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ABSTRACT 

Biomass-derived porous carbon is one of the most competitive electrode materials for  

supercapasitor due to their renewability and sustainability. Electrode materials 

derived from biomass for supercapacitors are considered as an effective solution to 

the problems of the energy crisis and the environment deterioration. In this research, 

the carbon electrode derives from waste of Christmas palm with carbonization 

temperature variation. Optimization efforts were made for the carbonization process 

in the fabrication of electrodes in order to obtain a high specific capacitance. Initial 

preparation was started from the pre carbonization process at temperature of 200℃. 

The activated carbon powder was converted into a monolith using a hydraulic press 

and then followed by carbonization process with temperature 600℃ under an N2 gas 

environment and activated by CO2 gas at 800℃. Specific capacitance was determined 

by cyclic voltammetry method and it is found to be as high as 108,99 F/g, 92,43 F/g, 

78,16 F/g and 67,62 F/g for scanrate of 1 mV/s, 2 mV/s 5 mV/s dan 10 mV/s 

respectively.  
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ABSTRAK 

Karbon berpori yang berasal dari biomassa telah menjadi bahan elektroda paling 

kompetitif untuk superkapasitor karena sifatnya yang terbarukan dan berkelanjutan. 

Bahan elektroda yang berasal dari biomassa untuk sel superkapasitor dianggap 

sebagai solusi efektif untuk mengatasi krisis energi dan kerusakan lingkungan. Pada 

penelitian ini elektroda karbon berasal dari biomassa biji palem putri menggunakan 

variasi suhu karbonisasi. Upaya optimalisasi dilakukan untuk proses karbonisasi pada 

pembuatan elektroda agar dapat memperoleh kapasitansi spesifik yang tinggi. 

Persiapan awal dimulai dengan proses pra-karbonisasi pad asuhu 200℃, serbuk 

karbon aktif diubah menjadi bentuk monolit menggunakan Hydraulic Press dan 

kemudian diikuti oleh proses karbonisasi dengan suhu 600℃ dialiri gas nitrogen dan 

proses aktivasi fisika pada suhu 800℃ dialiri gas karbondioksida. Kapasitansi 

Spesifik ditentukan dengan metode Cyclic Voltametry dan didapati sebesar 108,99 

F/g, 92,43 F/g, 78,16 F/g dan 67,62 F/g masing-masing untuk laju pemindaian 1 

mV/s, 2 mV/s 5 mV/s dan 10 mV/s.  

 

Kata Kunci: elektroda, karbo naktif, biji palem putri, superkapasitor.
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1. PENDAHULUAN 

Kebutuhan manusia akan energy 

terus menerus meningkat, kebutuhan 

tersebut bergantung pada sumber 

energi dari hasil fosil, mineral alam, 

minyak mentah, gas alam dan bahan 

bakar nuklir (Ahmed et al., 2019). 

Meningkatnya peningkatan energy 

perkapita menyebabkan ketersediaan 

energy semakin berkurang (Zaki, 

2016). Piranti penyimpan energy dapat 

digunakan sebagai suatu alternative 

dalam mengatasi krisis energi. Energi 

listrik menjadi salah satu alternative 

terbaik untuk cadangan energi di masa 

depan. Seiring dengan penggunaan 

energy listrik yang besar dan terus 

meningkat, maka dibutuhkan media 

untuk penyimpanan energy listrik yang 

dapat menyimpan dalam jumlah besar, 

tahan lama danaman (Darari, 2015). 

Media penyimpanan energi yang 

saat ini ada adalah baterai dan 

kapasitor. Baterai memiliki 

kekurangan salah satunya biaya yang 

relatif mahal serta rapat daya yang 

rendah sedangkan superkapasitor 

memiliki jumlah daya yang besar (Ai 

et al., 2012). Superkapasitor 

merupakan terobosan menarik karena 

memiliki kapasitas penyimpanan yang 

jauh lebih besar dari pada kapasitor 

biasa, proses pengisian muatannya 

cepat dan tahan lama (Suwandana,  

2015). 

Pada penelitian ini pembuatan 

elektroda karbon berasal dari biji 

palem putri. Pembuatan karbon aktif 

dari biji palem putri untuk dijadikan 

elektroda karbon supekapasitor dengan 

suhu karbonisasi 600℃ dan aktivasi 

fisika 800℃. Saat proses karbonisasi 

terjadi penguapan senyawa-senyawa 

volatile seperti pengeluaran hydrogen 

dan oksigen dalam bentuk gas 

sehingga menghasilkan karbon 

(arang), tar, dan gas (volatile matter) 

dengan struktur pori mulai terbuka 

(Nizamuddinet al., 2016). 

 

2. METODEPENELITIAN 

Metodologi penelitian yang 

dilakukan menjelaskan tentang bahan 

dan alat yang digunakan serta prosedur 

pembuatan dan preparasi sel 

superkapasitor dari biomassa biji plem 

putri. Biomassa biji plem putri 

diperoleh dari sekitaran kampus 

Universitas Riau. Biji plem putri 

dibersihkan kemudian dipotong kecil. 

Kemudian sampel dijemur dibawah 

sinar matahari. Buah yang dirasa 

cukup kering lalu dipisahkan biji dan 

serabutnya. Biji palem yang sudah 

dipisahkan dengan serabut dijemur 

kembali selama ±15 hari hingga massa 

konstan. Biji palem yang sudah 

konstan kemudian di pecahkan 

menjadi beberapa bagian agar lebih 

mudah saat dikeringkan di oven. Biji 

yang sudah dikeringkan dengan 

matahari lalu dikeringka 

nmenggunakan oven dengan suhu 

100℃ selama 1 jam. Proses 

selanjutnya yaitu proses pra-

karbonisasi, pada proses ini sampel di 
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tempatkan pada tabung pra-

karbonisasi, setelah itu dimasukkan 

kedalam oven dengan suhu 200℃ 

selama 1 jam hingga warna sampel 

berubah menjadi warna kecoklatan. 

Setelah pra-karbonisasi dilakukan 

sampel dihaluskan dengan mortar dan 

ballmilling, kemudian sampel diayak 

menggunakan ayakan 53 µm sehingga 

menghasilkan ukuran partikel yang 

homogen.  

Pencetakan pellet dilakukan 

menggunakan hydraulic press dengan 

tekanan setara massa 7 ton. 

Karbonisasi dilakukan menggunakan 

gas N2 suhu 600℃ dengansuhutahan 

287℃ menggunakan furnace dan 

aktivasi fisika dilakukan menggunakan 

gas CO2 pada suhu800℃.Sampel yang 

telah di aktivasi fisika selanjutnya 

dinetralkan dengan cara direndam 

dengan aquades menggunakan gelas 

beker hingga mendapatkan pH~7 

selama 2-3 hari setelah proses 

karbonisasi dan aktivasi fisika. Sampel 

yang telah dinetralkan kemudian 

dikeringkan menggunakan oven pada 

suhu 100℃ selama ± 1 hari hingga 

sampel benar-benar dalam keadaan 

kering, Sampel kemudian 

dikarakterisasi elektrokimia dengan 

metode Cyclic Voltametry(CV). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 2 merupakan grafik 

Kurva siklis voltamogram dengan laju 

pemindaian yang berbeda-beda yaitu 

1 mV/s, 2 mV/s, 5 mV/s dan 10 mV/s. 

Gambar 2. Kurva Sel Superkapasitor 

dengan Variasi Laju Pemindaian 

Nilai kapasitansi spesifik pada 

masing-masing laju pemindaian 

terlihat pada tabel 1 

Tabel 1. Nilai Kapasitansi Spesifi 

terhadap Laju Pemindaian 

Laju 

Pemindaian 

Nilai Kapasitansi 

Spesifik (F/g) 

1 mV/s 108,99 

2 mV/s 92,43 

5 mV/s 78,16 

10 mV/s 67,62 

Laju pemindaian sangat 

mempengaruhi bentuk kurva siklis 

vortammogram, sehingga 

mempengaruhi nilai kapasitansi 

spesifik dari masing-masing sampel, 

semakin tinggi nilai laju pemindaian 

maka nilai kapasitansi spesifik akan 

semakin menurun. Pada laju 

pemindaian 1mV/s dengan tegangan 

0-1 V (0-1000 mV) akan 

membutuhkan waktu 1000 detikuntuk 

ion-ion elektolit masuk kedalam pori 

elektroda karbon secara sempurna, 

sedangkan untuk laju pemindaian 10 

mV/s dengan tegangan 0-1 V (0-1000 

mV) akan membutuhkan waktu 100 
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detik untuk ion-ion elekrolit masuk 

kedalam pori elektroda karbon secara 

sempurna, sehingga terlihat jelas 

bahwa ada perbedaan waktu untuk 

ion-ion masuk kedalam pori elektoda 

antara pemberian laju pemindaian 

yang kecil dan laju pemindaian yang 

besar. Laju pemindaian yang rendah 

menyebabkan ion memiliki waktu 

yang cukup untuk berdifusi hingga ke 

pori meso dan mikro dari elektroda 

karbon. Sebaliknya jika laju 

pemindaian yang tinggi maka ion 

hanya sampai ke pori makro (Farma 

et al., 2021). 

4. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisa dari 

penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa biomassa biji 

palem putri merupakan bahan yang 

berpotensi untuk dijadikan sebagai 

elektroda karbon sel superkapasitor. 

Hasil dari karakterisasi sifat 

elektrokimia dari sel superkapasitor 

dengan menggunakan metode siklis 

voltametri(CV) memperoleh nilai 

kapasitansi spesifik tertinggi pada 

sampel laju pemindaian 1 mV/s 

dengan nilai108,99 F/g. 
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