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ABSTRACT 
 

 
 

The activated carbon electrode of a supercapacitor cell based on palm fiber has been 

successfully fabricated. This research aims to determine the effect of carbonization 

temperature on the density and specific capacitance values of activated carbon 

supercapacitor cells made from palm fiber. The process of preparation of supercapacitor 

electrode cells started with pre-carbonization using an electric oven at temperature of 

100-250 oC. The chemical activation was performed using a 0.3M ZnCl2 activator. The 

carbonization process was carried out using N2 gas environment with temperature 

variations of 500 oC, 550 oC and 600 oC. The physical activation was done using CO2 

gas at a temperature of 700 oC. The density of the carbon electrode decreases by 7.92% 

at 500 oC, 9.43% at 550 oC and 10.09% at 600 oC after carbonization-physical activation 

process. The sample with a temperature of 600 oC results the highest specific capacitance 

as high as 101 F/g.  
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ABSTRAK 
 

 
Elektroda karbon aktif sel superkapasitor berbasis limbah ijuk aren telah berhasil diteliti. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi suhu karbonisasi terhadap 

nilai densitas dan kapasitansi spesifik dari karbon aktif sel superkapasitor berbahan ijuk 

aren. Proses pembuatan elektroda sel superkapasitor dimulai dengan pra-karbonisasi 

menggunakan oven listrik pada suhu 100-250 oC, aktivasi kimia dengan menggunakan 

aktivator ZnCl2 0,3M, proses karbonisasi menggunakan gas N2 dengan variasi suhu 

500oC, 550oC dan 600oC serta aktivasi fisika menggunakan gas CO2 pada suhu 700 oC. 

Densitas elektroda karbon mengalami penurunan sebesar 7,92% pada suhu 500 oC, 

9,43% pada suhu 550 oC dan 10,09% pada suhu 600 oC setelah proses karbonisasi-

aktivasi fisika. Sampel dengan suhu 600 oC adalah sampel dengan nilai kapasitansi 

spesifik yang tertinggi yaitu 101 F/g. 
 

 

Key words: Ijuk Aren, Elektroda, Karbon Aktif, Sel Superkapasitor, Suhu  
           Karbonisasi 
 

 

1.   PENDAHULUAN 
Krisis energi merupakan masalah  

besar dalam kehidupan yang serba 
modern saat ini. Penggunaan energi 
listrik yang terus meningkat dalam 
kehidupan manusia sehari-hari 
menunjukkan bahwa dibutuhkan media 
penyimpanan energi listrik dengan daya 
yang besar dan tahan lama. Salah satu 
media   penyimpanan energi yang 
memiliki rapat energi dan rapat daya 
yang besar adalah superkapasitor. 
Superkapasitor memiliki berbagai 
kelebihan jika dibandingkan dengan 
media penyimpanan energi lainnya, 
diantaranya adalah waktu hidup yang 
lama, prinsip dan model yang sederhana, 
aman dan memiliki rapat daya yang 
tinggi (Kay Hyeok, 2001). 
Superkapasitor memiliki komponen 
yang digunakan untuk menyimpan 
muatan yaitu elektroda. Elektroda sel 
superkapasitor ini dapat dibuat 
menggunakan karbon aktif. Karbon aktif 
merupakan suatu bentuk padatan berpori 
yang mengandung unsur C (karbon) 
sebesar 85%-95% (Kirk and Othmer, 
1992). Karbon aktif dapat dibuat dari 
beberapa bahan baku diantaranya adalah 

batu bara, kayu tulang dan limbah 
pertanian. Pembuatan karbon aktif dengan 
menggunakan limbah pertanian sudah 
banyak dilakukan, diantaranya tempurung 
kelapa (Azevedo et al., 2007), kulit buah 
manggis (Foo and Hameed, 2012), biji 
buah ceri (Olivares-Marin et al., 2006), 
biji zaitun (Ubago-Perez et al., 2006) dan 
lain-lain. Pemanfaatan limbah pertanian 
untuk pembuatan karbon aktif cukup 
efektif dikarenakan ketersediannya, harga 
terjangkau dan tidak menyebabkan 
pencemaran.   

Ijuk aren merupakan limbah 
pertanian yang akan dijadikan bahan 
dasar dalam pembuatan elektroda sel 
superkapasitor pada penelitian ini. 
Pemilihan ijuk aren juga didasari dari 
penelitian sebelumnya, di mana Bachtiar 
et al., (2010) menemukan bahwa 
permukaan ijuk aren tidak mulus, 
terdapat benjolan dan lubang-lubang 
kecil di sepanjang permukaan, ini dapat 
memberikan keuntungan karena 
diharapkan bisa menjadi media pengunci 
mekanis antara  serat dan matriks 
polimer. Sahari and Sapuan, (2012) 
mengemukakan bahwa ijuk aren 
merupakan serat alami yang telah banyak 
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digunakan dalam berbagai aplikasi 
seperti sapu, tali, kuas dan atap. Ijuk 
aren yang melimpah merupakan 
biomassa yang berpotensi besar untuk 
digunakan sebagai komposit polimer. 
Untuk memperkaya pengetahuan 
tentang ijuk aren dan komposit polimer 
tersebut, maka kita perlu melakukan 
penelitian guna mengevaluasi secara 
menyeluruh potensi ijuk aren sebagai 
aplikasi baru. 

Seng klorida (ZnCl2) adalah agen 
pengaktif kimia yang akan digunakan 
dalam proses aktivasi. ZnCl2 berfungsi 
sebagai asam Lewis yang meningkatkan 
terjadinya polimerisasi dan menghambat 
pembentukan senyawa volatil sehingga 
meningkatkan perolehan karbon aktif 
(Alothman et al., 2011). Hal inilah yang 
menyebabkan perolehan karbon aktif 
pada sintesis menggunakan ZnCl2 lebih 
besar dibandingkan dengan KOH. Hal 
ini juga disebabkan karena KOH bersifat 
sebagai katalis yang mendorong reaksi 
oksidasi biomassa pada proses 
karbonisasi (Sudaryanto dkk., 2006).  
Karbonisasi adalah sebuah proses di 
mana akan dilakukan pemanasan dalam 
kondisi tidak ada udara di dalamnya atau 
biasa disebut dengan pirolisis. Proses 
karbonisasi ini akan menyebabkan 
dekomposisi material organik yang ada 
pada ijuk aren dan mengeluarkan 
pengotor-pengotornya. Unsur non-
karbon yang ada akan hilang pada tahap 
ini dan mengakibatkan struktur pori 
terbuka. Struktur pori akan berubah 
bergantung pada suhu karbonisasi. 
Semakin tinggi suhu karbonisasi, maka 
semakin cepat pembentukan pori. 
Semakin tinggi suhu karbonisasi yang 
diberikan, maka massa karbon aktif yang 
dihasilkan semakin kecil karena suhu 
yang tinggi membutuhkan waktu  
  
 
 

pencapaian yang lama sehingga proses 
penguraian senyawanya menghasilkan 
karbon aktif yang bersih dari zat pengotor. 
Demiral dkk., (2016) mengemukakan 
bahwa peningkatan suhu karbonisasi 
dilakukan karena lebih banyak senyawa 
volatil yang dilepaskan seiring kenaikan 
suhu karbonisasi sehingga membantu 
membuka pori-pori dan membantu 
peningkatan luas permukaannya. Hasil 
serupa juga diperoleh peneliti lain 
(Ahmadpour dan Do, 1997; Ucar dkk., 
2009). 

 
2. METODE PENELITIAN 

2.1  Prosedur Pembuatan Karbon 

Aktif 

Ijuk aren adalah sampel yang akan 

dibuat menjadi karbon aktif. Pembuatan 

karbon aktif dimulai dengan melakukan 

preparasi sampel karbon aktif. Adapun 

langkah-langkah pembuatan karbon aktif 

adalah sebagai berikut. 

1. Persiapan Sampel Ijuk Aren 

Bahan dasar yang digunakan pada 

penelitian ini adalah ijuk aren. Ijuk 

aren yang diperoleh berwarna 

cokelat tua dan sedikit kering. 

Sampel ijuk aren dibersihkan 

menggunakan air bersih agar 

kotoran-kotoran yang masih 

menempel terpisah dari ijuk aren. 

2. Pengeringan 

Proses pengeringan sampel 

dilakukan dengan pemanasan ijuk 

aren. Pemanasan dilakukan di oven 

listrik dengan menggunakan suhu 

100oC selama dua jam. Pengeringan 

dilakukan dua tahap dengan waktu 

satu jam per tahap.  

3. Pra-karbonisasi 

Ijuk aren yang telah melalui proses 
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pengeringan, di pra-karbonisasi di 

dalam oven listrik dengan suhu 100oC, 

150oC, 200oC dan 250oC. Setiap 30 

menit, suhu ditambah secara bertahap 

sehingga waktu seluruhnya dalam pra-

karbonisasi adalah dua jam.  

4. Penghalusan Sampel  

Ijuk aren yang sudah di pra-karbonisasi 

menghasilkan sampel berwarna hitam 

dan cukup rapuh. Sampel tersebut 

dihaluskan atau digerus menggunakan 

mortar dan alu dan dihaluskan 

menggunakan ball milling untuk 

menghasilkan serbuk dengan ukuran 

yang lebih kecil. Serbuk yang telah 

diball-milling langsung diayak dengan 

ayakan 53µm.  

5. Aktivasi Kimia 

Proses aktivasi kimia dilakukan dengan 

menggunakan agen pengaktif Seng 

klorida (ZnCl2) dengan konsentrasi 

0,3M. Aktivasi kimia merupakan 

tahapan yang sangat diperlukan dengan 

tujuan untuk memperbesar pori dan luas 

permukaan karbon aktif. Tahap pertama 

adalam pembuatan larutan ZnCl2 

dengan konsentrasi 0,3 M. Sebelum 

pembuatan larutan, lakukan penentuan 

jumlah massa karbon, volume air dan 

massa aktivator yang sesuai dengan 

konsentrasi agen pengaktif. Kemudian 

ZnCl2 dengan massa 6,12 gr 

dimasukkan ke dalam 250 ml air suling 

(aquades) pada gelas beaker dan diaduk 

menggunakan magnetic stirrer selama 1 

jam dengan kecepatan 300 rpm diatas 

hot plate dengan suhu 80oC. Tahap 

selanjutnya setelah ZnCl2 dan air suling 

tercampur rata (homogen), sampel 

serbuk karbon dimasukkan ke dalam 

larutan ZnCl2 kemudian diaduk kembali 

selama 2 jam. Sampel yang telah 

  

 

diaktivasi dibiarkan hingga suhu 

sampel turun hingga suhu kamar 

sekitar 30oC. Sampel yang telah 

diaktivasi kimia dikeringkan 

menggunakan oven dengan suhu 

100oC selama ±3 hari. Proses 

pengeringan dilakukan agar tidak ada 

lagi kadar air yang tersisa di dalam 

karbon. 

6. Pembuatan Pelet 

Sampel yang sudah diaktivasi dan 

dikeringkan kemudian dicetak 

menggunakan alat hydraulic press. 

Sampel serbuk karbon yang 

diperlukan untuk menghasilkan 1 

pelet adalah 0,7 gr. Pelet yang sudah 

berhasil dicetak diukur fisika 

dihitung densitasnya dengan 

mengukur massa, ketebalan dan 

diameter pelet. 

7. Karbonisasi-aktivasi Fisika 

Sampel yang sudah dicetak, 

dikarbonisasi menggunakan gas N2 

dengan memberikan variasi suhu 

yaitu 500oC, 550oC, dan 600oC. 

Karbonisasi merupakan proses 

pemanasan pelet didalam furnace 

menggunakan aliran gas nitrogen 

(N2)  dengan laju aliran gas 1,5 L 

min-1. Karbonisasi merupakan 

tahapan pemanasan bahan baku 

karbon yang telah berbentuk pelet 

pada ruang hampa udara yang 

bertujuan untuk mencegah 

penguraian sampel menjadi abu. 

Sampel yang sudah dikarbonisasi 

kemudian diaktivasi secara fisika 

menggunakan gas CO2 pada suhu 

700oC dengan laju aliran gas 1 L min-

1 selama 1 jam. Aktivasi fisika ini 

bertujuan untuk membersihkan pori-

pori dari zat pengotor dan membuka 
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pori-pori baru sehingga luas permukaan 

semakin besar. Densitas pelet yang telah 

melalui tahap aktivasi fisika dihitung 

dengan mengukur massa, ketebalan, dan 

diameter pelet. 
8. Pemolesan 

Pelet yang telah melalui proses aktivasi 
fisika selanjutnya dilakukan pencucian 
untuk meningkatkan kemurnian karbon 
menggunakan air suling (aquades). Pelet 
yang telah mencapai nilai pH netral 
kemudian dikeringkan di dalam oven 
dengan suhu 100oC. Tahapan selanjutnya 
pelet dipoles dengan kertas pasir 
berukuran P600 dan P1200 hingga 
ketebalannya mencapai 0,2 mm dan 
diameter 7-8 mm. 

9. Pembuatan Sel Superkapasitor 
Pembuatan sel superkapasitor disusun 
atas beberapa komponen yaitu badan sel, 
teflon, pengumpul arus (Stainless steel 
316L), separator (Kertas Whatman), 
elektroda (pelet karbon ijuk aren) dan 
larutan elektrolit H2SO4 1M. Pelet yang 
sudah dipoles dengan tebal 0,2 mm dan 
diameter 7-8 mm direndam 
menggunakan larutan elektrolit selama 2 
hari. 

 
Gambar 2.1 Susunan Sel Superkapasitor 

 

Gambar 2.1 menunjukkan susunan sel 

superkapasitor di mana proses awal 

pembuatan sel superkapasitor adalah 

persiapan badan sel yang dilubangi 

berukuran sama dengan ukuran teflon.  

 

 

Teflon kemudian diletakkan pada 

badan sel yang telah dilubangi tadi. 

Proses yang selanjutnya adalah 

membentuk pengumpul arus serupa 

dengan diameter elektroda karbon. 

Elektroda karbon yang telah 

direndam diletakkan di atas 

pengumpul arus, separator 

diletakkan di atas elektroda dan 

begitu pula pada bagian yang lain 

hingga peletakan elektroda 

sempurna. Kedua badan sel dieratkan 

menggunakan penjepit dan siap 

untuk melakukan pengujian sifat 

kimia.  

2.2  Karakterisasi Sifat Elektroda 

Karbon 

 Karakterisasi sifat elektroda karbon 

dilakukan dengan karakterisasi sifat fisis 

melalui pengukuran densitas dan sifat 

elektrokimia melalui uji Cyclic 

Voltammetry (CV) dengan tujuan untuk 

mengetahui nilai kapasitansi spesifik sel 

superkapasitor yang dihasilkan. Sampel 

diberi kode sesuai dengan suhu 

karbonisasi yang digunakan yaitu IA-

500, IA-550 dan IA-600. 

1. Pengukuran Densitas 

 Pengukuran densitas dilakukan 

sebelum karbonisasi-aktivasi fisika dan 

setelah karbonisasi-aktivasi fisika 

Penentuan nilai densitas dilakukan 

dengan mengukur diameter dan ketebalan 

pelet menggunakan jangka sorong serta 

pengukuran massa dilakukan dengan 

menggunakan timbangan digital. 

Densitas pelet dihitung menggunakan 

persamaan di bawah ini: 

 

𝜌 =
𝑚

𝑣
                 (2.1) 

Pengukuran massa, diameter dan 
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ketebalan pelet dilakukan sebanyak tiga 

kali lalu diambil nilai rata- 

ratanya. 

 

2. Karakterisasi Sifat Kimia 

Menggunakan Cyclic Voltammetry. 

  Sifat elektrokimia elektroda karbon 

berbahan dasar ijuk aren dikarakterisasi 

menggunakan Cyclic Voltammetry (CV) 

dengan tujuan untuk mengetahui nilai 

kapasitansi spesifik sel superkapasitor 

yang dihasilkan. Besarnya nilai 

kapasitansi spesifik dapat dihitung 

menggunakan Persamaan 2.2 

 

Csp =  
(Ic−Id)

s x m
                         (2.2) 

 

Pengujian dilakukan menggunakan alat 

Physics CV UR Rad-Er 5841 dengan laju 

pemindaian 1 mV s-1 pada potensial 0-1 

V. 

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan suhu karbonisasi yang 

digunakan, sampel diberi kode IA-500, 

IA-550 dan IA-600. 

3.1  Pengukuran Densitas 

Proses karbonisasi, aktivasi kimia 

dan aktivasi fisika dapat mempengaruhi 

besarnya nilai densitas pada elektroda 

karbon aktif. Proses karbonisasi dengan 

menggunakan gas N2 juga berpengaruh 

terhadap besarnya nilai densitas pada 

elektroda karbon aktif dikarenakan 

perubahan struktur pori dan luas 

permukaan dari elektroda karbon aktif. 

Nilai densitas sebelum proses karbonisasi 

dan aktivasi fisika dari sampel IA-500, 

IA-550 dan IA-600 berturut-turut adalah 

1,01, 1,06 dan 1,09. Setelah dilakukan 

proses karbonisasi dengan menggunakan 

 

 

gas CO2 didapatkan nilai densitas dari 

sampel IA-500, IA-550 dan IA-600 

berturut-turut sebesar 0,93, 0,96 dan 0,98. 

Perbandingan densitas sebelum dan 

sesudah proses karbonisasi dan aktivasi 

fisika dapat dilihat pada Gambar 3.1: 

 

 
Gambar 3.1 Nilai densitas sebelum dan 

sesudah karbonisasi-aktivasi 

 

Proses karbonisasi dilakukan dengan 

suhu yang berbeda-beda di mana seiring 

pertambahan suhu karbonisasi terjadi 

perluasan diameter pori dan 

pembentukan pori baru yang juga dapat 

mempengaruhi nilai densitasnya. Nilai 

densitas sesudah proses karbonisasi dan 

aktivasi fisika mengalami penurunan jika 

dibandingkan dengan nilai densitas 

sebelum proses karbonisasi dan aktivasi 

fisika, hal ini disebabkan karena pada 

saat proses karbonisasi terjadi 

dekomposisi material organik pada bahan 

baku dan menyebabkan zat-zat 

pengotornya keluar. Proses aktivasi fisika 

juga mempengaruhi penurunan nilai 

densitas karena pada saat proses aktivasi 

fisika terjadi perbaikan struktur pori di 

mana pada permukaan sampel zat 

pengotornya menguap sehingga pori-pori 

terbuka dan terbentuk pori-pori baru 

(Taer et al., 2019). 
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Gambar 3.2 Persentase susut densitas 

elektroda karbon aktif 

 

Gambar 3.2 menunjukkan persentase 

susut densitas elektroda karbon aktif di 

mana sampel IA-500 mengalami 

penyusutan densitas sebesar 7,92%, 

sampel IA-550 mengalami penyusutan 

densitas sebesar 9,43% dan sampel IA-

600 mengalami penyusutan densitas 

sebesar 10,09%. Suhu karbonisasi yang 

semakin meningkat menyebabkan 

persentase penyusutan densitas juga 

semakin  tinggi, hal ini disebabkan oleh 

reaksi antara karbon dan gas CO2. 

Penyusutan densitas juga dipengaruhi 

oleh proses aktivasi kimia saat 

penambahan agen pengaktif ZnCl2 yang 

mengakibatkan saat proses karbonisasi 

dan aktivasi fisika tidak hanya bahan 

karbon saja yang menguap dan apabila 

terjadi penguapan selain bahan karbon 

maka pori-pori baru akan terbentuk 

yang menyebabkan densitas pelet 

menurun bersamaan dengan penurunan 

massa pelet. 

3.2  Analisis Karakterisasi 

Elektrokimia Menggunakan Cyclic 

Voltammetry 

Analisis sifat elektrokimia 

menggunakan metode Cyclic 

Voltammetry (CV) pada semua variasi 

suhu karbonisasi ditunjukkan pada 

  

Gambar 3.3. Kurva CV menunjukkan 

hubungan antara tegangan (V) dan arus 

(A). 

 
Gambar 3.3 Kurva CV sel 

superkapasitor dengan variasi suhu 

karbonisasi menggunakan laju 

pemindaian 1mV/s 

 

Gambar 3.3 menunjukkan ketiga kurva 

memiliki bentuk ideal kurva pada 

elektroda sel superkapasitor, hal ini juga 

membuktikan adanya kapasitansi lapisan 

ganda pada elektroda dan transfer muatan 

yang baik. Kurva arus pengisian (Ic) dan 

arus pengosongan (Id) yang semakin 

lebar menunjukkan nilai kapasitansi 

spesifik yang semakin tinggi. Sampel IA-

600 merupakan sampel dengan luas 

kurva yang paling besar, hal ini sesuai 

dengan nilai kapasitansi yang telah 

dihitung menggunakan Persamaan (2.2) 

bahwa sampel IA-600 memiliki nilai 

kapasitansi tertinggi. Nilai kapasitansi 

spesifik masing-masing sampel dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Nilai kapasitansi spesifik 
Laju 

(mV/s) 

Kapasitansi Spesifik 

IA-500 

(F/g) 

IA-550 

(F/g) 

IA-600 

(F/g) 

1 72 84 101 
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Berdasarkan data yang diperoleh pada 

Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa suhu 

karbonisasi berpengaruh pada kapasitansi 

spesifik di mana semakin bertambah suhu 

karbonisasi maka nilai kapasitansi 

spesifik juga semakin meningkat. Nilai 

kapasitansi ini  juga sebanding dengan 

densitas yang semakin menurun setelah 

proses karbonisasi-aktivasi fisika. 

Semakin besar persentase susut densitas 

karbon maka semakin tinggi  nilai 

kapasitansi yang dihasilkan. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh,   

elektroda karbon aktif yang paling baik 

untuk digunakan sebagai komponen sel 

superkapasitor adalah elektroda dengan 

suhu karbonisasi 600oC dengan 

persentase susut densitas sebesar 10,09% 

dan nilai kapasitansi spesifik 101 F/g. 
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