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ABSTRACT 

Supercapacitors are renewable energy storage devices consisting of electrodes, 

electrolytes, current collectors, and separators. Electrodes are one of the most 

important components in supercapacitors because they are made of nanoscale 

materials that have high surface area and porosity. In this study, carbon electrodes 

were made from palm fiber biomass waste with variations in the physical activation 

temperature of 650℃, 700℃, and 750℃ with the sample codes being SPP-650, SPP-

700, and SPP-750, respectively. The manufacture of carbon electrodes is carried out 

by several processes, namely pre-carbonization process, chemical activation with 

KOH activator, carbonization process using N2 gas at a temperature of 600 ⁰C and 

physical activation using CO2 gas. Thermal analysis using TGA resulted in mass 

reduction at a temperature of 288,9℃ with a maximum speed of 0,903 mg/min. The 

highest density value is found on the carbon electrode with a sample of SPP-700 with 

a mass loss percentage value of 31,52%. Supercapacitor cells SPP-650, SPP-700, and 

SPP-750 produced specific capacitance values of 194,822 F/g, 231,108 F/g, and 

167,477 F/g, respectively. The temperature of 700℃ is the best temperature in the 

synthesis of activated carbon electrodes from palm fiber biomass which can improve 

the performance of supercapacitor cells. 

 

Keywords: palm fiber, physical activation temperature, activated carbon electrode, 

supercapacitor cell 
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ABSTRAK 

Superkapasitor merupakan piranti penyimpanan energi terbarukan yang terdiri dari 

elektroda, elektrolit, pengumpul arus, dan separator. Elektroda adalah salah satu 

komponen terpenting dalam superkapasitor karena dibuat dari bahan berskala nano 

yang memiliki luas permukaan dan porositas yang tinggi. Pada penelitian ini, 

elektroda karbon terbuat dari limbah biomassa serabut palem putri dengan variasi 

suhu aktivasi fisika 650 ⁰C, 700 ⁰C, dan 750 ⁰C dengan kode sampel masing-masing 

yaitu SPP-650, SPP-700, dan SPP-750. Pembuatan elektroda karbon dilakukan 

dengan beberapa proses yaitu proses pra-karbonisasi, aktivasi kimia dengan aktivator 

KOH, proses karbonisasi menggunakan gas N2 pada suhu 600 ⁰C dan aktivasi fisika 

menggunakan gas CO2. Analisis termal menggunakan TGA menghasilkan 

pengurangan massa pada suhu 288,9 ⁰C dengan kelajuan maksimum 0,903 mg/min. 

Nilai densitas tertinggi terdapat pada elektroda karbon dengan sampel SPP-700 

dengan nilai persentase susut massa 31,52%. Sel superkapasitor SPP-650, SPP-700, 

dan SPP-750 menghasilkan nilai kapasitansi spesifik masing-masing 194,822 F/g,  

231,108 F/g, dan 167,477 F/g. Suhu 700℃ merupakan suhu terbaik dalam sintesis 

elektroda karbon aktif yang berasal dari biomassa serabut palem putri yang dapat 

meningkatkan kinerja sel superkapasitor. 

Kata kunci: serabut palem putri, suhu aktivasi fisika, elektroda karbon aktif, sel 

superkapasitor 
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1. PENDAHULUAN 

Krisis energi menimbulkan 

masalah sosial yang menghambat 

perkembangan kehidupan manusia dan 

mengancam kelangsungan hidup 

manusia. Permintaan di seluruh dunia 

untuk sumber daya energi alternatif 

meningkat sehingga meningkat pula 

keprihatinan global mengenai masalah 

lingkungan seperti perubahan iklim 

atau pemanasan global dan yang paling 

penting kelestarian cadangan bahan 

bakar fosil. Bahan bakar fosil semakin 

lama menipis, sehingga solusi yang 

tepat untuk mengatasi krisis energi ini 

adalah menggunakan energi listrik. 

Penggunaan energi listrik meningkat 

sehingga dibutuhkan media 

penyimpanan agar energi listrik yang 

digunakan memiliki daya yang besar, 

aman, dan tahan lama.  

Media penyimpanan yang dapat 

digunakan adalah superkapasitor. 

Teknologi superkapasitor bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja listrik dari 

bahan elektroda. Superkapasitor adalah 

pilihan yang layak untuk aplikasi 

penyimpanan energi termasuk sebagai 

cadangan listrik untuk memberikan 

perlindungan terhadap gangguan daya 

(Raza et al., 2018).  

Pada penelitian ini pembuatan 

elektroda karbon berasal dari serabut 

palem putri menggunakan aktivasi 

fisika dan kimia dengan variasi suhu 

aktivasi fisika yang bertujuan dalam 

pengembangan media penyimpanan 

energi dengan kapasitansi spesifik 

yang tinggi untuk aplikasi 

superkapasitor. 

  

2. METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang 

dilakukan menjelaskan tentang 

prosedur pembuatan elektroda karbon 

dari limbah biomassa serabut palem 

putri serta preparasi sel superkapasitor. 

Palem putri diperoleh dari pohon yang 

berada di pinggir jalan daerah Rumbai 

Kota Pekanbaru dengan warna 

buahnya berwarna merah. Buah palem 

putri dikeringkan terlebih dahulu 

dibawah sinar matahari lalu dikupas 

dan diambil serabutnya saja. Serabut 

tersebut dikeringkan lagi sampai massa 

serabut palem putri tersebut benar-

benar konstan. Proses selanjutnya yaitu 

proses pra-karbonisasi, pada proses ini 

sampel dikeringkan kembali 

menggunakan oven selama 1 jam pada 

suhu 200°C hingga warna sampel 

berubah dari warna coklat muda 

menjadi warna coklat tua. Sampel 

yang telah dipra-karbonisasi akan 

dihaluskan menggunakan mortar dan 

ball milling, kemudian sampel diayak 

menggunakan ayakan 53 µm sehingga 

menghasilkan ukuran partikel yang 

homogen.  

Proses aktivasi kimia dilakukan 

menggunakan aktivator KOH 0,5 M 

seperti pada Gambar 1. Aktivasi kimia 

diawali dengan mencampurkan 

aquades dengan aktivator KOH, lalu 

diaduk dengan menggunakan hot plate 

dan magnetic stirrer selama 1 jam 

pada suhu 80 ⁰C. Setelah aquades dan 
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KOH 0,5 M teraduk, sampel serabut 

palem putri dimasukkan ke dalam 

larutan tersebut dan diaduk lagi selama 

1 jam. Larutan tersebut dibiarkan 

sampai menjadi suhu kamar setelah 

larutannya teraduk dengan rata. Proses 

pengeringan sampel dilakukan dengan 

menggunakan oven pengeringan 110 

⁰C selama 48 jam yang kemudian 

sampel tersebut akan dicetak.  

Pencetakan pelet dilakukan 

dengan menggunakan hydraulic jack 

yang fungsinya untuk memberikan 

tekanan pada sampel. Tekanan yang 

diberikan sebesar 7 ton. Sampel yang 

telah dicetak akan melakukan proses 

karbonisasi pada suhu 600 ⁰C dengan 

menggunakan furnace. Proses 

karbonisasi bertujuan untuk 

membuang bahan yang bukan karbon 

yang dilakukan dengan menggunakan 

gas N2 agar pelet tidak terurai menjadi 

abu. Proses aktivasi fisika dilakukan 

dengan menggunakan gas CO2 dan 

pada suhu yang bervariasi yaitu 650 

⁰C, 700 ⁰C, dan 750 ⁰C dengan tujuan 

untuk meningkatkan luas permukaan 

sampel dan menambah pori-pori. 

Selanjutnya elektroda karbon 

dinetralkan hingga pH 7 lalu 

dikeringkan dan dikarakterisasi secara 

fisika dengan  Termogravimetry 

Analysis (TGA) dan pengukuran 

densitas dari elektroda karbon. 

 

Gambar 1 Proses Aktivasi Kimia 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Termogravimetri 

Gambar 2 menunjukkan kurva 

Differential Thermal Gravimetry 

(DTG) dan kurva Thermogravimetry 

(TG) terhadap peningkatan 

temperatur. Garis putus-putus 

menunjukkan kurva susut massa (TG) 

terhadap peningkatan temperatur. 

Pada suhu 150,3 ⁰C mengalami susut 

massa sebesar 8,1% karena terjadinya 

penguapan air atau dehidrasi. Pada 

suhu 350,6 ⁰C terjadi susut massa 

sebesar 58,3% karena terjadinya 

penguapan selulosa, hemiselulosa dan 

lignin secara bersamaan. Suhu 550 ⁰C 

terjadi susut massa sebesar 85,7% 

karena terjadinya penguapan lignin 

dan hidrogen dari struktur karbon 

(Basri et al., 2013). 

 

Gambar 2 Kurva DTG/TG Sampel Serabut 

Palem Putri 

Garis lurus menunjukkan kurva 

laju susut massa (DTG) terhadap 

peningkatan temperatur. Pada suhu 

288,9 ⁰C dengan laju dekomposisi 

sebesar 0,903 mg/min terjadi 

penyusutan massa karena penguraian 

senyawa kompleks seperti 

hemiselulosa, selulosa, dan lignin 

secara bersamaan. Berdasarkan data 

DTG, dapat disimpulkan bahwa suhu 

288,9 ⁰C merupakan suhu tahan termal 

untuk biomassa serabut palem putri. 
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Temperatur inilah yang digunakan 

pada proses pirolisis untuk ditahan 

selama 1 jam untuk menghasilkan 

karbon yang lebih baik (Yang et al., 

2007).  

B. Pengukuran Densitas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Diagram batang perbandingan densitas  

elektroda karbon SPP 

 

Gambar 3 menunjukkan penurunan 

densitas setelah terjadinya proses 

karbonisasi dan aktivasi fisika pada 

elektroda karbon SPP. Penurunan 

densitas terjadi karena pelepasan 

senyawa selain karbon atau pemurnian 

karbon pada saat proses karbonisasi 

yang mengakibatkan banyaknya pori-

pori yang terbentuk. Proses aktivasi 

fisika juga mempengaruhi penurunan 

nilai densitas karena pori-pori pada 

elektroda karbon terbuka, terbentuknya 

pori yang baru, dan dapat 

menghilangkan pengotor yang ada 

pada elektroda karbon (Taer dkk., 

2016).  

Nilai penyusutan densitas dari proses 

karbonisasi dan aktivasi fisika pada 

sampel SPP-650, SPP-700, dan SPP-

750 berturut-turut adalah sebesar 

0,252747 gr/cm3, 0,315217 gr/cm3 dan 

0,211111 gr/cm3. Penyusutan densitas 

tertinggi elektroda karbon SPP dimiliki 

oleh SPP-700, hal tersebut terjadi 

karena semakin tinggi suhu aktivasi 

fisika maka akan menyebabkan reaksi 

oksidasi antara karbon dan karbon 

dioksida secara sempurna. Reaksi ini 

menyebabkan banyaknya rantai karbon 

yang terlepas dan berkurangnya 

oksigen dan hidrogen dalam elektroda 

karbon sehingga terjadinya penyusutan 

massa. Elektroda karbon SPP-750 

menunjukkan penyusutan densitas 

lebih kecil dibandingkan dengan 

elektroda karbon lainnya dikarenakan 

meningkatnya suhu aktivasi fisika 

akan merusak elektroda karbon yang 

disebabkan oleh proses oksidasi secara 

berlebihan (Farma dkk., 2021). Suhu 

aktivasi 700℃ merupakan suhu 

pemanasan terbaik untuk mendapatkan 

nilai densitas yang rendah sehingga 

didapatkan nilai porositas yang tinggi 

pada elektroda karbon SPP. 

 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa dari 

penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa biomassa serabut 

palem putri merupakan bahan yang 

berpotensi untuk dijadikan sebagai 

elektroda karbon sel superkapasitor. 

Hasil analisis TGA yang diperoleh 

menunjukkan bahwa adanya 

kandungan karbon dari biomassa 

serabut palem putri yang mampu 

menjadi bahan elektroda karbon yang 

baik. Pengukuran densitas yang 
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diperoleh bahwa sampel SPP-700 

memiliki nilai penyusutan densitas 

yang tinggi, sehingga didapatkan nilai 

porositas yang tinggi. Pengukuran 

densitas dapat berpengaruh pada nilai 

kapasitansi spesifik, semakin tinggi 

nilai penyusutan densitas maka nilai 

kapasitansi spesifik semakin besar. 
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