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ABSTRACT 

 

The carbon electrode from avocado seed biomass material has been successfully 

made. The manufacture of carbon electrodes begins with sample preparation, pre-

carbonization processes, crushing using a mortar and ball milling, sieving carbon 

powder with a size of 53 μm.  The pre-carbonized powder is chemically activated 

using a KOH 0.1 M activator and continued by pellet forming by using Hydraulic 

Press. The carbonization process is carried out at a temperature of 600˚C using N2 gas 

and physical activation with temperature variations, namely 700˚C, 800˚C and 900˚C 

using CO2 gas. The Shrinkage of carbon mass was 24,07% and resulted in carbon 

powder. The shrinkage density values of each carbon electrode for physical activation 

temperatures of 700˚C, 800˚C, and 900˚C were 25,52%, 27,56%, and 37,42%.The 

highest density shrinkage value occurred at a temperature of 900 at 31.76%. 

Keywords : Avocado Seeds, Activated Carbon, Physical Activation Temperature, 

Electrodes.  

 

ABSTRAK 

Elektroda karbon dari bahan biomassa biji alpukat telah berhasil dibuat. Pembuatan 

elektroda karbon diawali dengan preparasi sampel, proses pra-karbonisasi, 

penghancuran menggunakan mortar dan ball milling, pengayakan serbuk karbon 

dengan ukuran 53 μm. Serbuk pra-karbonisasi diaktivasi secara kimia menggunakan 

aktivator KOH 0,1 M dan dilanjutkan pembentukan pelet dengan menggunakan 

Hydraulic Press. Proses karbonisasi dilakukan pada suhu 600˚C menggunakan gas N2 

dan aktivasi fisika dengan variasi suhu yaitu 700˚C, 800˚C dan 900˚C menggunakan 

gas CO2. Penyusutan massa karbon sebesar 24,07% menghasilkan serbuk karbon. 

Nilai densitas susut masing-masing elektroda karbon untuk temperatur aktivasi fisik 

700˚C, 800˚C, dan 900˚C adalah 25,52%, 27,56%, dan 37,42%. Nilai susut densitas 

tertinggi terjadi pada suhu 900 pada 31,76%. 

Kata kunci: Biji Alpukat, Karbon Aktif, Suhu Aktivasi Fisika, Elektroda.
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1. PENDAHULUAN 

 

Aktivitas pembangunan dalam 

bidang industri telah memberikan 

banyak peningkatan ekonomi bagi 

masyarakat, dengan begitu konsumsi 

energi terus meningkat sekitar 56% 

pada tahun 2040 yang akan datang 

(Kojima dan Lisa, 2010). Energi 

adalah salah satu hal utama yang 

sangat dibutuhkan oleh manusia. 

Pemakaian energi yang semakin 

meningkat pada saat ini 

mengakibatkan semakin berkurangnya 

pasokan energi yang tidak 

terbaharukan akibat pemakaian energi 

yang terus menerus. Oleh karena itu 

dibutuhkan energi alternatif 

terbaharukan sebagai sumber energi. 

Energi alternatif yang dibutuhkan saat 

ini adalah energi yang mudah didapat, 

murah, dan mudah diperbaharui. Salah 

satu energi alternatif yang murah dan 

mudah didapatkan adalah biomassa.  

Biomassa digunakan sebagai bahan 

pengganti dari batubara. Biomassa ini  

berasal dari bahan organik yang terdiri 

dari mineral, karbohidrat, lemak dan 

juga protein serta bahan bahan lainnya 

yang jemlah nya sedikit. Penelitian 

tentang pemanfaatan biomassa limbah 

pertanian dan limbah industri telah 

banyak dilakukan oleh peneliti. Sifat 

biomassa yang dapat diperbaharui, 

relatif tidak mengandung sulfur 

sehingga tidak menyebabkan polusi 

udara, serta hargannya yang murah dan 

mudah didapat digunakan sebagai 

salah satu sumber energi alternatif 

yang terbaharukan (Anam et al., 

2020). Selain itu di dalam biomassa 

terdapat tiga unsur yaitu selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin yang dapat 

digunakan dalam pembuatan karbon 

aktif.  

Karbon aktif merupkan karbon 

yang sering digunakan karena 

memiliki luas permukaan yang tinggi, 

harga yang relatif murah, ketersedian 

bahan baku yang melimpah dan mudah 

didapat. Elektroda karbon berasal dari 

limbah biomassa seperti Serabut 

Tandan Kosong Kelapa Sawit (STKS) 

(Farma et al., 2018), Kulit Buah 

Coklat (Masitoh dan sianita, 2013), 

dan Cangkang Jengkol (Hariati et al., 

2017).  

Alpukat termasuk kedalam famili 

lauraceae salah satu variasi alpukat 

dan pir. Alpukat terdapat beberapa 

bagian salah satunya adalah biji 

alpukat. Biji alpukat mewakili 13-18% 

buah dan ini tidak dimanfaatkan. 

Biasanya biji alpukat dibuang menjadi 

limbah (Ejifor et al., 2018). Biji 

alpukat mengandung kadar karbon 

sebesar 48,3% dan dapat diolah 

menjadi karbon aktif melalui beberapa 

step (Lefebvre et al., 2016).  

Pembuatan elektroda karbon aktif 

pada penelitian ini menggunakan 

biomassa Biji Alpukat sebagai bahan 

utama. Elektroda karbon aktif dibuat 

melalui beberapa proses. Bermula dari 

pra-karbonisasi, aktivasi kimia,  proses 

karbonisasi, dan aktivasi fisika.  

 

2. KAJIAN LITERATUR 

 

Karbon aktif merupakan karbon 

yang dihasilkan dari proses 

pengaktifan dengan menggunakan 

bahan-bahan kimia pengaktifan atau 

dengan temperatur tinggi sehinga 

menghasilkan karbon. Karbon yang 

dihasilkan dari proses itu memiliki 
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daya serap yang sangat baik terhadap 

bau, warna, zat kimia, dll (Solihin, 

2013).   

Karbonisasi merupakan suatu 

proses pemanasan dengan temperatur 

tinggi yaitu 300˚C sampai dengan 

900˚C. Proses karbonisasi dengan 

keadaan vakum dengan mengalirkan 

gas nitrogen (N2) kedalam Furnance 

sehingga mampu menghilangkan unsur 

bukan karbon. Unsur-unsur bukan 

karbon seperti hidrogen dan oksigen 

dikeluarkan dalam bentuk gas.  

Proses aktivasi merupakan suatu 

proses pemecahan ikatan hidrokarbon 

atau mengoksidasi molekul-molekul 

kepermukaan sehingga mengakibatkan 

karbon mengalami suatu perubahan 

sifat, baik dari segi kimia maupun 

fisika. Proses aktivasi terdapat 2 jenis 

metode aktivasi dalam pembuatan 

karbon aktif, yaitu aktivasi kimia dan 

aktivasi fisika.  

Densitas adalah ukuran dari massa 

tiap satuan volume. Semakin besar 

densitas suatu karbon, maka semakin 

besar massa tiap satuan volumenya. 

Densitas dapat ditentukan dengan 

persamaan : 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 (1) 

Densitas dilambangkan dengan huruf ρ 

(rho), massa (m) dan volume (V). 

Satuan SI untuk densitas (kg/m
3
). 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

 Biji Alpukat dipilih terlebih dahulu, 

lalu di bersihkan dan di potong-potong 

dengan ketebalan lebih kurang 0,5 cm. 

Biji alpukat yang telah dipotong-

potong dijemur dibawah sinar matahari 

sampai keadaan massanya konstan dan 

dikeringkan dengan menggunakan 

oven pengering dengan suhu 110˚C 

untuk memastikan biji alpukat tersebut 

benar-benar kering. Proses selanjutnya 

Pra-Karbonisasi dilakukan dengan 

menggunakan oven 200˚C selama 1 

jam dalam keadaan vakum. 

Penghalusan dengan menggunakan 

Ballmilling selama 24 jam agar halus 

dan pengayakan dengan menggunakan 

ayakan 53μm. Proses selanjutnya yaitu 

aktivasi kimia. Proses aktivasi kimia 

menggunakan KOH 0,1 M dengan air 

suling sebanyak 150 ml dengan suhu 

80˚C. Selanjutnya proses pencetakan 

pelet menggunakan Hydraulic press 

dengan tekanan 8 ton ditahan selama 2 

menit. Proses karbonisasi dengan suhu 

600°C dengan mengalirkan gas N2 dan 

dilanjutkan dengan proses aktivasi 

fisika mengalirkan gas CO2 dengan 

variasi suhu 700°C, 800°C dan 900°C. 

Proses pengurukuran massa  dengan 

menggunakan timbangan digital dan 

mengukur jari-jari, tebal, tinggi dengan 

menggunakan jangka sorong digital. 

Pengukuran ini dilakukan untuk 

menunjukkan data perubahan densitas 

sebelum dan sesudah karbonisasi-

aktivasi fisika.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Biomassa Biji Alpukat sebagai 

bahan pembuatan elektroda telah 

berhasil dibuat setelah melalui 

beberapa proses dan dikarakterisasi 

sifat fisis dan sifat elektrokimia untuk 

dianalisis kelayakan dari elektroda sel 

superkapasitor tersebut seperti yang 

terlihat pada Gambar 1. Tahap awal 

proses pembuatan elektroda karbon di 

mulai dari Proses Pra-karbonisasi pada 
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suhu 200°C selama 1 jam dengan 

penyusutan massa sebesar 22, 878%. 

Penghalusan sampel menggunakan 

ballmilling selama 24 jam dilanjutkan 

proses pengayakan berukuran 53𝜇m 

untuk mendapatkan serbuk karbon 

yang homogen. Proses selanjutnya 

aktivasi kimia mengunakan aktivator 

0,1 M KOH, proses pencetakan pelet 

menggunakan hydraulic presss dengan 

tekanan 8 ton ditahan selama 2 menit. 

Proses karbonisasi pada gas N2 dengan 

suhu 600°C dan dilanjutkan proses 

aktivasi fisika dengan mengalirkan gas 

CO2 dengan suhu 700˚C, 800˚C, dan 

900˚C.  

 
Gambar 1 Proses Pembuatan 

Elektroda Sel 

Superkapasitor. 

 

Proses pembuatan Biji alpukat 

dilakukan dengan beberapa tahap salah 

satunya adalah pra-karbonisasi. Pada 

proses pra-karbonisasi menyebabkan 

terjadinya perubahan warna dan 

penyusutan massa. Pada saat sebelum 

pra-karbonisasi biji alpukat bewarna 

coklat terang dan setelah proses pra-

karbonisasi menjadi warna coklat 

gelap kehitaman. Hasil sebelum dan 

sesudah pra-karbonisasi dapat dilihat 

pada gambar 2.  

 
Gambar 2 Biji Alpukat a) Sebelum 

Pra-Karbonisasi b) Sesudah 

Pra-Karbonisasi 

 

Proses pra-karbonisasi dilakukan 

untuk menguraikan bahan-bahan 

seperti lignin, selulosa, dan hemi 

selulosa serta menghilangkan kadar air 

yang terdapat didalam biji alpukat.  

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-

rata persentase penyusutan massa 

sebesar 24,07% dari massa sebelum 

dan sesudah pra-karbonisasi, hal ini 

terjadi karena biji alpukat yang sudah 

di pra-karbonisasi mengalami susut 

massa karena terurainya selulosa, 

hemiselulosa, dan juga lignin menjadi 

unsur karbon dan juga hilangnya 

kandungan air pada sampel.  

 

Tabel 1 data susut massa sebelum dan 

sesudah pra-karbonisasi.  

Massa 

sebelum Pra-

Karbonisasi 

(gr) 

Massa 

Sesudah Pra-

karbonisasi 

(gr) 

% 

Susut 

Masa 

 

50 37,49 25,22 

50 39,23 21,54 

50 38,10 23,80 

50 36,49 27,02 

50 38,08 23,84 

50 38,50 23,00 

Rata-rata 24,07 
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 Hasil penelitian ini juga sesuai 

dengan hasil Sulaiman et al., 2017 

dengan menggunakan biomassa 

tempurung kemiri dengan nilai 

persentase susut massa yang didapat 

yaitu 20 %.  

 

Analisa Densitas  

 

 Hasil dari proses aktivasi fisika 

dengan menggunakan gas CO2 sangat 

mempengaruhi nilai densitas. Hasil 

pengukuran nilai sebelum dan sesudah 

karbonisasi-aktivasi fisika dapat dilihat 

pada Gambar 3.  

 

 
Gambar 3 Hasil Pengukuran Densitas 

Elektroda Karbon. 

Nilai densitas pda Gambar 3 yang 

terjadi setelah karbonisasi-aktivasi 

fisika yang terjadi pada sampel BA-

700, BA-800 dan BA-900 masing-

masing sebesar 9,990 gr/cm
3
, 0,980 

gr/cm
3 

dan 0,880 gr/cm
3
. Nilai densitas 

pada elektroda karbon dapat 

dipengaruhi dari proses aktivasi fisika. 

Semakin tinggi suhu aktivasi fisika 

maka densitas yang dihasilkan 

semakin rendah. Hal ini di karenakan 

pada saat proses karbonisasi terjadinya 

penguapan unsur-unsur selain karbon, 

sementara itu aktivasi fisika bereaksi 

dengan permukaan elektroda. Hal 

tersebut mengakibatkan terbentuknya 

pori-pori baru dan berkurangnya massa 

elektroda karbon (Taer et al., 2016).  

 

Gambar 4 Persentase Susut Densitas 

Elektroda Karbon Biji 

Alpukat. 

Gambar 4 menunjukkan penyusutan 

densitas terjadi pada karbon BA-700, 

BA-800, dan BA-900 yaitu 25,52%, 

27,56%, dan 37,42%.  Penyusutan 

densitas ini terjadi karena proses 

karbonisasi yang menghilangkan 

unsur-unsur selain karbon dan aktvasi 

fisika menyebabkan terjadinya reaksi 

oksidasi dan karbon dioksida sehingga 

terjadinya pemutusan rantai karbon 

dan menghasilkan pori baru. 

Penguapan bahan selain karbon juga 

menyebabkan pori-pori melebar dan 

menghasilkan pori baru di 

elektrodanya. Pori-pori yang tidak 
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sempurna pada saat proses karbonisasi 

di tata ulang pada saat proses aktivasi 

fisika pada temperatur yang lebih 

tinggi (Miller et al., 2018). 

5. KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan pada 

saat proses pra-karbonisasi terjadi 

perubahan warna menjadi coklat gelap 

kehitaman dan terjadi penyusutan 

massa sebesar 24,07%. Nilai densitas 

dari masing-masing sampel BA-700, 

BA-800, dam BA-900 yaitu 25,52%, 

27,56%, dan 37,42%. Berdasarkan 

data diatas disimpulkan bahwa suhu 

aktivasi fisika berpengaruh terhadap 

elektroda karbon biji alpukat.  
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