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ABSTRACT 

This study aims to determine the capacity and efficiency of activated carbon after going 

through the regeneration process. The activated carbon was used to adsorb metallic 

mercury (II) and then rinsed with HNO3 solution. The rinsed adsorbent was reused in the 

mercury metal adsorption process. The filtrate resulted from adsorption and regeneration 

were analyzed using (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy) ICP-

OES. The adsorption capacity of white jabon fruit carbon before regeneration is 99.80%. 

In this study, variations of HNO3 desorption solution were used; 0.5 M: 1.0 M; 1.5 M and 

2.0 M to obtain a desorption capacity of 0.6588 mg/g , 0.66215 mg/g, 0.67248 mg/g , 

0.69114 mg/g with a regeneration percentage of 69.34% ; 69.69% ; 70.77% ; 72.74%, 

respectively. The desorption ability increased as the concentration of the desorbing 

solution increased. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui kapasitas dan efisiensi arang aktif setelah 

melalui proses regenerasi. Adsorben yang sudah diaktivasi digunakan untuk menjerap 

logam merkuri kemudian dibilas dengan larutan HNO3. Adsorben yang sudah dibilas 

digunakan kembali pada proses adsorpsi logam merkuri. Filtrat hasil adsorpsi dan 

regenerasi di analisa menggunakan (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission 

Spectroscopy) ICP-OES. Daya jerap arang buah jabon putih sebelum regenerasi adalah 

sebesar 99,80%.  Pada penelitian ini digunakan variasi larutan pendesorpsi HNO3 0,5 M; 

1,0 M; 1,5 M dan 2,0 M sehingga diperoleh kapasitas desorpsi sebesar 0,6588 mg/g , 

0,66215 mg/g, 0,67248 mg/g , 0,69114 mg/g dengan persentase regenerasi sebesar 
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69,34%; 69,69% ; 70,77% ; 72,74%. Kemampuan desorpsi meningkat seiring 

bertambahnya konsentrasi larutan pendesorpsi. 

 

Kata Kunci : karbon aktif, desorpsi, regenerasi

PENDAHULUAN 

Jabon putih (Anthocephalus 

cadamba Miq.) merupakan jenis 

tumbuhan asli dari Asia dan, tumbuh 

secara alami di India, China ke bagian 

selatan hingga Australia (Soerianegara & 

Lemmens, 1993; Orwa et al., 2009). 

Menurut Mulyana (2011) pohon jabon 

mengandung selulosa 52,4%, lignin 

25,4% dan silika 0,1%. Selulosa 

merupakan komponen penting dalam 

pemilihan bahan biomassa untuk 

dijadikan adsorben. Jenis adsorben yang 

umum digunakan ialah arang aktif. Arang 

aktif sering digunakan dalam proses 

adsorpsi karena memiliki daya adsopsi 

yang lebih baik dibandingkan adsorben 

lain. Hasil studi menyatakan bahwa 

material-material yang mengandung 

selulosa dapat digunakan untuk mengolah 

limbah logam berat. Salah satu 

keuntungan menggunakan biomaterial 

sebagai adsorben adalah mudah 

diregenerasi. Regenerasi dapat dilakukan 

melalui desorpsi sehingga logam-logam yang 

telah disisihkan dapat dikumpulkan kembali 

(recovery) dan adsorbennya dapat digunakan 

kembali (reuse). Desorpsi dapat dilakukan 

dengan mengontakkan adsorben yang telah 

digunakan dengan larutan yang dikenal 

dengan agen desorpsi. Agen desorpsi yang 

digunakan dapat berupa asam, basa, dan 

netral (Indah,S., 2014). 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan  

Adapun alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah furnace (Vulcan A-130 

Furnace), pH meter, neraca analitik (Kern 

ABJ-NM/ABS-N), ayakan 100 dan 200 

mesh, hotplate (Thermo Scientific 

Cimarec), sentrifuse (Fisher Scientific 

Centrific Model 228), statip, desikator, 

cawan krusibel, magnetic stirrer, oven 

(Memmert), Inductively Coupled Plasma-

Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) 

(ICPE-9000, Shimadzu), dan peralatan 

gelas laboratorium lainnya. 

Bahan yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah buah Jabon Putih, 

natrium hidroksida (NaOH), akuades 

(H2O), larutan asam nitrat (HNO3) , 

larutan merkuri (dalam HgCl2), kertas 

saring Whattman 42, akua DM, dan larutan 

merkuri klorida (HgCl2). 

b. Adsorpsi arang terhadap on logam 

merkuri  

Arang buah jabon sebelum dan 

sesudah aktivasi sebanyak 0,75 g 

dicampurkan dengan 50 mL larutan 

simulasi merkuri 30 ppm dengan pH 6. 

Campuran diaduk menggunakan 

magnetic stirrer selama 40 menit dengan 

kecepatan 80 rpm  lalu didiamkan selama 

24 jam. Kemudian disaring menggunakan 

Whattman No. 42, filtrat hasil 

penyaringan dianalisis untuk mengetahui 

konsentrasi logam merkuri yang terjerap 

dengan menggunakan Inductively 

Coupled Plasma Optical Emission 

Spectroscopy (ICP-OES). Efisiensi dan 
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kapasitas adsorpsi arang biji jabon 

terhadap ion merkuri (II) dihitung dengan 

persamaan berikut:  

E =  
𝐶𝑜−𝐶𝑒

𝐶𝑒
× 100%                                        

dan 

Q= 
𝐶𝑜−𝐶𝑒

𝑚
 ×V  

            

Keterangan :  

E : Efisiensi adsorpsi 

Q : Kapasitas adsorpsi 

Co : Konsentrasi sebelum adsorpsi (mg L-1)  

Ce : Konsentrasi setelah adsorpsi(mgL-1)  

m : Massa adsorben (g)  

V : Volume (L) 

c. Regenerasi arang aktif  

Arang aktif sebanyak 0,75 g 

direndam dengan larutan HNO3  dengan 

variasi larutan 0.5 M; 1.0 M ; 1.5 M ; 2.0 

M sebanyak 25 mL dalam gelas Beaker. 

Campuran diaduk menggunakan 

magnetic stirrer selama 40 menit dengan 

kecepatan 80 rpm. Setelah 40 menit, 

campuran tersebut didiamkan. Kemudian 

larutan HNO3 disaring. Selanjutnya arang 

aktif tersebut dibilas dengan akua DM 

>90℃ sebanyak 300 mL. Kemudian 

adsorben diletakan diatas cawan untuk 

dipanaskan dalam oven dengan suhu 

100±5ºC selama 1 jam. Setelah keluar 

dari oven, cawan yang berisi adsorben 

dimasukkan ke dalam desikator selama 

20 menit kemudian ditimbang beratnya. 

Setelah itu adsorben digunakan kembali 

untuk adsorpsi. Filtrat hasil adsorpsi diuji 

konsentrasi logam merkurinya 

menggunakan (Inductively Coupled 

Plasma Optical Emission Spectroscopy) 

ICP-OES. 

Regenerasi(%)= 
Qer

  Qeo
× 100%           

Keterangan :  

Qer : Kapasitas adsorpsi karbon aktif 

teregenerasi (mg/g)  

Qeo : Kapasitas adsorpsi karbon aktif baru   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Adsorpsi arang aktif buah 

jabon putih   

Pada proses adsorpsi arang aktif 

yang digunakan sebanyak 0,75 g 

kemudian dikontakkan dengan larutan 

merkuri 30 ppm sebanyak 25 mL selama 

40 menit dengan kecepatan  80 rpm. 

Campuran yang telah dikontakkan 

didiamkan selama 24 jam hal ini 

bertujuan untuk mengoptimalkan 

adsorpsi arang aktif dengan logam 

merkuri. Kemudian disaring 

menggunakan kertas saring Whattman 

No.42. Arang aktif yang diperoleh 

kemudian dikeringkan menggunakan 

oven. Pada proses adsorpsi diperoleh  

konsentrasi optimum adsorpsi arang aktif 

buah jabon putih terhadap merkuri 

sebesar  28,81 mg/L dengan kapasitas 

adsorpsi sebesar 0,95087 mg/g. 

Adsorben mengalami penurunan 

kapasitas adsorpsi di atas konsentrasi 

optimum, hal ini dikarenakan lapisan luar 

arang aktif telah jenuh sehingga adsorben 

tidak dapat lagi menjerap molekul-

molekul merkuri lain. Selain itu, 

porositas adsorben dapat mempengaruhi 

daya adsorpsi suatu adsorben. Semakin 

besar porositas suatu adsorben, 

kemampuan menyerap yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan adsorben yang 

memiliki porositas kecil (Wijayanti & 

Kurniawati, 2019).
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Tabel 1. Hasil Adsorpsi arang aktif buah jabon putih   

 

b. Regenerasi arang aktif buah jabon 

putih 

Komponen utama dalam metode 

adsorpsi adalah adsorben dan adsorbat. 

Adsorben yang paling umum digunakan 

adalah karbon aktif. Perbedaan bahan 

baku akan mempengaruhi karakteristik 

dan kemampuan adsorpsi karbon aktif. 

Setiap adsorben memiliki kapasitas 

adsorpsi dimana tercapainya titik jenuh 

dalam melakukan adsorpsi, sehingga 

diperlukan penggantian adsorben baru. 

Solusi lain selain pergantian adsorben 

adalah regenerasi untuk memperbaharui 

kapasitas adsorpsi suatu adsorben. 

Regenerasi biasanya lebih murah 

daripada penggantian adsorben. 

Penelitian adsorbsi dapat dilengkapi 

dengan penelitian regenerasinya agar 

dapat diketahui besar perubahan 

kapasitas adsorpsi suatu adsorben setelah 

regenerasi (Afifah et al., 2016).  

Berdasarkan penelitian Frantika, 

G. Y. (2021) diperoleh efisiensi 

penjerapan ion logam merkuri sebesar  

 

99,936%. Berdasarkan data yang 

diperoleh tersebut memungkinkan 

adanya penggunaan kembali adsorben 

buah jabon putih dalam penjerapan logam 

merkuri yaitu melalui proses desorpsi. 

Pada proses desorpsi logam merkuri 

dengan variasi konsentrasi larutan agen 

pendesorpsi 0,5 M; 1,0 M ; 1,5 M ; dan 

2,0 M masing-masing diperoleh daya 

jerap logam merkuri sebesar 8,59 mg/L; 

8,49 mg/L; 8,18 mg/L dan 7,62 mg/L.  

Nilai kapasitas penjerapan pada setiap 

variasi konsentrasi sebesar 0,6588 mg/g;  

0,6621 mg/g; 0,6724 mg/g;  0,6911 mg/g. 

Dari data yang diperoleh dapat 

diketahui bahwa konsentrasi agen 

pendesorpsi, mempengaruhi kemampuan 

adsorpsi setelah regenerasi. Dimana nilai 

efisiensi adsorpsi  diperoleh sebesar 

69,71%; 70,06%; 71,16%; 73,13% pada 

masing-masing variasi larutan 

pendesorpsi.  

Dari data yang diperoleh tersebut 

dapat dilihat bahwa efisiensi desorpsi 

tidak sebaik pada proses adsorpsi. Hal ini  

Arang aktif Co(mg/L) Ce (mg/L) Q(mg/g) E(%) 

Arang aktif buah 

Jabon Putih 
28,57 0,05680 0,950187 99,80 

Tabel 2.  Hasil Regenerasi arang aktif buah jabon putih 

Variasi HNO3 Co(mg/L) Ce(mg/L) E(%) Q(mg/g) R(%) 

HNO3 0.5 M 28,36 8,59 69,71 0,65882 69,34 

HNO3 1 M 28,36 8,49 70,06 0,66215 69,69 

HNO3 1,5 M 28,36 8,18 71,16 0,67248 70,77 

HNO3  2 M 28,36 7,62 73,13 0,69114 72,74 
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bisa disebabkan oleh beberapa 

kemungkinan seperti proses pencucian 

adsorbat dan agen pendesorpsi yang 

kurang bersih sehingga menutup pori-

pori adsorbat yang menyebabkan 

kemampuan desorpsi arang aktif 

berkurang. Selain itu penurunan berat 

adsorben disebabkan kondisi arang aktif 

yang mengalami perubahan struktur 

setelah pengontakan dengan larutan 

pendesorpsi yang bersifat asam dan ikut 

terlarut. Bahkan Saeed et al. (2003) pada 

penelitiannya melaporkan bahwa 

penggunaan larutan asam sebagai agen 

pendesorpsi dilaporkan dapat 

menyebabkan kerusakan pada struktur 

biosorben yang menyebabkan penurunan 

kemampuan biosorben dalam 

mengadsorpsi logam berat. 

Sedangkan nilai persentase 

regenerasi yang diperoleh dengan variasi 

konsentrasi HNO3 0,5 M, 1,0 M,  1,5 M 

dan 2,0 M adalah sebesar 69,34%; 

69,69%; 70,77%; 72,74%. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsentrasi agen 

pendesorpsi juga mempengaruhi proses 

desorpsi. Hal tersebut disebabkan pada 

medium asam, gugus karboksil, karbonil, 

atau  hidroksil  pada  adsorben  menjadi  

terprotonasi  dan  tidak  menarik  ion  

logam  yang bermuatan  positif,  sehingga  

terjadi  pelepasan  ion-ion  logam ke  

dalam  larutan  atau  agen pendesorpsi.  

Pada  media  asam,  proton-proton  (H+)  

dalam  larutan  menggantikan  ion-ion 

logam pada permukaan adsorben 

(Pramono, 2006). 

 Menurut Indah,S. (2014) media 

asam mengandung konsentrasi proton 

yang tinggi dan bisa menggantikan ion-

ion yang berikatan pada sisi aktif 

permukaan adsorben dibandingkan ion-

ion hidroksil (OH-). Tahap regenerasi 

adsorben sangat dipengaruhi konsentrasi 

larutan asam yang digunakan dan 

kelarutan dari pengotor.  Mekanisme 

adsorpsi bersifat reversible sehingga 

proses regenerasi dapat dicapai dengan 

meningkatkan konsentrasi ion H+ pada 

sistem, dimana ion H+ akan berperan 

untuk mengasamkan medium, sehingga 

permukaan adsorben menjadi bermuatan 

positif dan dapat melepaskan logam yang 

berada pada adsorben.  

Menurut Utama & Ildama (2021) 

Regenerasi dapat terjadi karena ketika 

menggunakan HNO3, permukaan 

adsorben dengan ion H+ yang 

terkoordinasi dengan ion terganggu, 

sehingga ion logam terlepas ke dalam 

larutan. Hal ini dapat terjadi karena ion 

H+ pada larutan asam menyingkirkan ion 

logam yang melekat pada permukaan 

adsorben dan terlepas ke dalam larutan 

asam. Hal ini dikarenakan ion metal tidak 

mampu bersaing dengan ion H+ dalam 

perebutan wilayah pada permukaan 

adsorben. Dari sini dapat diketahui bahwa 

pada proses adsorpsi, ikatan yang 

mendominasi adalah pertukaran ion, di 

mana H+ yang berasal dari HNO3 lebih 

kuat terikat pada situs aktif adsorben 

dibandingkan dengan ikatan situs aktif 

dengan ion logam. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan data yang diperoleh 

pada penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa nilai kapasitas penjerapan logam 

merkuri dengan variasi larutan 
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pendesorpsi HNO3 masing-masing pada 

konsentrasi  0,5 M; 1,0 M ; 1,5 M ; dan 

2,0 M yaitu 0,6588 mg/g; 0,6621 mg/g; 

0,6724  mg/g; 0,6911 mg/g. Sedangkan 

nilai efisiensi regenerasi diperoleh 

sebesar 69,71 %; 70,06 %; 71,16  %; 

73,13 % . Hal ini menunjukkan bahwa 

konsentrasi larutan pendesorpsi 

berpengaruh pada proses regenerasi arang 

aktif buah jabon putih. 
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