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ABSTRACT 

White Jabon fruit (Anthocaphalus cadamba) can be used as an adsorbent in the form of 

activated charcoal because it has chemical content in the form of cellulose and protein. 

This research aims to determined the adsorption ability of white jabon fruit towards 

mercury (II) ions. The adsorbent was made by carbonization at 300 ºC for 30 minutes 

and activated using NaOH, then charcoal was characterized according to                   

SNI 06-3730-1995, FTIR and ICP-MS. White Jabon fruit charcoal was applied to 

absorb mercury (II) ions and analyzed the effect of variation in contact time (10; 20; 30; 

40; 50 and 60 minutes) on adsorption capacity of charcoal. The characterization result 

of the activated charcoal of white jabon fruit in this research indicate that was contained 

water 1,298%, the ash content 2,595%, the iodine adsorption power                           

was 829.494 mg g
-1

 and the adsorption power of methylene blue was 26,741 mg g
-1

. 

The best adsorption ability of mercury (II) ions is activated charcoal from white Jabon 

fruit which is activated by NaOH and the optimum contact time is 40 minutes with an 

absorption efficiency of 99.936%. 

Keywords: adsorbent, jabon, mercury. 

ABSTRAK 

Buah jabon putih (Anthocaphalus cadamba) dapat dimanfaatkan sebagai adsorben 

dalam bentuk arang akitf karena memiliki kandungan kimia berupa selulosa dan protein. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan adsorpsi buah jabon putih 

terhadap ion merkuri (II). Adsorben dibuat dengan cara karbonisasi pada suhu 300 ºC 

selama 30 menit kemudian diaktivasi menggunakan NaOH selanjutnya arang 

dikarakterisasi berdasarkan SNI 06-3730-1995, FTIR dan ICP-MS.  Arang buah jabon 

putih diaplikasikan untuk menjerap ion merkuri (II) dan dianalisis pengaruh variasi 

waktu kontak (10; 20; 30; 40; 50 dan 60 menit) terhadap kemampuan adsorpsi arang. 

Hasil karakterisasi arang aktif buah jabon putih pada penelitian ini didapatkan nilai 
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kadar air 1,298%, kadar abu 2,595%, daya jerap iodium 829,494 mg g
-1

 dan daya jerap 

metilen biru yaitu 26,741 mg g
-1

. Kemampuan adsorpsi terhadap ion merkuri (II) terbaik 

adalah pada arang aktif buah jabon putih yang diaktivasi NaOH dan waktu kontak 

optimum adalah 40 menit dengan efisiensi penjerapan sebesar 99,936%.  

Kata kunci: adsorben, jabon, merkuri. 

PENDAHULUAN 

Jabon putih (Anthocephalus 

cadamba) memiliki buah yang dapat 

dimanfaatkan sebagai adsorben dalam 

menjerap limbah logam berat seperti 

timbal (Pb), Kadmium (Cd) dan merkuri 

(Hg). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Rustam (2017) menyatakan bahwa 

buah jabon juga mengandung 

karbohidrat, protein dan lemak. Hasil 

analisa FTIR  pada penelitian Wirhamna 

(2019) terdapat gugus fungsi C-H 

alifatik dan gugus –OH yang 

menunjukan adanya kerangka struktur 

selulosa pada arang aktif buah jabon. 

Selulosa ini nanti akan berperan dalam 

pembentukan karbon pada arang      

(Pari, 2011), selain itu selulosa 

mempunyai situs aktif bermuatan negatif 

yaitu hidroksil yang berperan besar 

dalam penjerapan senyawa kationik 

seperti ion merkuri (Wirhamna, 2019).  

Merkuri merupakan logam berat 

yang secara alami terdapat di alam, 

meskipun kadarnya sangat rendah. 

Merkuri termasuk dalam logam transisi 

dengan bilangan oksidasi +1 dan +2 

serta merupakan logam yang memiliki 

ikatan logam rendah dan merupakan 

satu-satunya logam yang memiliki fasa 

cair pada suhu kamar (Sugiyarto, 2004). 

Hg
2+

 lebih reaktif daripada Hg
1+

 karena 

Hg
2+

 dapat membentuk kompleks 

dengan ligan organik, khususnya gugus 

sulfur hidroksil. Keracunan metil 

merkuri atau persenyawaan Hg akan 

menyebabkan efek halusinasi, tuli, dan 

berbagai gangguang lain seperti yang 

terjadi pada kasus minamata (Lestarisa, 

2010). Oleh karena itu diperlukannya 

usaha untuk mengurangi limbah merkuri 

khususnya merkuri (II) yang terdapat di 

alam, salah satunya menggunakan 

metode adsorpsi menggunakan adsorben.  

Salah satu contoh adsorben yang 

cukup banyak digunakan adalah arang 

aktif (Suhendra & Gunawan, 2010). 

Arang dibentuk melalui beberapa tahap 

yaitu: dehidrasi, karbonisasi dan proses 

aktivasi. Karakterisasi arang aktif 

mengacu pada SNI 06-3730-1995 

tentang arang aktif teknis. Adapun 

karakterisasi lanjutan yang di butuhkan 

oleh arang aktif seperti analisa gugus 

fungsi menggunakan FTIR dan analisa 

logam dengan ICP-MS. Wirhamna 

(2019) telah melakukan penelitian 

dengan memanfaatkan buah jabon putih 

sebagai arang aktif untuk menjerapan ion 

merkuri, Wirhamna (2019) membuat 

arang aktif buah jabon putih 

mengggunakan suhu karbonisasi 300 ºC 

selama 30 menit yang selanjutnya 

diaktivasi secara kimia menggunakan 

NaOH. Arang hasil penelitian Wirhamna 
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(2019) memiliki nilai kadar air yaitu 

5,20%, kadar abu 1,90%, daya jerap 

iodium 1185,56 mg g
-1

 dan daya jerap 

metilen biru sebesar 24,34 mg g
-1

.  

 Penggunaan NaOH sebagai 

aktivator didasarkan pada sifat NaOH 

yang higroskopis sehingga H2O yang 

terdapat di dalam arang akan bereaksi 

dengan NaOH menyebabkan turunnya 

kadar air pada arang (Suryani, 2009),  

selain itu NaOH dapat melarutkan 

pengotor yang terdapat pada arang 

sehingga permukaan pori dari arang aktif 

menjadi lebih terbuka (Atminingtyas     

et al.,2016). 

 Agar proses adsorpsi dapat 

terjadi secara optimal maka perlu 

diperhatikan beberapa faktor yang 

mempengaruhi adsorpsi seperti: massa 

adsorben, pH lingkungan, waktu kontak 

dan konsentrasi adsorbat. Penelitian 

yang sebelumnya dilakukan oleh      

Wirhamna (2019) belum terdapat 

penentuan variabel pengaruh waktu 

kontak antara adsorben dengan adsorbat 

yang menyebabkan pemborosan waktu 

kerja pada saat proses adsorbsi, selain itu 

waktu kontak juga mempengaruhi 

tingkat efektivitas adsorpsi. Waktu 

kontak merupakan faktor yang sangat 

penting dalam proses adsorpsi. 

Penentuan waktu kontak ini dilakukan 

untuk mengetahui waktu minimum yang 

dibutuhkan oleh adsorben untuk dapat 

mengadsorpsi adsorbat secara optimal 

dan mengetahui kapan terjadinya 

kesetimbangan adsorben dalam menjerap 

ion logam sehingga proses adsorbsi tidak 

diikuti oleh desorpsi. Musafira et al., 

(2020) melakukan penelitian penjerapan 

ion logam merkuri menggunakan arang 

aktif limbah kulit pisang kepok dengan 

variasi waktu kontak yaitu 10; 20; 30; 

40; 50 dan 60 menit. Hasil optimum 

didapatkan pada waktu kontak 30 menit 

dengan persentase penjerapan sebesar 

61%. 

METODE PENELITIAN 

a.  Alat dan bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Spektrofotometer 

UV-VIS (Thermo Scientific Genesys 

20), ICP-MS (Agilent 7700x), IR (FTIR 

Shimadzu, Prestige-21), Furnace 

(Vulcan A-130 Furnace), Oven 

(Memmert), ayakan 100 dan 200 mesh, 

timbangan analitik (Kern & Sohn GmbH 

ABS 220-4), pH meter (Mediatech), 

botol semprot dan peralatan gelas 

lainnya. 

Adapun bahan-bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

buah Jabon putih, merkuri klorida 

(Merck), natrium tiosulfat (Merck)       

0,1 N, kalium iodat (Merck) 0,1 N, 

kalium iodida (Merck) 10%, natrium 

hidroksida (Alba Chemicals), asam 

sulfat (Merck) 10%, larutan amilum 1%, 

metilen biru (Merck) 1; 2; 3; 4; 5;        

270 ppm, akuades, akua DM (Brataco) 

dan kertas saring   No. 42 (Whatman). 

b. Preparasi arang aktif buah jabon 

Buah jabon diambil dari          

SMK Kehutanan, Suka karya, Tampan, 

Pekanbaru, Riau. Buah jabon masak 

bewarna kuning diambil dari batang 

yang kemudian dipotong lebih kecil, 
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selanjutnya dicuci menggunakan air 

mengalir lalu dijemur di bawah panas 

matahari selama ±2 minggu. Buah jabon 

yang telah kering dikarbonisasi selama 

30 menit pada suhu 300
 

ºC. Sampel 

arang dimasukkan ke dalam desikator, 

arang yang telah dingin digerus 

menggunakan lumpang dan alu, sampel 

kemudian diayak menggunakan ayakan 

dengan ukuran lolos 100 mesh dan 

tertahan di 200 mesh. 

c. Aktivasi arang buah jabon putih 

 Sampel arang buah jabon 

sebanyak 7 g direndam di dalam larutan  

NaOH 21 g yang sebelumnya telah 

dilarutkan dengan aqua DM 100 mL 

dengan perbandingan antara sampel 

arang dengan aktivator NaOH yaitu    

1:3 (b/b) di dalam gelas beker 250 mL, 

kemudian diaduk menggunakan batang 

pengaduk dan didiamkan selama         

±24 jam. Sampel selanjutnya disaring 

dan dicuci dengan aqua DM hingga pH 

filtrat dari arang tersebut netral. Sampel 

arang dan arang yang telah diaktivasi 

kemudian dipanaskan di dalam oven 

pada suhu 100±5
0
C, selanjutnya arang 

didinginkan dalam desikator. 

d. Kadar air  

 Sampel arang non aktivasi dan 

aktivasi sebanyak 0,1 g dimasukan 

kedalam cawan porselin yang telah 

konstan kemudian dioven pada suhu 

100±5 ºC selama 30 menit. Selanjutnya  

didinginkan dalam desikator selama     

15 menit dan ditimbang. Pengulangan 

dilakukan hingga diperoleh berat yang 

konstan. 

e. Kadar abu  

Sampel arang non aktivasi dan 

aktivasi sebanyak 0,1 g dimasukan 

kedalam cawan krusibel yang telah 

konstan kemudian dimasukan kedalam 

furnace lalu diabukan pada suhu 800 °C 

selama 2 jam. Setelah menjadi abu, 

didinginkan dalam desikator dan 

kemudian ditimbang hingga konstan.  

f. Pengujian daya jerap iodium  

Sebanyak 0,5 g sampel arang non 

aktivasi dan aktivasi dimasukan dalam 

gelas beker dan ditambahkan 50 mL         

larutan iodium 0,1 N dan diaduk dengan 

pengaduk magnet selama 15 menit lalu 

didiamkan selama 1 jam untuk 

mendapatkan bagian larutan, kemudian  

5 mL larutan dititrasi dengan Na2S2O3 

0,1 N hingga warna kuning pucat, 

selanjutnya ditambah 1 mL larutan 

amilum 1% dan proses titrasi dilanjutkan 

kembali hingga warna biru hilang.  

g. Pengujian daya jerap metilen biru 

Sebanyak 0,25 g sampel arang non 

aktivasi dan aktivasi dimasukkan ke 

dalam beker dan dikontakan dengan 

larutan metilen biru 270 ppm sebanyak 

25 mL, kemudian diaduk dengan 

pengaduk magnet selama 15 menit dan 

didiamkan selama 1 jam. Campuran 

disentrifugasi selama 15 menit. Bagian 

larutan diambil dan diukur 

adsorbansinya pada panjang gelombang 

optimum yaitu 664 nm.  
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h. Penentuan daya jerap terhadap ion 

Hg (II) (Musafira et al.,2020) 

Sampel arang non aktivasi  dan 

aktivasi sebelumnya dipanaskan 

menggunakan oven pada suhu 100±5 ºC 

selama 1 jam kemudian didinginkan      

di dalam desikator selama 30 menit. 

Sampel yang telah dingin ditimbang 

sebanyak 0,1 g dan dikontakkan dengan 

larutan simulasi merkuri 30 ppm 

sebanyak 25 mL. Campuran diaduk 

menggunakan pengaduk magnet dengan 

variasi waktu kontak 10; 20; 30; 40; 50 

dan 60 menit dengan kecepatan 60 rpm. 

Kemudian disaring menggunakan kertas 

saring whatman No.42, filtrat hasil 

penyaringan dianalisis menggunakan 

instrumen Inductively Coupled Plasma 

Mass Spectrometry (ICP-MS). 

                     

  

          

Keterangan : 

C1 = konsentrasi awal (ppm) 

C2 = konsentrasi akhir (ppm) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Karakterisasi arang aktif buah 

jabon 

 Arang buah jabon yang di 

karbonisasi pada suhu 300ºC selama    

30 menit kemudian diaktivasi 

menggunakan NaOH dengan 

perbandingan antara sampel dengan 

NaOH yaitu 1:3 (b/b) dikarakterisasi 

berdasarkan SNI arang aktif teknis      

No. 06-3730-1995 yaitu: kadar air, kadar 

abu, daya jerap iodin, daya jerap metilen 

biru yang dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1: Hasil karakterisasi arang aktif buah jabon  

Sampel 

Arang 

Karakterisasi 

Kadar Air 

(%) 

Kadar Abu 

(%) 

Daya Jerap 

Iodium (mg g
-1

) 

Daya Jerap 

Metilen Biru 

(mg g
-1

) 

Aktivasi 1,298 2,595 829,494 26,741 

Non Aktivasi 1,050 0,699 756,416 21,334 

SNI ≤  5 ≤    > 750 > 120 

 Penentuan kadar air bertujuan 

untuk mengetahui sifat higroskopis dari 

arang, semakin kecil nilai kadar air, 

menunjukan arang yang semakin baik. 

Tabel 1 di atas menunjukan nilai kadar 

air pada arang aktif aktivasi lebih tinggi 

dibandingkan dengan arang non aktivasi 

hal ini terjadi karena NaOH yang 

digunakan sebagai aktivator telah 

menambah situs aktif pada arang  

teraktivasi menyebabkannya lebih 

bersifat higroskopis (Wirhamna, 2019). 

Penentuan kadar abu pada arang 

bertujuan untuk mengetahui sisa mineral 

yang tertinggal pada saat dilakukannya 

karbonisasi, kadar abu sangat 

mempengaruhi kualitas dari arang aktif 

karena akan mempengaruhi kemampuan 

arang dalam mengadsorpsi. Tabel 1 

memperlihatkan kadar abu arang buah 
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jabon setelah aktivasi memiliki nilai 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

arang non aktivasi. Menurut pari (dalam 

Achmad, 2011) selama proses aktivasi 

kandungan bahan anorganik akan tetap, 

bertambah atau berkurang akibat 

terbentuknya oksida logam hasil 

interaksi aktivator dengan tungku 

aktivasi. Arang dalam penelitian ini 

memiliki pH filtrat setelah pencucian 

adalah 7,5 hal ini memungkinkan masih 

terdapatnya natrium yang tertinggal pada 

arang aktif yang meningkatkan oksida 

logam yang terbentuk selama proses 

pengabuan.    

Penentuan daya jerap arang 

terhadap iodium bertujuan untuk 

menentukan kemampuan mikropori 

arang untuk dapat menjerap molekul 

yang berukuran kurang dari 10Å atau     

1 nm dalam larutan. Semakin tinggi 

angka iodin yang didapat maka semakin 

baik kemampuan dari mikropori arang 

dalam menjerap iodin. Tingginya daya 

jerap iodium pada arang teraktivasi yaitu        

829,494 mg g
-1

 dibandingkan dengan 

arang non aktivasi 756,416 mg g
-1

, 

menunjukan lebih besarnya luas 

permukaan pada arang aktivasi 

dibandingkan dengan arang non aktivasi 

dan juga berarti aktivator bekerja dengan 

cukup baik dalam memperbesar luas 

permukaan arang.  

Penentuan daya jerap arang aktif 

terhadap metilen biru menunjukan 

kemampuan makropori arang aktif untuk 

dapat mengadsropsi zat warna metilen 

biru yaitu molekul yang berukuran      

15-25Å atau 1,5-2,5 nm dalam larutan. 

nilai jerap terhadap metilen biru pada 

arang teraktivasi adalah 26,741 mg g
-1

  

dengan arang non aktivasi               

21,334 mg g
-1

, dengan luas permukaan 

arang aktivasi yaitu 99,177 m
2
 g

-1
 dan 

arang non aktivasi adalah 79,101 m
2
 g

-1
. 

Besarnya luas permukaan pada arang 

aktivasi ini mengakibatkan lebih 

besarnya penjerapan arang aktivasi 

terhadap iodium dan metilen biru. Nilai 

daya jerap metilen biru pada arang 

aktivasi dan non aktivasi keduanya tidak 

memenuhi standar arang aktif teknis 

yaitu SNI No. 06-3730-1995 dengan 

nilai jerap minimalnya adalah            

>120 mg g
-1

. Hal ini diperkirakan pada 

arang buah jabon putih tidak banyak 

terdapat pori yang berukuran makropori, 

sehingga tidak terjadi kesesuaian ukuran 

pori adsorben dengan molekul metilen 

biru yang berukuran besar. 

b. Pengaruh waktu kontak terhadap 

ion merkuri 

  Efisiensi adsorpsi arang aktif buah 

jabon putih serta pengaruh waktu kontak 

terhadap penjerapan ion merkuri dapat 

dilihat pada Gambar 1 
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(a)                                                   (b) 

Gambar 1. Grafik hubungan antara pengaruh waktu kontak terhadap efisiensi adsorpsi 

ion merkuri (II) gambar (a) arang teraktivasi NaOH, gambar (b) arang non 

aktivasi.  

  Waktu kontak antara adsorben 

dengan adsorbat merupakan faktor yang 

penting dalam proses adsorpsi 

dikarenakan apabila waktu kontak 

kurang optimum maka proses adsropsi 

belum berlangsung secara optimal, 

sedangkan apabila waktu kontak 

melebihi waktu optimum maka 

kemungkinan akan terjadi desorpsi dan 

juga kejenuhan dari adsorben dalam 

menjerap adsorbat. Pengaruh waktu 

kontak arang aktif buah jabon putih 

dalam menjerap ion merkuri dapat 

dilihat pada Gambar 1 (a) dan (b). 

 Gambar 1 (a) menunjukan 

pengaruh waktu kontak arang aktif buah 

jabon aktivasi NaOH, terjadi 

peningkatan efisiensi adsorpsi terhadap 

ion merkuri (II) pada waktu kontak     

10-40 menit. Peningkatan ini 

menunjukan bahwa adsorbat teradsorpsi 

dengan baik kedalam pori-pori arang 

aktif. Pada waktu 50-60 menit terjadi 

penurunan efisiensi karena pori-pori 

arang yang awalnya telah terisi oleh ion 

merkuri diikuti dengan pengaruh 

pengadukan menyebakan terjadinya 

desorpsi, yaitu ion merkuri berdifusi 

kembali ke arus fluida dikarenakan 

jenuhnya arang aktif dalam 

mengadsoprsi adsorbat. Pada arang aktif 

teraktivasi waktu kontak optimumnya 

adalah 40 menit dengan efisiensi 

penjerapan sebesar 99,936%. 

Gambar 1 (b) menunjukan 

pengaruh waktu kontak arang aktif buah 

jabon non aktivasi terhadap efisiensi 

penjerapan ion merkuri (II). Pada arang 

non aktivasi waktu kontak optimum 

yang dibutuhkan oleh adsorben untuk 

dapat menjerap adsorbat secara optimal 

adalah pada waktu kontak 30 menit,     

10 menit lebih cepat dari waktu yang 

dibutuhkan oleh arang teraktivasi. Arang 

non aktivasi memiliki luas permukaan 

yang lebih kecil sehingga membutuhkan 

waktu yang relatif lebih sedikit untuk 

membuat pori-porinya terisi. efisiensi 

dari arang non aktivasi dalam menjerap 

ion merkuri juga lebih kecil 

dibandingkan dengan arang teraktivasi 

yakni sebesar 98,683%.  

 

 

 



8 

 

 

Tabel 2. Hasil analisis gugus fungsi arang aktif buah jabon putih menggunakan 

FTIR 

Disamping faktor luas permukaan 

yang menyebabkan efisiensi adsorpsi 

arang aktivasi lebih tinggi dibandingkan 

dengan arang non aktivasi terdapat 

faktor lain seperti pengaruh situs aktif.  

 Berdasarkan hasil analisa FTIR 

pada Tabel 2 menunjukan arang aktif 

buah jabon teraktivasi terdapat gugus 

fungsi yang ada pada struktur selulosa 

yaitu C-H alifatik dan juga -OH. 

Menurut lempang (dalam Wirhamna, 

2019) pada umumnya penjerapan arang 

aktif tergolong penjerapan secara fisik 

karena perbedaan muatan. Selulosa 

mempunyai situs aktif dengan muatan 

negatif seperti hidroksil (Wirhamna, 

2019) dan unsur dengan potensial negatif 

seperti N akan menarik ion yang 

bermuatan positif (Herlin, 2019), 

sehingga kation Hg
2+

 akan terjerap jika 

dikontakkan langsung dengan arang aktif 

buah jabon. Gugus –OH tidak muncul 

pada arang aktif non aktivasi. Gugus      

–OH diperkirakan muncul karena 

pengaruh dari aktivator NaOH yang 

tidak sepenuhnya hilang pada saat proses 

pencucian arang. Gugus –OH juga 

–OH juga menyebabkan 

peningkatan adsorpsi terhadap ion 

merkuri. 

KESIMPULAN 

 Penjerapan ion merkuri terbaik 

terdapat pada arang aktif buah jabon 

putih teraktivasi NaOH pada waktu 

kontak 40 menit dengan efisiensi 

adsorpsi yaitu 99,936%.  
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