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ABSTRACT 

 

 

The white fruit jabon (Anthocepalus Cadamba) can be used as an adsorbent because the 

chemical composition like cellulose and lignin that can absorb a big amount of an 

adsorbate. This research was aimed to test the adsorption ability of white jabon and to find 

out the adsorption optimum condition with varying the total number of adsorbent. Active 

charcoal created by the carbonization process at 300
ᵒ
C for 30 minutes long, then the 

activation used NaOH and Charcoal with 1:3 (b/b) ratio. The optimization effect of 

adsorbent mass performed with adsorbent variant mass (0,25, 0,5, 0,75, and 1 g). This 

research showed that the optimum adsorbent mass happened at 0.75 g mass with 99.456% 

adsorption efficiency. Based on the result of statictic test showed Sig 0.163 (> 0.05), so can 

be included that there is no correlation between adsorbent mass variable and the adsorption 

efficiency. 

 

Key words : active carbon, activation, the white jabon 

 

ABSTRAK 

 

Buah jabon putih (Anthocephalus cadamba) dapat dimanfaatkan sebagai adsorben karena 

memiliki komposisi kimia seperti selulosa dan lignin yang mampu menjerap adsorbat 

dalam jumlah banyak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan adsorpsi buah 

jabon putih dan untuk mengetahui kondisi optimum adsorpsi dengan memvariasikan 

jumlah massa adsorben. Arang aktif dibuat melalui proses karbonisasi pada suhu 300
ᵒ
C 

selama 30 menit, kemudian aktivasi menggunakan NaOH dengan rasio arang dan NaOH 
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1:3 (b/b). Optimasi pengaruh massa adsorben dilakukan dengan variasi massa adsorben 

(0,25, 0,5, 0,75 dan 1 g). Dari penelitian ini massa adsorben optimum terjadi pada massa 

0,75 g dengan efisiensi adsorpsi sebesar 99,456%. Berdasarkan hasil uji statiska 

menunjukkan Sig 0,163 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara 

variabel massa adsorben dengan efisiensi adsorpsi. 

 

Kata kunci : arang aktif, aktivasi, jabon putih 

 

PENDAHULUAN 

Jabon putih (Anthocephalus 

cadamba) merupakan salah satu bahan 

baku biomassa yang masih kurang 

pemanfaatannya. Salah satu produk yang 

dapat dikembangkan dari buah jabon dan 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah 

arang aktif. Ditinjau dari komposisi 

kimianya, pohon jabon putih mengandung 

beberapa unsur karbon penting antara lain 

selulosa (52,4%) dan lignin (25,4%), 

sehingga diharapkan juga buah jabon 

putih memiliki kandungan selulosa yang 

tinggi (Mulyana, 2012). Selulosa 

merupakan komponen penyusun buah 

jabon yang memiliki kemampuan 

mengadsorpsi logam berat karena 

mengandung gugus aktif –OH dan          

C-H alifatik. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh (Wirhamna, 2019) 

mengenai  arang aktif dari buah jabon 

putih yang memiliki senyawa selulosa 

mampu menjerap logam berat dalam hal 

ini ion Hg
2+

. 

Konversi buah jabon putih menjadi 

arang aktif dilakukan melalui proses 

karbonisasi dan aktivasi. Proses 

karbonisasi dilakukan pada suhu 300
ᵒ
C 

selama 30 menit kemudian diikuti dengan 

aktivasi secara kimia menggunakan 

aktivator NaOH dengan rasio berat 1:3,  

 

 

hal ini merujuk kepada penelitian 

sebelumnya oleh (Wirhamna, 2019). 

Keadaan tersebut cukup efisien untuk 

menghasilkan arang aktif yang mampu 

menurunkan kadar abu (1,90%), 

meningkatkan daya jerap iodin      

(1185,56 mg.g
-1

) serta mampu 

memperluas permukaan arang aktif dari 

71,27% menjadi 90,32%. Parameter 

tersebut telah memenuhi persyaratan 

standar baku mutu arang aktif teknis SNI 

06-3730-1995.  

Kemampuan adsorpsi arang aktif 

selain ditentukan oleh karakteristik arang  

juga dipengaruhi oleh massa adsorben. 

Nurhasni et al., (2012) melaporkan bahwa 

semakin tinggi massa adsorben yang 

digunakan, maka nilai efisiensi adsorpsi 

terhadap ion akan semakin tinggi.          

Wirhamna (2019) menggunakan massa 

adsorben arang aktif buah jabon sebanyak   

0,5 g dalam penjerapan ion Hg
2+

 dengan 

efisisensi adsorpsi sebesar 99,55%, namun 

pada penelitian tersebut belum melakukan 

variasi terhadap massa adsorben dalam 

penjerapan ion Hg
2+

, sementara massa 

adsorben sangat mempengaruhi 

kemampuan adsorpsi suatu adsorben. 

Penelitian ini melakukan variasi massa 

adsorben dengan memberikan variasi 

massa sebesar 0,25 g, 0,5 g, 0,75 g dan    
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1 g. Variasi ini mengacu kepada 

penelitian Aslam et al., (2013) yang 

menunjukkan massa adsorben optimum 

dalam penjerapan ion Hg
2+

 pada massa 

adsorben 1 g dengan efisiensi adsorpsi 

sebesar 97,5%. Takarani et al., (2019), 

menggunakan kulit jagung sebagai 

adsorben dalam menjerap logam Fe
2+

 

dengan variasi massa 0,1, 0,25 dan 0,5 g, 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

massa adsorben optimum terhadap 

adsorpsi logam Fe
2+

 terjadi pada massa 

0,5 g dengan kemampuan adsorpsi 

sebesar 5,6 mg.L
-1

 dari 15 mg.L
-1

. 

Ion merkuri (II) berpengaruh 

terhadap manusia dalam jangka waktu 

panjang dan dapat terakumulasi pada 

tubuh khususnya hati dan ginjal. 

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) 

nomor 82 tahun 2001, konsentrasi 

merkuri yang diperbolehkan dalam air 

adalah < 0,001 ppm, apabila kadar ion 

Hg
2+

 melebihi nilai baku mutu, maka air 

bersih tersebut tidak memenuhi syarat 

dan harus dilakukan pengolahan sebelum 

dipakai untuk keperluan sehari-hari 

terutama untuk dikonsumsi             

(Yusuf et al., 2013). Alasan inilah yang 

memperkuat dalam penggunaan ion Hg
2+

 

pada uji adsorpsi dengan arang aktif. 

Metode yang dapat digunakan untuk 

menurunkan konsentrasi ion logam 

dalam limbah cair diantaranya yaitu 

pengendapan, penukar ion menggunakan 

resin, filtrasi dan adsorpsi. Adsorpsi 

merupakan metode yang paling umum 

dipakai karena memiliki konsep yang 

lebih sederhana dan lebih ekonomis, 

pengurangan merkuri ini dapat dilakukan 

menggunakan metode adsorpsi dengan 

menggunakan adsorben arang aktif                      

(Hariani et al., 2009). 

         Mengacu pada penelitian sebelumnya            

Wirhamna (2019) maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan kajian 

perlakuan variasi massa adsorben karena 

dapat mempengaruhi daya adsorpsi arang 

aktif dalam menjerap ion Hg
2+

. Metode 

karakterisasi yang digunakan terdiri dari 

FTIR untuk menganalisis gugus fungsi 

yang berperan dalam proses adsorpsi, SEM 

untuk analisis morfologi arang buah jabon, 

spektrometer ICP MS untuk menganalisis 

kemampuan adsorpsi arang aktif buah 

jabon putih terhadap ion Hg
2+

. Analisis 

data dari hasil karakterisasi arang aktif 

buah jabon putih diuji secara statistik 

dengan menggunakan uji korelasi.  

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah furnace (Gallenkamp muffle 

furnace size 1), hotplate, pH meter 

(Horiba LAQUA act D-71), timbangan 

analitik (Mettler tipe AE200), buret, 

sentrifuse, krusibel, desikator, cawan 

porselin, magnetic stirrer, spatula, 

stopwatch, ayakan 100 dan 200 mesh, 

oven (Gallenkamp hotbox oven size 1), 

spektrofotometer FTIR (IRPrestige-21, 

Shimadzu), spektrometer ICP-MS (APHA 

3125 B), spektrofotometer UV-Vis 

(Shimadzu UV-1800 UV 

Spectrophotometer) dan peralatan gelas 

yang umum digunakan di laboratorium 

Kimia FMIPA Universitas Riau. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah buah jabon yang diperoleh di 

daerah SMK kehutanan Pekanbaru. 

natrium hidroksida (NaOH) (PT. MCLS 

Merck Indonesia), natrium tiosulfat 

(Na2S2O3) (PT. MCLS Merck Indonesia), 
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kalium iodat (KIO3) (PT. MCLS Merck 

Indonesia), kalium  iodida (KI) 10% 

(PT. MCLS Merck Indonesia), amilum 

1% (PT. MCLS Merck Indonesia), 

iodium (I2) (PT. MCLS Merck 

Indonesia), asam klorida (HCl) (PT. 

MCLS Merck Indonesia), asam sulfat 

(H2SO4) 10% (PT. MCLS Merck 

Indonesia), merkuri klorida (HgCl2) (PT. 

MCLS Merck Indonesia), metilen biru 

(PT. MCLS Merck Indonesia), Aqua 

Demineralizer (Akua DM), aquades dan 

kertas saring whatman 42. 

 

b. Preparasi sampel buah jabon 

     Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah buah jabon putih 

yang diambil di daerah SMK kehutanan 

Negeri Pekanbaru Jl. Suka Karya, 

Tampan, Pekanbaru. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan kondisi cuaca 

cerah. Sampel dicuci mengggunakan 

aquades untuk menghilangkan pengotor, 

lalu sampel dipotong kecil-kecil. Sampel  

dikeringkan dengan bantuan panas 

matahari selama 14 hari. Sampel 

kemudian dikarbonisasi menggunakan 

furnace selama  30 menit pada suhu 

300
ᵒ
C (Wirhamna 2019). Arang buah 

jabon yang sudah terbentuk digerus 

hingga halus, kemudian ayak 

menggunakan ayakan 100 < x < 200 

mesh  (x = ukuran partikel). Arang buah 

jabon ditempatkan di dalam plastik dan 

disimpan di dalam desikator agar bebas 

dari uap air diudara. 

c. Proses aktivasi arang buah jabon 

     Arang buah jabon diaktivasi 

menggunakan larutan NaOH dengan 

rasio berat sampel dan NaOH sebesar 

1:3 (7 g : 21 g) dalam 100 mL aqua DM 

(Wirhamna, 2019). Campuran arang dan 

NaOH diaduk hingga homogen dan 

didiamkan selama 24 jam, kemudian untuk 

memisahkan filtrat dan residu, campuran 

tersebut disaring dengan kertas saring 

Whatman No. 42. Tahapan dilakukan 

dengan pencucian secara bertahap sambil 

disaring sampai filtrat mencapai kondisi 

netral (pH 7). Arang kemudian 

dikeringkan dalam oven pada suhu 105
ᵒ
C 

selama 24 jam, lalu sampel arang 

ditempatkan dalam plastik dan disimpan  

di dalam desikator untuk analisis 

selanjutnya. 

d. Karakterisasi arang aktif buah 

Jabon (SNI No. 06-3730-1995) 

a. Penentuan kadar air  

Arang buah jabon non aktivasi dan 

aktivasi sebanyak 0,1 g dipanaskan dalam 

oven pada suhu 105
ᵒ
C selama 30 menit. 

Sampel kemudian didinginkan dan 

ditimbang hingga diperoleh berat konstan. 

Kadar air (100%) = 
     

 
        

dengan : a = bobot sampel sebelum 

dipanaskan (g) 

               b = bobot sampel setelah         

dipanaskan (g) 

b.   Penentuan kadar abu 

 Arang buah jabon non aktivasi dan 

aktivasi sebanyak 0,1 g dimasukkan ke 

dalam cawan krusibel. Sampel diabukan 

dalam furnace selama 2 jam pada suhu 

800
ᵒ
C. Abu yang diperoleh didinginkan 

dan ditimbang hingga beratnya konstan. 
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Kadar abu (%) = 
 

 
 x 100% 

dengan : a = bobot awal sampel (g) 

             b =  bobot akhir sampel (g) 

 

c. Penentuan daya jerap iodin  

Arang buah jabon non aktivasi dan 

aktivasi sebanyak 0,5 g dikontakkan 

dengan 50 mL larutan iodium 0,1 N 

kemudian dihomogenkan selama 15 

menit menggunakan magnetic stirrer. 

Campuran arang dan larutan yang telah 

homogen, kemudian didiamkan selama 1 

jam. Campuran tersebut disentrifugasi 

selama 15 menit untuk memisahkan 

arang dan larutan. Filtrat diambil 

sebanyak 5 mL dan dititrasi dengan 

Na2S2O3 0,1 N hingga berwarna kuning 

pucat, lalu ditambahkan 1 mL indikator 

amilum 1% dan dititrasi kembali hingga 

titik akhir titrasi terjadi yang ditandai 

dengan warna biru tepat hilang. 

Daya jerap iodin (mg.g
-1

 ) : 

          = [
                          

 
] x 100% 

d.   Daya jerap metilen biru   

Sampel arang buah jabon non 

aktivasi dan aktivasi sebanyak 0,25 g 

dimasukkan ke dalam beker gelas       

250 mL. Sampel tersebut dikontakkan 

dengan larutan metilen biru 270 ppm 

sebanyak 25 mL, lalu campuran arang 

dan larutan diaduk menggunakan 

magnetic stirrer selama 15 menit dan 

didiamkan selama 1 jam. Campuran 

tersebut disentrifugasi dengan kecepatan 

2000 rpm selama 15 menit. Larutan 

jernih bagian atas diambil dan diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 

maksimum. 

Daya jerap metilen biru (mg.g
-1

 )  

= 
    -    

  
 x V 

dengan :  

X0  : konsentrasi awal (mg.L
-1

) 

X1 : konsentrasi akhir (mg.L
-1

) 

W : berat arang (g) 

V : volume larutan (L) 

e. Analisis gugus fungsi 

       Arang aktif dengan karakteristik 

terbaik (dibandingkan dengan SNI) 

dianalisis spektra infra merahnya sehingga 

dapat diketahui gugus-gugus fungsinya. 

Sampel yang digunakan adalah arang buah 

jabon non aktivasi dan aktivasi 

menggunakan NaOH. Analisis 

spektroskopi infra merah dalam penelitian 

ini menggunakan spektrofotometer 

(Shimadzu IRPrestige-21) dan dilakukan di 

fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Riau. 

f. Optimasi massa adsorben buah jabon 

putih terhadap penjerapan ion Hg
2+

 

Larutan HgCl2 diencerkan untuk 

mendapatkan konsentrasi 30 ppm, 

kemudian diambil sebanyak 25 mL. Arang 

buah jabon non aktivasi dan aktivasi 

dengan variasi 0,25, 0,5, 0,75 dan 1 g 

ditimbang. Sampel arang dikeringkan 

terlebih dahulu di dalam oven selama 1 

jam pada suhu 105
ᵒ
C. Arang selanjutnya 

didinginkan, setiap sampel arang 

dikontakkan dengan larutan HgCl2 yang 

telah disiapkan. Campuran diaduk 

menggunakan magnetic stirrer selama 30 

menit, kemudian filtrat bagian atas dipipet 

ke dalam botol sampel plastik dan 

ditambahkan 1 mL HNO3 pekat. Filtrat 
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dari hasil adsorpsi arang dianalisis 

menggunakan spektrometer ICP MS.  

Efisiensi adsorpsi (%) =[ 
     

  
] x  1 0 0 %  

dengan:  

C0= konsentrasi awal (ppm) 

Ce= Konsentrasi akhir (ppm) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik arang buah jabon  

(SNI No. 06-3730-1995) 

Arang aktif buah jabon putih yang 

diperoleh kemudian dikarakterisasi 

untuk mengetahui karakteristiknya 

meliputi kadar air, kadar abu, daya jerap 

iodin, daya jerap metilen biru dan luas 

permukaan menggunakan metode 

gravimetri. Hasil karakterisasi 

selanjutnya dibandingkan dengan 

karakteristik arang menurut SNI             

06-3730-1995 tentang arang aktif teknis. 

Tabel 1. Hasil karakterisasi arang aktif 

 

Kadar 

Air 

(%) 

Kadar 

Abu 

(%) 

Daya Jerap 

Metilen 

Biru  

(mg.g-1 ) 

Daya 

Jerap     

Iodin 

(mg.g-1 ) 

 

    Luas 

permukaan 

  (m2.g-1) 

Non 

aktivasi 

 

1,050 

 

0,699 

 

22,092 

 

756,416 

 

81,911 

 Aktivasi 
 

1,298 

 

2,595 

 

26,826 

 

829,494  

 

99,562 

SNI  ≤15% ≤10% ≥  2  ≥750   - 

 

a. Kadar air 

Penentuan kadar air bertujuan untuk 

mengetahui sifat higroskopis arang aktif. 

Berdasarkan Tabel 1. kadar air arang 

aktif buah jabon yang dihasilkan dari 

penelitian ini sebesar 1,298% dan hasil 

tersebut telah memenuhi standar SNI  

06-3730-1995 yaitu kurang dari 15%. 

Kadar air yang dihasilkan oleh arang 

aktif dalam penelitian ini lebih besar 

dibandingkan dengan arang non aktivasi, 

hal ini disebabkan sifat higroskopis dari 

NaOH yang dapat mengikat uap air 

diudara, lamanya proses penetralan pH 

membuat kontak antara arang aktif dengan 

udara semakin lama yang menyebabkan 

arang aktif akan menyerap uap air yang 

ada pada udara sekitar dan mempengaruhi 

nilai kadar airnya (Sa’diyah, 2020).  

b. Kadar abu 

Penentuan Kadar abu bertujuan untuk 

mengetahui kandungan mineral pada arang 

aktif. Berdasarkan Tabel 1.  bahwa arang 

aktif pada penelitian ini memiliki kadar 

abu total sebesar 2,595%. Hasil tersebut 

telah memenuhi standar SNI 06-3730-1995 

yaitu kurang dari 10%. Arang aktif pada 

penelitian ini memiliki kadar abu total 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

arang non aktivasi, semakin besar kadar 

abu maka daya jerap pada arang aktif akan 

menurun, karena semakin banyak pori 

yang tertutupi dengan mineral 

(Setyoningrum et al., 2018). 

c. Daya jerap iodin 

Penentuan daya jerap terhadap iodin 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

arang aktif untuk menjerap larutan 

berwarna dengan ukuran molekul kurang 

dari 10 Å atau 1 nm. Berdasarkan Tabel 1.  

arang aktif memiliki daya jerap iodin yang 

lebih besar dari arang non aktivasi yaitu 

sebesar 829,494
 
mg.g

-1
 dan hasil tersebut 

telah memenuhi SNI yaitu minium         

750 mg.g
-1

. Peningkatan daya jerap iodin 

ini terjadi karena adanya pengaruh aktivasi 

menggunakan NaOH, aktivator ini mampu 

membersihkan pori-pori dan memperluas 
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permukaan arang serta memberikan 

gugus aktif sehingga dapat memperbesar 

daya jerap arang aktif tersebut                        

(Sudrajat dan Pari, 2011). 

d. Daya jerap metilen biru 

Penentuan daya jerap terhadap 

metilen biru bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan arang aktif dalam menjerap 

larutan berwarna dengan ukuran molekul 

kurang dari 15 Å atau 1,5 nm. 

Berdasarkan Tabel 1. bahwa daya jerap 

arang aktif terhadap metilen biru sebesar                    

26,826 mg.g
-1

. Hasil tersebut belum 

memenuhi standar daya jerap metilen 

biru sesuai SNI yaitu minimum          

120 mg.g
-1

. Ukuran dari rongga pori 

(ukuran mesopori) yang dihasilkan arang 

pada saat proses aktivasi tidak cukup 

besar untuk menampung molekul dengan 

ukuran yang serupa dengan metilen biru, 

sehingga menyebabkan daya jerap arang 

aktif terhadap metilen biru rendah        

(Desi dan vinsiah, 2015). 

Banyaknya Metilen Biru yang 

dapat diadsorpsi akan sebanding dengan 

luas permukaan arang aktif tersebut. 

Berdasarkan Tabel 1. arang buah jabon 

setelah diaktivasi menggunakan NaOH 

memiliki luas permukaan yang lebih 

besar dibanding arang buah jabon non 

aktivasi yaitu sebesar 99,562 mg.g
-1

. 

Proses karbonisasi membuat luas 

permukaan telah terbuka tetapi relatif 

kecil, hal ini diakibatkan oleh residu tar 

yang masih menutupi pori, pada aktivasi 

kimia menggunakan NaOH, tar akan 

larut saat dilakukan perendaman dan 

membuat luas permukaan semakin 

bertambah. Pengotor pada pori dapat 

menghambat proses adsorpsi, sehingga 

dengan melarutnya pengotor dari arang 

maka pori-porinya menjadi lebih terbuka 

dan pada akhirnya menambah situs aktif                        

(Suprabawati et al., 2018). 

 

 

B. Analisis gugus fungsi 

Hasil analisis spektra inframerah 

arang buah jabon yang diaktivasi dengan 

NaOH dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Spektra FTIR arang aktif buah 

jabon 

 

Karbonisasi buah jabon putih pada 

suhu 300
ᵒ
C selama 30 menit dan aktivasi 

dengan NaOH menghasilkan arang aktif 

yang menunjukkan masih adanya 

senyawa-senyawa organik. Spektra pada 

Gambar 1. menunjukkan bahwa arang 

yang diaktivasi dengan NaOH memiliki 

serapan-serapan karakteristik pada 

bilangan gelombang 3631,15 cm
-1

 

mengindikasikan adanya vibrasi ikatan    

N-H, bilangan gelombang 3091,06 cm
-1

 

mengindikasikan adanya vibrasi ikatan    

C-H aromatik, bilangan gelombang 

2891,42 cm
-1

 mengindikasikan adanya 

vibrasi ikatan C-H alifatik, bilangan 

gelombang 1699,36 cm
-1 

mengindikasikan 

adanya vibrasi ikatan C=O karbonil, 

bilangan gelombang 1543,12 cm
-1 
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mengindikasikan adanya vibrasi ikatan  

C=C aromatik, bilangan gelombang  

1271,14 cm
-1

 mengindikasikan adanya 

vibrasi ikatan C-O-C. bilangan 

gelombang 3131,57 cm
-1

 

mengindikasikan Adanya vibrasi ikatan  

-OH. 

Hasil analisa FTIR juga mengacu 

pada penelitian Wirhamna (2019) yang 

menunjukkan pada arang aktif buah 

jabon terdapat gugus fungsi C-H alifatik 

dan munculnya gugus fungsi -OH 

setelah proses aktivasi dengan NaOH 

yang kemungkinan dapat berasal dari 

selulosa dan lignin. Gugus -OH dapat 

menyebabkan terjadinya sifat polar pada 

adsorben tersebut, sehingga dapat 

menjerap zat yang bersifat polar.  

C. Optimasi massa adsorben buah 

jabon terhadap penjerapan       

ion Hg
2+ 

Hasil analisis pengaruh massa 

adsorben buah jabon terhadap 

penjerapan ion Hg
2+

 pada larutan dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Pengaruh massa adsorben 

terhadap penjerapan ion Hg
2+

 

Grafik pada Gambar 2. 

menunjukkan bahwa untuk setiap 

penambahan massa adsorben mengalami 

kenaikan efisiensi adsorpsi terhadap ion 

Hg
2+

. Rojikhi (2011), menyatakan bahwa 

semakin banyak jumlah adsorben yang 

digunakan maka penjerapan adsorbat 

semakin banyak pula, hal ini dikarenakan 

banyak terdapat ruang-ruang kosong pada 

permukaan adsorben serta gugus aktif 

yang dapat mengikat ion. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada variasi 

massa adsorben arang buah jabon non 

aktivasi dan aktivasi. Efisiensi adsorpsi 

terbaik terjadi pada massa 0,75 g dengan 

efisiensi adsorpsi sebesar 99,548 % dan 

ketika penambahan 1 g adsorben 

cenderung mengalami penurunan efisiensi 

adsorpsi sebesar 99,468%.  Menurut 

(Nurhasni, 2011), massa adsorben yang 

digunakan terlalu besar sehingga 

menyebabkan penurunan kadar logam 

yang mampu diadsorpsi. Penurunan ini 

disebabkan karena perbedaan jumlah 

gugus aktif yang mampu menjerap 

adsorbat terutama pada perlakuan dengan 

dosis adsorben yang lebih tinggi. 

Penelitian Aslam et al., (2013) mampu 

menurunkan kadar ion Hg
2+

 pada larutan 

berair dengan massa adsorben optimum 

sebesar 1 g dan efisiensi adsorpsi sebesar 

97,5%, pada penelitian Wirhamna (2019) 

menunjukkan bahwa arang aktif buah 

jabon mampu menjerap ion logam Hg
2+

 

pada larutan hingga 99,550% dengan 

massa adsorben yang digunakan sebesar 

0,5 g.  

Optimasi massa adsorben terhadap 

penjerapan ion Hg
2+ 

dilakukan dengan uji 

statistik menggunakan uji korelasi. Data 

yang diperoleh menunjukan bahwa tidak 

ada korelasi antara variabel massa 

adsorben dengan efisiensi adsorpsi yang 

menunjukkan nilai sig 0,163 (> 0,05). 
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KESIMPULAN 

 Arang buah jabon putih yang 

diaktivasi kimia dengan menggunakan 

aktivasi NaOH memiliki kadar air, kadar 

abu, daya jerap iodin yang memenuhi 

persyaratan standar nasional Indonesia 

(SNI 06-3730-1995) dengan nilai kadar 

air 1,298%, nilai kadar abu 2,595% dan 

nilai daya jerap terhadap iodin sebesar 

829,494 mg.g
-1

 . 

 Massa adsorben optimum dalam 

penjerapan ion Hg
2+

 yaitu pada massa 

0,75 g yang menunjukkan efisiensi 

adsorpsi sebesar 99,456%. Berdasarkan 

hasil uji statiska menunjukkan sig   

0,163 (> 0,05) bahwa tidak ada korelasi 

antara variabel massa adsorben dengan 

efisiensi adsorpsi terhadap penjerapan 

ion Hg
2+

. 
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