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ABSTRACT 

 

Nypa leaves (Nypa fruticans Wurmb) can be use as activated carbon due to cellulose, 

hemicellulose and protein content. The purpose of this study was to optimize the 

activation time of nypa leaves carbon. In this study, carbonization method by furnace at 

500oC and physical activation by 600 W of microwave with time variation (5, 10, and         

15 minutes). Characteristic of active carbon of nypa leave was characterized by SNI                           

No. 06-3730-1995, and surface morphology analysis by SEM. The optimum activation 

time was at 10 minutes that produced 1.68% of water content, 17.33% of ash content, 

740.0416mg/g of iodine adsorption, 8,8406 mg/g of methylene blue adsorption and 

32,7785m2/g of surface area. Based on the result of the study, it can be concluded that 

microwave irradiation can be produce as activated carbon with better quality. 

 

Keyword: carbon, nypa leaves, microwave 

 

ABSTRAK 

 

Daun Nipah (Nypa fruticans Wurmb) dapat dijadikan sebagai arang aktif karena adanya 

kandungan selulosa, hemiselulosa dan protein. Tujuan dari penelitisn ini yaitu, 

menentukan waktu aktivasi terbaik pada arang daun nipah. Pada penelitian, arang aktif 

dari daun nipah dibuat dengan metode karbonisasi menggunakan furnace pada suhu 

500⁰C dan aktivasi arang dilakukan secara fisika menggunakan microwave dengan daya 

600 W dengan variasi waktu (5, 10, dan 15 menit). Perubahan karakteristik arang aktif 

dianalisis berdasarkan SNI No.06-3730-1995 dan analisis morfologi permukaan arang 

menggunakan SEM. Waktu aktivasi terbaik diperoleh pada waktu 10 menit dengan kadar 

air 1,68%, kadar abu 17,33%, daya jerap iodin 740,0416 mg/g, daya jerap metilen biru 

8,8406 mg/g dan luas permukaan 32,7785 m2/g. berdasarkan penelitian, aktivasi 

menggunakan radiasi microwave dapat menghasikan arang dengan kualitas lebih baik. 

 

Kata kunci: arang, daun nipah, microwave
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PENDAHULUAN 

 

Nipah atau Nypa fruticans (Thunb.) 

Wurmb termasuk kedalam famili Palmae, 

yang tumbuh di sepanjang sungai yang 

terpengaruh pasang surut air laut dan 

tumbuhan ini dikelompokkan pula dalam 

ekosistem hutan mangrove. Nipah 

banyak tumbuh dilingkungan hutan 

bakau (mangrove forest), di daerah 

pasang-surut dekat tepi laut atau lepas 

pantai (Kitamura et al., 1997). 

Daun nipah dimanfaatkan untuk 

membuat atap dan dinding rumah, sapu 

lidi, keranjang, tikar dan topi. Daun muda 

yang masih menggulung digunakan 

secara lokal untuk pembungkus rokok. 

Beberapa bagian juga dimanfaatkan 

sebagai obat tradisional seperti abu dari 

nipah yang sudah dibakar digunakan 

untuk menyembuhkan sakit gigi dan 

kepala, ekstrak daun nipah juga dapat 

menghambat infeksi bakteri E. coli dan 

Bacillus cereus hal ini disebabkan oleh 

kandungan senyawa aktif yang terdapat 

dalam daun nipah tersebut.  

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Tamunaidu dan Saka (2011), 

komposisi kimia dari daun nipah yaitu, 

selulosa 28,9%; hemiselulosa 23,6%; 

protein 2,3%; lignin 32%; pati 2,8%; dan 

kadar abu 5,1%. Adanya kandungan 

selulosa yang terdapat di dalam daun 

nipah yang menyebabkan daun nipah 

berpotensi sebagai arang aktif.  

Arang aktif adalah arang yang telah 

mengalami perubahan sifat-sifat fisika 

dan kimianya karena dilakukan 

perlakukan aktivasi dengan aktivator 

bahan-bahan kimia ataupun pemanasan 

pada temperatur tinggi sehingga daya 

jerap dan luas permukaan partikel serta 

kemampuan arang tersebut akan menjadi 

lebih tinggi (Jamilatun dan Setyawan, 

2014).              

aaaMenurut Lempang (2009) arang aktif                                            

Memiliki permukaan relatif telah bebas 

dari deposit, permukaannya luas dan pori-

porinya telah terbuka, sehingga memiliki 

daya serap tinggi.  

 Radiasi gelombang mikro 

merupakan radiasi non-ionisasi yang 

dapat memutuskan suatu ikatan sehingga 

menghasilkan energi yang 

dimanifestasikan dalam bentuk panas 

melalui interaksi antara zat atau medium. 

Energi tersebut dapat direfleksikan, 

ditransmisikan, atau diabsorbsikan. 

Panjang gelombangnya termasuk ultra-

short (sangat pendek) sehingga disebut 

juga mikro, dari sinilah lahir istilah 

microwave (Handayani, 2010).  

 Pemanasan dengan gelombang 

mikro mempunyai karakteristik yang 

berbeda dengan pemanasan 

konvensional, karena panas dibangkitkan 

secara internal akibat getaran molekul-

molekul bahan yang ingin dipanaskan 

oleh gelombang mikro. Hal ini akan 

menghemat energi untuk pemanasan 

energi microwave yang diberikan atau 

dihantarkan secara langsung pada 

molekul-molekul yang bereaksi melalui 

reaksi kimia. Pindah panas menggunakan 

microwave lebih efektif daripada 

pemanasan secara konvensional dimana 

panas dipindahkan dari lingkungan 

(Lertsathapornsuk et al., 2004). 

Mekanisme dasar dari pemanasan 

gelombang mikro disebabkan adanya 

agitasi molekul-molekul polar atau ion-

ion yang bergerak (oscillate) karena 

adanya gerakan medan magnetik atau 

elektrik. Adanya gerakan medan 

magnetik dan elektrik menyebabkan 

partikel-partikel mencoba untuk 

berorientasi atau mensejajarkan dengan 

medan tersebut. Pergerakan partikel-

partikel tersebut dibatasi oleh gaya 

pembatas (interaksi partikel dan 

ketahanan dielektrik). Hal ini 

menyebabkan gerakan partikel tertahan 
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dan membangkitkan gerakan acak 

sehingga menghasilkan panas (Taylor, 

2005). 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan  

 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pisau, desikator, 

sentrifuge, Spektrofotometer Ultraviolet 

Visible (UV-Vis) Thermo Scientific 

Genesys 20, Scanning Electron 

Microscopy (SEM) Hitachi Flexsem 

1000 dan Energy Dispersive X-Ray 

(EDX) Ametax Edax, Spektrofotometer 

FTIR Prestige Spectrophotometer 

Shimadzu, oven, furnace, Microwave 

samsung ME731K.  

Adapun bahan-bahan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut daun nipah, larutan 

iodium (I2) 0,1 N, larutan natrium 

tiosulfat (Na2S2O3) 0,1 N, larutan kalium 

iodat (KIO3) 0,1 N, larutan kalium iodida 

(KI) 10%, larutan asam sulfat (H2SO4) 

10%, indikator amilum 1%, dan larutan 

metilen biru 100 ppm, akua 

demineralized (akua DM).  

b. Pengambilan Sampel Daun Nipah 

  

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bagian daun nipah 

yang diambil secara acak di Desa Selat 

Guntung, Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak Provinsi Riau.  

c. Persiapan Sampel Daun Nipah  

 

Daun nipah dipisahkan dari batang 

daunnya menggunakan pisau. Daun yang 

telah dipisahkan selanjutnya dicuci 

menggunakan air kran dan dibilas dengan 

aquadest, kemudian daun dijemur di 

bawah matahari langsung hingga kering 

(± 7 hari). Daun nipah yang telah kering 

selanjutnya dioven pada suhu 105oC 

selama 3 jam hingga kering atau hilang 

kadar airnya. Sampel selanjutnya di 

furnace pada suhu 500oC selama                         

60 menit. Sampel arang lalu dimasukan 

ke dalam desikator dan dibiarkan hingga 

dingin, arang yang telah dingin digerus 

menggunakan lumpang dan alu hingga 

halus, sampel kemudian diayak 

menggunakan ayakan dengan ukuran 

lolos di 100 mesh dan tertahan di                       

200 mesh.  

d. Aktivasi Arang Daun Nipah 

  

Arang daun nipah diaktivasi 

menggunakan microwave pada daya           

600 W selama 5, 10, dan 15 menit.  

 

e. Karakterisasi Sampel  

 

1. Kadar Air  

Cawan porselin dipanaskan didalam 

oven dengan suhu ± 105oC selama 1 jam 

lalu ditimbang dengan neraca analitik 

sampai didapat berat konstan. Masing-

masing sampel adsorben ditimbang 

seberat 1 gram dan dimasukkan ke dalam 

cawan porselin yang telah konstan 

beratnya, setelah itu dimasukkan ke 

dalam oven pada suhu ± 105oC selama              

1 jam, kemudian karbon aktif didinginkan 

didalam desikator dan ditimbang 

sampaiodidapat berat konstan. Kadar air 

dapat dihitung dengan persamaan:  

Kadar air = 
𝑎−𝑏

𝑎
 × 100% 

dimana:                     

a = berat arang aktif mula-mula (gram)     

b = berat arang aktif setelah dikeringkan 

nnn(gram)  

2. Kadar Abu  

 

Krusibel porselin dipanaskan dalam 

oven dengan suhu 105oC selama 1 jam 
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lalu ditimbang dengan timbang analitik 

sampai didapatkan berat konstan. 

Masing-masing sampel adsorben 

ditimbang seberat 1gram dan dimasukkan 

ke dalam krusibel porselin yang telah 

konstan beratnya. Sampel adsorben 

diabukan dalam furnace secara perlahan 

setelah semua karbon hilang. Nyala 

diperbesar pada suhu 800oC selama                       

2 jam. Bila seluruh karbon telah menjadi 

abu, dinginkan dalam desikator lalu 

ditimbang hingga diperoleh bobot 

tetapnya (berat konstan). Kadar abu 

dihitung dengan persamaan:  

Kadar abu = 
𝑊1−𝑊2

𝑊0
× 100% 

 

dimana:  

W1 = berat sampel setelah pemanasan 

(gram)  

W2  =  berat krusibel kosong (gram)  

Wo  = berat sampel (gram)  

3. Uji Daya Jerap terhadap Iodium  

 

3.1Standarisasi larutan baku sekunder 

Na2S2O3 0,1 N  

 

Sebanyak 5 mL larutan KIO3 0,1 N 

yang telah disiapkan dimasukkan ke 

dalam erlenmeyer dan ditambahkan           

2,5 mL KI 10% dan 2 tetes H2SO4 10% 

lalu dititrasi dengan larutan Na2S2O3 

sampai warna kuning menjadi samar, 

tambahkan 2 tetes indikator amilum dan 

titrasi kembali sampai warna biru 

menghilang menjadi larutan tak 

berwarna.  

3.2 Standarisasi larutan I2 0,1 N  

  nnSebanyak 5 mL larutan I2 dimasukkan 

ke dalam Erlenmeyer dan dititrasi 

menggunakan larutan Na2S2O3 yang telah 

distandarisasi sebelumnya sampai warna 

kuning menjadi pudar, lalu ditambahkan 

2 tetes amilum 1% sebagai indikator. 

Kemudian ditirasi kembali sampai warna 

biru berubah menjadi bening.  

3.3 Pengujian daya jerap terhadap 

iodium  

 

Pengujian terhadap daya jerap 

iodium dilakukan melalui beberapa 

tahapan. Masing-masing sampel arang 

ditimbang sebanyak 0,5gram dan 

ditambahkan 50 mL larutan iodium 0,1 N, 

diaduk selama 15 menit, kemudian 

disentrifugasi selama 15 menit. Setelah 

itu didiamkan sampai sampel arang turun 

dan diambil 5 mL larutan itu dan dititrasi 

dengan larutan Na2S2O3 0,1 N. Jika warna 

kuning pada larutan mulai samar, 

kedalam larutan tersebut ditambahkan 

larutan amilum sebagai indikator. 

Larutan dititrasi kembali hingga menjadi 

larutan tak berwarna. Volume hasil titrasi 

dicatat kemudian dihitung daya jerap 

iodium dengan persamaan:  

 

I = 
(𝑉1𝑁1−𝑉2𝑁2) 𝐵𝑀 ×𝑓𝑝

𝑊
 

 

Keterangan:  

I    = Iodium terserap (mg/g)  

V1 = Volume iodium (mL)  

V2 = Volume natrium tiosulfat (mL)  

N1 = Normalitas iodium (N)  

N2i=iNormalitas natrium tiosulfat (N) 

BM=Berat molekul iodium 126,9 g/mol 

fp   =Faktor pengenceran  

W   =Berat adsorben (gram)  

 

4. Uji Daya Jerap Metilen Biru dan 

Luas Permukaan  

 

4.1 Daya jerap terhadap metilen biru   

 

          Sampel arang sebanyak 0,25gram 

ditimbang dan dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer, kemudian ditambah 25 mL 

larutan metilen biru 100 ppm, diaduk 

selama 15 menit lalu disentrifugasi 
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selama 30 menit. Cairan dipipet dan 

diukur daya serapnya pada panjang 

gelombang maksimum dengan alat 

Spektrofotometer UV-Vis. Konsentrasi 

akhir metilen biru dicari dengan 

menggunakan kurva kalibrasi yang telah 

didapat. Hitung daya serap metilen biru 

dan luas permukaan adsorben dengan 

persamaan: 

Xm= 
(𝑋0−𝑋𝑖)×𝑉

𝑊
 

 

S = 
𝑋𝑚+𝑁 +𝐴

𝑀
 

Keterangan:  

X0  = Konsentrasi metilen biru awal 

(ppm) 

Xi  = Konsentrasi metilen biru akhir 

(ppm) 

W  = Berat sampel (g) 

V   = Volume larutan (mL) 

S    = Luas permukaan adsorbennnn 

(m2 /g) 

Xm = Banyaknya metilen biru yang 

terserap oleh 1 gram adsorben 

N   = Bilangan Avogardo 6,02 x 1023 

A   = Ukuran 1 molekul adsorben 

metilen biru 197 x 10-20 m2 /mol 

 

M  = Mr metilen biru = 320,5 g/mol 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

           Arang hasil karbonisasi tidak 

memiliki kapasitas adsorpsi yang besar 

karena struktur pori yang tidak 

berkembang. Maka dari itu struktur pori 

ditingkatkan dengan melakukan aktivasi. 

Proses aktivasi mengubah arang hasil 

karbonisasi menjadi arang aktif yang 

memiliki jumlah pori yang besar yang 

terdistribusi secara acak dengan berbagai 

bentuk dan ukuran dan dapat 

menghasilkan luas permukaan yang lebih 

besar (Udyani et al., 2019). Aktivasi pada 

penelitian ini dilakukan dengan 

pemanasan oleh microwave (energi 

gelombang mikro), panas ini terjadi dari 

interaksi molekul terhadap medan 

elektromagnetik yang dihantarkan secara 

langsung terdistribusi secara acak dengan 

berbagai bentuk dan ukuran dan dapat 

menghasilkan luas permukaan yang lebih 

besar (Udyani et al., 2019).  

zzzzzPengaktifan karbon menggunakan 

iradiasi gelombang mikro memiliki 

beberapa keunggulan yaitu efisiensi 

energi yang tinggi, laju pemanasan yang 

tinggi, pemanasan volumemetrik dari sisi 

dalam ke sisi luar dan pemanasan yang 

beragam (Chen & Hashisho, 2012).  

         Waktu pemanasan yang relatif 

singkat sehingga konsumsi energi 

menjadi lebih rendah dan konsumsi gas 

yang digunakan dalam perlakuan 

penghasilan karbon aktif juga dapat 

dikurangi. Gelombang mikro yang 

menginduksi reaksi kimia dapat 

digunakan sebagai salah satu pemecah 

masalah dalam menghasilkan karbon 

aktif (Ahmed & Theydan, 2014). 

Menurut Soesanto (2007), 

penggunaan energi gelombang mikro 

pada microwave termasuk mekanisme 

perpindahan panas secara radiasi. Radiasi 

Tabel 1. Data hasil karakterisasi arang daun nipah aktivasi microwave 600 W 

No Parameter 
Arang non 

aktivasi 

Variasi waktu aktivasi 

5 menit 10 menit 15 menit 

1. Kadar Air (%) 3,86 2,15 1,68 1,19 

2. Kadar Abu (%) 17,57 16,74 17,33 15,21 

3. Daya Jerap Iodin (mg/g) 638,0642 590,7385 740,0416 619,9263 

4. Daya Jerap Metilen Biru (mg/g) 10,0818 8,5839 8,8406 6,0631 

5. Luas Permukaan (m2/g) 37,3806 31,8268 32,7758 22,4804 
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merupakan perpindahan panas dari suatu 

benda ke benda lainnya, tanpa adanya 

kontak fisik, melalui gerakan gelombang. 

Mekanisme dasar dari pemanasan 

gelombang mikro disebabkan adanya 

agitasi molekul-molekul polar atau ion-

ion yang bergerak (oscillate) karena 

adanya gerakan medan magnetik atau 

elektrik.  

Adanya gerakan medan magnetik 

dan elektrik menyebabkan partikel-

partikel mencoba untuk berorientasi atau 

mensejajarkan dengan medan tersebut. 

Pergerakan partikel-partikel tersebut 

dibatasi oleh gaya pembatas (interaksi 

partikel dan ketahanan dielektrik). Hal ini 

menyebabkan gerakan partikel tertahan 

dan membangkitkan gerakan acak 

sehingga menghasilkan panas (Taylor et 

al., 2005). 

Metode ini dipilih sebagai bentuk 

dari green chemistry agar tidak terdapat 

limbah dari proses aktivasi kimia sesuai 

dengan tujuan dari green chemistry. 

Penelitian ini menggunakan aktivasi 

microwave dengan daya 600 W selama 5, 

10, dan 15 menit.  

Waktu radiasi yang semakin tinggi 

akan melepaskan lebih banyak senyawa 

volatil pada arang, hal ini berbanding 

lurus dengan pembentukan pori yang 

stabil dan kenaikan daya adsopsi, namun 

waktu pemanasan yang berlebihan akan 

berdampak pada pengurangan mesopori 

dan mikropori pada arang aktif sehingga 

dapat menurunkan kemampuan daya 

jerap (Makeswari & Santhi, 2013). 

  

1. Karakterisasi arang aktif daun 

nipah 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat 

disimpulkan waktu radiasi optimum 

terhadap arang aktif daun nipah 

menggunakan microwave 600 W dengan 

karakterisasi SNI No. 06-3730-1995 

terjadi pada waktu 10 menit dengan kadar 

air 1,68%, kadar abu 17,33%, daya jerap 

iodium 740,0416 mg/g, daya jerap 

metilen biru 8,8406 mg/g dan luas 

permukaan arang 32,7758 m2/g dengan 

demikian karakterisasi tidak memenuhi 

SNI No. 06-3730-1995 kecuali pada 

kadar air. 

Hasil karakerisasi kadar air pada 

arang daun nipah yang telah diaktivasi 

pada waktu 5, 10, dan 15 menit 

menunjukan penurunan yang drastis 

dibandingkan non aktivasi dikarenakan 

penggunaan daya yang tinggi dari 3,86% 

menjadi 2,15%; 1,68%; dan 1,19%. Hal 

ini disebabkan oleh panas yang di 

hasilkan oleh microwave. Kadar air akan 

semakin rendah seiring kenaikan waktu 

aktivasi. Hal ini disebabkan waktu 

aktivasi semakin lama maka panas yang 

dihasilkan oleh microwave semakin 

besar, sehingga kandungan air semakin 

banyak yang teruap.  

Pengaruh lama waktu pada 

pemanasan lebih dominan dari pada besar 

daya dalam pemanasan microwave 

(Hakim et al., 2014). Pemanasan dengan 

microwave dipengaruhi oleh kemampuan 

bahan untuk menyerap energi microwave 

itu sendiri. Air merupakan zat yang 

bersifat polar yang sangat mudah 

menyerap microwave sehingga secara 

keseluruhan air merupakan bahan yang 

mudah diuapkan oleh microwave 

(Fatimah, 2006). Berdasarkan Tabel 1 

kadar air pada arang setelah diaktivasi 

memenuhi SNI No.06-3730-1995. 

Hasil karakerisasi kadar abu pada 

arang daun nipah yang telah diaktivasi 

pada waktu 5, 10, dan 15 menit 

menunjukan penurunan dibandingkan 

non aktivasi dari 17,57% menjadi 

16,74%; 17,33%; dan 15,21%. Kadar abu 

arang daun nipah setelah aktivasi belum 

memenuhi SNI No. 06-3730-1995. Hal 

ini menunjukan bahwa tidak terjadi 
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perubahan yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah aktivasi. 

 Menurut Zahroh (2015), kadar abu 

menunjukkan besarnya jumlah mineral 

yang terkandung dalam sample. 

Pengukuran kadar abu bertujuan untuk 

mengetahui besarnya kandungan mineral 

yang terdapat dalam bahan dan 

berhubungan dengan kemurnian serta 

kebersihan suatu bahan. Perlakuan besar 

daya dan lama waktu pemanasan berbeda 

pada microwave tidak memberikan 

pengaruh berbeda nyata terhadap abu, hal 

ini diduga karena gelombang mikro yang 

dihasilkan hanya bergesekan dengan 

molekul air dan menghasilkan kenaikan 

suhu yang tidak begitu tinggi dan tidak 

mempengaruhi kandungan mineral yang 

terdapat pada arang yang dipanaskan. 

Sehingga arang didominasi oleh 

kandungan mineral dan protein yang 

tertinggal. Berdasarkan Tabel 1 kadar abu 

pada arang setelah diaktivasi memenuhi 

SNI No.06-3730-1995 karena melebihi 

batas SNI ±10%.  

Hasil karakerisasi daya jerap iodium 

pada arang daun nipah yang telah 

diaktivasi pada waktu 5, 10, dan 15 menit 

menunjukan kenaikan pada waktu                           

10 menit dibandingkan non aktivasi dari 

638,0642 mg/g menjadi 590,7385 mg/g; 

740,0416 mg/g; dan 619,9263 mg/g. Hal 

ini menunjukan bahwa kondisi optimum 

pada waktu aktivasi arang daun nipah 

pada waktu 10 menit. Daya serap yang 

tinggi menyatakan karbon aktif memiliki 

luas permukaan yang lebih tinggi pula.  

Meningkatnya waktu radiasi 

menyebabkan temperatur meningkat 

secara signifikan. Pori-pori yang 

terbentuk dan hancur secara bersamaan 

selama waktu pengaktifkan. Semakin 

lama radiasi gelombang mikro diberikan 

maka semakin tinggi temperaturnya. 

Waktu aktivasi memiliki pengaruh besar 

pada pengembangan struktur pori. Pada 

tahap awal mikropori akan meningkat 

secara signifikan. Namun, seiring 

bertambahnya waktu aktivasi terjadi 

penurunan mikropori. Penurunan 

mikropori disebabkan terlalu lama 

terpapar dengan radiasi microwave, 

sehingga mikropori menjadi hancur.  

Peningkatan bilangan iodin 

disebabkan karena semakin banyaknya 

pengotor yang terlepas dari permukaan 

karbon aktif. Seiring dengan 

meningkatnya maka suhu, zat-zat 

pengotor yang mulanya terdapat pada 

bagian pori dan menutupi pori, akan 

terlepas membuka pori arang aktif. Pada 

temperatur aktivasi tertentu, reaksi 

aktivasi karbon dalam arang daun nipah 

meningkat yang mendorong 

pembentukan pori yang lebih baik, 

sehingga meningkatkan luas permukaan 

karbon aktif. Daya gelombang mikro 

yang terserap dapat dikonversikan 

menjadi panas dalam bahan (Clark et al., 

2000).  

Semakin lama radiasi gelombang 

mikro diberikan maka semakin tinggi 

temperaturnya. Menurut Makeswari & 

Santhi (2013), pada daya dan waktu 

radiasi yang tepat, maka bilangan iodium 

atau kemampuan daya jerap iodium juga 

akan meningkat (Makeswari & Santhi, 

2013). Peningkatan ini terjadi karena zat-

zat volatil yang menutupi mikropori 

sudah teruapkan sehingga pori-pori lebih  

banyak menjerap iodium hal ini dapat 

dilihat pada waktu aktivasi 10 menit nilai 

daya jerap iodium meningkat hampir 

mendekati nilai SNI. Berdasarkan Tabel 1 

daya jerap iodin pada arang setelah 

diaktivasi tidak memenuhi SNI                   

No.06-3730-1995 karena kurang dari SNI 

±750%. 

Hasil karakerisasi daya jerap 

metilen biru pada arang daun nipah yang 

telah diaktivasi pada waktu 5, 10, dan                

15 menit menunjukan kenaikan pada 
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waktu 10 menit dibandingkan non 

aktivasi dari 10,0818 mg/g menjadi 

8,5839 mg/g; 88406 mg/g; dan 6,0631 

mg/g. Hal ini menunjukan bahwa kondisi 

optimum pada waktu aktivasi arang daun 

nipah pada waktu 10 menit. Daya jerap 

metilen biru belum memenuhi SNI 

No.06-3730-1995 dengan daya jerap 

minimal 120 mg/g. luas permukaan yang 

dihasilkan mengalami penurunan luas 

dikarenakan panas yang diberikan selama 

proses aktivasi.  

Proses aktivasi dapat merusak 

pori-pori arang, dikarenakan pemanasan 

berlebih. Waktu aktivasi yang lama dapat 

menghasilkan energi yang berlebih. 

energi yang berlebih juga dapat 

menyebabkan hancurnya struktur 

sehingga terjadi kerusakan pada pori 

karbon aktif. Kerusakan struktur pori ini 

menimbulkan kerugian pada 

pengurangan luas permukaan dan 

porositas sehingga kapasitas adsorpsi 

karbon aktif menurun. 

 

2. Analisis morfologi arang daun 

nipah 

 
Gambar 2. Hasil analisis arang daun 

nipah menggunakan SEM 

non aktivasi (a) dan aktivasi 

(b) perbesaran 5000 kali 

Analisis morfologi arang aktif 

menggunakan instrumen SEM dapat 

dilihat pada gambar 2, morfologi arang 

daun nipah non aktivasi dan aktivasi. 

Arang sebelum aktivasi memiliki ukuran 

pori yang berukuran besar serta  

permukaan yang masih tertutupi oleh zat 

pengotor seperti tar dan abu. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan tingginya kadar abu 

pada karbonasi suhu 500oC sebesar 17%. 

Pada arang non aktivasi dapat dilihat 

ukuran pori terlihat berukuran besar, 

panjang dan tidak seragam (heterogen).  

Arang yang telah diaktivasi memiliki pori 

yang kecil dan seragam (homogen). Pori 

yang dihasilkan setelah dilakukan 

aktivasi menjadi menyusut dikarenakan 

adanya pemanasan dengan gelombang 

mikro. Pada arang aktivasi dapat dilihat 

beberapa pori yang masih tertutupi 

dikarenakan kadar abu pada arang daun 

nipah non aktivasi dan aktivitas berada 

pada nilai yg sama. 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan penelitian ini yang 

mengacu SNI No. 06-3730-1995, 

diperoleh waktu aktivasi optimum yaitu 

pada waktu 10 menit dimana kadar air 

1,68%; kadar abu 17,33%; daya jerap 

iodium sebesar 740,0416 mg/g; daya 

jerap metilen biru sebesar 8,8406 mg/g 

dan luas permukaan arang                       

32,77758 m2/g. Hasil analisis SEM 

diketahui pengaruh radiasi microwave 

arang yang telah diaktivasi memiliki pori 

yang kecil dan seragam (homogen).  
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