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ABSTRACT 
 

Supercapacitors are renewable energy storage devices that have good cycle 

performance consisting of components, namely electrodes, electrolytes, current 

collectors, and separators. Electrodes are one of the most important components in 

supercapacitors because they can improve the performance of supercapacitor cells. The 

process of making carbon electrodes carried out is the pre-carbonization process, 

chemical activation with 0.5 M KOH activator, the carbonization process using N2 gas 

at a temperature of 600 C and physical activation using CO2 gas at a temperature of 

800 C. The carbon electrodes were given the sample code CBM-05. The results of the 

characterization of the physical properties of the carbon electrode obtained a density 

with a mass loss percentage value of 31.52%. Characterization of electrochemical 

properties of CBM-05 supercapacitor cells obtained a specific capacitance value of 158 

F/g. The results of the characterization of physical properties and electrochemical 

properties showed that carbon electrodes could be made from mango seed shell 

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 memiliki 

kinerja siklus yang baik yang terdiri dari kompenen yaitu elektroda, elektrolit, 

pengumpul arus, dan separator. Elektroda adalah salah satu komponen terpenting 

dalam superkapasitor karena dapat meningkatkan kinerja sel superkapasitor. Proses 

pembuatan elektroda karbon yang dilakukan yaitu proses pra-karbonisasi, aktivasi 

kimia dengan aktivator KOH 0,5 M, proses karbonisasi menggunakan gas N2 pada suhu 

600 ⁰C dan aktivasi fisika menggunakan gas CO2 pada suhu 800 ⁰C. Elektroda karbon 

diberi kode sampel CBM-05. Hasil karakterisasi sifat fisis elektroda karbon 

memperoleh densitas dengan nilai persentase susut massa 31,52%. Karakterisasi sifat 

elektrokimia sel superkapasitor CBM-05 memperoleh nilai kapasitansi spesifik sebesar 

158 F/g. Hasil karakterisasi sifat fisis dan sifat elektokimia menunjukkan bahwa 

elektroda karbon dapat dibuat dari biomassa cangkang biji mangga yang dapat 

meningkatkan kinerja sel superkapasitor. 

Kata kunci: Cangkang Biji Mangga, elektroda karbon, sel superkapasitor 
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1. PENDAHULUAN 

Keterbatasan sumber energi seiring 

dengan meningkatnya konsumsi energi 

menjadi permasalahan utama di negara-

negara berkembang seperti Indonesia, 

kebutuhan energi terus meningkat dari 

tahun-ketahun karena peningkatan 

pertumbuhan jumlah penduduk. 

Kebutuhan energi yang terus meningkat 

menyebabkan bahan bakar fosil 

mengalami penurunan (Zhang et al., 

2018). Energi telah menjadi kebutuhan 

mendasar dalam memenuhi kegiatan 

sehari-hari salah satunya dalam 

pemanfaatan energi listrik (Awasthi et 

al., 2018). Energi dapat disimpan 

didalam suatu piranti penyimpan 

energi. 

Piranti penyimpanan energi yang 

terbarukan saat ini  salah satunya adalah 

superkapasitor. Superkapasitor adalah 

pilihan ideal untuk aplikasi 

penyimpanan energi termasuk sebagai 

cadangan listrik karena memiliki 

kinerja siklus yang baik. 

Pada penelitian ini pembuatan 

elektroda karbon berasal dari cangkang 

biji mangga yang diproses dengan 

tujuan dapat mengembangkan piranti 

penyimpanan energi dengan kapasitansi 

spesifik yang tinggi untuk aplikasi 

superkapasitor. 

 
2. METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang 

dilakukan menjelaskan tentang 

prosedur pembuatan elektroda karbon 

dari cangkang biji mangga serta 

preparasi sel superkapasitor. Proses 

preparasi sampel diantaranya 

pengumpulan cangkang biji mangga 

dan pemotongan kecil-kecil cangkang 

biji mangga. Cangkang biji mangga 

yang terlah dipotong-potong 

dikeringkan terlebih dahulu dibawah 

sinar matahari hingga massa konstan. 

Proses selanjutnya yaitu proses pra-

karbonisasi, pada proses ini sampel 

dikeringkan kembali menggunakan 

oven selama 2 jam pada suhu 200°C 

hingga warna sampel berubah dari 

warna coklat muda menjadi warna 

coklat gelap.  Sampel yang telah dipra-

karbonisasi 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. Aquades 

sebanyak 200 ml dicampurkan dengan 

aktivator KOH, lalu diaduk dengan 

menggunakan hot plate dan magnetic 

stirrer selama 1 jam pada suhu 80 ⁰C.  

 

 Gambar 1. Proses Aktivasi Kimia 
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Setelah aquades dan  KOH  tercampur, 

serbuk cangkang biji mangga dimasukkan 

perlahan kedalam  larutan KOH selama 1 

jam. Larutan didiamkan sampai 

menjadi suhu kamar. Larutan 

dikeringkan kembali menggunakan  

oven  pengeringan  110 ⁰C selama 2 

hari. 

Pencetakan pelet dilakukan 

dengan menggunakan hydraulic press 

dengan tekanan sebesar massa 7 ton. 

Sampel yang telah dicetak 

dikarbonisasi pada suhu 600 ⁰C dengan 

menggunakan furnance. Proses 

karbonisasi bertujuan untuk 

menguapkan bahan yang selain karbon 

yang dilakukan dengan menggunakan 

gas N2 agar pelet tidak terurai menjadi 

abu. Proses aktivasi fisika dilakukan 

dengan menggunakan gas CO2 dan pada 

suhu 800 ⁰C dengan tujuan untuk 

meningkatkan luas permukaan sampel 

dan menambah pori-pori baru. 

Selanjutnya elektroda karbon 

dinetralkan hingga pH 7 lalu 

dikeringkan dan dikarakterisasi secara 

fisika dengan pengukuran densitas dari 

elektroda karbon. 
 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Pengukuran Densitas 

 

Gambar 2 Diagram densitas Elektroda Karbon 

CBM-05 

 

Gambar 2 menunjukkan penurunan 

densitas setelah terjadinya proses 

karbonisasi dan aktivasi fisika pada 

elektroda karbon CBM-05. Nilai 

penyusutan densitas sebesar 0,275 

gr/cm3 dengan persentase penyusutan 

densitas sebesar 31,52%. Penurunan 

densitas terjadi karena pelepasan 

senyawa non karbon atau pemurnian 

karbon pada saat proses karbonisasi 

yang mengakibatkan banyaknya pori- 

pori yang terbentuk. Proses aktivasi 

fisika juga mempengaruhi penurunan  

densitas karena pori-pori pada 

elektroda karbon terbuka yang 

mengakibatkan terbentuknya pori 

baru, dan dapat menghilangkan 

pengotor yang ada pada elektroda 

karbon (Taer dkk., 2016). 

 

B. Analisis Siklis Voltametri 

Analisis siklis voltametri bertujuan 

untuk mengetahui nilai kapasitansi 

spesifik elektroda karbon sel 

superkapsitor dari biomassa cangkang 

biji mangga. Laju pemindaian yang 

digunakan adalah 1 m/Vs dengan 

potensial sebesar 0 hingga 1 V. Hasil 

pengukuran cyclic voltammetry untuk 

sampel CBM-05 terlihat pada Gambar 

3. 

     
Gambar 3. Kurva Siklis Voltamteri Elektroda 

Karbon CBM-05 

 

Gambar 3. memperlihatkan kurva 
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siklis voltamogram yang membentuk 

siklus yang berulang untuk setiap 

sampel yang memiliki jendela potensial 

yang sama yaitu pada laju pemindaian 

1 mV/s dengan bentuk kurva mendekati 

rectanguler yang menunjukan sifat 

EDLC Ideal. Bentuk rectanguler pada 

kurva menggambarkan besarnya 

kapasitansi spesifik superkapasitor(Ye 

et al., 2020). Elektroda karbon CBM-

600 memiliki nilai kapasitansi spesifik 

yang tinggi dengan nilai kapasitansi 

spesifik yaitu 158 F/g.  Secara 

keseluruhan terlihat adanya hubungan 

kapasitansi spesifik sel superkapasitor 

yang dihasilkan elektroda karbon 

CBM-05 dengan sifat fisis seperti nilai 

densitas rendah yang dapat 

meningkatkan porositas. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa dari 

penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa biomassa 

Cangkang Biji Mangga merupakan 

bahan yang berpotensi untuk dijadikan 

sebagai elektroda sel superkapasitor 

karena memiliki nilai kapasitansi yang 

tinggi. Suhu Karbonisasi 600℃ 
merupakan suhu terbaik untuk 

mendapatkan nilai densitas yang 

rendah sehingga memperoleh nilai 

porositas yang tinggi pada elektroda 

karbon CBM-05. Pengukuran densitas 

dapat berpengaruh pada nilai 

kapasitansi spesifik, semakin tinggi 

nilai penurunan densitas maka nilai 

kapasitansi spesifik semakin besar.  
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