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ABSTRACT 

 

 

Oil palm fronds are waste generated from oil palm plantations from pre to post harvest. 

These palm fronds have not been used optimally, they are usually burned or used as 

fertilizer. Palm fronds contain high cellulose and make the oil palm fronds potentialy as 

adsorbent. Shynthesis of COPF (Charcoal oil palm fronds) use carbonization method. 

COPF shynthesis process begin with collecting the palm fronds waste, then drying 

under sunlight continuous in oven for 2 hours. Next step homogenity size particle by 

sieving with unit 80 mesh and 120 mesh followed by carbonization,  carbonization 

temperature 600 
0
C for 60 minutes. Moisture and ash content were determined with 

gravimetry, also applied in adsorption Fe (III) in peat water with contact time, mass 

adsorben and volume of peat water variations. Moisture value of adsorbent is 2,392% 

and the ash content 9,958%. Both of them qualify the technical activated charcoal 

requirements according SNI 06-3730-1995. The best result of adsorption Fe (III) in peat 

water  show in contact time was 30 minutes, mass adsorben was 1 g and volume of peat 

water was 100 mL. The higher adsorption efficiency is 96,13% and capacity 0,052 mgg
-

1
. COPF is effectively used in reducing Fe (III) levels in peat water as evidence by its 

high adsorption effciency. 

 

Keyword: charcoal, oil palm fronds, peat water. 

 

ABSTRAK 

 

Pelepah kelapa sawit  merupakan limbah yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit 

mulai dari pra hingga pasca panen.  Pelepah sawit ini belum dimanfaatkan secara 
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optimal, biasa dibakar atau digunakan sebagai pupuk. Pelepah kelapa sawit 

mengandung selulosa yang cukup tinggi sehingga pelepah sawit berpotensi dijadikan 

sebagai adsorben. Sintesis COPF (Charcoal oil palm fronds) dilakukan dengan metode 

karbonisasi. Proses sintesis COPF dimulai dengan pengumpulan limbah pelepah sawit, 

kemudian pengeringan limbah pelepah sawit dibawah sinar matahari dilanjutkan di 

dalam oven selama 2 jam. Berikutnya ukuran partikel dihomogenkan menggunakan 

ayakan lolos 80 mesh dan tertahan 120 mesh, dilanjutkan karbonisasi limbah pelepah 

kelapa sawit dengan temperatur karbonisasi 600
o
C dalam 60 menit. Kadar air dan kadar 

abu COPF ditentukan secara gravimetri serta diaplikasikan dalam adsorpsi Fe (III) 

dalam air gambut dengan variasi waktu kontak, massa adsorben dan volume air gambut. 

Kadar air dan abu masing-masing diperoleh sebesar 2,392% dan 9,958%. Keduanya 

telah memenuhi syarat mutu arang aktif teknis menurut SNI 06-3730-1995. Hasil uji 

adsorpsi Fe (III) dalam air gambut terbaik ditunjukkan pada waktu kontak 30 menit, 

massa adsorben 1 g dan volume air gambut 100 mL. Efisiensi adsorpsi terbesar 

didapatkan 96,13% dengan kapasitas adsorpsi 0,052 mgg
-1

. COPF efektif digunakan 

dalam pengurangan kadar Fe (III) pada air gambut terbukti dengan efisiensi adsorpsi 

yang tinggi. 

 

Kata kunci: arang, pelepah kelapa sawit, air gambut. 

 

PENDAHULUAN 

 

Kelapa sawit (Elaeis gueneensis 

Jacq.) merupakan salah satu tumbuhan 

perindustrian yang sangat berperan 

dalam penghasil minyak goreng, bahan 

bakar (biodiesel), produk sabun dan 

produk berbahan dasar minyak lainya. 

Data dari Badan Pusat Statistik 

Indonesia, Provinsi Riau merupakan 

provinsi dengan areal perkebunan kelapa 

sawit terluas yaitu 2,21 juta ha pada 

tahun 2017 dan diperkirakan meningkat 

pada tahun 2018 menjadi 2,32 juta ha 

(BPS, 2018). Pemanfaatan pelepah sawit 

selama ini masih belum optimal. Pelepah 

sawit hanya diletakkan disekitar pohon 

sawit atau dibakar dan dimanfaatkan 

sebagai pupuk tanaman.  

Potensi limbah pelepah dan daun 

sawit mencapai 40-50 

pelepah/pohon/tahun. Pelepah sawit 

mengandung 3 senyawa penyusun 

terbesar yaitu: selulosa (31,5%), 

hemiselulosa (19,2%) dan lignin (14%) 

(Maulina dan Iriansyah, 2018). 

Kandungan senyawa organik tersebut 

memungkinkan limbah pelepah kelapa 

sawit berpotensi dijadikan sebagai bahan 

pembuatan arang. Arang dari pelepah 

sawit ini dapat dijadikan sebagai 

adsorben dalam penjerapan logam berat 

terutama pada sumber air seperti air 

gambut, mengingat lahan gambut yang 

luas di Provinsi Riau. 

Riau merupakan provinsi yang 

mempunyai lahan gambut terluas di 

Pulau Sumatera yaitu 4,04 juta Ha. 

Sumber air di daerah bergambut atau 
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daerah rawa umumnya dangkal dengan 

air berwarna cokelat, berkadar asam 

humus, zat organik dan besi yang tinggi 

(Elisa dkk., 2017). Salah satu motode 

yang dapat mengurangi kadar Fe pada 

air gambut ini adalah metode adsorpsi. 

Muhdarina dkk.,(2020) melakukan 

sintesis adsorben dari arang  pelepah 

kelapa sawit (Charcoal Oil Palm Fronds 

atau COPF) dengan temperatur kalsinasi 

600
o
C dan variasi waktu kalsinasi 30, 60 

dan 120 menit. Efisiensi adsorpsi terbaik 

asam lemak bebas di dalam CPO 

ditunjukkan pada COPF 600 pada waktu 

60 menit sebesar (77,81%). Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka akan disintesis 

adsorben berbasis arang dengan 

temperatur kalsinasi 600
0
C waktu 

kalsinasi 60 menit mengacu Muhdarina 

dkk., (2020) 

Andani (2017) sintesis adsorben 

arang cangkang buah ketapang dalam 

pengurangan kadar Fe pada air gambut. 

Didapatkan efisiensi penurunan kadar Fe 

sebesar 13,4%. Efisiensi yang 

didapatkan masih rendah, sehingga 

dicari bahan dasar yang mudah dalam 

preparasinya dan lebih ekonomis seperti 

limbah pelepah kelapa sawit. Maka akan 

disintesis adsorben berbasis arang yang 

diaplikasikan dalam adsorpsi Fe (III) 

pada air gambut berpatokan Andani 

(2017). Diharapkan pengoptimalan 

sumber daya alam lokal dari biomassa 

pelepah kelapa sawit dalam mengurangi 

kadar Fe (III) di dalam air gambut. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 
 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Pisau, hotplate 

stirrer Rexim RSH-1DR, timbangan 

analitis ABJ 320-4NM, oven Heraeus 

Instruments, AAS AA-7000 Shimadzu, 

pH meter Hanna Instruments, furnace 

(Naberthem tipe L31 R), minisentrifuse 

corning, ayakan 80 dan 120 mesh dan 

peralatan gelas lainnya yang digunakan 

dalam penelitian. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pelepah 

kelapa sawit (OPF) diperoleh dari Jl. 

Pekanbaru- Bangkinang KM 16, HNO3 

1M, larutan buffer pH 4, 7 dan 10, 

akuades dan aqua DM. 

 

b. Persiapan sampel COPF 

 

Sampel OPF (oil palm Fronds) 

yang diperoleh dipotong menjadi kisaran 

ukuran ±2 x 1 cm
2
. Sampel dicuci 

menggunakan akuades. Kemudian 

dikeringkan di bawah sinar matahari dan 

dioven pada temperatur 105
o
C selama 2 

jam. Selanjutnya sampel dikarbonisasi 

dengan temperatur 600  selama 60 

menit. Dengan mengacu kepada 

Muhdarina dkk., (2020). Sampel 

kemudian digerus hingga halus dan 

diayak menggunakan ayakan 80 dan 120 

mesh dan COPF ditempatkan dalam 

desikator. 
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c. Karakterisasi arang pelepah sawit  

 

1. Kadar Air (SNI 06-3730-1995) 

 

Arang ditimbang 1 g dan 

dimasukkan ke dalam cawan porselin 

yang telah dikeringkan, setelah itu 

dimasukkan ke dalam  oven pada 

temperatur 105  selama 2 jam, 

kemudian arang didinginkan dalam 

desikator dan ditimbang sampai berat 

konstan. Kadar air dapat dihitung dengan 

persamaan berikut: 

          
   

 
      .................(1) 

Keterangan:   

a = berat arang aktif mula-mula  

b = berat arang aktif setelah dikeringkan 

 

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

 

 Arang yang ditimbang seberat 5 g 

dimasukkan ke dalam cawan krusibel 

yang telah diketahui beratnya. Lalu 

diabukan dalam furnace pada temperatur 

900   selama 1 jam. Abu yang terbentuk 

dalam cawan krusibel didinginkan lalu 

ditempatkan dalam desikator. Cawan 

krusibel ditimbang hingga diperoleh 

bobot tetapnya. Kadar abu dapat dihitung 

dengan persamaan berikut: 

          
         

            
     .....(2) 

 

d. Pengambilan Sampel Air Gambut 

 

 Pengambilan sampel berdasarkan 

Andani (2017), sampel air gambut 

diambil pada parit irigasi dari Desa Rimbo 

Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten 

Kampar. Pengambilan dilakukan sesuai 

SNI SNI6989.59-2008 dan SNI 06-

6989.4-2004, pengambilan dilakukan 

pada tiga titik, yaitu permukaan, tengah 

dan dasar. Selanjutnya, ketiga sampel air 

tersebut dihomogenkan. Sebelum dibawa 

ke laboratorium, pH insitu sampel air 

gambut diukur dan ditambahkan HNO3 

sampai pH di bawah 2 guna mengawetkan 

sampel air gambut serta menghindari 

hidrolisis Fe3+. Sampel air disimpan dalam 

ice box. 

 

e. Adsorpsi Air Gambut 

 

Proses adsorpsi mengacu pada 

penelitian Andani (2017). Adsorben 

sebanyak 1 g dimasukkan ke dalam 

Erlenmeyer 250 mL yang diisi 100 mL 

sampel air gambut. Erlenmeyer 

diletakkan diatas hotplate stirrer diaduk 

pada kecepatan 120 rpm selama 15, 30, 

45 dan 60 menit, lalu disentrifuse selama 

15 menit dengan kecepatan 6000 rpm. 

Cairan di atas endapan hasil sentrifuse 

dipipet untuk mengukur kandungan Fe 

(III) dan merupakan tahap penentuan 

waktu optimum ( tahap a).  

Selanjutnya, waktu optimum 

ditahap (a)  digunakan tahap variasi 

massa adsorben 0,5; 1 dan 2 g yang 

dilakukan dengan prosedur yang sama 

pada tahap (a), sehingga diperoleh pula 

massa adsorben optimum ( tahap b). 

Terakhir waktu dan massa adsorben 

optimum tahap (a dan b) digunakan pada 

variasi volume air gambut sebanyak 100, 

200 dan 300 mL (tahap c). Kadar Fe (III) 

yang tersisa di dalam air gambut 

dianalisis menggunakan (AAS). Hasil 

adsorpsi dibawa ke tempat analisis dan 
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dimasukkan kedalam wadah 20 mL dan 

ditempatkan pada ice box. Jumlah Fe(III) 

yang teradsorpsi dihitung melalui 

persamaan: 

         (   )               ...(3) 

Keterangan:   

a= konsentrasi awal air gambut 

b= konsentrasi setelah adsorpsi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Kadar air dan Kadar abu COPF 

 

 Karakterisasi COPF yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah 

analisis kadar air dan kadar abu. Kadar 

air dari sebuah adsorben ditentukan 

untuk melihat sifat higroskopisnya. 

Didapatkan kadar air dari COPF 2,392%. 

Berdasarkan syarat mutu arang aktif 

teknis menurut SNI 06-3730-1995, 

COPF telah memenuhi standar untuk 

kategori kadar air dengan batas 

maksimal yang diperbolehkan yaitu 

15%.  

Kadar abu mewakili jumlah 

mineral total yang berada pada 

biomassa, Liu, (2019). Kadar abu juga 

menyatakan jumlah dari oksida logam 

yang terdapat pada COPF. Didapatkan 

kadar abu COPF yaitu 9,958%. COPF 

telah memenuhi SNI 06-3730-1995 

tentang syarat mutu arang aktif teknis 

yaitu 10%. 

 

2. Analisis Air Gambut Awal 

 

Parameter awal yang diketahui 

dari pengambilan sampel air gambut 

adalah bau, pH dan konsentrasi awal Fe 

pada air gambut. Parameter bau 

dianalisis secara organoleptic dari 11 

responden yang ditampilkan pada Tabel 

1 dan parameter air gambut awal lainnya 

pada Tabel 2 

 

Tabel 1. Hasil analisis bau air gambut awal  secara organoleptic 

Skala bau Intensitas Responden 

0 Tidak berbau 2 

+ Sedikit berbau 9 

++ Berbau 0 

+++ Bau menyengat 0 

Total responden  11 

Tabel 2. Karakteristik air gambut awal sebelum adsorpsi 

Parameter Karakteristik air gambut 

Bau Sedikit berbau 

pH air gambut awal 3,1 

pH setelah ditambah 

HNO3 

1,7 

Besi (ppm) 0,660 
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Gambar 1 Hubungan antara waktu kontak terhadap efisiensi penurunan Fe (III) 

3. Adsorpsi Fe (III) Air Gambut 

 

A. Variasi waktu kontak 

 

Uji adsorpsi (tahap a) bertujuan 

untuk menentukan waktu kontak 

optimum dari proses adsorpsi Fe (III) 

pada air gambut. Dari Gambar 1 grafik 

hubungan antara efisiensi penjerapan Fe 

(III) pada air gambut dengan variasi 

waktu kontak, diambil kesimpulan 

berdasarkan trend grafik waktu optimum 

adsorpsi adalah 30 menit. Hasil dari 

adsorpsi pada waktu kontak 30 menit 

didapatkan efisiensi adsorpsi sebesar 

96,13%. 

Adsorpsi dengan waktu kontak 15 

menit belum berjalan secara optimal. 

Efisiensi adsorpsi meningkat dari waktu 

kontak 15 menit ke 30 menit dan 

merupakan aktivitas adsorpsi yang 

paling baik. Pada Gambar 1 dapat dilihat 

pada waktu kontak 30 menit merupakan 

titik optimum dari adsorpsi. Hal ini 

karena dengan meningkatnya waktu 

kontak, maka adsorbat dapat tersebar 

merata pada situs aktif dan peluang 

tumbukan adsorbat dengan situs aktif 

meningkat. Meningkatnya waktu kontak 

menyebabkan peningkatan logam yang 

terjerap, Panda dkk., (2017).  

Efisiensi adsorpsi mulai 

mengalami penurunan dari waktu kontak 

30 menit ke waktu kontak 45 menit dan 

60 menit. Hal ini dapat dijelaskan 

dengan bertambahnya waktu, jumlah 

situs kosong berkurang, sehingga 

adsorpsi berjalan lambat dan pada suatu 

saat ketika situs adsorpsi semakin 

menipis maka akan terjadi tolakan antara 

adsorbat di permukaan adsorben dan 

adsorbat pada fasa alir, Muhdarina 

dkk.,(2020). 

 

B. Variasi massa adsorben 

 

Pada uji adsorpsi variasi massa adsorben 

didapatkan efisiensi Fe (III) terbesar 

yaitu 96,13%, dan massa yang terjerap 

0,052 mg. Pada Gambar 2 ditunjukkan 

kenaikan efisiensi adsorpsi Fe (III) pada 

air gambut dari massa adsorben 0,5 g ke 

1 g dan mengalami penurunan sedikit 

pada massa adsorben 
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Gambar 2 Hubungan antara massa adsorben  terhadap efisiensi penjerapan Fe (III) 

 

Gambar 3 Hubungan antara volume adsorbat terhadap efisiensi penurunan Fe (III) 

yang digunakan 2 g. Peningkatan 

efisiensi adsorpsi Fe (III) dari massa 

adsorben 0,5 g ke 1g terjadi karena 

dengan peningkatan massa adsorben 

akan menyebabkan situs aktif yang 

tersedia juga banyak, menurut Fatemah 

dan Bahri., (2018). Penurunan efisiensi 

adsorpsi terjadi dari massa adsorben 1 g 

ke 2 g, hal ini terjadi pada massa 

adsorben yang rendah memiliki situs 

aktif yang lebih banyak karena dengan 

peningkatan massa adsorben terjadi 

agregasi adsorben dan efisiensi menurun, 

Padmavathy dkk., (2016). Massa 

adsorben optimum didapatkan pada 

massa adsorben 1 g dengan melihat 

trend grafik pada Gambar 2. 

 

C. Variasi volume air gambut 

 

Hasil uji adsorpsi dengan variasi 

volume air gambut didapatkan efisiensi 

terbaik pada volume 100 mL yaitu 

dengan efisiensi 96,13% dan massa 

adsorbat yang terjerap adalah 0,052 mg. 

Perbedaan volume air gambut dapat 

diartikan sebagai konsentrasi adsorbat 

setiap volume juga berbeda. 
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Tabel 3 perbandingan daya jerap Fe pada air gambut dengan penelitian lain. 

No Jenis adsorben Efisiensi (%) Referensi 

1 COPF 96,13 Penelitian ini 

2 
Arang cangkang buah 

ketapang * 
13,4 Andani, (2017) 

3 

Karbon aktif cangkang 

buah ketapang aktivasi 

H2SO4 ** 

53,62 
Putri dkk., 

(2019) 

4 
Karbon aktif sabut 

kelapa *** 
84,67 

Istighfarini 
dkk., (2017) 

 

Semakin besar volume maka 

konsentrasi adsorbat juga meningkat. 

Pada Gambar 3 dapat dilihat terjadi 

penurunan efisiensi penjerapan Fe (III) 

dari volume 100 mL ke 300 mL.  

.Penurunan efisiensi adsorpsi ini pada 

volume air 200 dan 300 mL diakibatkan 

konsentrasi adsorbat yang tinggi 

membuat situs aktif dikelilingi lebih 

banyak adsorbat menurut Fatemah dan 

Bahri., (2018). tingginya konsentrasi 

adsorbat awal dapat menurunkan daya 

adsorpsi karena membuat situs aktif sulit 

di akses karena jumlah adsorbat yang 

banyak dan antar partikel adsorbat saling 

membatasi Alghamdi dkk., (2019). 

Volume air gambut optimum didapatkan 

pada volume 100 mL dengan melihat 

trend grafik pada Gambar 3. Berikut 

perbandingan efisiensi adsorpsi Fe pada 

air gambut dengan penelitian lainnya 

dapat diamati pada Tabel 3 berikut. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan terhadap arang pelepah sawit, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : Telah disintesis arang dengan 

temperatur karbonisasi 600 
0
C selama 60 

menit (COPF). Didapatkan kadar air  

2,392% dan kadar abu 9,958%. Efisiensi 

penjerapan Fe (III) terbaik pada waktu 

kontak 30 menit, massa adsorben 1 g dan 

volume air gambut 100 mL. COPF 

efektif digunakan sebagai adsorben 

dalam pengurangan kadar Fe (III) pada 

air gambut terbukti dengan efisiensi 

adsorpsi yang tinggi. 
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