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ABSTRACT 

 

The manufacture of carbon electrodes made from palm rind through a combination of chemical 

activation using KOH activator has been successfully carried out. Started with a pre-

carbonization process which was carried out for 1 hour at 200ºC, then the sample was refined and 

the sieving process was carried out with a particle size ranging from 39-52 μm. Chemical 

activation was carried out using a KOH activator with a concentration of 0,3 M, 0,5 M, 0,7 M 

and 0,9 M. Then the carbon powder was formed into pellets using a Hydraulic Press with a 

pressure of 8 tons. The carbonization process was carried out at 600ᵒC using N2 gas, then the 

physical activation process was carried out at 850ºC using CO2 gas. Characterization to 

determine the physical properties of the carbon electrode includes density measurement and X-

ray diffraction analysis. KA-09 sample has the highest density value of 0,582 g/cm3. The 

microstructure test showed that the structure of the carbon electrode was semicrystalline that 

identified by 2 peaks at an angle of 2θ, namely about 22ᵒ and 44ᵒ representing the planes of (002) 

and (100). 

 

Keywords: Palm rind, potassium hydroxide, carbon electrode and supercapacitor 

 

ABSTRAK 

Pembuatan elektroda karbon yang terbuat dari kulit buah aren melalui kombinasi aktivasi kimia 

menggunakan aktivator KOH telah berhasil dilakukan. Diawali dengan proses pra-karbonisasi 

yang dilakukan selama 1 jam pada suhu 200ᵒC, selanjutnya sampel dihaluskan dan dilakukan 

proses pengayakan dengan ukuran partikel kisaran 39-52 μm. Aktivasi kimia dilakukan 

menggunakan aktivator KOH dengan konsentrasi 0,3 M, 0,5 M, 0,7 M dan 0,9 M. Kemudian 

serbuk karbon dibentuk menjadi pelet menggunakan Hydraulic Press dengan tekanan 8 ton. 

Proses karbonisasi dilakukan pada suhu 600ᵒC dengan menggunakan gas N2 selanjutnya 

dilakukan  proses aktivasi fisika pada suhu 850ºC dengan menggunakan gas CO2. Karakterisasi 

untuk menentukan sifat fisis elektroda karbon meliputi pengukuran densitas, analisa difraksi 

sinar-X Sampel KA-09 memiliki nilai densitas tertinggi sebesar 0,582 g/cm3. Pengujian struktur 

mikro menunjukkan bahwa struktur elektroda karbon berbentuk semikristalin yang diidentifikasi 

oleh 2 puncak pada sudut 2θ yaitu sekitar 22ᵒ dan 44ᵒ yang menggambarkan bidang (002) dan 

(100).  

Kata kunci :kulit  buah aren, kalium hidroksida, elektroda karbon dan superkapasitor 
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1.PENDAHULUAN 

Indonesia pada saat sekarang ini 

dihadapkan pada persoalan pertumbuhan 

penduduk yang sangat pesat serta 

pertumbuhan industri yang tentunya diiringi 

dengan meningkatnya kebutuhan manusia. 

Salah satunya adalah kebutuhan akan energi 

listrik yang semakin hari makin meningkat 

sebagai contoh penggunaan handphone 

seluler, laptop, membutuhkan baterai 

sebagai piranti penyimpanan energi. Baterai 

merupakan salah satu piranti penyimpanan 

energi yang mengubah energi kimia menjadi 

energi listrik.Baterai dinilai kurang efisien 

karena membutuhkan waktu yang lama 

untuk pengecasan, memiliki kapasitansi 

yang rendah serta mengandung bahan kimia 

yang dapat membahayakan lingkungan 

(KÖtz dan Carlen, 2000). Oleh karena itu, 

perlu mencari energi alternatif lain sebagai 

salah satu upaya dalam menanggulagi krisis 

energi salah satunya adalah superkapsitor. 

Superkapasitor merupakan piranti 

penyimpanan energi yang mempunyai 

kemampuan menyimpan energi dalam 

jumlah yang lebih banyak, memiliki daya 

rapat yang tinggi dan daya penyimpanan 

yang lebih lama.Hal ini dikarenkan nilai 

kapasitansi yang dimiliki superkapasitor 

jauh lebih besar dibandingkan kapasitor 

konvensional. Hal inilah yang menyebabkan 

superkapasitor banyak digunakan dalam 

berbagai bidang diantaranya bidang medis, 

teknologi penerbangan ke luar angkasa, 

transportasi listrik, komunikasi serta 

peralatan berdaya rendah seperti konsol 

game dan printer (Huggins, 

2000).Superkapasitor terdiri dari pengumpul 

arus, elektroda karbon, pemisah dan 

elektrolit.Elektroda karbon merupakan 

komponen utama yang terdapat dalam 

superkapasitor yang berperan dalam 

menyimpan energi.Karbon aktif adalah 

material yang banyak digunakan sebagai 

elektroda superkapasitor karena banyak 

tersedia secara luas, harga yang relatif 

murah serta metode peparasi yang lebih 

mudah dibandingkan karbon lainnya (Ong 

et al., 2012). 

2. KAJIAN LITERATUR 

Aren (Arengga Pinnata) merupakan 

tumbuhan biji tertutup (Angiospermae) yaitu 

biji buahnya terbungkus daging buah.Kulit 

buah aren dapat dimanfaatkan sebagai 

elektroda superkapasitor.Superkapasitor 

adalah suatu alat penyimpanan energi listrik 

yang memiliki kemampuan tinggi dalam 

menyimpan energi dan mempunyai 

kapasitansi yang lebih besar dibandingkan 

dengan kapasitor konvensional.Besarnya 

muatan yang tersimpan di dalam kapasitor 

disebut dengan kapasitansi, nilai kapasitansi 

bergantung pada ukuran dan bentuk 

geometri dari konduktor. 

Superkapasitor terdiri dari 

pengumpul arus (current collector), 

elektroda, separator (pemisah) dan elektrolit 

seperti yang terlihat  pada Gambar 1  

 
Gambar 1. Bagian-bagian sel 

superkapasitor (Qi, 2017) 

 

1. Elektrolit 

Elektrolit merupakan suatu zat kimia 

yang dapat menghantarkan listrik 

ketika terurai dalam bentuk ion-ion 

di dalam pelarut (Kotz and Carlen, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zat&action=edit&redlink=1
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2000).Bahan elektrolit cair dapat 

menembus celah-celah atau pori-pori 

dari bahan elektroda, baik anoda 

maupun katoda. Elektrolit yang 

berupa larutan akan membuat 

elektrolit sangat mudah mencapai 

permukaan elektroda. 

2. Pengumpul Arus  

Pengumpul arus berfungsi untuk 

menangkap ion. Bahan- bahan yang 

biasa digunakan pengumpul arus 

adalah nikel, aluminium, dan 

stainless stell (Jayanti, 2012).. 

3. Separator 

Separator atau pemisah digunakan 

untuk menghalangi sentuhan antara 

dua elektroda dan menghalangi 

terjadinya kontak listrik antara kedua 

elektroda.Separator yang baik 

digunakan yaitu separator yang 

memiliki hambatan listrik yang 

tinggi, ketebalan yang rendah dan 

konduktansi yang tinggi. 

4. Elektroda  

Elektroda adalah konduktor yang 

dilewati arus listrik dari satu medium 

ke medium lainnya.Elektroda 

berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan muatan.Karbon berpori 

potensial untuk digunakan sebagai 

material elektroda superkapasitor 

karena memiliki potensi kerapatan 

energi yang tinggi dan aksesibilitas 

pori yang baik (Dietz and Nguyen, 

2002).  

 

3.  METODE PENELITIAN 

Limbah biomassa kulit buah aren 

diberi kode dengan(KA) sebagai bahan baku 

pembuatan elektroda sel superkapasitor, 

terlebih dahulu kulit buah aren dibersihkan 

dan dikeringkan dibawah sinar matahari dan 

selanjutnya dilakukan proses pra-karbonisasi 

pada suhu 200ᵒC. Sampel kulit buah aren 

selanjutnya dihaluskan dan diayak 

menggunakan ayakan 53 mesh sehingga 

menghasilkan serbuk karbon swa-merekat. 

Aktivasi kimia dilakukan dengan variasi 

konsentrasi 0,3 M, 0,5 M, 0,7 M, dan 0,9 M. 

Sebanyak 30 gram serbuk karbon swa 

merekat dicampur dengan masing-masing 

konsentrasi KOH selama 2 jam. Selanjutnya 

sampel dicetak menggunakan Hydraulic 

Press dengan tekanan 8 ton. Proses 

karbonisasi menggunakan gas N2 dengan 

suhu 600ᵒC dan diaktivasi fisika 

menggunakan gas CO2 dengan suhu 800ᵒC. 

Sampel kemudian direndam mengunakan  

aquades hingga netral dan kemudian 

dikeringkan.Karakterisasi sifat fisis sel 

superkapasitor meliputi pengukuran 

densitas, pengukuran susut massa pra-

karbonisasi, pengukuran derajatkristalinitas 

menggunakan metode difraksi sinar-X. 

4.HASIL dan PEMBAHASAN 

a. Pengukuran Densitas  

Hasil pengukuran densitas elektroda 

karbon sel superkapasitor yang diperoleh 

dapat digunakan untuk memprediksi nilai 

kapasitansi spesifik dari elektroda karbon. 

Gambar 2 menunjukkan penyusutan 

densitas pada elektroda karbon KA-03, KA-

05, KA-07 dan KA-09.Penyusutan tertinggi 

terjadi pada sampel KA-09 dengan besar 

densitas 0,582 g/cm3 hal ini disebabkan 

karena ukuran partikel yang tidak 

seragam.Penyusutan  densitas terendah 

terjadi pada sampel KA-05 dengan besar 

densitas 0,458 g/cm3 hal ini disebabkan 

karena ukuran partikel yang seragam. 

Ukuran partikel dapat menentukan nilai 

densitas suatu pelet elektroda karbon. 

Partikel dengan ukuran lebih besar akan 

membentuk pori meso dan makro yang lebih 

banyak sehingga menghasilkan densitas 

pelet yang kecil dan porositas yang lebih 

besar, sedangkan ukuran partikel yang lebih 

kecil akan membentuk pori yang sedikit dan 

menghasilkan densitas pelet yang lebih 
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padat sehingga porositasnya lebih kecil 

(Chodijah, 2012). 

Gambar 2.Penyusutan Densitas 

 

b. Pengukuran Susut Massa Pra-

karbonisasi 

Proses pra-karbonisasi menyebabkan 

perubahan warna pada sampel kulit buah 

aren dari warna coklat coklat terang menjadi 

coklat kehitaman seperti yang terlihat pda 

gambar 3. 

 

Gambar 3.(a) KA sebelum pra-karbonisasi 

(b) KA setelah pra-karbonisasi 

Berdasarkan Tabel 1 proses pra-

karbonisasi dilakukan sebanyak 10 kali 

pembakaran dengan persen susut massa rata-

rata sebesar 35,63%. Berkurangnya massa 

kulit buah aren setelah proses pra-

karbonisasi dikarenakan hilangnya 

kandungan air dan terurainya zat-zat yang 

terdapat dalam kulit buah aren, selanjutnya  

dihaluskan dengan menggunakan mortar dan 

di ayak dengan ayakan  berukuran 53 mesh 

agar ukuran serbuk karbon seragam. 

Tabel 1 Penyusutan massakulit buah aren 

pada proses pra-karbonisasi 

 

c. Analisa Difraksi Sinar-X 

Karakterisasi XRD dilakukan dengan 

tujuan menentukan struktur mikro dan pada 

suatu material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pola difraksi sinar X  

Gambar 4 menunjukkan kurva 

difraksi sinar-X yang terdiri dari intensitas 

sinar-X yang dihasilkan serta sudut 2θ pada 

rentang 20ᵒ sampai 60ᵒ.Pada puncak (002) 

dan (100) terdapat puncak yang landai yang 

diindikasi mengandung unsur KOH.Pola 

difraksi sinar-X yang dihasilkan berupa 

semikristalin yang terdiri dari 2 puncak pada 

orientasi bidang (002) dan (100) pada sudut 

2θ sekitar 23ᵒ dan 44ᵒ.Kesamaan pola 

difraksi pada setiap elektroda karbon 

menunjukkan bahwa semua elektroda 

karbon berbentuk semikristalin.  
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5.KESIMPULAN 

 

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa 

KA-09 memiliki nilai densitas tertinggi 

yaitu 0,582 g/cm3dan KA-05 memiliki nilai 

densitas terendah sebesar 0,458 g/cm3. 

Analisa struktur mikro menunjukkan bahwa 

elektroda karbon bersifat semikristalin 

ditunjukkan dengan adanya puncak pada 

sudut 2θ sekitar 23ᵒ dan 44ᵒ. 
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