kelapa dapat dilihat pada Tabel 4.2.  
Tabel 4.2 Rata- rata Nilai Kadar Air Karbon Aktif Tempurung Kelapa  

Perlakuan Rata – 
rata 
(%) 

 NaOH Lama 
Hydrothermal 

(menit) 

A1T1 1M 30 2,14
a 

A2T1 2M 30 1,68
a
 

A3T1 3M 30 1,96
a
 

A1T2 1M 60 1,45
a
 

A2T2 2M 60 2,58
a
 

A3T2 3M 60 1,62
a
 

A1T3 1M 90 1,47
a
 

A2T3 2M 90 1,47
a
 

A3T3 3M 90  0,97
a
 

Keterangan: Notasi yang sama menandakan tidak signifikan antar  perlakuan 
*Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang berbeda menunjukkan adanya 
beda nyata pada uji BNT 5% = 4,17 
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          Tabel 4.2 menjelaskan bahwa hasil uji lanjut menunjukkan 
bahwa pada perlakuan A1T1 hingga A3T3 hasil yang didapat 
menunjukkan konstan (karena notasi yang dihasilkan sama). 
Hasil ini ditunjukkan dengan notasi hasil uji lanjut BNT (Beda 
Nyata Terkecil) nilai kadar air karbon aktif tempurung kelapa 
pada tingkat kepercayaan 95% . Hasil perhitungan uji lanjut BNT 
(Beda Nyata Terkecil) dapat dilihat pada Lampiran 7C. 

         Secara keseluruhan kadar air hasil penelitian ini relatif 
kecil dan konstan, hal ini menunjukkan bahwa kandungan air 
terikat pada bahan baku yang dikarbonisasi lebih dahulu keluar 
sebelum diaktivasi. Rendahnya kadar air ini dapat disebabkan 
oleh aktivator Natrium Hidroksida (NaOH) yang bersifat 
higroskopis sehingga air (H2O) yang terdapat dalam bahan 
bereaksi dengan NaOH membentuk NaOH.H2O. Semakin kecil 
nilai kadar air yang dihasilkan akan semakin baik. Kandungan 
air karbon aktif yang besar dapat menurunkan kualitas dari daya 
adsorpsi yang dimilikinya (Suhendarwati dkk, 2013). Perlakuan 
perbedaan konsentrasi NaOH dan lama hydrothermal 
memberikan nilai kadar air yang berbeda terhadap karbon aktif. 
Pernyataan ini akan ditunjukkan pada Gambar 4.2 grafik nilai 
kadar air karbon aktif tempurung kelapa.  

 
Gambar 4.2 Grafik Nilai Kadar Air Karbon Aktif Tempurung Kelapa 

Gambar 4.2 terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi 
NaOH dan semakin lama waktu hydrothermal dengan uap gas 
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maka nilai kadar airnya cenderung semakin menurun. 
Penurunan kadar air menyebabkan pori-pori pada arang aktif 
akan semakin terbuka, sehingga luas permukaan arang aktif 
semakin meningkat. Menurut Hartono dan Ratnawati (2017) 
yang menyatakan bahwa kadar air arang aktif akan menurun 
pada konsentrasi NaOH yang lebih besar. Hal ini diduga karena 
aktivator NaOH bersifat basa sehingga sesuai dengan kondisi 
dan karakteristik zat yang terkandung didalam arang sebelum 
diaktivasi. Selain itu, kadar air yang rendah menunjukkan 
keberhasilan agen aktivator kimia dalam mengikat molekul air 
yang terkandung dalam bahan serta lepasnya kandungan air 
bebas dan air terikat yang terdapat dalam bahan baku selama 
proses karbonisasi. Dari Gambar 4.2 tersebut terlihat bahwa 
semakin lama perendaman karbon dalam zat aktivator, kadar 
airnya relatif semakin turun sehingga kualitas karbon aktif 
menjadi lebih baik.  
       Secara keseluruhan kadar air hasil penelitian ini relatif kecil, 
hal ini menunjukkan bahwa kandungan air terikat pada bahan 
baku yang dikarbonisasi lebih dahulu keluar sebelum diaktivasi. 
Melalui uji kadar air dapat diketahui seberapa banyak air yang 
dapat teruapkan agar air yang terikat pada karbon tidak 
menutupi pori dari karbon aktif itu sendiri. Hilangnya molekul air 
yang ada pada karbon aktif akan menyebabkan pori-pori karbon 
aktif semakin besar. Semakin besar pori-pori maka luas 
permukaan karbon aktif semakin bertambah. Bertambahnya 
luas permukaan ini mengakibatkan semakin meningkatnya 
kemampuan adsorpsi dari karbon aktif. Meningkatnya 
kemampuan adsorpsi dari karbon aktif maka semakin baik 
kualitas dari karbon aktif tersebut (Idrus, dkk, 2013). 
       Selain  itu faktor yang mempengaruhi adalah proses 
karbonisasi. Kadar air ini mengalami penurunan seiring dengan 
naiknya suhu karbonisasi yang digunakan. Secara kimia air 
mulai mengalami perubahan fase menjadi gas pada saat telah 
mencapai titik didih nya, yakni pada suhu 100°C. Pada titik 
tersebut, air bebas yang terikat pada karbon terlepas dan 
membentuk fase gas (Previanti dkk, 2015). 
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4.1.3 Kadar Abu  
    Karbon aktif yang dibuat dari bahan alam tidak hanya 

mengandung senyawa karbon saja, namun juga mengandung 
beberapa mineral. Kadar abu karbon aktif merupakan sisa 
mineral yang tertinggal ketika karbonisasi karena karena 
komponen senyawa penyusun bahan dasar arang aktif tidak 
hanya terdiri dkarbon saja melainkan mengandung mineral lain. 
Hasil perhitungan kadar abu terhadap konsentrasi NaOH dan 
lama hydrothermal berkisar 1,94% - 3,18%, semua hasil yang 
didapat memenuhi standar karbon abu (SNI. 06-3730-1995) 
maksimal 15% untuk karbon aktif berupa serbuk. Data hasil 
penelitian kadar abu karbon aktif tempurung kelapa dapat dilihat 
pada Lampiran 8. Hasil analisis sidik ragam ( ANOVA) 
menunjukkan bahwa interaksi antara konsentrasi NaOH dan 
lama hydrothermal tidak berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap 
kadar abu karbon aktif tempurung kelapa (p>0,05). Selain itu, 
faktor lama hydrothermal menunjukkan adanya pengaruh yang 
siginifikan tetapi pada faktor konsentrasi tidak signifikan 
terhadap kadar abu karbon aktif tempurung kelapa atau dapat 
dilihat pada Lampiran 8B. Rerata nilai bilangan iodin karbon 
aktif tempurung kelapa dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
Tabel 4.3 Rata-rata Nilai Kadar Abu Karbon Aktif 
Tempurung Kelapa 

Perlakuan Rata – rata 
(%)  lama 

hydrothermal 
(menit) 

T1 30 2,59a 

T2 60 2,55a 

T3 90 3,61b 

Keterangan: Notasi yang sama menandakan tidak signifikan antar perlakuan 

           Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji lanjut Duncan, 
menunjukkan bahwa pada perlakuan T1 hingga T3 (lama 
hydrothermal) terjadi peningkatan nilai kadar abu dikarenakan 
adanya perbedaan notasi yang dihasilkan pada rata-rata nilai 
kadar abu sebesar 1,06% terhadap karbon aktif tempurung 
kelapa. Pada perlakuan T1 hingga T2 menunjukkan rata-rata nilai 
kadar abu yang konstan (karena notasi yang dihasilkan sama), 



40 
 

hal tersebut ditunjukkan dengan notasi hasil uji lanjut BNT 
(Beda Nyata Terkecil) nilai kadar abu karbon aktif tempurung 
kelapa pada tingkat kepercayaan 95%.  Hasil perhitungan uji 
lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) dapat dilihat pada Lampiran 
8C. 
         Berdasarkan nilai kadar abu yang meningkat terhadap 
karbon aktif tempurung kelapa dipengaruhi oleh lama 
hydrothermal yang diberikan pada tiap-tiap sampel yang 
berbeda-beda. Akan tetapi, meningkatnya rata-rata nilai kadar 
abu masih dalam standar kadar abu SNI.06-3730-1995 yaitu 
maksimal 15% untuk karbon aktif berupa serbuk. Rendahnya 
nilai kadar abu dalam karbon aktif yang dihasilkan dapat 
mempengaruhi daya serap, karena pori karbon aktif yang akan 
terisi oleh mineral-mineral logam yang merupakan komponen 
utama dalam abu seperti K, Na, Ca dan Mg. Keberadaan abu 
yang berlebihan dapat  menyebabkan  terjadinya penyumbatan 
pori-pori karbon akktif sehingga luas permukaan karbon aktif 
kecil. Peningkatan kadar abu ini menunjukkan adanya proses 
oksidasi lebih lanjut terutama dari partikel halus. Grafik nilai 
kadar abu karbon aktif tempurung kelapa dapat dilihat pada 
Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Grafik Nilai Kadar Abu Karbon Aktif Tempurung Kelapa 

         Gambar 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa kadar abu 
mengalami penurunan dengan bertambahnya lama waktu 
hydrothermal dan konsentrasi NaOH seperti pada perlakuan 
pada konsentrasi A2 dan A3. Sedangkan pada perlakuan 
konsentrasi A1 nilai kadar abu yang didapat mengalami 
penurunan yang konstan (karena notasi yang dihasilkan sama). 
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Nilai kadar abu yang dihasilkan berkisar antara  hingga 1,94 
hingga 4,8%. Artinya, kadar abu pada hasil karbonisasi 
memenuhi standar yang ditetapkan oleh SNI,1995 yaitu dengan 
kandungan kadar abu maksimum sebesar 10% untuk karbon 
aktif berupa serbuk. Hal ini menyatakan bahwa, kadar abu 
mengalami penurunan dimana kadar abu yang terbentuk 
menurun sesuai dengan bertambahnya lama hydrothermal yang 
diberikan. Semakin besar suhu dan waktu yang digunakan 
maka semakin sedikit karbon yang diperoleh dan semakin besar 
kecil kadar abu yang dihasilkan. 
       Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Yulianti dkk (2010) bahwa proses aktivasi arang yang dilakukan 
secara kimia. Arang yang telah berukuran 100 mesh direndam 
dengan dengan variasi aktivator NaOH, HCL dan ZnCl2, bahwa 
pada proses aktivasi, larutan tersebut akan melarutkan zat- zat 
pengotor dalam arang seperti mineral-mineral anorganik dan tar, 
sehingga menyebabkan semakin besar pori dan meningkatnya 
luas permukaaan arang aktif, hal ini akan meningkatkan 
kemampuan adsorpsi dari arang aktif. Kadar abu yang 
dihasilkan merupakan pengotor arang aktif, sehingga semakin 
rendah kadar abu maka kualitas arang aktif akan semakin baik.  

 
4.1.4 Berat Jenis 
           Berat jenis merupakan perbandingan relatif antara massa 
jenis sebuah zat dengan massa jenis air murni. Hasil 
perhitungan berat jenis terhadap interaksi antara konsentrasi 
NaOH dan lama hydrothermal berkisar 0,15% - 0,21 g/ml., 
semua hasil yang didapat memenuhi standar berat jenis 
(SNI.06-3730-1995) yaitu maksimal 0,3 – 0,35 g/ml untuk 
karbon aktif yang berupa serbuk. Data hasil penelitian kadar abu 
karbon aktif tempurung kelapa dapat dilihat pada Lampiran 9. 
Perlakuan interaksi antara konsentrasi NaOH dan lama 
hydrothermal tidak memberikan pengaruh nyata terhadap berat 
jenis karbon aktif tempurung kelapa dikarenakan nilai 
signifikannya kebih besar > 0,05. Selain itu, faktor konsentrasi 
dan tekanan juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap rata-rata nilai berat jenis karbon aktif tempurung 
kelapa (karena p>0,05). Hasil perhitungan ANOVA (Analysis of 
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Variance) dapat dilihat pada Lampiran 9B.  Rerata nilai berat 
jenis karbon aktif tempruung kelapa dapat dilihat pada Tabel 
4.4. 
Tabel 4.4 Rata-rata Nilai Berat Jenis Karbon Aktf 
Tempurung Kelapa  

Perlakuan Rata-rata (%) 

 NaOH Waktu 
(menit) 

A1T1 1M 30 0,19a 

A2T1 2M 30 0,15a 
A3T1 3M 30 0,21a 
A1T2 1M 60 0,18a 
A2T2 2M 60 0,20a 
A3T2 3M 60 0,16a 
A1T3 1M 90 0,21a 
A2T3 2M 90 0,19a 
A3T3 3M 90 0,21a 

Keterangan: Notasi yang sama menandakan tidak signifikan antar 
perlakuan 

         Tabel 4.4 menjelaskan bahwa hasil uji lanjut menunjukkan 
bahwa pada perlakuan A1T1 hingga A3T3 hasil yang didapat 
menunjukkan konstan (karena notasi yang dihasilkan sama). 
Hasil ini ditunjukkan dengan notasi hasil uji lanjut BNT (Beda 
Nyata Terkecil) nilai kadar air karbon aktif tempurung kelapa 
pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil perhitungan uji lanjut BNT 
(Beda Nyata Terkecil) dapat dilihat pada Lampiran 9C. Grafik 
nilai berat jenis karbon aktif tempurung kelapa dapat dilihat pada 
Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Grafik Nilai Berat Jenis Karbon Aktif Tempurung Kelapa  

      Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa nilai berat 
jenis yang dihasilkan konstan (karena  notasi yang dihasilkan 
sama). Hasil terbaik terjadi pada konsentrasi NaOH sebesar 2M 
dengan hasil berat jenis terkecil yaitu sebesar 0,15 g/mL. 
Secara umum proses aktivasi dengan NaOH yang semakin 
besar menghasilkan karbon aktif dengan berat jenis yang 
semakin meningkat sampai pada konsentrasi tertentu. Hal ini 
dinyatakan sesuai dengan pendapat (Lartey & Acquah, 1999 
dalam Suhendrawati dkk), perubahan berat jenis karbon aktif 
berlawanan arah dengan angka Iodin, yaitu nilai berat jenis 
karbon aktif yang semakin kecil akan menyebabkan 
peningkatan angka Iodin.  
        Diduga nilai berat jenis yang konstan dipengaruhi oleh 
ukuran partikel karbon aktif. Penelitian tersebut menggunakan 
ukuran partikel karbon aktif tempurung kelapa sebesar 100 
mesh atau berupa serbuk. Semakin kecil ukuran partikel, berarti 
luas permukaan akan semakin besar. Luas permukaan yang 
besar memiliki daya serap yang lebih tinggi. Sehingga 
menghasilkan efektivitas adsorpsi oleh karbon aktif yang 
berukuran 100 mesh. Pernyataan ini juga dikemukakan oleh 
Wijayanti (2009) menyatakan bahwa, semakin tinggi ukuran 
karbon aktif akan menyebabkan nilai kerapatan partikel karbon 
aktif rendah hingga mencapai titik kesetimbangan (nilai berat 
jenis karbon konstan). 
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4.2 Perlakuan Terbaik Karbon Aktif Tempurung Kelapa  
          Pemilihan perlakuan terbaik karbon aktif tempurung 
kelapa diitentukn dengan memberikan nilai ideal pada setiap 
parameter yang diuji berdasarkan analisis Multiole Attribute 
(Zeleny, 1982). Data perhitungan terbaik karbon aktif tempurung 
kelapa dapat dilihat pada Lampiran 10. Dimana perlakuan 
dengan nilai L1, L2 dan L∞ merupakan perlakuan terbaik. Hasil 
dari perhitungan untuk mencari perlakuan terbaik dapat dilihat 
pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Pencarian Perlakuan Terbaik 

Perlakuan L1 L2 L∞ 

A1T1 0,14 0,90 0,77 

A2T1 0,26 0,88 0,74 

A3T1 0,25* 0,89* 0,81* 
A1T2 0,21 0,90 0,93 

A2T2 0,39 0,85 0,61 

A3T2
* 0,27 0,87 0,73 

A1T3 0,29 0,87 0,71 

A2T3 0,24 0,88 0,76 
A3T3 0,14* 0,93 0,83 

Keterangan: - L1, L2 dan L∞ merupakan derajat kerapatan & tanda bintang (*) adalah 
nilai terkecil dari setiap nilai L1, L2 dan L3 

      Dari semua nilai rata-rata karakterisasi karbon aktif 
ditentukan nilai idealnya berdasarkan masing-masing atribut. 
Nilai ideal dari masing-masing perlakuan dijadikan dasar dalam 
pemilihan alternatif terbaik, merupakan nilai yang diharapkan 
yaitu nilai maksimum dan minimum, kemudian menghitung 
derajat kerapatan (dj

k) setelah itu dilakukan tahap menentukan 
jarak kerapatannya (L1, L2 dan L3). Dengan demikian hasil 
perhitungan  terbaik dari setiap perlakuan didapatkan oleh A3T1 
(konsentrasi NaOH 3M dan lama hydrothermal selama 30 
menit). Perlakuan terbaik yang dihasilkan sudah memenuhi 
syarat karbon aktif (SNI. 06-3730-1995). Hasil perlakuan terbaik 
karakterisasi karbon aktif tempurung kelapa dapat dilihat pada 
Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Perlakuan Terbaik Karakterisasi Arang Aktif Teknis 
Tempurung Kelapa 

Jenis Uji Persyaratan Sampel Terbaik 

Daya serap 
terhadap I2 

Min 750 mg/g 819,95 mg/g 

Kadar Air Max 15% 1 ,62% 

Kadar Abu Max 10% 3,18 % 

Berat Jenis Curah 0,3 – 0,35 g/mL 0,21 g/ML 

 
4.3 Neraca Massa Karbon Aktif Tempurung Kelapa  

      Neraca massa digunakan untuk melihat jumlah aliran 
bahan yang masuk dan keluar dalam suatu proses berdasarkan 
Hukum Kekekalan Massa, yaitu jumlah aliran masuk sama 
dengan jumlah aliran keluar. Perhitungan neraca massa pada 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui massa masuk dan 
massa keluar setiap proses pembuatan karbon aktif tempurung 
kelapa. Menurut Maflahah (2010), suatu sistem apapun, jumlah 
materi akan tetap walaupun terjadi perubahan secara fisik. Pada 
penelitian pembuatan karbon aktif dari tempurung kelapa yang 
menjadi input yaitu tempurung kelapa yang sudah tua dengan 
yang berwarna cokelat dan yang menjadi outputnya adalah 
karakterisasi karbon aktif tempurung kelapa (bilangan iodin, 
kadar air, kadar abu dan berat jenis). Perhitungan Neraca 
massa karbon aktif tempurung kelapa dapat dilihat pada 
Lampiran 11A dan Lampiran 11B. 

   Perhitungan neraca massa dimulai dari berat tempurung 
kelapa beserta sabut sebesar 3,624 gram dengan kadar air 
sebesar 32,81% (1,1890344 gram). Kemudian tempurung 
kelapa tersebut dilakukan pemisahan serabut hingga beratnya 
mencapai 2,824 gram dengan kadar air 10% (282,4 gram). 
Selanjutnya diperoleh berat granular tempurung kelapa diambil 
sebanyak 1124,25 gram  dengan kadar air 2,6% (29,23 gram). 
Kemudian didapatkan lah hasil karbon granular tempurung 
kelapa diambil sebanyak 29,32 gram untuk masing- masing 
perlakuan sebanyak 27 sampel yang nantinya akan dilakukan 
proses lanjut yaitu pada aktivasi kimia-fisika. Proses selanjutnya 
dilakukan proses aktivasi kimia menggunakan varian 
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konsentrasi NaOH yaitu 4 gram, 8 gram dan 12 gram serta 
akkan dilanjutkan pada proses aktivasi fisika (lama 
hydrothermal) dengan menggunakan autoclave selama 30 
menit, 60 menit dan 90 menit dalam tekanan 1 atm. Dari 
penelitian tersebut didapatkan karakterisasi karbon aktif yang 
mencakup bilangan ioidin sebesar 819,95, dengan nilai kadar air 
sebesar 1,96%, nilai kadar abu sebesar 3, 18 dan berat jenis 
sebesar 0,21 g/mL.  
         Karakterisasi karbon aktif bertujuan untuk mengetahui 
bahwa karbon aktif yang dibuat untuk penelitian sesuai dengan 
karbon yang ada di pasaran, dengan mengacu pada SNI 06-
3730-1995 tentang arang aktif teknis. Karakterisasi pada 
penelitian ini meliputi bilangan iodin yan, kadar air, kadar abu 
dan berat jenis. Karakterisasi karbon aktif berdasarkan 
penelitian ini dilakukan melalui proses aktivasi kimia-fisika. 
Metode ini berfungsi untuk mendegradasi molekul organik 
selama proses karbonisasi, membatasi pembentukan tar, 
membantu dekomposisi senyawa organik, dehidrasi air yang 
terjebak dalam rongga-rongga karbon, membantu 
menghilangkan endapan hidrokarbon yang dihasilkan serta 
melindungi permukaan karbon aktif. Dengan didapatkannya nilai 
bilangan iodin yang besar maka akan menghasilkan daya 
adsorpsi yang besar pula dari adsorben. Selain itu didukung 
dengan didapatkannya nilai kadar abu yang rendah, hal itu 
menunjukkan bahwa selama proses aktivasi pengotor tersebut 
ikut menguap sehingga menyebabkkan pori-pori semakin besar 
luas permukaan dari karbon aktif . Hal ini juga didukung oleh 
adanya uji kadar air yang menghasilkan nilai kadar air karbon 
aktif yang rendah tujuannya untuk menghilangkan molekul air 
yang ada pada karbon aktif yang menyebabkan pori-pori pada 
karbon aktif akan semakin membesar dan mengetahui seberapa 
banyak air yang dapat teruapkan agar air yang yang terikat 
pada karbon aktif tempurung kelapa tidak menutup pori-pori 
karbon aktif itu tersebut. Pengaruh ukuran partikel terhadap 
daya serap karbon aktif. Karbon aktif yang menggunakan 
ukuran mesh yang besar maka jumlah partikelnya akan semakin 
besar dan luas permukaan penyerapannya juga semakin 
membesar. 
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V   PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  
 Peningkatan mutu karbon aktif dari tempurung kelapa, 

ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara konsentrasi 
NaOH dan lama hydrothermal memberikan pengaruh yang 
signifikan. Secara umum, aktivasi dengan berbagai konsentrasi 
Natrium Hidroksida (NaOH) dan lama hydrothermal 
menghasilkan karbon aktif dengan karakteristik yang baik yang 
memenuhi standar mutu menurut SNI 06-3730-1995 tentang 
arang aktif teknis. Hasil  proses karbonisasi sangat 
mempengaruhi kualitas arang yang dihasilkan.  

Interaksi antar kedua faktor yaitu konsentrasi NaOH dan 
lama hydrothermal dengan autoclave memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap nilai bilangan iodin karbon aktif 
tempurung kelapa sebesar 819,95 mg/g. Hubungan Interaksi 
antara konsentrasi NaOH dan lama hydrothermal pada nilai 
kadar air menunjukkan tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan  dengan hasil terbaik sebesar 1,62%. Interaksi antara 
konsentrasi NaOH dan lama hydrothermal terhadap nilai kadar 
abu memberikan pengaruh yang nyata dengan hasil terbaik 
sebesar 3,18%. Serta pada interaksi dua faktor yaitu 
konsentrasi NaOH dan lama hydrothermal tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap nilai berat jenis karbon aktif 
tempurung kelapa dengan didapatkannya hasil terbaik sebesar 
0,21 g/mL. Hasil analisis perhitungan ANOVA dan uji lanjut 
DMRT didapatkan hasil terbaik yaitu pada perlakuan A3T1 

(konsentrasi NaOH 3M dan lama hydrothermal selama 30 
menit) terhadap karbon aktif tempurung kelapa. Arang aktif 
dengan kemampuan menyerap tinggi memiliki luas permukaan 
yang lebih besar dan memilki struktur mikro dan mesoporus 
yang lebih besar. Besarnya daya serap iodium juga tergantung 
dari banyak mikropori yang terbuka dalam suatu arang aktif. 
Semakin banyak aktivator yang akan digunakan akan 
meningkatkan pembentukan pori pada arang aktif. Hal inilah 

yang mendasari alternatif pemilihan terbaik, karena luas 
permukaan pori yang besar dan tidak tertutupi dengan abu. 
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5.2 Saran 
       Saran yang dapat penulis sampaikan adalah pada proses 
aktivasi fisika perlu dilakukan variasi tekanan. Perlunya 
modifikasi autoclave untuk memastikan ketika proses aktivasi 
fisika dilakukan bahan dasar agar berada pada tekanan yang 
tinggi.  Hal ini menunjukkan bahwa pada aktivasi fisika terdapat 
pemecahan kembali rantai karbon yang masih tersisa pada 
karbon aktif. Proses pembuatan karbon aktif hendaknya 
dilakukan dengan baik agar hasil akhir dari karbon aktif juga 
baik.  
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