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ABSTRACT 

 

 

The used of oil palm plantation waste in the form of Oil Palm Fronds (OPF), needs to 

increase its economic value so that it will reduce OPF waste in Riau Province, by 

turning it into charcoal. OPF has the potential as a base material in maked activated 

charcoal because it has a high carbon content. OPF is converted into Activated Charcoal 

of Oil Palm Fronds (ACOPF) through a carbonization process with temperature 

variations of 400, 500 and 600 oC for 60 minutes. The results of characterization of 

charcoal yield and moisture content decreased with increasing carbonization 

temperature, while ash content increased with increasing carbonization temperature. 

The data obtained from water content and ash content have met the quality requirements 

of technical activated carbon according to SNI 06-3730-1995. The results of the XRD 

analysis showed that the samples had an amorphous structure with an LH of 8,061; 

8,427; 8,587 nm and the value of Lw of 24,123; 23,529; 21,055 nm. The increase in 

carbonization temperature causes an increase in the value of LH while the value of LW 

has decreased. The degree of crystallinity will increase as the carbonization temperature 

increases. 

 

Keywords: activated charcoal, waste, oil palm fronds   

 
ABSTRAK 

 

Pemanfaatan limbah perkebunan kelapa sawit berupa pelepah, Oil Palm Fronds (OPF) 

perlu ditingkatkan nilai ekonominya sehingga akan mengurangi limbah OPF yang ada 

di Provinsi Riau, dengan mengubahnya menjadi arang aktif. OPF berpotensi sebagai 

bahan dasar dalam pembuatan arang aktif karena memiliki kandungan karbon yang 

tinggi. OPF diubah menjadi Activated Charcoal of Oil Palm Fronds (ACOPF) melalui 

proses karbonisasi dengan variasi temperatur 400, 500 dan 600 oC selama 60 menit.  

Hasil karakterisasi rendemen dan kadar air arang aktif mengalami penurunan dengan 

meningkatnya temperatur karbonisasi, sedangkan kadar abu mengalami kenaikan 

dengan bertambahnya temperatur karbonisasi. Data hasil kadar air dan kadar abu yang 

diperoleh telah memenuhi syarat mutu karbon aktif teknis menurut SNI 06-3730-1995. 
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Hasil analisis menggunakan XRD menunjukkan bahwa sampel memiliki struktur amorf 

dengan masing-masing nilai LH sebesar 8,061; 8,427; 8,587 nm dan nilai Lw sebesar 

24,123; 23,529; 21,055 nm. Naiknya temperatur karbonisasi menyebabkan 

meningkatnya nilai LH sedangkan untuk nilai Lw mengalami penurunan. Derajat 

kristalinitas juga meningkat dengan semakin tingginya temperatur karbonisasi. 

 

Kata kunci : arang aktif, limbah, pelepah kelapa sawit   

PENDAHULUAN 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis J.) 

merupakan salah satu tumbuhan yang 

sangat berperan dalam penghasil bahan 

baku minyak masak, minyak industri, 

maupun bahan bakar. Berdasarkan data 

BPS (2018), Riau memiliki areal 

perkebunan kelapa sawit yang terluas di 

Indonesia yaitu sebesar 2,32 juta hektar 

pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 

Riau tercatat memiliki total luas areal 

perkebunan kelapa sawit seluas 

2.806.349 Ha. Limbah panen kelapa 

sawit yang dihasilkan paling besar yaitu 

774.552.324 pelepah/Ha. Pada saat 

panen tandan buah segar, 1-2 pelepah 

kelapa sawit, Oil Palm Fronds (OPF) 

dipotong dengan tujuan memperlancar 

penyerbukan dan mempermudah panen 

berikutnya. Hal ini menggambarkan 

potensi limbah OPF yang dihasilkan 

sangat besar. 

Pemanfaatan limbah perkebunan 

kelapa sawit berupa OPF, perlu 

ditingkatkan nilai ekonominya sehingga 

akan mengurangi limbah OPF yang ada 

di Provinsi Riau, dengan mengubahnya 

menjadi arang aktif. Secara teoritis OPF 

memiliki kandungan selulosa (35,88%), 

hemiselulosa (26,47%) dan lignin 

(18,90%). 

Karbonisasi merupakan proses 

penguraian senyawa organik yang 

menyusun struktur bahan menjadi unsur 

karbon disertai dengan pengeluaran 

metanol, uap asam asetat, tar dan 

hidrokarbon (Kienle, 1986). Tujuan 

utama dari karbonisasi adalah untuk 

menghasilkan butiran yang mempunyai 

daya serap yang besar. Proses ini 

menghasilkan karbon dalam bentuk 

arang aktif dengan permukaan spesifik 

yang sempit. 

Pada penelitian sebelumnya, 

Muhdarina dkk (2020), memanfaatkan 

OPF yang dikarbonisasi pada suhu     

600 oC selama 30, 60 dan 120 menit. 

Diameter pori yang terbaik yaitu pada 

waktu 60 menit sebesar 9-17 µm. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menentukan suhu karbonisasi 

terbaik dari variasi suhu 400, 500 dan 

600 oC selama 60 menit untuk 

mendapatkan arang aktif pelepah kelapa 

sawit, Activated Charcoal of Oil Palm 

Fronds (ACOPF). Karakterisasi ACOPF 

400, 500, 600 melalui penentuan 

rendemen, kadar air dan kadar abu 

menggunakan metode gravimetri, serta 

penentuan struktur material, parameter 

kisi dan derajat kristalinitas 

menggunakan X-ray diffraction (XRD). 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah timbangan analitis 

(ABJ 320-4NM), oven (Heraeus 

Instrument D-63450 dan Memmert UNB 

400 (53L)), XRD (PANanalytical 

Empyrean), crussible, loyang, spatula, 

desikator, ayakan 80 dan 120 mesh, 
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lumpang alu dan peralatan gelas lainnya 

yang digunakan dalam penelitian. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah OPF yang 

diambil di sekitar Jalan. Raya 

Pekanbaru-Bangkinang KM. 14, Desa 

Rimbo Panjang, Kec. Tambang, Kab. 

Kampar, Prov. Riau, kertas saring 

Whatman No. 42 dan akuades. 

b. Pengambilan OPF 

OPF diperoleh dari sekitar Jl. Raya 

Pekanbaru-Bangkinang KM. 14, Desa 

Rimbo Panjang, Kec. Tambang, Kab. 

Kampar, Prov. Riau (0°27'14.9"N dan 

101°21'03.8"E). Pengambilan sampel 

dilakukan pada hari Jumat, tanggal 07 

Februari 2020 pukul 11.35, dengan 

kondisi cuaca cerah. OPF yang diperoleh 

dibuang terlebih dahulu anak daunnya 

(leaflets), lalu dimasukan ke dalam 

karung untuk dibawa ke Laboratorium 

Kimia Fisika Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Riau. 

c. Preparasi ACOPF 

OPF dipotong kecil-kecil menjadi 

ukuran ±2 cm. Kemudian OPF dicuci 

menggunakan air dan dibilas dengan 

akuades, lalu OPF dikering anginkan 

dengan bantuan panas matahari dan 

dioven pada suhu 105 °C selama 2 jam. 

OPF dikarbonisasi pada suhu 400, 500, 

600 °C selama 60 menit (Muhdarina 

dkk., 2020). ACOPF yang sudah 

terbentuk digerus hingga halus, 

kemudian ayak menggunakan ukuran 

80≤x≤120 mesh (x= ukuran partikel), 

lalu ditempatkan dalam plastik dan 

disimpan di dalam desikator. 

 

d. Karakterisasi ACOPF 

1. Rendemen  

OPF yang telah di preparasi, 

selanjutnya ditimbang dan dimasukkan 

ke crussible untuk dilakukan proses 

karbonisasi. ACOPF yang diperoleh 

ditimbang kembali. Rendemen arang 

aktif dihitung bedasarkan persamaan 

berikut: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 =
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐴𝐶𝑂𝑃𝐹(g)

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑂𝑃𝐹(g)
× 100% (1) 

2. Kadar air (SNI 06-3730-1995) 

ACOPF ditimbang seberat 0,1 gram 

dan dimasukkan ke dalam cawan 

porselen yang telah dikeringkan, lalu 

dimasukkan ke dalam oven pada suhu 

105 ℃ selama 1 jam, kemudian ACOPF 

didinginkan dalam desikator selama 30 

menit dan ditimbang sampai berat 

konstan. Kadar air dapat dihitung dengan 

persamaan berikut: 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 =
𝑎−𝑏

𝑎
 × 100% .........(2) 

Keterangan:   

a = berat ACOPF mula-mula (g) 

b = berat ACOPF setelah dikeringkan (g) 

3. Kadar abu (SNI 06-3730-1995) 

ACOPF ditimbang seberat 0,5 

gram dimasukkan ke dalam crussible 

yang telah diketahui beratnya. Lalu 

sampel diabukan dalam furnace pada 

suhu 900 ℃ selama 1 jam. Abu yang 

terbentuk dalam crussible didinginkan 

lalu ditempatkan dalam desikator. Cawan 

krusibel ditimbang hingga diperoleh 

bobot tetapnya. Kadar abu dapat dihitung 

dengan persamaan berikut: 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑏𝑢 =
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑢(g)

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐴𝐶𝑂𝑃𝐹(g)
𝑥100% .(3) 
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4. Penentuan struktur material, 

parameter kisi dan derajat 

kristalinitas menggunakan XRD  

Karakterisasi XRD dilakukan di 

Laboratorium Analisis Instrumen, 

Institut Teknologi Bandung. Alat yang 

digunakan yaitu PANanalytical 

EMPYREAN. Karakterisasi ini bertujuan 

untuk mengetahui struktur material, 

parameter kisi dan derajat kristalinitas 

dari ACOPF. Pengukuran pola difraksi 

dilakukan dengan sumber radiasi berupa 

Cu-Kα yang mempunyai panjang 

gelombang λ= 1,54056 Å. Sampel 

berupa pelat (koin) yang diletakkan pada 

sample holder dan diuji pada mesin 

XRD. Hasil berupa difraktogram pada 

layar komputer. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Preparasi ACOPF 

Penelitian ini diawali dengan 

preparasi pemisahan kumpulan anak 

daun (leaflets) yang ada pada OPF. 

Setelah itu, OPF dipotong menjadi 

ukuran ±2 cm, kemudian dicuci berulang 

kali menggunakan air mengalir dan 

dibilas menggunakan akuades untuk 

menghilangkan pengotor yang masih 

menempel. OPF dikering anginkan 

dengan bantuan panas matahari dan 

dioven pada temperatur 105 °C selama 2 

jam, yang bertujuan untuk 

menghilangkan kandungan air di dalam 

OPF. Kadar air dalam suatu bahan juga 

menentukan kesegaran dan ketahanan 

bahan tersebut karena kadar air yang 

tinggi dapat memudahkan bakteri dan 

jamur untuk berkembang biak  

OPF dikonversi menjadi ACOPF 

melalui proses karbonisasi pada variasi 

suhu 400, 500 dan 600 oC selama 60 

menit. Hasil dari proses karbonisasi ini 

diperolehnya karbon berwarna hitam, 

perubahan warna bahan baku terjadi 

karena adanya peningkatan kadar karbon 

biomassa yang diiringi dengan 

menurunnya H2 dan O2. ACOPF 400, 

500, 600 kemudian digerus dan diayak, 

yang bertujuan untuk menyeragamkan 

ukuran partikel (homogen) yang lebih 

kecil dan sehingga didapatkan luas 

permukaan ACOPF yang lebih besar. 

Semakin kecil ukuran partikel maka 

semakin banyak bidang sentuh. 

b. Karakterisasi ACOPF 

 Karakterisasi ACOPF yang 

dipreparasi dalam variasi suhu 

karbonisasi 400, 500 dan 600 oC selama 

60 menit, dilakukan dengan menentukan 

rendemen, kadar air dan kadar abu 

menggunakan metode gravimetri, serta 

penentuan struktur material, parameter 

kisi dan derajat kristalinitas 

menggunakan XRD. 

1. Rendemen 

Berdasarkan Gambar 1, rendemen 

ACOPF 400, 500, 600 yaitu 30,19%; 

22,46% dan 15,58%. Terdapat 

kecenderungan semakin tinggi suhu 

karbonisasi, maka semakin sedikit 

rendemen yang dihasilkan. Rendahnya 

rendemen arang aktif disebabkan karena 

pada proses karbonisasi, senyawa 

organik yang terkandung di dalam OPF 

banyak yang teroksidasi dan 

menghasilkan lebih banyak tar, gas CO, 

CH4 dan H2, sebaliknya jumlah karbon 

yang dihasilkan semakin sedikit.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Tirono dan Ali (2011), yang 

dilakukan pada tempurung kelapa, 

dimana semakin meningkatnya suhu dan 

waktu karbonisasi, rendemen arang aktif 

yang dihasilkan semakin menurun. 

Penelitian Siahaan dkk (2013), pengaruh 

suhu terhadap rendemen arang aktif dari 
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sekam padi. Pada suhu 400, 500, 600 oC 

selama 60 menit, rendemen yang 

diperoleh sebesar 53,274%, 49,572% 

dan 45,79%. 

 
Gambar 1. Hasil analisis rendemen 

ACOPF 400, 500, 600 

2. Kadar Air 

Berdasarkan Gambar 2, kadar air 

hasil penelitian yang diperoleh pada 

ACOPF 400, 500, 600 sebesar 3,781; 

3,100 dan 2,392%. Sampel yang 

memiliki kadar air paling tinggi yaitu 

ACOPF 400 sebesar 3,781% dan kadar 

air paling rendah yaitu ACOPF 600 

sebesar 2,392%. Semakin tinggi suhu 

karbonisasi maka semakin meningkat 

pula proses dehidrasi dalam arang aktif, 

sehingga komponen air yang terkandung 

didalam arang aktif semakin banyak 

yang berubah menjadi fasa gas dan kadar 

airnya akan semakin rendah.  

Tingginya kadar air yang terdapat 

pada ACOPF 400 menandakan bahwa 

arang aktif tersebut bersifat higroskopis. 

Kadar air yang tinggi akan menyebabkan 

daya serap arang aktif semakin 

berkurang, dikarenakan pori-porinya 

tertutup oleh molekul air. Penelitian 

Wiyartha (2019), memanfaatkan pelepah 

kelapa sawit dalam pembuatan karbon 

melalui variasi suhu karbonisasi 400, 

500, 600 oC selama 60 menit. Kadar air 

arang aktif yang diperoleh dari hasil 

penelitian dengan variasi suhu 

karbonisasi secara berturut-turut yaitu 

9%, 7% dan 2%. 

 
Gambar 2. Hasil analisis kadar air 

ACOPF 400, 500, 600 

3. Kadar abu 

Pada Gambar 3, persentase kadar 

abu ACOPF 400, 500, 600 mengalami 

peningkatan seiring dengan 

meningkatnya suhu karbonisasi. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa ACOPF memiliki 

nilai kadar abu masing-masing sebesar 

8,879; 9,56 dan 9,958%. Kadar abu 

tertinggi yaitu 9,958% pada ACOPF 

600, menunjukkan bahwa masih 

banyaknya senyawa pengotor didalam 

ACOPF 600.  

Kadar abu arang aktif yang tinggi 

akan menurunkan kualitas arang aktif. 

Kadar abu yang berlebih dapat 

menyebabkan penyumbatan oleh oksida-

oksida logam yang tersebar dalam kisi 

arang aktif, sehingga akan menutupi 

pori-pori arang aktif yang menyebabkan 

luas permukaan arang aktif akan menjadi 

berkurang. Penelitian Wiyartha (2019), 

kadar abu arang aktif pelepah kelapa 

sawit yang diperoleh pada variasi suhu 

karbonisasi 400, 500, 600 oC secara 

berturut-turut yaitu 2%, 3% dan 11%. 

Hal ini membuktikan bahwa arang aktif 

akan memiliki kadar abu yang semakin 

tinggi apabila suhu pada proses 

karbonisasi semakin tinggi. 
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Gambar 3. Hasil analisis kadar abu 

ACOPF 400, 500, 600 

4. Penentuan struktur material, 

parameter kisi dan derajat 

kristalinitas menggunakan XRD  

XRD merupakan teknik analisis 

yang digunakan untuk mengidentifikasi 

struktur material suatu bahan dengan 

memanfaatkan gelombang sinar-X. 

 
Gambar 4. Difraktogram XRD dari 

ACOPF 400, 500, 600 

Pada Gambar 4, terlihat 2 buah 

puncak difraksi yang tajam pada sampel 

ACOPF 400, 500, 600 dengan nilai 2θ= 

28,3° dan 40,5°, diindikasikan oleh 

adanya puncak selulosa. Hasil ini sesuai 

dengan pola difraksi pada penelitian 

Daud dkk (2011), yang menunjukkan 

difraktogram yang mirip dengan puncak 

difraksi yang tajam antara 19°-22,6°, 

yang menunjukkan bahwa TKKS 

memiliki struktur polimorf, yaitu 

selulosa. Febriana (2011), poliamorf 

suatu zat yang terdapat dalam suatu 

bahan, bisa dalam bentuk grafit atau 

dalam bentuk intan. Xie dkk (2014), 

menunjukkan pola XRD dari arang aktif 

kulit jeruk, terlihat puncak difraksi pada 

2𝜃= 25° dan 2𝜃= 45°, menunjukkan 

adanya kristal grafit dalam arang aktif 

kulit jeruk. Tinggi rendahnya puncak 

yang dihasilkan dari karakterisasi XRD 

dipengaruhi oleh proses karbonisasi 

yang menyebabkan terjadinya 

pergeseran pelat heksagonal yang 

semula tingkat keteraturannya tinggi 

(kristalin) menjadi tidak beraturan 

(amorf). Selain itu, kehadiran puncak 

kristal biasanya disebabkan oleh proses 

pembuatan karbon dan pencucian karbon 

yang kurang bersih.  

Selain itu, untuk mengetahui 

parameter kisi seperti jarak antar kisi (d), 

lebar lapisan mikrokristalin (Lw) dan 

tinggi lapisan mikrokristalin (LH) 

menggunakan software microcal origin 

yang dapat dilihat pada Tabel 1 dan 

penentuan derajat kristalinitas dari 

sampel menggunakan software origin 

pro pada Tabel 2. 

Kurva difraksi sinar-X untuk 

masing-masing sampel dapat dilihat 

pada Gambar 4, berupa difraktogram 

dari ACOPF 400, 500, 600 yang 

menunjukkan keberadaan dua puncak 

pada sudut 2θ dalam rentang 10o sampai 

100o. Pada Tabel 1, menampilkan nilai 

sudut 2θ untuk ACOPF 400, 500 dan 

600 yang mengalami pergeseran nilai 2θ 

pada bidang hkl (002) dan (100) yang 

akan mempengaruhi nilai d(002) dan 

d(100). Sudut-sudut tersebut 

menggambarkan posisi puncak yang 

sesuai dengan bidang (002) dan (100) 

pada struktur arang aktif. 

Pergeseran nilai sudut difraksi 

antara ACOPF 400, 500 dan 600 pada 

nilai 2θ (002) yaitu 22,845°; 23,927°; 
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Tabel 1: Parameter kisi pada ACOPF 

 

Sampel 
2θ 

(002) 

2θ 

(100) 
d(002) d(100) LH Lw LH/Lw 

ACOPF 

400 
22,845 42,669 3,889 2,117 8,061 24,123 0,334 

ACOPF 

500 
23,927 43,692 3,716 2,070 8,427 23,529 0,358 

ACOPF 
600 

24,204 43,734 3,674 2,068 8,587 21,055 0,407 

 

24,204° dan 2θ (100) yaitu 42,669°; 

43,692°; 43,734°. Hal ini menunjukkan 

bahwa meningkatnya suhu karbonisasi 

dapat meningkatkan derajat kristalinitas 

dengan struktur kristalit yang berbeda 

dan susunan antar lapisan aromatiknya 

lebih simetris dan kristalin, seperti pada 

Tabel 2. 

Pada ACOPF 400, 500, 600 nilai 

LH yang diperoleh meningkat seiring 

dengan naiknya suhu karbonisasi, hal ini 

mengartikan bahwa sampel mengalami 

proses penataan ulang atom karbon 

dalam kisi heksagonal karbon. Nilai Lw 

yang diperoleh pada ACOPF 400, 500, 

600 semakin menurun, sedangkan nilai 

LH pada sampel ACOPF 400, 500, 600 

meningkat, hal ini menunjukkan bahwa 

Lw berbanding terbalik dengan LH. 

Perubahan nilai LW dan LH pada 

ACOPF sesuai dengan penelitian 

Manivannan dkk (1999), yang 

menyimpulkan makin besar luas 

permukaan karbon akan memperkecil 

lebar lapisan kristalit (Lw) dan 

memperpanjang tinggi lapisan kristalit 

(LH). Hal ini didukung dengan teori yang 

menyatakan S= 2/ρLH, artinya nilai Lw 

yang kecil menghasilkan luas permukaan 

yang besar (Taer dkk., 2016). Analisis 

parameter kisi menunjukkan sampel 

ACOPF 600 mempunyai nilai LH 

terkecil dan secara teori diprediksi  

 

sampel ini mempunyai luas permukaan 

terbesar. 

 

Tabel 2: Derajat kristalinitas ACOPF 
Sampel % Kristal % Amorf 

ACOPF 400 4,048 95,951 

ACOPF 500 6,612 93,387 

ACOPF 600 7,179 92,820 

Hasil perhitungan derajat 

kristalinitasnya pada Tabel 2. Derajat 

kristalinitas dihitung dengan cara 

membandingkan fraksi luas kristalin 

dengan jumlah antara fraksi luas kristalin 

dan fraksi luas amorf menggunakan 

software origin 19 pro. Hasil 

perhitungannya akan memberikan 

gambaran besar persentase derajat 

kristalinitas dari ACOPF tersebut. Makin 

besar persentase derajat kristalinitasnya, 

maka struktur kristal dari sampel 

tersebut akan semakin tinggi dan jauh 

dari struktur amorf. 

Pada Tabel 2, memberikan 

gambaran hubungan antara suhu 

karbonisasi pada ACOPF dengan derajat 

kristalinitas. Sampel dengan derajat 

kristalinitas tertinggi yaitu pada ACOPF 

600 oC, sedangkan derajat kristalinitas 

terendah pada ACOPF 400 oC. Hal ini 

sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi suhu karbonisasi 

maka derajat kristalinitas juga akan 

semakin tinggi. 
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Farma dkk (2019), peningkatan 

kristalinitas terjadi karena adanya 

penyusutan yang semakin teratur pada 

struktur kristalit karbon yang akan 

menghasilkan celah yang lebih lebar 

antar kristal dan membentuk pori-pori 

yang lebih banyak. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian Jimenez dkk (1999), 

yang mempelajari pengaruh kenaikan 

suhu terhadap perubahan struktur fisika 

dan kimia batubara vitrinit. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas 

dapat disimpulkan kondisi preparasi 

ACOPF optimum, yaitu pada suhu 

karbonisasi 600 oC selama 60 menit, 

yang memberikan hasil karakterisasi 

rendemen sebesar 15,58%; kadar air 

2,392%; kadar abu 9,958%; LH sebesar 

8,587 nm; LW sebesar 21,055 nm, derajat 

kristalinitas sebesar 7,179%. Hasil 

penelitian mengenai kadar air dan kadar 

abu ACOPF 600 telah memenuhi syarat 

mutu karbon aktif teknis menurut SNI 

06-3730-1995, dengan jumlah masing-

masing sesuai dari batas maksimal yang 

diperbolehkan. 
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