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I. Identitas Penelitian 

 
1. Judul Penelitian  : Superkapasitor dengan rapat  energy dan daya besar 

 

2. Ketua Peneliti 

    (a) Nama lengkap   : Erman Taer, MSi 

    (b) Bidang keahlian  : Fisika Karbon 

3. Anggota peneliti  

 

No. Nama dan Gelar Keahlian Institusi 
Curahan 
Waktu 

(jam/minggu) 
1 Rakhmawati Farma. MSi Fisika Material Fisika UR 15 jam 
2 Novi susanti Fisika Mhs Tugas Akhis  
3 Utakiah Fisika Mhs Tugas Akhis  
     
 

4.  Tema Penelitian: Energi baru dan terbarukan 

5.   Isu Strategis: Superkapasitor dengan kemampuan menyimpan energy dan daya yang 

besar  

6.   Topik Penelitian: Manajemen energi 

7.  Objek penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) 

     Komposite elektroda dari bahan karbon (green coke dan serbuk gergaji kayu karet) dan 

metal oksida (rhutenium dan zink oksida) 

 

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah penomena pengembangan superkapasitor 

dengan kemampuan (rapat energy dan daya) yang besar dari kombinasi kapasitan dua lapisan 

dan pseudokapasitan. Kapasitan dua lapisan dikembangkan dari aktivasi elektroda karbon 

sedangkan pseudokapasitan berasal dari metal oksida yaitu rhutenium oksida dan zink 

oksida. Pengembangan superkapasitor ini meliputi kajian pada aktivasi green coke dan 

serbuk gergaji kayu karet baik secara fisika atau pun kimia, pemilihan dan persentase bahan 

konduktif, pemilihan dan persentase bahan perekat, proses dan persentase campuran 

rhutenium dan zink oksida, proses pembuatan elektroda serta pemilihan bahan dan bentuk 

pengumpul arus. Optimalisasi setiap proses diuji dengan tinjauan sifat elektrokimia 

khususnya ciclik voltametri tiga elektroda (meninjau nilai kapasitan spesifik). Kondisi 
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optimum untuk setiap proses ditentukan berdasarkan nilai kapasitan spesifik terbesar. 

Sedangkan untuk prestasi sel superkapasitor (energy, daya, stabilitas, dan siklus hidup) pada 

langkah akhir diuji dengan pembuatan prototype sel superkapasitor berdasarkan kajian ciklik 

voltammetri, elektrokemical impedant spektroskopi dan cas-discas pada arus konstan. 

Sebagai pelengkap, juga dilakukan uji luas permukaan BET, XRD dan SEM pada elektroda 

untuk setiap langkah yang dikerjakan.  

 

8. Lokasi penelitian: Laboratorium material FMIPA UR dan Lab Karbon Glas FST UKM 

9. Hasil yang ditargetkan: 

Melalui studi ini diharapkan diperoleh prototype superkapasitor dengan rapat energy dan 

daya yang besar dengan mengunakan elektroda dari komposit aktivasi karbon dan metal 

oksida rhutenium oksida atau zink oksida . Pada tahun pertama diharapkan dapat diketahui 

kondisi optimum proses aktivasi fisika dan kimia bahan karbon, bahan perekat, metal oksida, 

penambahan platinum nano-partikel dan uji prestasi superkapasitor. Sedangkan untuk tahun 

kedua dapat diperoleh kondosi optimum proses pembuatan elektroda, pencampuran bahan 

konduktif jenis dan bentuk pengumpul arus serta pembuatan dan uji prestasi superkapasitor. 

Dari seluruh hasil yang diperoleh diharapkan dapat dipublikasikan pada jurnal nasional dan 

internasional. 
 

10. Institusi lain yang terlibat : tidak ada 

11.  Sumber biaya selain Dikti: tidak ada 

12. Keterangan lain yang dianggap perlu: tidak ada 
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II. Substansi Penelitian 
 

 
 

ABSTRAK 
 
Superkapasitor dengan kapasitan spesifik, energi dan daya yang besar sangat bermanfaat 
dalam pengembagan manajemen energi listrik, khususnya dalam hal efisiensi energi. 
Keungulan pengembangan superkapasitor yang dapat dipakai dalam berbagai bidang seperti 
kendaraan bermotor, piranti elektronik, militer dan lainya akan menjanjikan manajemen 
energi secara lebih luas. Superkapasitor yang berkemampuan besar dapat dikembangkan 
dengan mengembangkan perpaduan kapasitan dua lapisan dan pseudokapasitan. Green coke 
dan serbuk gergaji kayu karet merupakan hasil samping penyulingan minyak dan perkebunan 
dapat dijadikan sebagai sumber kapasitan dua lapisan yang baik, karena ketersediaan dalam 
jumlah besar dan harga yang relativ murah. Sedangkan rhutenium dan zink oksida 
merupakan sumber pseodokapasitan yang baik karena mempunyai spesifik kapasitan yang 
besar. Pengembangan elektroda kapasitor dari kompisite green coke atau serbuk gergaji kayu 
karet dan rhutenium atau zink oksida sangan menjanjikan untuk memdapatkan 
superkapasitor dengan kemampuan yang besar dan harga yang relatif murah. Proses 
pengembangan superkapasitor dengan elektroda karbon dan metal oksida meliputi: a) 
aktivasi, b) pemilihan binder, c) pemilihan dan uji presentase bahan konduktiv, d) 
pencampuran dan uji presentase rhutenium, e) penumbuhan platinum nano partikel f) 
pemilihan proses pembuatan elektroda, g) pemilihan bahan dan bentuk pengumpul arus. 
Dilakukan optimasi pada seluruh langkah tersebut berdasarkan nilai kapasitan spesifik 
terbesar sehingga diharapkan dapat diperoleh superkapasitor dengan kemampuan (spesifik 
kapasitan, energi, daya, siklus hidup dan stabilitas) yang baik sehingan dapat dipergunakan 
dalam berbagai bidang. Sehingga pada akhirnya Indonesia dapat berperan aktif dalam 
pengembangan manajemen energi, khususnya efisiensi dalam penyimpanan energi dengan 
superkapasitor dan potensi alam Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk 
kesejahteraan bangsa. 
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BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Superkapasitor, juga dikenal sebagai ultrakapasitor, adalah kapasitor elektrokimia 

yang mempunyai rapat energi yang tinggi bila dibandingkan dengan kapasitor biasa, 

biasanya sampai seribu kalilipat lebih besar, kapasitor biasa mempunyai kapasitan dalam 

satuan mikro farad sedangkan superkapasitor dengan ukuran yang sama mempunyai nilai 

kapasitan beberapa farad. Komersial superkapasitor tertingi bisa mempunyai kapasitan 

sampai 3.000 farad (A. Burke. 2000). Superkapasitor mempunyai variasi komersial aplikasi, 

diantaranya adalah pada kendaraan elektrik, sebagai penganti power suplai, mobile devices. 

Berdasarkan tren riset dan pengembangan, superkapasitor dapat dikelompokkan dalam tiga 

kelas, elektrokimia kapasitor dua lapisan, psedokapasitor dan hibrid kapasitor, penyebab 

utama dari tiga kelas ini adalah pada jenis elektroda yang digunakan.  

Elektrokimia kapasitor dua lapisan terdiri dari elektroda yang dihubungkan secara 

kontak langsung dengan pengumpul arus, sedangkan antara elektroda ditempatkan separator 

dan pada elektroda sebagai bahan aktif diinjeksikan elektrolit. Pada superkapasitor dua 

lapisan berdasarkan pada jenis elektrodanya dapat dikelompokan menjadi aktivasi karbon, 

karbon aerogel dan karbon nanotube. Berdasarkan teknologi dan nilai pasar aktivasi karbon 

menpunyai teknologi yang lebih sederhana dan nilia pasar yang lumayan. Sifat-sifat utama 

yang harus dimiliki bahan dasar aktivasi karbon adalah: (i) mempunyai kandungan inorganic 

yang rendah (ii) mudah diperoleh dengan harga yang murah (iii) mudah dalam penyimpanan 

(iv) mudah diaktivasi.  

 Psedokapasitor dibangun menggunakan elektroda dari bahan metal oksida atau 

hidroksida, seperti ruthenium, cobalt, nikel dan mangan oksida atau hidroksida. Bahan-bahan 

ini dalam bentuk konduktor atau semikonduktor dan menunjukkan sifat-sifat redox aktiv 

yang menghasilkan psedokapasitance. Pemakaian ruthenium oxide pada superkapasitor 

dengan pertimbangan dapat menghasilkan kapasitan yang relative konstan pada tegangan 

diatas 1.4 V dengan spesifik kapasitan dalam range 600 – 1000 F/g tergantung cara 

preparasinya(C. Peng, et al, 2008), dan relative stabil untuk siklus yang lama. 
 

Pada penelitian ini dicoba dibuat elektroda superkapasitor dengan harga yang relative 

murah dengan kapasitan spesifik yang besar dengan mengabungkan kapasitan dualapisan 

dan psedokapasitan dengan mengkombinasikan komposit karbon aktif dari green coke dan 

ruthenium oksida. Diharapkan diperoleh elektroda dengan rapat energy dan daya yang besar 
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sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penyimpan tenaga agar dapat digunakan pada berbagai 

kegunaan seperti, kendaraan bermotor, perangkat elektronik, militer aplikasi dan lain 

sebgainya. 

 

1.2. Tujuan Khusus  

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengembangkan kemandirian 

dalam pengembangan elektroda karbon teraktivasi dari bahan pemula yang murah dan 

mudah diperoleh dengan kombinasi ruthenium oksida dalam bentuk serbuk untuk 

membangun sel superkapasitor yang mempunyai energi dan daya yang besar.  Adapun tujuan 

secara khusus untuk tahun kedua ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Menentukan kondisi optimum (seleksi dan persentase campuran bahan konduktive) 

(karbon blak, grafit, carbon nanotube) agar diperoleh campuran carbon yang mempunyai 

luas permukaan dan konduktivitas listrik yang maksimum. 

2. Menentukan kondisi optimum ( seleksi dan persentase campuran bahan perekat) agar 

diperoleh elektroda karbon yang kuat dengan luas permukaan terbesar dan konduktivitas 

listrik yang tinggi. 

3. Optimasi cara preparasi elektroda agar diperoleh sifat fisika dan elektrokomia yang 

optimum. 

4. Optimasi dan seleksi bahan dan bentuk pengumpul arus (foil atau mesh wire) agar 

diperoleh internal series resistance yang rendah dengan cara modifikasi permukaan 

dengan penambahan platinum nano partikel. 

5. Mengkaji lebih jauh karakterisasi sel superkapasitor berdasarkan nilai impedan, umur 

hidup (cycle life) dan nilai kapasitan yang diperoleh dengan menggunakan elektroda dari 

aktivasi karbon dan metal oksida.  

 

 
 
1.3. Keutamaan Penelitian 
 

Apabila elektroda karbon dari aktivasi karbon ini dapat dikembangkan, baik kuantitas 

dan kualitasnya, maka sebagai keunggulan penelitian ini adalah dapat meningkatkan bahan 

sisa penyulingan minyak dan limbah pertanian, ketersediaan dan penguasaan elektroda 

karbon murah untuk devais superkapasitor dan hybrid kapasitor. 
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Secara khusus keutamaan penelitian ini adalah akan diperoleh elektroda kapasitor 

dengan kemampuan penyimpanan energi dan daya yang besar dengan harga yang relativ 

murah sehingga dapat dipergunakan sebagai penyimpan tenaga untuk berbagai aplikasi 

seperti kendaraan bermotor, berbagai perangkat elektronik, militer dan sebagainya. Dengan 

dapat dikembangkannya teknologi ini sehingga negara kita (Indonesia) akan turut berperan 

dalam pengembangan piranti penyimpan energi. Pengembangan piranti penyimpan energi 

yang ungul akan dapat meningkatkan efisiensi penyimpanan energi sehingga lebih jauh lagi 

dapat lebih menghemat pemakain bahan bakar baik fosil maupun non fosil. Disamping itu 

jika pemanfaatan superkapasitor dapat dikembangkan lebih jauh pada kendaraan bermotor 

akan dapat dihasilkan pengembagan kendaraan yang ramah lingkungan. 

  
Lebih jauh lagi, potensi alam dan lingkungan yang dimiliki oleh Indonesia akan 

menjadi unik dan kompetitif dalam dunia internasional apabila mampu membuka terobosan 

teknologi, dalam konteks ini adalah terobosan bagi sumber karbon yang berbahan dasar dari 

sisa penyulingan minyak dan limbah pertanian. Untuk mencapai hal tersebut, pendekatan 

lintas bidang menjadi penting dalam penelitian ini, terutama untuk mengkombinasikan ilmu 

dan teknologi dengan keunggulan potensi alam agar mempunyai nilai tambah baik secara 

teknologi dan ekonomi. Dimana green coke sisa limbah penyulingan minyak dan serbuk 

gergaji kayu karet limbah pertanian dapat ditingkatkan nilai ekonominya sehingga potensi 

alam Indonesia sebesar-besarnya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa. 
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BAB II. STUDI PUSTAKA DAN ROADMAP 
 

2.1. Pengenalan 
 

Supercapasitor atau ultracapasitor (E. Frankowiak, et al. 2001) adalah istilah yang 

digunakan untuk komponen elektrik yang mempunyai nilai kapasitan mencapai ribuan farad. 

Dikarenakan nilai kapasitannya, supercapasitor menjadi peralatan elektrik yang dipilih untuk 

penyimpanan tenga. Perbandingan supercapasitor dengan baterai sebagai penyimpan tenaga 

listrik mempunyai nilai negatif dan positif. Salah satu kekurangan supercapasitor adalah 

penyimpanan tenaga spesific yang relatif rendah (R. Kotz, et al. 2000). Komemersial produk 

supercapasitor mempunyai spesifik energi dibawah 10 Wh kg-1, lebih rendah jika 

dibandingkan dengan batterai yaitu 35-40 Wh kg-1, untuk lead-acid batteri,  tetapi untuk 

litium ion batterai dapat mencapai 150 Wh kg-1. Supercapasitor mempunyai spesifik daya 

yang lebih tinggi dari betterai. Sisi positif lain adalah siklus hidup yang lebih tinggi, dapat 

dioperasikan pada range temperatur yang lebih besar dan cas dan dis cas yang cepat. 

 
Gambar 2.1: Perkembangan penyelidikan bahan elektroda superkapasitor. 

 

Penyelidikan pada supercapasitor dapat dibagi dalam dua kelompok berdasarkarkan 

pada mode penyimpanan energi yang disebut: 1) superkapasitor redox dan 2) kapasitor 

elektrokimia dua lapisan. Pada superkapasitor redox (juga dikenal dengan istilah 

pseudocapacitor), sebuah tipe transfer muatan refersibel Faradaic yang menghasilkan 

kapasitan, yang bukan elektrostatik asal (sehingga diberi awalan ‘pseudo’ yang membedakan 

dari capasitan electric statik). Kapasitan diasosiasikan dengan sebuah proses electrokimia cas 

transfer yang mempunyai nilai lebih mengunakan material aktif tertentu (B.E. Conway, 

1999). Kelompok material pseudocapacitive yang paling dikenal adalah oksida logam 
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transisi (yang paling popoler adalah oksida ruthenium) dan polymer conducting seperti 

polyaniline, polypyrrole atau turunan polythiopene (C. Peng, et al. 2008). Sedangkan, 

penyimpanan tenaga pada kapasitor elektrokimia dua lapisan (KEDL) hampir menyerupai 

kapasitor tradisional yaitu melalui pemisahan muatan. Supercapasitor dapat menyimpan 

lebih banyak tenaga per unit masa atau volume dari pada kapasitor konvensional karena: 1) 

pemisahan muatan terjadi pada jarak yang sangat kecil pada KEDL yang terjadi pada 

perbatasan elektoda dan elektrolit (B.E. Conway, 1999), 2) jumlah muatan yang dapat 

tersimpat dapat ditingkatkan dengan luas permukaan yang tinggi (terjadi karena jumlah pori 

yang besar dalam material elektrode dengan luas permukaan yang besar). Mekanismen 

penyimpanan tenaga berlangsung secara cepat karena melibatkan perpindahan ion dari dan 

keluar permukaan elektrode. 

 

Supercapasitor jenis KEDL adalah kategori supercapasitor yang sangat maju dikembangkan. 

Carbon dalam berbagai bentuk, secara intensive terus di kaji dan digunakan  secara meluas 

sebagai materila elektrode pada KEDL yang pengembangan di fokuskan pada pencapaian 

luas permukaan yang lebih tinggi dengan tahana yang lebih rendah. 

 
 
2.2. Struktur KEDL 

 

Struktur superkapasitor terdiri dari dua buah elektrode yang terendam dalam elektrolit, 

dengan sebuah pemisah ion-permeable yang terletak diantara kedua elektroda, seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 2.2. Dalam devais seperti itu, masing-masing antar muka elektrode 

elektrolit mewakili sebuah kapasitor sehingga sebuah sell lengkap dapat dipandang sebagai 

dua kapasitor tesusun secara series. Untuk kapasitor simetris (elektrode yang sama), 

kapasitan sell, ditunjukka sebagai : 
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Gambar 2.2. Struktur superkapasitor 
 
 

ଵ


= ଵ
భ

+ ଵ
మ

                                                                                                                     (2.1) 
 

Dimana C1 dan C2 mewakili kapasitan untuk elektrod pertama dan kedua (X. Andrieu, et al, 

2000). Sedangkan nilai literature dari kapasitan spesifik selalu dipilih sebagai kapasitan satu 

elektroda, biasanya di peroleh dari pengukuran mengunakan tiga elektrode yang melibatkan 

referen dan konter elektrode (D. Qu, et al. 1988). Kapasitan dwi-lapisan , Cdl, pada masing-

masing antara muka elektrod ditunjukkan dengan rumusan 

ௗܥ =  ఌ
ସగ௧  

                                                                                                                            (2.2) 

Dimana ε adalah konstanta dielektrik dari daerah dwi-lapisan, A adalah luas permukaan dari 

elektroda dan t adalah tebal dari dwi-lapisan elektrik. Pada kapasitor dwi-lapisan, merupakan 

kombinasi dari luas permukaan yang tinggi (biasanya > 1500 m2 g-1) dengan pemisahan 

muatan yang sangat kecil (Angstroms) yang dapat menghasilkan kapasitan yang tinggi 
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(A.K.Shukla, et al, 2000). Energi (E) dan daya (Pmax) dari superkapasitor dapat ditentukan 

berdasarkan 

ܧ =  ଵ
ଶ

 ଶ                                                                                                                          (2.3)ܸܥ 

ܲ௫ =  
మ

ସோ
                                                                                                                           (2.4) 

Dimana C adalah kapasitan dc dalam Farads, V adalah tegangan dan R adalah eguivalen 

tahanan series (ESR) dalam ohm (X. Andrieu, et al, 2000). 

  
 
2.3. Struktur penyusun KEDL 

Superkapasitor elektrokimia dapat dikelompokkan oleh beberapa kriteria seperti bahan yang 

digunakan sebagai, elektroda, elektrolit dan disain sell. Berdasarkan material elektroda yang 

digunakan dapat dikelompokkan dalam tiga tipe yaitu : 1) bahan karbon, 2) oksida logam 

dan 3) bahan polimer. 

 

2.3.1. Bahan elektroda 

a. Berbahan Karbon 

Karbon dalam berbagai modifikasi adalah bahan elektroda yang paling diminati sebagai 

elektroda untuk KEDL. Alasan utama ramainya pengunaan karbon sebagai bahan elektroda 

adalah, seperti: 1) harga yang relatif murah, 2) luas permukaan yang besar, 3) mudah 

diperoleh, 4) tehnologi produksi sudah berkembang. Karbon mempunyai luas permukaan 

yang besar hingga lebih dari 2500 m2 g-1 dalam bentuk serbuk, woven cloths, felts, atau 

fiber. 

b. Oksida logam 

Kondukting oksida logam seperti RuO2 atau ZnO adalah sangat disukai sebagai material 

elektro superkapasitor untuk aplikasi ruang angkasa dan militer. Spesifik kapasitan yang 

tinggi dan nilai tahanan yang rendah menghasilkan daya spesifik yang sangat tinggi. 

Superkapasitor jenis ini mempunyai harga yang sangat mahal dan hanya sesuai untuk agueos 

elektrolit dengan tegangan yang terbatas hingga 1.4 V. Berbagai usaha sedang giat dilakukan 

untuk tetap memanfaatkan sifat dasar bahan jenis ini dengan harga yang relatif murah. 

 

c. Polymer 

Bahan polymer seperti p dan n-dopable poly(3-arylthiopene), p-doped poly(pyrole), poly(3-

methylthiophane) atau poly(1.5-diaminoanthraquinone) telah di selidiki oleh beberapa 
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peneliti (X. Ren, et al, 1996, C. Arbizzani, et al, 1996, K. Naoi, 1998) sebagai elektroda pada 

superkapasitor. 

 

Secara umum nilai kapasitan spesifik elektroda kapasitor yang telah dibicarakan diatas 

terhadap nilai tegangan ditunjukkan pada gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3. Kapasitan spesifik elektroda superkapasitor Vs tegangan  

 

2.3.2. Eletrolit 

Kreiteria yang lain untuk membedakan kapasitor elektrokimia adalah jenis elektrolit yang 

digunakan. Jenis elektrolit yang digunakan dapat dikelompokkam kepada 1) Organik dan 2) 

Aqueous. 

a. Organik elektrolit 

Keuntungan pemakaian organik elektrolit adalah tegangan yang relatif lebih tinggi.  

Berdasarkan rumus (2.3) daya dua dari tegangan suatu sell menentukan maksimum energi 

yang dapat di simpan. Organik elektrolit memungkinkan tegangan suatu sell sampai 2.7 V. 

Voltase dari sebuah sell ditentukan oleh kandungan air dari suatu elektrolit. Disisi lain 

penggunaan organik elektrolit mempunyai tahanan spesifik yang relatif tinggi. Tahanan 

elektrolit yang lebih tinggi juga berdampak pada equivalen distrisbusi tahanan permukaan 

poros sehingga menyebabkan pengurangan maximum daya yang dapat digunakan, jika 

diperkirakan dengan mengunakan rumus (2.4). 

 

b. Aqueous elektrolit 

Aqueous elektrolit membatasi voltase sell sehingga satu volt sehingga mengurangi energi 

yang dapat diperoleh dibandingkan organik elektrolit. Keuntungan aqueous elektrolit adalah 
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mempunyai konduktivitas listrik yang relatif lebih tinggi (0.8 S cm-1 untuk H2SO4) dan harga 

yang relatif lebih murah jika di bandingan dengan organik elektrolit. 

 

2.4. Green Coke 

Green Coke (GC) adalah produk padatan yang dihasilkan dari proses penyulingan minyak 

mentah. Pada umumnya, green coke dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu carbon petroleum 

dan carbon batu bara. Pengujian petroleum coke biasanya ditentukan oleh ciri-ciri fisikal  

dan ciri-ciri komposisi kimia, dimana ciri-ciri komposisi kimia akan ditentukan oleh jumlah 

komposisi yang akan digunkan semasa proses penghasilan kok. Sedangkan, ciri-ciri fisikal 

pula akan menentukan kesesuaian sampel kok dalam pengunaan sesuatu yang spesifik 

(Consortium Registration 2000). Ciri-ciri green coke yang telah dikaji oleh Consortium 

Registration 2000 adalah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1, sedangkan Tabel 2 

menunjukkan spesifikasi green coke yang dihasilkan oleh PT Pertamina, Indonesia. 

 

Tabel 2.1. Ciri-ciri green coke berdasarkan consortium registration 

Ciri-Ciri Kok Hijau 

Sulfur 2.5-5.5% berat 
Abu 0.1-0.3% 
Nikel - 
Vanadium 200-400 ppm 
Sisa hidrokarbon 9-12% berat 
Densiti - 
Densiti sebenarnya - 
Sumber: Consortium registration 2000 

 

 

Tabel 2.2. Ciri-ciri green coke produksi PT Pertamina 

Parameter Spesifikasi 
Bahan pengewapan 14.50% 
Kandungan karbon 80.00% 
Nilai pemanasan 7500 KcalKg-1 
Kandungan sulfur 0.7% 
Saiz partikel+4MESH 30.00MESH 
Sumber: Pertamina 1996 

 

Terdapat banyak penyelidikan yang telah dilakukan dengan mengunakan GC sebagai 

elektroda dalam industri tertentu. Struktur mesofasa semasa proses penyejukan supaya 
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bentuk padatan GC dapat dibentuk sesuai digunakan dalam penghasilan elektroda grafit 

dengan diameter yang besar serta koefisien konduktivitas termal kurang dari 1.1 x 10-6 C. 

Bentuk struktur GC adalah mudah untuk membentuk struktur grafit. Oleh itu, GC sesuai 

digunakan sebagai elektroda grafit yang mempunyai koefisien konduktivitas termal dan 

tahanan listrik yang rendah, serta densiti dan kekuatan yang tinggi dapat diperoleh. 

 

Kajian proses pirolisis GC telah didapat bahwa: (a) proses penyahhidratan akan 

berlaku sewaktu GC dipanaskan, (b) pada suhu kira-kira 400C, proses tampa penguapan 

berlaku dengan membebaskan hidrokarbon yang dapat menguap, (c) pada suhu kira-kira 

450-600C, hidrokarbon yang tidak dapat menguap seperti hidrogen dan metana akan 

dibebaskan. Proses tanpa penguapan diiringi dengan perubahan struktur. Penyusunan partikel 

yang berlaku ini mengakibatkan peningkatan density GC. 

 

2.5. Serbuk gergaji kayu karet 

 

Indonesia memiliki hamparan perkebunan karet terluas di dunia yaitu seluas 3,3 juta hektar 

(kapanlagi.com juni 2007).Sebanyak 15 propinsi tercatat sebagai sentra produksi karet 

nasional, antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sematera Utara, Riau, Jambi, Bangka 

Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Rata-rata umur produksi 

pohon karet 25-30 tahun dan kemudian harus diremajakan. Pohon karet ini dapat 

dipergunakan sebagai bahan bangunan rumah, kayu api, arang, ataupun di kirim ke pusat 

pengergajian untuk menghasilkan kayu gergajian.  

 

Serbuk pengergajian kayu karet dapat dijadikan bahan dasar pembuatan karbon aktif  

(C.Srinivasakannan et al 2004). Karbon aktif saat ini dapat dimanfaatkan dalam bidang yang 

luas seperti, pemurni air dari bahan berbahaya ( Shameem Hasan et al 2000), (M. Helen 

Kalavathy et al 2005), elektroda pada devais supercapacitor (Zhou Shao-yun et al 2007), 

(Thierry Brousse et al 2007) dan battrai. 
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2.6. Roadmap penelitian 

 

            Beberapa hasil terpenting yang berkait langsung dengan penelitian yang diusulkan 

dapat dikemukakan sebagai berikut: Erman taer dkk, sejak tahun 2005 telah melakukan studi 

awal tentang produksi karbon dari berbagai macam bahan biomasa, seperti kelapa sawit, 

tempurung kelapa, serbuk gergaji kayu dan lainnya. Dari bahan karbon yang dihasilkan telah 

dilakukan pengukuran sifat-sifat fisika dan elektrokimia seperti, kandungan kalor, daya 

termolistrik, luas permukaan BET, kapasitan spesifik. Pada tahun 2009 peneliti mencoba 

memanfaatkan bahan karbon yang berasal dari biomassa (serbuk gergaji kayu karet) sebagai 

elektroda superkapasitor berbentuk pellet dengan modifikasi penambahan platinum nano 

partikel dengan struktur dwi-lapisan melalui bantuan dana berasal dari skim penelitian hibah 

bersaing dan skim penelitian fundamental untuk tahun kedua (2010) kegiatan ini masih 

diteruskan. Untuk pengembangan superkapasitor dengan energy dan daya yang lebih besar 

maka dalam kegiatan ini (tahun 2011 s/d 2012) peneliti mencoba membuat prototype 

superkapasitor dengan kombinasi konsep kapasitan dwi-lapisan dan pseodokapasitan dengan 

mengunakan komposit elektroda karbon dari green coke produksi pertamina dan ruthenium 

oksida. Selanjutnya untuk tahun 2013-2015 peneliti mengharapkan dapat mengembangkan 

rangkaian superkapasitor yang sesuai digunakan untuk kendaraan bermotor ramah 

lingkungan, peranti elektronika dan lain sebagainya. Pada Tabel 3 ditunjukkan judul 

publikasi terpilih peneliti.  

Tabel 2.3. Daftar Publikasi peneliti lima tahun terekhir 

No Judul Publikasi 

1. Kandungan kalor pelepah daun kelapa sawit, disampaikan pada symposium fisika 
nasional 2005 di pekanbaru. 

2. Pembuatan dan pengujian suhu pembakaran briket arang dari tempurung kelapa, kelapa 
sawit dan kayu bakau, disampaikan pada seminar dan rapat tahunan bidang mipa ke 18 
BKS-PTN 2005, di Jambi 

3. Pengukuran daya termolistrik pada logam dan karbon, disampaikan pada seminar 
bersama UKM UNRI, 2006 

4. Pengukuran daya termolistrik relative pada karbon yang berasal dari serbuk pengergajian 
kayu, disampaikan pada seminar dan rapat tahunan BKS-PTN MIPA wilayah barat 2006, 
di Padang 

5. Estimation of maximum specific capacitance of electrochemical double layer (ecdl) 
capacitors using of carbon porous electrodes from rubber wood saw dust and green 
petroleum coke disampaikan pada Nasional solid state conference, di Johor Bahru, 
Malaysia, 2007 

6. Capacitance specific of carbon electrode from pre-carbonized rubber wood sawdust, 
national conference solid state physics, Malaysia, pordicson (2008). 
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7. Deposition and characterization of platinum and gold nanoparticles on carbon pellets 
electrodes from mixture of green petroleum coke and self-adhesive carbon grains from 
biomass precursor, prosiding natural science, scientific conference 4, (2009) 125-132.  

8. Peningkatan Sifat Elektrokimia Pellet Karbon Superkapasitor Menggunakan Nano 
Partikel Platinum, makalah disampaikan pada seminar nasional fisika di Padang, 18 
NOV 2009-12-14 

9. Effect of Carbonization Temperature on Physical and Electrochemical Properties of 
Activated carbon Pellet from Pre-Carbonized Rubber Wood Sawdust for Supercapacitor 
Aplication, makalah disampaikan pada seminar nasional fisika di Padang, 18 NOV 2009-
12-14. 

10. Taer E, Deraman M, Talib I A, Umar A A, Oyama M, Yunus R M. Physical, 
electrochemical and supercapacitive properties of activated carbon pellets from pre-
carbonized rubber wood sawdust by CO2 activation. International Journal. Curr Appl 
Phys. (in Press).(2010) 

11. Taer E, Deraman M, Talib I A, Umar A A, Oyama M, Yunus R M Preparation of highly 
porous carbon pellet from rubber wood sawdust for supercapacitor application: Effect of 
carbonization temperature, submitted paper to International Journal of Carbon. (2010) 
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BAB III. METODE PENELITIAN 
 

 Metode penelitian yang dilakukan menggunakan eksperimen murni yang dilakukan di 

laboratorium. Keunggulan riset ini adalah dapat menerangkan secara mendasar gejala-gejala 

fisika yang terjadi pada sifat fisik dan sifat listrik dari elektroda karbon dari campuran green 

coke produksi PT Pertamina atau serbuk gergaji kayu karet dan ruthenium atau zink oksida 

untuk menghasilkan superkapasitor dengan energi dan daya yang besar. 

  

Penelitian ini terdiri dari 2 tahap: Tahap I, Mendapatkan komposit elektroda karbon 

dan metal oksida dengan sifat fisik dan elektrokimia yang unggul (Optimasi dan seleksi 

bahan komponen atau material pendukung).  Tahap II perancangan dan pembuatan prototipe 

superkapasitor. Hasil optimasi komposit elektroda karbon akan digunakan untuk 

membangun sel superkapasitor dengan struktur dengan tipe koin. Keseluruhan tahapan 

digambarkan dalam diagram alir penelitian dalam gambar 10. Secara terperinci penjelasan 

dari setiap langkah kegiatan dijelaskan sebagai berikut : 

 
3.1. Pengilingan  

Tujuan pengilingan adalah untuk menghasilkan serbuk yang lebih halus ukurannya. 

Selain itu, GC yang telah dihancurkan itu dihaluskan lagi dengan pengiling bebola untuk 

menghasilkan serbuk karbon. Proses pengilingan dilakukan selama 36 jam. 

 

3.2. Pengayakan  

Serbuk karbon diayak dengan menggunakan ayakan yang berukuran 53 m  untuk 

mendapatkan ukuran butiran ≤ 53 m  serbuk. Selain itu, ukuran ini dapat mengurangkan 

pori antara butiran dan memperoleh faktor padatan yang tinggi apabila menghasilkan 

elektroda karbon (E. Taer, et al, 2010a). 
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Gambar 3.1. Metodologi alur penelitian 
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3.3.Pra-karbonisasi 

Pra-karbonisasi adalah proses pemanasan pada serbuk GC yang dilakukan pada suhu 

400 oC selama 4 jam dalam atmosfir gas nitrogen dengan laju pemanasan pada kondisi naik 

dikontrol sedangkan saat turun tidak (E. Taer, et al, 2010b).   

  

3.4. Aktivasi Fisika dan Kimia  

Proses aktivasi dilakukan untuk meningkatkan luas permukaan green coke atau serbuk 

gergaji kayu karet. Aktivasi fisika dilakukan mengunakan gas CO2, sedangkan aktivasi kimia 

dilakukan dengan egent kimia KOH. Untuk aktivasi fisika variasi suhu dan waktu aktivasi 

merupakan factor kunci dalam memperoleh serbuk karbon dengan luas permukaan 

maksimum, proses aktivasi berdasarkan metode yang telah kami laporkan sebelumnya (E. 

Taer, et al, 2010a-b). Sedangkan untuk aktivasi kimia konsentrasi campuran karbon dan 

KOH sangat mempengaruhi hasil, proses aktivasi kimia seperti cara yang telah dilaporkan 

dalam (X. He, et al, 2010, K. Babela, et al, 2004, R-L Tseng, et al, 2008, Q-Y Li, et al, 

2010).  

 

3.5.Pencampuran dengan bahan konduktif  

Proses pencampuran serbuk karbon dan bahan konduktif dilakukan untuk meningkatkan nilai 

konduktivitas listrik elektroda yang dihasilkan. Dilakukan seleksi bahan pencampur dan 

optimasi konsentrasi campuran, seleksi bahan dan optimasi diukur berdasarkan kombinasi 

optimum nilai konduktivitas listrik dan luas permukaan BET yang dihasilkan (C. Portet, et 

al, 2005).   

.  

3.6. Pencampuran dengan ruthenium oksida atau zink oksida 

Proses pencampuran serbuk karbon dengan ruthenium oksida dilakukan untuk meningkatkan 

kapasitan spesifik elektroda yang dihasilkan (H. Li, et al, 2008, W-C Fang, et al, 2006, M. S. 

Dandekar, et al. 2005). Sedangkan penambahan zink oksida dilakukan mengikuti 

berdasarkan metoda yang dilakukan oleh (M. Selvakumar, et al 2010). Dilakukan seleksi 

bahan, proses serta konsentrasi campuran terbaik. Kondisi terpilih berdasarkan nilai 

kapasitan spesifik. 
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3.7. Proses pencampuran dengan bahan perekat 

Proses pencampuran dengan bahan perekat dikakukan untuk memperoleh elektroda yang 

kuat. Dilakukan seleksi bahan dan optimasi konsentrasi campuran agar dapat diperoleh nilai 

kpasitan spesifik maksimum. 

 

3.9. Seleksi proses pembuatan elektroda 

Elektroda superkapasitor yang berasal dari bahan komposit karbon yang berbentuk serbuk 

perlu dirubah menjadi bentuk pelet agar dapat digunakan sebagai elektroda pada 

superkapasitor. Pada perubahan bentuk ini faktor proses sangat menentukan agar diperoleh 

elektroda dengan kapasitan spesifik terbesar (V. Ruiz, et al, 2007). 

 

3.10. Seleksi bahan dan bentuk pengumpul arus 

Seleksi bahan dan bentuk pengumpul arus perlu dilakukan agar diperoleh superkapasitor 

yang stabil dalam jangka waktu yang lama dan mempunyai nilai seri internal resistan yang 

rendah. Pengembagan pengumpul arus ini juga dilakukan degan penambahan nanopartikel 

platinum pada permukaan pengumpul arus. Pemilihan bahan dilakukan dengan uji korosi 

dengan elektrolit H2SO4 serta impedan spektroskopi berdasarkan nilai tahanan terkecil (C-C. 

Wang, et al, 2004).  

 

3.11. Pembuatan prototype superkapasitor dan uji prestasi 

Pembangunan prototipe sel superkapasitor dengan bentuk koin  berdasarkan struktur  

seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Elektrolit yang digunakan adalah H2SO4 satu molar. 

Uji prestasi dilakukan dengan karakterisasi impedance spektroskopi, siklus galvanic dan cas- 

discas pada arus konstan. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN 
 

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. 

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pembagian tahap kerja yaitu: (i) pemusatan 

kegiatan pada pengujian bahan perekat dan bahan konduktif, menggunakan elektroda karbon 

dari serbuk kayu karet yang diaktivasi secara kimia, dilakukan dari bulan april-agustus 2011, 

(ii) kondisi  optimum tahap satu dilanjukkan untuk tahap dua dengan cara penambahan 

bahan rhutenium oksida, direncanakan bulan september hingga desember 2011. 

 

4.1. Kegiatan tahap pertama 

Kegiatan tahan pertama dapat dijelaskan dengan diagram alir berikut, pada gambar 

4.1. Dari diagram alir di atas dapat dijelaskan, tahap pertama pada penelitian ini  adalah 

pemilihan serbuk gergaji kayu karet (SGKK). SGKK yang digunakan adalah yang bewarna 

coklat dan telah dijemur hingga masanya konstan. Selanjutnya dilakukan pra-karbonisasi 

SGKK pada temperatur 290° C selama 2 jam 40 menit dengan menggunakan furnace. SGKK 

kemudian digiling dan diayak dengan ayakan 53 µm agar didapat butiran yang halus. 

Selanjutnya dilakukan proses aktivasi kimia menggunakan agen aktivator KOH 1:3. Setelah 

dilakukan aktivasi masuk pada tahap karbonisasi dengan suhu 600° C dalam aliran gas N2. 

Tahap selanjutnya adalah pembuatan elektroda karbon. Dilakukan pencampuran SGKK dan 

PVDF dengan perbandingan 90:10 dari massa total, kemudian diaduk di dalam mortar. 

Pengadukan dilakukan dengan dua cara yaitu (1) dengan menambahkan beberapa tetes 

aseton dan (2) tanpa menambahkan aseton. Selanjutnya dilakukan pencampuran  SGKK, 

PVDF dan material konduktif dengan perbandingan 85:5:10 menggunakan cara 1. Campuran 

tersebut dicetak menjadi elektroda karbon berbentuk silinder tipis. Setelah elektroda karbon 

siap dicetak, dilakukan pengeringan menggunakan oven dengan suhu 70° C. Selanjutnya 

elektroda karbon dibuat menjadi sel superkapasitor dan dilakukan  pengukuran sifat fisis dan 

elektrokimia 
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A.Metode  Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen langsung di laboratorium. 

Mekanisme penelitian ini dapat dijelaskan berdasarkan bagan alir sebagai berikut : 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1. Diagram alir Mekanisme Penelitian 
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B.  Alat-alat dan Bahan yang Digunakan 

 Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 
Tabel 4.1. Alat dan bahan yang digunakan beserta fungsinya 

 
NO Alat dan bahan Fungsi 

1 2 3 

1 Serbuk gergaji kayu karet Sebagai bahan pembuatan karbon aktif 
2 Polyvynilidene Fluoride Sebagai bahan perekat karbon aktif 
3 Grafit Sebagi campuran karbon aktif 
4 Karbon hitam Sebagai campuran karbon aktif 
5 Carbon Nanotubes Sebagai campuran karbon aktif 
6 Furnace Tempat pra karbonisasi dan aktivasi 

SGKK 
7  Ball milling Penghalusan sampel 
8 Oven Tempat pengeringan pellet 
9 Timbangan digital Menimbang massa sampel 
10  Hydraulic jack Alat press/ tekan cetakan pellet 
11 Mortar  Mengaduk sampel 
12 Aseton Sebagai pelarut 
13 KOH Agen aktivasi 
14 Ayakan mikro Mengayak sampel 
15 Cetakan pelet Membentuk  pellet 
16 Pinset  Pencepit pellet 
17 Cawan porselin  Tempat karbon yang akan di karbonisasi 

1 2 3 
18 Gelas stainless Tempat aktivasi 
19 Jangka sorong Menghitung ketebalan dan diameter pellet 
20  Solatron  Alat untuk mengukur sifat elektrokimia 

elektroda karbon 
21 H2SO4 Sebagai elektrolit 
22 Masker Pelindung 
23 Air Suling Bahan pelarut aktivator 

 

B1. Prosedur Pembuatan 

Persiapan Serbuk Gergaji Kayu Karet (SGKK) 

Serbuk gergaji yang digunakan untuk penelitian ini adalah serbuk yang bewarana 

coklat  yang biasanya berasal dari batang kayu karet yang sudah tidak produktif lagi. Serbuk 
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kayu kemudian dijemur agar kadar airnya berkurang. Penjemuran ini dilakukan berulang kali 

hingga massa serbuk konstan. 

 

Proses Pra-karbonisasi 

 Proses  pra-karbonisasi adalah proses pemanasan serbuk gergaji kayu karet yang 

dilakukan dalam keadaan vakum pada suhu 290 °C selama 2 jam 40 menit. Kenaikan suhu 

dari suhu kamar hingga mencapai 290 °C terjadi selama 30 menit, dengan laju kenaikan suhu 

8,7 °C/menit. Pada tahap ini dapat terlihat perubahan fisik serbuk sebelum dipanaskan dan 

sesudah dipanaskan. Pada temperatur (200-280) 0C serbuk kayu secara perlahan akan 

menjadi karbon dan warna karbon tersebut akan menjadi coklat gelap dan mengandung   

70%  karbon. Sedangkan pada suhu 250°-320° C menurut Azmi & Deraman, proses pra-

karbonisasi yang dilakukan mengakibatkaan massa sampel berkurang 20-40% untuk 

menghasilkan serabut yang mempunyai sifat swa-merekat ( Taer, 2009). 

Pra-karbonisasi dilakukan menggunakan furnace (oven pemanas bersuhu tinggi) yang 

telah diprogram terlebih dahulu pada suhu yang diinginkan. Sebelum SGKK dibakar, SGKK 

ditimbang terlebih dahulu (m1), Selanjutnya SGKK dimasukkan ke dalam furnace dalam 

keadaan vakum selama 2 jam 40 menit dan sebelum SGKK dikeluarkan maka furnace 

dibiarkan dingin hingga mencapai temperatur kamar. Setelah dilakukan pra-karbonisasi, 

serbuk tersebut ditimbang kembali sehingga diperoleh m2. Hal ini diakukan karena 

kemungkinan serbuk setelah dipanaskan akan mengalami penyusutan massa, dimana 

persentase penyusutan massa dalam persamaan, ditulis sebagai berikut (Prakash Kumar, 

Shivakamy et al. 2006): 

Persentase susut massa = %100
1

21 


m
mm

………………………................  (3.1) 

dimana: m1 = massa SGKK sebelum pra-karbinisasi (gr) 

   m2 = massa SGKK setelah pra-karbonisasi (gr) 

  

Penghalusan dan Pengayakan 

 Penghalusan dilakukan dengan menggunakan grinder bertujuan untuk menghasilkan 

serbuk berukuran rata-rata 2 mm. Selanjutnya serbuk dihaluskan kembali menggunakan ball 

milling selama beberapa jam. Kemudian serbuk diayak dengan ayakan mikro berukuran 53 

µm sehingga diperoleh butiran serbuk ≤53 µm.  
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Aktivasi Kimia 

 Aktivasi kimia dilakukan dengan menggunakan agen aktivasi KOH dengan 

perbandingan berat serbuk dan KOH 1:3. Aktivasi kimia bertujuan untuk memperbesar 

diameter pori dan meningkatkan luas permukaan. 

 

Karbonisasi 

 Setelah proses aktivasi kimia, maka dilakukan proses karbonisasi pada suhu 600° C 

dalam aliran gas N2. Proses karbonisasi dilakukan untuk menyingkirkan bahan yang bukan 

karbon yang terkandung dalam serbuk. 

 

B2.Pembuatan Elektroda Karbon 

Pencampuran 

 Pada penelitian ini digunakan PVDF sebagai pengikat antar partikel karbon. PVDF 

dan SGKK dicampur menjadi satu dengan perbandingan 90:10 dengan massa total 50 mg. 

Pencampuran dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

1. PVDF dan SGKK diaduk didalam mortar selama 20 menit dengan menambahkan 

beberapa tetes aseton. 

2. PVDF dan SGKK diaduk didalam mortar selama 20 menit. 

 

Selanjutnya dilakukan pencampuran SGKK, PVDF dan material konduktif dengan 

perbandingan 85:5:10 menggunakan cara 1. Adapun variasi material koduktif yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah grafit, karbon hitam, dan carbon nanotubes. 

 

Pencetakan Elektroda Karbon 

 Setelah diaduk merata dengan mortar, campuran SGKK, PVDF dan material 

konduktif dicetak menggunakan cetakan yang terbuat dari besi. Cetakan ini berbentuk 

silinder tipis yang tengah nya diberi lubang berdiameter 1,5 cm untuk meletakkan sampel 

yang akan dicetak.  Cetakan kemudian diletakkan di tengah-tengah hydraulic press dan 

diberi tekanan 6 ton. Pemberian tekanan 6 ton bertujuan agar elektroda karbon yang 

terbentuk menjadi padat dan tidak mudah pecah. 
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Gambar 4.2. Hydraulic jack press 
 

 
Pengeringan 

 Pengeringan dilakukan selama 1 jam dalam oven bersuhu 70°C. pengeringan 

dilakukan untuk mendapatkan elektroda yang kuat. Setelah selesai tahap ini  maka elektroda 

siap dianalisis. 

 

B3.Pembuatan Sel Superkapasitor 

 Sel superkapasitor dibuat dalam bentuk lingkaran dengan susunan pengumpul arus, 

elektroda karbon, separator (membran pemisah), elektroda karbon, dan pengumpul arus. 

Sebelum elektroda digunakan terlebih dahulu direndam dalam larutan H2SO4 selama 24 jam. 

Bentuk dari sel superkapasitor dapat dilihat pada gambar B.2. 
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Gambar 4.3. Sel superkapasitor 

 

B4.Pengukuran Sifat Fisis  dan Elektrokimia Elektroda Karbon 
 
Pengukuran Densitas 
 
 Sampel Elektroda karbon yang berbentuk silinder diukur jari-jari dan tebalnya 

menggunakan jangka sorong. Kemudian sampel ditimbang massanya dengan timbangan 

digital. Pengukuran densitas ini dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 2.1. 

 
 
Pengukuran Porositas  

 Untuk menentukan data porositas dilakukan dengan menggunakan teknik serapan gas 

N2 menggunakan alat ASAP 2010. Dengan alat ini akan diperoleh nilai luas permukaan BET, 

volum pori dan diameter pori rata-rata. 

 

Karakterisasi  XRD 

 Difraksi sinar X (XRD) dilakukan pada tiap-tiap sampel untuk menentukan ciri-ciri 

cristalinity sampel seperti Lc dan La. 

 

Karakterisasi  SEM 

 Scanning elektron mikroskopi (SEM) dilakukan pada masing-masing sampel dengan 

beberapa pembesaran yang berbeda dari 1 K hingga 100 K, hal ini bertujuan untuk melihat 

distribusi partikel dan ukuran pori yang terbentuk. 
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Pengukuran Sifat Elektrokimia Elektroda Karbon 

   Dalam pengukuran sifat elektrokimia dilakukan dengan menggunakan tiga metode 

pengukuran untuk menentukan nilai kapasitansi spesifik, yaitu: 

 

Impedansi Spektroskopi Elektrokimia (EIS) 

Pengukuran impedansi spektroskopi elektrokimia (EIS) dilakukan pada sel 

superkapasitor yang dibuat dengan dua elektroda yang diberi separator dan current collector 

(pengumpul arus) dari bahan stainless stell yang dipisahkan oleh elektrolit H2SO4 1M. 

Kemudian dianalisis dengan solartron interface 1286 pada daerah frekuensi 10 kHz sampai 

dengan 0,01 Hz pada suatu rangkaian terbuka dengan amplitudo tegangan arus  bolak balik 

sebesar 10 mV. Untuk analisa frekuensi dikontrol oleh Zplot. 

 

Voltammogram Siklis (CV) 

Pengukuran voltammogram siklis (CV) dilakukan dengan menggunakan suatu alat 

pengukuran elektrokimia (Solatron interface 1286) dengan sistem dua elektroda. 

Voltammogram siklis diukur dari potensial antara 0 sampai 1 V dengan variasi laju scan 

1,5,10 dan 50 mV/s yang dikontrol menggunakan Corrware. 

 

D. Hasil yang telah diperoleh 

Pada bagian ini dibahas mengenai hasil penelitian dari karakterisasi sifat fisis dan 

elektrokimia elektroda karbon dari karbon aktif yang berasal dari serbuk gergaji kayu karet 

(SGKK) diaktivasi menggunakan agen aktivator KOH untuk aplikasi superkapasitor. 

Karakterisasi sifat fisis dan elektrokimia tersebut meliputi: (1) densitas, (2) porositas, (3) 

sifat kristal, (4) struktur mikro dan (5) sifat elektrokimia yang meliputi nilai kapasitansi 

spesifik dan tahanan sel. 

 

D1. Sifat Fisis Elektroda Karbon 

D1.1. Efek Penambahan Aseton Saat Pembuatan pada Nilai Densitas 

 Penambahan aseton dilakukan pada saat pencampuran SGKK dan PVDF sebelum 

dicetak menjadi elektroda karbon. Penambahan aseton dilakukan secara bertahap mulai dari 
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1 tetes sampai dengan 9 tetes. Pada penambahan aseton dari 1 tetes hingga 7 tetes 

pencampuran tidak terjadi secara merata karena jumlah aseton yang sedikit, sedangkan pada 

penambahan aseton 9 tetes campuran terlihat  basah dan sulit dicetak. Didapatkan campuran 

yang merata dan mudah dicetak pada penambahan aseton 8 tetes. 

 Gambar 4.4 memperlihatkan nilai  densitas elektroda karbon yang dibuat dengan 

menggunakan cara 1 dan cara 2 adalah 0,701 g/cm3 dan 0,739 g/cm3. Terdapat selisih nilai 

densitas  sebesar 0,038 g/cm3. Hal ini dikarenakan penambahan aseton bersifat melarutkan 

PVDF, sehingga terjadi pengurangan massa pada PVDF tetapi sifat merekatnya tetap ada. 

 
   Gambar 4.4. Densitas elektroda karbon  berdasarkan cara pembuatannya. 

 
 

Menurut (Zuhamdi, 2010), densitas elektroda karbon dari SGKK yang telah 

dikarbonisasi pada suhu 600° C dan diaktivasi dengan menggunakan gas CO2 pada suhu 

800° C  tanpa penambahan perekat adalah 0,745 gr/cm3. Elektroda karbon tersebut memiliki 

luas permukan SBET sebesar 733,990 m2/g.  Pada penelitian ini elektroda karbon dibuat dari 

SGKK yang diaktivasi secara kimia menggunakan KOH dan didapatkan nilai luas 

permukaan SBET  sebesar 1043,664 m2/g dan nilai densitas yang lebih rendah yaitu 0,701 

g/cm3. Perbedaan nilai densitas disebabkan perbedaan cara aktivasi sehingga menghasilkan 

perbedaan luas permukaan. Semakin tinggi luas permukaan, maka semakin rendah nilai 

densitasnya (Taer et al, 2011). 
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D.1.2. Efek Penambahan Variasi Material Konduktif 

 Untuk meningkatkan nilai konduktivitas elektroda karbon diberikan penambahan 

material konduktif. Variasi material konduktif yang digunakan pada penelitian ini adalah 

carbon nanotube, grafit dan karbon hitam. Elektroda karbon dibuat dengan menambahkan 

aseton, dengan campuran SGKK, PVDF dan material konduktif dengan perbandingan 

85:5:10. Densitas elektroda karbon berdasarkan variasi material konduktif dapat dilihat pada 

gambar 4.5. 

 

 
Gambar 4.5. Densitas elektroda karbon berdasarkan variasi material konduktif. 

 
 

 Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai densitas elektroda karbon 

dengan variasi material konduktif grafit, carbon nanotube dan karbon hitam masing-masing 

adalah 0,849 g/cm3 , 0,801 g/cm3, dan 0,827 g/cm3. Perbedaan nilai densitas campuran 

disebabkan oleh perbedaan nilai densitas material konduktif itu sendiri, dimana nilai densitas 

grafit adalah 2,16 g/cm3, karbon hitam 2 g/cm3 (Tesner, 2010), dan carbon nanotube 1,4 

g/cm3 (Mintmire,1992).  

 

 Dari ketiga material konduktif tersebut, grafit memiliki nilai densitas yan paling 

tinggi sehingga penambahan grafik untuk pembuatan elektroda karbon dari SGKK sangat 
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mempengaruhi nilai densitas elektroda karbon. Untuk data lengkap nilai densitas dapat 

dilihat pada lampiran 1. 

  

D.1.3.  Adsorpsi Gas N2 untuk Menentukan Luas Permukaan Karbon Aktif  dari  
SGKK 

 
 Gambar 4.3 menjelaskan tentang tentang hubungan volume serapan terhadap tekanan 

relatif gas N2,  dengan variasi perbandingan massa SGKK dan KOH 1:3 dan 

 

 
Gambar 4.6. Hubungan volume adsorpsi dan tekanan relatif gas N2 

 

Berdasarkan gambar 4.6, hubungan antara volume adsorpsi terhadap tekanan relatif 

dari gas N2 menyatakan bahwa kurva cenderung mengikuti adsorpsi isoterm tipe I menurut 

klasifikasi data IUPAC (sing et al, 1985). Adsorpsi isotherm tipe I memperlihatkan adsorpsi 

satu lapisan (monolayer) maupun adsorpsi beberapa lapisan (multilayer) yang merupakan 

karakteristik material mikropori yang menunjukkan dataran tingginya hampir sama rata pada 

perubahan tekanan relatif (Leofanti et al, 1998). Hasil ini juga menunjukkan bahwa sampel 

tidak banyak mengandung mesopori dan makropori. Berdasarkan kurva dapat dilihat bahwa 

jumlah volume adsorpsi gas N2 pada campuran SGKK dan KOH 1:3 lebih besar daripada 

volume serapan gas N2 pada campuran SGKK dan KOH 1:1 yang artinya campuran SGKK 
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dan KOH 1:3 memiliki luas permukaan yang tinggi dibandingkan campuran SGKK dan 

KOH 1:1. Semakin besar luas permukaan dari suatu pori maka akan menyebabkan adsorpsi 

dari gas N2 juga akan semakin meningkat (Zhao et al, 2007). 

Hasil dari pengukuran adsorpsi dan desorpsi gas N2 dapat pula menentukan sifat fisis 

dari elektroda karbon berdasarkan bentuk parameter pori, diantaranya: luas permukaan 

spesifik dengan metoda BET (SBET), luas permukaan mesopori (Smeso), luas permukaan 

mukropori (Smicro), volume mikropori (Vmikro) , volume mesopori (Vmeso) dan volume total 

(Vtotal) yang dapat dihitung dengan menggunakan metoda t-plot pada tekanan relatif (p/p0), 

serta diameter pori rata-rata dapat diperoleh menggunakan metoda BJH (Barrett-Joiner-

Halenda) dari titik akhir pada data desorpsi isoterm. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 

4.2. 

Tabel 4.2. Data sifat fisis berdasarkan adsorpsi dan desorpsi gas N2 
Parameter Pori SGKK : KOH 

1:1 1:3 
SBET   (m2/g) 777,450 1043,664 
Smeso  (m2/g) 93,440 127,951 
S micro  (m2/g) 688,750 920,417 
S ex area  (m2/g) 88,700 123,246 

Dpori (nm) 5,750 3,184 
Vmeso (cm3/g) 0,134 0,107 
Vmicro (cm3/g) 0,356 0,476 
Vtotal (cm3/g) 0,491 0,583 
Vmicro/Vtotal 72,627 81,654 

 

 Berdasarkan tabel 4.2. dapat dilihat dengan penambahan konsentrasi KOH terhadap 

SGKK menyebabkan peningkata nilai SBET, Smeso , Smicro,   S ex area , Vmeso  dan Vmicro, tetapi 

peningkatan nilai ini juga diikuti dengan penurunan nilai diameter pori (Dpori) dan Vmeso. Dari 

perubahan nilai tersebut dapat dijelaskan, ketika konsentrasi KOH ditambah maka diameter 

pori (Dpori) akan mengecil, sehingga sebagian besar pori yang berukuran mesopori akan 

berubah menjadi mikropori (Pandolfo et al, 2006). Hal ini menyebabkan meningkatnya 

volume mikropori (Vmicro) sedangkan volume mesopori (Vmeso) menurun. Peningkatan 

volume mikropori (Vmicro) juga meningkatkan nilai luas permukaan karbon aktif. 

 
D.1.4. Sifat Kristalin Elektroda Karbon Menggunakan Difraksi Sinar X  

(XRD) 
 
Gambar 4.7 menunjukan pola XRD untuk empat variasi  ektroda karbon. Pada gambar 

tersebut terdapat puncak yang lebar untuk bidang  (002) dan (100) yang sesuai untuk struktur 
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karbon muncul di keempat pola XRD tersebut yaitu. Puncak pada bidang (002) dan (100) 

dapat terlihat jelas dalam program origin pada lampiran 7. Puncak pertama berada pada 

sekitar sudut 2θ 20° dan puncak kedua pada 40°. Pada gambar 4.4 juga terlihat munculnya 

puncak-puncak tajam pada daerah puncak lebar yang disebabkan oleh adanya SiO2 dalam 

elektroda,  yang umumnya  ditemukan   dalam  bahan  baku   biomassa (Taer et al, 2011). 

 

 
Gambar 4.8. Pola XRD elektroda karbon 

 
 
 Dari data XRD yang diperoleh, ditentukan nilai pazrameter kisi dari elektroda karbon 

seperti diameter kisi (d) dengan menggunakan persamaan 2.9 dengan panjang gelombang 

1,54 Å, tinggi lapisan kisi (Lc) dan lebar lapisan kisi (La) menggunakan persamaan 2.10 dan 

2.11. Untuk nilai θ dan β diperoleh dengan melakukan fiting pada pola difraksi sinar X 

dengan menggunakan program Origin yang dapat dilihat pada lampiran 7. Setelah dilakukan 

fiting didapatkan nilai d, Lc, dan La untuk masing-masing elektroda karbon yang 

diperlihatkan pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Parameter kisi sampel berdasarkan hasil XRD 
 

Sampel 2θ d (Å) Lc (Å) La (Å) 

002 100 002 002 100 
Tanpa material konduktif 24,227 43,869 3,66 3,82 23,60 

Karbon hitam 24,784 43,464 3,59 2,51 44,46 
Carbon nanotube 22,662 43,305 3,92 3,32 14,75 

grafit 23,491 47,816 3,78 2,74 17,56 
 

 Pada elektroda karbon tanpa penambahan material konduktif  dan elektroda karbon 

dengan penambahan karbon hitam memiliki nilai 2θ pada puncak bidang (002) dan (100) 

yang tidak jauh berbeda, hal ini dikarenakan nilai d yang hanya mengalami penurunan 

sebesar 0,07 Å. Penambahan material konduktif juga mempengaruhi nilai Lc dan La. Pada 

penambahan penambahan garafit dan karbon nanotube terjadi penurunan nilai Lc dan La 

yang menunjukkan penurunan dimensi dari struktur kristalin (Taer et al, 2011). 
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D.1.5. Struktur Mikro Elektroda Karbon Menggunakan Scanning Electron Microscope 
(SEM) 

 
Pada gambar 4.9 ditunjukan SEM mikrograf dari sampel dengan campuran yang 

berbeda pada pembesaran 30.000 kali. Gambar A menunjukan campuran SGKK dan PVDF, 

gambar B menunjukan campuran SGKK, PVDF, dan carbon nanotube, gambar C 

menunjukan campuran SGKK, PVDF, dan grafit, dan gambar D menunjukan campuran 

SGKK, PVDF, dan karbon hitam. Pada gambar A ukuran dan batas antara partikel terlihat 

jelas, yang ditunjukkan dengan adanya banyak rongga. Gambar B memperlihatkan batas 

antar partikel karbon tidak lagi terlihat, ini disebabkan oleh partikel carbon nanotube yang 

telah menutupi rongga. Hal yang sama juga juga dapat diamati pada gambar C dan D, 

dimana batas anatara partikel karbon telah ditutupi oleh grafit dan karbon hitam. Akan tetapi, 

pada gambar D ukuran partikel karbon hitam terlihat lebih kecil dari grafit sehingga batas 

antara partikel hampir terisi dengan penuh.  

 
Gambar 4.9.  Permukaan sampel dilihat dengan SEM,(A) SGKK dan PVDF, (B) 
SGKK, PVDF dan carbon nanotube, (C) SGKK, PVDF dan grafit, (D)  SGKK, 
PVDF dan karbon hitam.  
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D.2. Pengukuran Sifat Elektrokimia Elektroda Karbon  

D.2.1. Pengukuran Kapasitansi Spesifik dan Tahanan  dengan Impedansi Spektroskopi 
Elektrokimia Menggunakan Sel Superkapasitor 

 
Pengukuran impedansi spektroskopi elektrokimia (EIS) dilakukan pada sel 

superkapasitor yang dibuat  menggunakan dua elektroda karbon, current collector 

(pengumpul arus) dari bahan stainless stell  dan separator. Pengukuran dilakukan dalam 

elektrolit H2SO4 menggunakan solartron interface 1286 pada daerah frekuensi 10 kHz 

sampai dengan 0,01 Hz, dengan amplitudo tegangan arus  bolak balik sebesar 10 mV. Untuk 

analisa frekuensi dikontrol oleh Zplot.  

 

Gambar 4.10. Plot Nyquist elektroda karbon berdasarkan cara pembuatan 
 
 

Hasil pengukuran ditunjukan dalam bentuk plot Nyquist yang menjelaskan hubungan 

antara impedansi riil (Z’) dengan impedansi imajiner (Z’’) untuk menentukan nilai 

kapasitansi spesifik sel superkapasitor. Gambar 4.10 merupakan plot Nyquist dari elektroda 

karbon yang dibuat dengan menggunakan aseton dan tanpa aseton. Daerah setengah 

lingkaran yang terbentuk dapat dilihat pada gambar sisipan 4.10. Daerah ini berhubungan  

dengan nilai tahanan polarisasi (Rp), tahanan larutan (Rs) dan tahanan total (Rf). Nilai 

tahanan tersebut diperoleh dengan melakukan fiting pada kurva Nyquist menggunakan 

program Zview. Hasil fiting dapat dilihat pada lampiran 6. 
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Tabel 4.4. Tahanan elektroda karbon berdasarkan cara pembuatan. 
Elektroda karbon Rs 

(Ω) 
Rf 
(Ω) 

Rp 
(Ω) 

Menggunakan aseton 1,7 169,23 165,93 
Tanpa Aseton 8,43 253,48 261,91 

 
 
 
 Dari tabel 4.4  terdapat perbedaan nilai tahanan Rs, Rf, dan Rp untuk kedua cara 

pembuatan. Pembuatan elektroda karbon menggunakan  aseton  memiliki nilai  Rs, Rf, dan  

Rp yang  lebih rendah yaitu  1,7 Ω, 169,23 Ω dan 165,93 Ω. Rendahnya nilai ini dipengaruhi 

oleh penambahan aseton yang menyebabkan sifat isolator massa dari PVDF berkurang. 

Berdasarkan cara pembuatannya diperoleh kapasitansi spesifik 3,090 F/g untuk 

elektroda karbon menggunakan aseton dan 1,766 F/g untuk elektroda karbon tanpa aseton 

dengan nilai impedansi imajiner masing-masing adalah -418,150 Ω dan -457,640 Ω. Nilai 

kapasitansi spesifik ini dapat ditentukan dengan persamaan 2.13. Hasil lengkap perhitungan 

dapat dilihat pada lampiran 3. 

 

Berdasaarkan nilai kapasitansi spesifik dan tahanan, diketahui bahwa pembuatan 

elektroda karbon dengan menggunakan aseton memiliki nilai kapasitansi yang tinggi dan 

tahanan yang rendah dibandingkan dengan pembuatan elektroda karbon tanpa menggunakan 

aseton. Dengan begitu dapat disimpulkan pembuatan elektroda karbon menggunakan aseton 

lebih baik dari pada tanpa menggunakan aseton. 

 

Pada pembuatan elektroda karbon menggunakan aseton masih memiliki tahanan yang 

besar, untuk menurunkan nilai tahanan tersebut dilakukan pembuatan elektroda karbon 

dengan menambahkan material konduktif. Material konduktif yang digunakan adalah grafit, 

carbon nanotube dan karbon hitam. Gambar 4.11 merupakan plot Nyquist dari elektroda 

karbon berdasarkan variasi material konduktif. 
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Gambar 4.11. Plot Nyquist elektroda karbon berdasarkan variasi material konduktif. 

 
 

Dari gambar 4.11 tampak  perbedaan  plot Nyquist untuk penambahan material 

konduktif yang berbeda. Untuk penambahan carbon nanotube, terbentuk plot Nyquist yang 

sesuai  dan memiliki daerah garis lurus yang lebih pendek dibandingkan dua sampel lainnya, 

ini menandakan bahwa elektroda karbon dengan penambahan carbon nanotube adalah yang 

paling konduktif di banding yang lain. Ini dikarenakan pengarauh nilai konduktivitas carbon 

nanotube yang tinggi yaitu 1,85x103 (Ωm)-1,sedangkan untuk garfit 1,27x102 (Ωm)-1 dan 

untuk karbon hitam adalah dalam 102 (Ωm)-1 (Pandolfo et al, 2006). Meskipun nilai 

konduktivitas dari grafit dan karbon hitam tidak berbeda jauh, elektroda karbon dengan 

penambahan karbon hitam membentuk Plot Nyquis yang berbeda. Plot Nyquist pada 

elektroda karbon dengan penambahan karbon hitam memiliki bagian yang membentuk sudut 

45° sedangkan pada elektroda karbon dengan penambahan grafit tidak terbentuk. Perbedaan 

ini dipengaruhi oleh nilai densitas elektroda karbon dengan penambahan grafit yang  lebih 

tinggi, sehingga difusi ion hanya terjadi dipermukaan elektroda (Taer at al, 2011). 

Pada gambar 4.11 sisipan untuk daerah setengah lingkaran yang berhubungan dengan  

Rs, Rp dan Rf , terlihat bahwa diameter terkecil dibentuk oleh elekrtoda karbon dengan 

penambahan karbon hitam. Kecilnya diameter ini menunjukkan bahwa nilai Rs, Rp dan Rf  

yang rendah. Nilai Rs, Rp dan Rf  secara lengkap dapat dilihat pada  tabel 4.4. Hasil fiting 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

 

  



 

 40

Tabel 4.4. Tahanan elektroda karbon berdasarkan variasi material konduktif 
 

Elektroda 
karbon 

Rs 
(Ω) 

Rf 
(Ω) 

Rp 
(Ω) 

SGKKC 1,816 47,393 49,209 
SGKKG 3,429 65,441 68,870 
SGKKK 1,262 22,025 23,287 

 

 Berdasarkan plot Nyquist tersebut, didapatkan nilai kapasitansi spesifik untuk 

elektroda karbon dengan penambahan grafit, carbon nanotube, dan karbon hitam berurutan 

adalah 7,204 F/g, 21,847 F/g dan 11,414 F/g dengan nilai impedansi imajiner -132,950 Ω, -

39,345 Ω dan -64,140 Ω. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat dijelaskan bahwa 

nilai kapasitansi spesifik superkapasitor menggunakan metode EIS sangat dipengaruhi oleh 

besarnya nilai impedansi imajiner (Z’’).  

 

 D.2.2. Pengukuran Kapasitansi Spesifik dengan Volatammogram Siklis (CV) 

Menggunakan Sel Superkapasitor 

 

 Pengukuran volatmmogram siklis dilakukan menggunakan Solatron interface 1286 

dengan sistem dua elektroda pada potensial 0 sampai 1 Volt dengan variasi laju scan 1, 5, 10, 

dan 50 mV/s. Gambar 4.12 merupakan kurva Voltammoggam siklis yang menunjukkan 

hubungan perubahan arus terhadap tegangan pada laju scan 5 mV/s . Secara umum bentuk 

kurva yang dihasilkan sesuai dengan bentuk kurva untuk superkapasitor yang berbahan dasar 

karbon yaitu hampir menyerupai empat persegi panjang (Ra et al, 2009). 
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Gambar 4.12. Kura Voltammogram siklis pada sel superkapasitor  
  

Dari gambar 4.12 dapat dilihat bahwa luas daerah di dalam kurva yang dibentuk oleh 

elektroda karbon dengan penambahan carbon nanotube lebih besar dibandingkan dengan 

luas daerah di dalam kurva yang dibentuk oleh elektroda karbon dengan penambahan grafit 

dan karbon hitam. Perbedaan luas daerah ini disebabkan oleh perbedaan nilai arus (Ic atau Id) 

yang dihasilkan pada jangkauan potensial pengukuran. Sebagai contoh, arus pengisian (Ic) 

pada potensial 0,5 Volt (nilai acuan untuk pengukuran arus) untuk penambahan carbon 

nanotube adalah sebesar 8,33x10-4 A, untuk penambahan grafit  sebesar 3,2x10-4 A dan 

untuk penambahan karbon hitam adalah 4,2x10-4 A. Untuk arus pengosongan (Id) pada 

penambahan carbon nanotube bernilai 2,51x10-4 A, untuk penambahan grafit 0,31 x10-4  A, 

dan pada penambahan karbon hitam Id bernilai 0,16 x10-4  A. Kombinasi dari Ic dan Id inilah 

yang menyebabkan terjadinya perubahan luas kurva. Semakin luas daerah dalam kurva, 

maka semakin tinggi nilai kapasitansi spesifik elektroda karbon. Perbedaan nilai kapasitansi 

spesifik untuk penambahan berbagai macam material konduktif dapat dilihat pada gambar 

4.9, sedangkan untuk nilai kapasitansi lengkap dapat dilihat pada lampiran 4. 
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Gambar 4.13. Kapasitansi spesifik dari elektroda karbon dengan variasi     
                       material  konduktif 
  
 
 

 Seperti yang terlihat pada kurva voltammogram siklis pada gambar 4.12 elektroda 

karbon dengan penambahan carbon nanotube memiliki luas daerah  terbesar, sedangkan pada 

penambahan grafit dan karbon hitam yang memiliki luas daerah dalam kurva yang hampir 

sama memiliki nilai kapasitansi spesifik yang tidak jauh berbeda. 

 
 
D.2.3 Pengaruh Laju Scan pada nilai Kapasitansi Spesifik Elektroda Karbon 

 Pada penelitian ini juga diamati karakteristik voltammogram siklis pada laju scan 

yang berbeda, yaitu pada laju scan 1 mV/s, 5 mV/s, 10 mV/s dan 50 mV/s. Perbedaan bentuk 

kurva dapat dilihat pada gambar 4.14.  
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Gambar 4.14. Kurva voltammogram siklis dari SGKKC pada laju scan yang  
 berbeda. 

 
 
 
 Dari gambar 4.14, terlihat bahwa peningkatan laju scan menyebabkan peningkatan 

arus pengisian (Ic) . Pada laju scan 1 mV/s , Ic bernilai 0,83 x10-4  A. selanjutnya untuk untuk 

laju scan 5 mV/s , 10 mV/s dan 50 mV/s nilai Ic adalah 11,76 x10-4  A, 16,29 x10-4  A dan 

18,4 x10-4 A, terjadi peningkatan Ic pada laju scan 5 mV/s. Selain menyebabkan peningkatan 

arus pengisian (Ic) peningkatan laju scan juga menyebabkan penurunan arus discharge (Id). 

Nilai arus pengosongan (Id) pada laju scan 1, 5, 10, dan 50 mV/s adalah 25,06 x10-4  A, 

0,33x10-4 A, 0,38 x10-4  A, dan 0,29 x10-4. Pada laju scan 5 mV/s terjadi juga penurunan Id 

yang signifikan. Perubahan laju scan juga menyebabkan perubahan nilai kapasitansi spesifik. 

Nilai kapasitansi spesifik untuk untuk lektroda karbon dengan penambahan grafit, carbon 

nanotube dan karbon hitam pada laju scan yang berbeda dapat dilihat pada gambar 4.15.  
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Gambar 4.15. Pengaruh laju scan terhadap nilai kapasitansi spesifik. 
 
 
 Dari gambar 4.15 terlihat bahwa untuk semua sampel terjadi penurunan nilai 

kapasitansi spesifik seiring dengan meningkatnya laju scan. Hal ini dikarenakan pada laju 

scan yang rendah ion dapat bertranportasi dan berdifusi kedalam pori-pori elektroda karbon 

dengan mudah, sehingga menyebabkan nilai kapasitansi yang tinggi. Namun, pada laju scan 

yang tinggi, ion mungkin tidak mudah menyebar ke pori-pori elektroda karbon yang 

menyebabkan difusi ion hanya menyebar dipermukan elektroda sehingga menyebabkan nilai 

kapasitansi yang rendah (Taer et al, 2010). 

 Pada gambar 4.15 juga terlihat, untuk semua sampel terjadi penurunan kapasitansi 

spesifik yang sangat signifikan pada laju scan 5  mV/s. Hal ini berhubungan dengan 

meningkatnya densitas arus yang signifikan pada laju scan   5 mV/s yang menyebabkan 

difusi ion yang tidak merata pada elektroda karbon. 

Pada penelitian ini diperoleh nilai kapasitansi spesifik tertinggi untuk elektroda 

karbon dengan penambahan carbon nanotube yaitu sebesar 29,252 F/g. Apabila nilai 

kapasitansi spesifik  ini dibandingkan dengan nilai kapasitansi spesifik dari elektroda karbon 

berbahan dasar bambu yang dilakukan oleh Shanmugam dkk (2006) yaitu sebesar 11,5 F/g, 

maka dapat disimpulkan bahwa nilai kapasitansi spesifik elektroda karbon dari serbuk 

gergaji kayu karet lebih baik dari bambu. 
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D.3. Efek  penambahan Rhutenium Oksida pada elektroda karbon 

Dari hasil penelitian yang telah dijalankan sebelumnya, telah diketahui bahwa carbon 

nano tup adalah bahan konduktif yang terbaik digunakan untuk penghasilan elektroda 

superkapasitor yang dapat menghasilkan kapasitan tertinggi. Berdasarkan hasil ini pada 

bahagian selanjutnya yaitu penambahan logam oksida ruthenium (Ru) CNT dipilih sebagai 

material konduktif. Telah dilakukan penambahan Ru pada serbuk karbon dari SGKK dengan 

persentase yang berbeda yaitu 2,5%, 5% dan 10%. Pengujian yang dilakukan meliputi 

pengujian impedans spektroskopi, dan siklik voltametri. 

Hasil pengujian impedan spektroskopi elektroda superkapasitor dengan beda 

persentase Ru ditunjukkan pada gambar 4.15 dan 4.16. Dari gambar 4.15 dapat dilihat bahwa 
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Gambar 4.15 Impedans spektroskopi sel superkapasitor dengan persentase Ru berbeda 

 
pola plot Nyquist yang dihasilkan adalah sama, tetapi dapat diamati dari gambar tersebut 

bahwa jari-jari  setengah lingkaran dan nilai Z” yang dihasilkan bertambah kecil seiring 

dengan penambahan persentase Ru. Pengurangan jari-jari setengah lingkaran dan Z” ini 
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menunjukkan bahwa rintangan sel superkapasitor yang dihasilkan bertambah rendah 

sedangkan pengurangan Z” menunjukkan peningkatan nilai kapasitan sel uperkapasitor yang 

dihasilkan. 
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Gambar 4.16 Impedans spektroskopi untuk jangkauan frekuensi tinggi 

 
Pada gambar 4.16 ditunjukan impedans spektroskopi pada daerah frekuensi tinggi. Dari 

gambar dapat dilihat bahwa nilai tahanan elektrolit dan tahanan interface antara elektroda 

dan pengumpul arus adalah relative sama dalam nilai lebih kurang sama dalam jangkauan 

0,24 sampai  0,89 Ohm.  Hal ini memang sudah dijangka sebelumya karena dalam penelitian 

ini digunakan elektrolit yang sama dan pengumpul arus yang sama yaitu asam sulfat 1M dan 

stanlis steel. Tetapi nilai tahanan internal elektroda yang dihasilkan karena penambahan beda 

persentase Ru terlihat sangan signifikan berbeda. Untuk sampel tanpa Ru nilai tahanan 

internal mendekati 99 Ohm dan nilai ini terus berkurang seiring dengan penambahan 

persentase Ru. Untuk persentase Ru 10% diperoleh nilai tahana internal eketroda terendah 

yaitu 15,5 Ohm. Dari kenyataan ini dapat dilihat penambahan logam oksida Ru dapat 

menyebabkan pengurangan nilai tahanan internal elektroda. Pengurangan nilai tahan initernal 
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ini sendiri menyebabkan pengurangan nilai tahan sel superkapasitor. Hasil lengkap sifat 

resistif sel superkapasitor karena penambahan Ru ditunjukkan pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Sifat resistif sel superkapasitor karena penambahan Rhutenium Oksida. 

% Ru Rs Rp ESR 
0 0,24 99,49 99,25 

2,5 0,89 36,72 35,82 
5 0,50 15,73 15,22 
10 0,46 15,50 15,03 

 

 

Pada gambar 4.17. Ditunjukkan nilai kapasitan spesifik sel superkapasitor karena 

penambahan Rhutenium oksida. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa nilai kapasitan 

spesifik meningkat dengan penambahan persentase Ru. Kondisi pada 0% Ru diketahui nilai 

kapasitan spesifik pada level lebih kurang 20 F/g. Nilai ini bertambah seiring dengan 

penambahan persentase Ru. Peningkatan nilai kapasitan spesifik ini hamper mempunyai 

hubungan yang linier dengan penambahan persentase Ru. Pada persentase Ru 10% diperoleh 

nilai kapasitan spesifik mendekati nilai 75 F/g. Peningkatan nilai kapasitan spesifik ini 

seperti yang diharapkan bahwa logam oksida dapat meningkatkan nilai kapasitan sel 

superkapasitor berdasarkan prinsip psedokapasitan. Untuk penambahan 10% Ru diperoleh 

peningkatan nilai kapasitan hamper 400% (dari nilai mendekati 20 F/g pada saat 0% Ru). 

Peningkatan sebesar ini cukup efektif dalam meningkatkan prestasi superkapasitor. Dari 

pengujian sifat sel superkapasitor dengan metoda impedas spektroskopi ini dapat telah 

ditunjukkan bahwa Ru sangan berperan dalam meningkatkan prestasi superkapasitor yaitu 

menngurangkan nilai rintangan sel superkapasitor dan meningkatkan nilai kapasitan spesifik. 
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Gambar 4.17. Nilai kapasitan spesifik sel superkapasitor karena penambahan Ru. 

 
 
 

Pengujian sel superkapasitor dengan menggunakan metoda siklik voltammetri (SV) 
 

Penggujian sifat sel superkapasitor dengan menggunakan metoda SV ditunjukkan 

pada gambar 4.18 sampai 4.23. Pada gambar 4.18 ditunjukkan pengukuran SV untuk 

elektroda sel superkapasitor dengan persentase Ru yang berbeda pada laju imbas 1mV/s. 

Dari gambar terlihat bahwa semakin tinggi persentase campuran Ru akan menghasilkan 

siklik voltamogram dengan kemiringan yang lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan sifat 

resistif elektroda yang dihasilkan. Untuk 0% Ru diketahui kecondongan kurva paling tinggi 

hal ini berkaitan dengan nilai tahanan sel yang paling tinggi pula. Sedangkan untuk sel 

superkapasitor dengan persentase Ru 10% dihasilkan kurva dengan kemiringan paling 

rendah, hal ini bersesuaian dengan nilai tahanan sel yang paling rendah pula. Dari gambar ini 

diamati bahwa proses cas dan discas yang terjadi tampa menghasilkan puncak redok. Secara 

umum diamati juga bahwa luas daerah yang dihasilkan untuk arus cas dan arus discas untuk 

masing-masing pengukuran SV tidak dapat dilihat berbeda secara signifikan. Hal ini 

mungkin disebabkan bahwa tahan sel superkapasitor yang dihasilkan secara keseluruhan 

masih relative tinggi (yang telah ditunjukkan pada pemgujian impedan sebelumnya) 
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sehingga pengunjian dengan menggunakan metoda SV tidak begitu efektif. Sehingga secara 

umum untuk peningkatan prestasi sel superkapasitor masih perlu dilakukan perbaikan.  
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Gambar 4.18 Siklik voltamogram untuk sel superkapasitor dengan persentase Ru berbeda. 

 
Pada gambar 4.19 sampai 4.23 adalah siklik voltamogram untuk masing-masing 

persentase Ru pada elektroda superkapasitor dengan dengan nilai laju mengimbas yang 

berbeda dari 1 mV/s hingga 20 mV/s. Secara umum dari seluruh gambar dapat diamati 

bahwa seiring dengan peningkatan laju mengimbas luas daerah cas dan discas yang 

dihasilkan semakin meningkat. Dari gambar dapat diamati juga bahwa bentuk siklik 

voltamogram yang dihasilkan hamper serupa, yaitu hamper menyerupai empat persegi 

panjang. Bentuk ini merupakan bentuk khas untuk superkapasitor dengan menggunakan 

elektroda karbon. Dari gambar juga dapat dilihat bahwa superkapasitor yang dihasilkan 

cukup baik walaupun laju pengimbas sudah ditingkatkan sampai 20 nV/s. Hal ini 

menunjukkan pemakaian bahan elektroda superkapasitor dari campuran carbon yang bersal 

dari serbuk gergaji kayu karet dan Rhutenium oksida sesuia dugunakan untuk elektrda 

superkapasitor. Guna peningkatan prestasi superkapasitor kedepan mungkin dapat dibuat 

dengan cara penekanan yang lebih tinggi setelah elektroda dibuat secara manual 

menggunakan tanggan. Pemakian daya kompresi yang lebih tinggi diharapkan dapat 
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mengurangkan nilai tahanan dalam elektroda yang dihasilkan sehingga secara umum dapat 

mengurangkan nilai tahanan sel superkapasitor. 
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Gambar 4.19 Siklik voltamogram untuk sel superkapasitor dengan persentase Ru 0% pada 
laju skan yang berbeda 
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Gambar 4.20 Siklik voltamogram untuk sel superkapasitor dengan persentase Ru 2,5 % pada 

laju skan yang berbeda 
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Gambar 4.21 Siklik voltamogram untuk sel superkapasitor dengan persentase Ru 5% pada 

laju skan yang berbeda 
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Gambar 4.22 Siklik voltamogram untuk sel superkapasitor dengan persentase Ru 10% pada 

laju skan yang berbeda 
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BAB V. KESIMPULAN 

 Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan aseton dalam pembuatan elektroda karbon dengan tambahan perekat 

dapat menurunkan nilai tahanan elektroda, dimana tahanan dari lektroda karbon  

tanpa aseton adalah 253,48 Ω  dan tahanan dari elektroda karbon yang menggunakan 

aseton adalah 169,23 Ω. 

2. Kondisi optimum dalam pembuatan elektroda karbon adalah pada campuran serbuk 

gergaji kayu karet (SGKK), PVDF, dan carbon nanotube dengan perbandingan 

85:5:10. Dengan ciri-ciri fisis densitas, tinggi lapisan, lebar lapisan adalah masing-

masing 0,739 g/cm3, 3,32 Å, 14,75 Å, serta ciri-ciri elektrokimia tahanan dan 

kapasitansi spesifik adalah masing-masing 47,393 Ω dan 29,252 F/g. 

3. Penambahan Rhutenium oksida dapat meningkatkan prestasi sel superkapasitor. 

Pertambahan persentase Ru dapat menggurangkan nilai rintangan sel dan 

meningkatkan nilai kapasitan spesifik sel superkapasitor. Pada keadaan penambahan 

Ru 10% telah diperoleh sel superkapasitor dengan rintangan sel 15 Ohm dan nilai 

kapasitan spesifik 75 F/g. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

Data densitas elektroda karbon dari serbuk gergaji kayu karet berdasarkan cara pembuatan 
dan variasi campuran material konduktif 
 
Tabel 1.1. Data pengukuran densitas elektroda karbon menggunakan aseton 

Kode M T T D D Jari2 Vol Den 
sampel (g) (mm) (cm) (mm) (cm) (cm) (cm3) g/cm3 
SKKA1 0,030 0,25 0,025 15,45 1,545 0,77 0,047 0,639 
SKKA2 0,026 0,18 0,018 15,60 1,560 0,78 0,034 0,764 
SGKK3 0,026 0,18 0,018 15,60 1,560 0,78 0,034 0,764 
SKKA4 0,024 0,19 0,019 15,22 1,522 0,76 0,035 0,686 
SKKA5 0,029 0,20 0,020 15,34 1,534 0,77 0,037 0,784 
SKKA6 0,032 0,30 0,030 15,44 1,544 0,77 0,056 0,571 
Rata2 0,028 0,216 0,021 15,44 1,544 0,772 0,041 0,701 

 

Tabel 1.2. Data pengukuran densitas elektroda karbon tanpa aseton 
Kode M T T D D Jari2 Vol Den 

sampel (g) (mm) (cm) (mm) (cm) (cm) (cm3) (g/cm3) 
SKKB1 0,051 0,36 0,036 15,71 1,571 0,786 0,070 0,728 
SKKB2 0,033 0,26 0,026 15,65 1,565 0,782 0,050 0,660 
SKKB3 0,046 0,35 0,035 15,33 1,533 0,767 0,065 0,707 
SKKB4 0,056 0,39 0,039 15,48 1,548 0,774 0,073 0,772 
SGKK5 0,045 0,30 0,030 15,37 1,537 0,769 0,056 0,803 
SKKB6 0,050 0,36 0,036 15,21 1,521 0,761 0,065 0,769 
Rata2 0,047 0,25 0,033 15,458 1,546 0,773 0,063 0,739 

 

Tabel 1.3. Data pengukuran densitas elektroda karbon dengan penambahan grafit 
Kode M T T D D Jari2 Vol Den 

sampel (g) (mm) (cm) (mm) (cm) (cm) (cm3) (g/cm3) 
SKKG1 0,034 0,22 0,022 15,74 1,574 0,787 0,043 0,783 
SKKG2 0,040 0,25 0,025 15,70 1,570 0,785 0,048 0,783 
SKKG3 0,038 0,23 0,023 15,70 1,570 0,785 0,045 0,844 
SKKG4 0,042 0,25 0,025 15,75 1,575 0,787 0,048 0,875 
SKKG5 0,032 0,19 0,019 15,66 1,566 0,783 0,0366 0,875 
SKKG6 0,033 0,19 0,019 15,71 1,571 0,786 0,0369 0,895 
Rata2 0,037 0,221 0,022 15,710 1,571 0,786 0,043 0,849 
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Tabel 1.4. Data pengukuran densitas elektroda karbon dengan penambahan carbon nanotube 
Kode M T T D D Jari2 Vol Den 

sampel (g) (mm) (cm) (mm) (cm) (cm) (cm3) (g/cm3) 
SKKC1 0,053 0,26 0,026 15,81 1,581 0,791 0,051 1,052 
SKKC2 0,025 0,21 0,021 15,22 1,522 0,761 0,038 0,652 
SKKC3 0,034 0,25 0,025 15,46 1,546 0,773 0,047 0,723 
SKKC4 0,034 0,24 0,024 15,91 1,591 0,795 0,047 0,723 
SKKC5 0,038 0,24 0,024 15,45 1,545 0,773 0,045 0,844 
SKKC6 0,040 0,25 0,025 15,77 1,577 0,789 0,049 0,815 
Rata2 0,028 0,181 0,018 15,702 1,170 0,585 0,035 0,801 
 
 

Tabel 1.5. Data pengukuran densitas elektroda karbon dengan penambahan karbon hitam 
Kode M T T D D Jari2 Vol Den 

sampel (g) (mm) (cm) (mm) (cm) (cm) (cm3) (g/cm3) 
SKKK1 0,036 0,23 0,023 15,39 1,539 0,769 0,043 0,837 
SKKK2 0,029 0,22 0,022 15,54 1,554 0,777 0,042 0,659 
SKKK3 0,047 0,26 0,026 15,55 1,555 0,777 0,049 0,959 
SKKK4 0,039 0,25 0,025 15,16 1,516 0,758 0,045 0,867 
SKKK5 0,039 0,23 0,023 15,32 1,532 0,766 0,042 0,929 
SKKK6 0,040 0,33 0,033 15,10 1,510 0,755 0,059 0,712 
Rata2 0,029 0,190 0,019 11,511 1,151 0,575 0,035 0,827 
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LAMPIRAN 2 
 
Data serapan gas N2 pada elektroda karbon dari serbuk gergaji kayu karet menggunakan 
agen aktivator KOH 300% 
 

Tekanan Relatif Vol Adsor 
(P/P0) cm3/g 

 
0,009929 

 
301,3506 

0,052175 329,2226 
0,061938 331,5201 
0,085543 335,397 
0,105475 337,6543 
0,12741 339,5316 
0,14493 340,749 
0,164439 341,9006 
0,182106 342,805 
0,202136 343,6985 
0,222986 344,5247 
0,241276 345,1702 
0,263724 345,8728 
0,281348 346,3937 
0,301536 346,932 
0,398173 348,8833 
0,500634 350,3808 
0,600684 351,5774 
0,701833 352,7994 
0,799913 354,4674 
0,951867 363,5583 
0,98722 374,5857 
0,948236 367,8075 
0,800194 359,3777 
0,687865 357,5434 
0,584703 356,3415 
0,521763 355,2958 
0,300793 347,4374 
0,09616 337,2346 
0,046433 328,1757 
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LAMPIRAN 3 
 

Pengukuran kapasitansi spesifik (F/g) elektroda karbon dengan metode EIS dilakukan pada 

frekuensi 10.000 Hz sampai dengan 0,01 Hz pada tegangan 10 mv 

 

Diketahui : m = 0,02465 gram 

        F = 0,01 Hz 

 Z"  = -418,15 Ω 

Ditanya: Csp =……,? 

Penyelesaian:   

 

 

  
gF 3,090C

02465,015,41801,014,32
2C

 "22








sp

sp

sp mZfC 

 

 
Tabel 3.2.  Data kapasitansi spesifik elektroda karbon dengan penambahan aseton  

menggunakan metode EIS 
Kode m1 m2 mrata-rata f Z’’ R Csp 

sampel (g) (g) (g) (Hz) (Ω) (Ω) (F/g) 
SGKKA1 0,0235 0,0258 0,02465 0,01 -418,15 169,23 3,090 

SGKKA1 0,0235 0,0258 0,02465 0,1 -183,03 158,71 0,706 

SGKKA1 0,0235 0,0258 0,02465 1,0 -190,89 162,56 0,068 

SGKKA2 

SGKKA2 

SGKKA2 

SGKKA3 

SGKKA3 

SGKKA3 

0,0286 

0,0286 

0,0286 

0,029 

0,029 

0,029 

0,0321 

0,0321 

0,0321 

0,0259 

0,0259 

0,0259 

0,03035 

0,03035 

0,03035 

0,02745 

0,02745 

0,02745 

0,01 

0,1 

0,1 

0,01 

0,1 

0,1 

-712,23 

-301,72 

-302,29 

-541,13 

-242,9 

-245,4 

299,85 

265,45 

254,61 

150,2 

150,21 

149,03 

1,473 

0,348 

0,347 

2,144 

0,478 

0,473 
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Tabel 3.2.  Data kapasitansi spesifik elektroda karbon dengan tanpa penambahan 
aseton  menggunakan metode EIS  

Kode m1 m2 mrata-rata f Z’’ R Csp 
sampel (g) (g) (g) (Hz) (Ω) (Ω) (F/g) 

SGKKB1 0,0334 0,0454 0,0394 0,01 -457,64 253,48 1,766 

SGKKB1 0,0334 0,0454 0,0394 0,10 -222,46 253,84 0,363 

SGKKB1 0,0334 0,0454 0,0394 0,10 -222,64 237,14 0,363 

SGKKB2 0,0455 0,0504 0,04795 0,01 -347,6 286,152 1,911 

SGKKB2 0,0455 0,0504 0,04795 0,1 -178,72 281,52 0,372 

SGKKB2 0,0455 0,0504 0,04795 0,1 -181,85 285,01 0,365 

SGKKB3 0,0513 0,0565 0,0539 0,01 -443,5 231,09 1,332 

SGKKB3 0,0513 0,0565 0,0539 0,1 -231,58 227,05 0,255 

SGKKB3 0,0513 0,0565 0,0539 0,1 -231,41 228,3 0,255 

 
 

 
 
Tabel 3.3.  Data kapasitansi spesifik elektroda karbon dengan  penambahan grafit  

menggunakan metode EIS  
Kode m1 m2 mrata-rata F Z’’ R Csp 

sampel (g) (g) (g) (Hz) (Ω) (Ω) (F/g) 
SGKKG1 0,0335 0,033 0,0332 0,01 -158,53 107,7 6,041 

SGKKG1 0,0335 0,033 0,0332 0,01 -132,95 65,441 7,204 

SGKKG1 

SGKKG2 

SGKKG2 

SGKKG3 

SGKKG3 

0,0335 

0,0339 

0,0339 

0,0419 

0,0419 

0,033 

0,0381 

0,0381 

0,0315 

0,0315 

0,0332 

0,039 

0,039 

0,0367 

0,0367 

0,10 

0,01 

0,1 

0,01 

0,1 

-54,488 

-213,8 

-71,329 

-764,7 

-238,23 

113,58 

114,9 

115,72 

216,51 

217,74 

1,757 

3,819 

1,145 

1,135 

0,364 
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 Tabel 3.4.  Data kapasitansi spesifik elektroda karbon dengan  penambahan carbon 
nanotube menggunakan metode EIS  

Kode m1 m2 mrata-rata F Z’’ R Csp 
sampel (g) (g) (g) (Hz) (Ω) (Ω) (F/g) 

SGKKC1 0,0339 0,0402 0,0371 0,01 -62,575 73,538 13,736 

SGKKC1 0,0339 0,0402 0,0371 0,01 -40,439 47,778 21,256 

SGKKC1 0,0339 0,0402 0,0371 0,01 -39,345 47,393 21,847 

SGKKC1 

SGKKC2 

SGKKC2 

SGKKC3 

SGKKC3 

SGKKC3 

SGKKC3 

0,0339 

0,0378 

0,0378 

0,0251 

0,0251 

0,0251 

0,0251 

0,0402 

0,0334 

0,0334 

0,0402 

0,0402 

0,0402 

0,0402 

0,0371 

0,0356 

0,0356 

0,0326 

0,0326 

0,0326 

0,0326 

0,10 

0,01 

0,1 

0,01 

0,01 

0,01 

0,1 

-22,989 

-66,667 

-28,081 

-93,51 

-69,537 

-72,382 

-36,677 

74,698 

76,227 

77,043 

76,495 

60,231 

57,149 

78,371 

3,739 

13,419 

3,186 

10,431 

14,027 

13,476 

2,66 

 
 

Tabel 3.5.  Data kapasitansi spesifik elektroda karbon dengan  penambahan karbon hitam 
menggunakan metode EIS 

Kode m1 m2 mrata-rata F Z’’ R Csp 
sampel (g) (g) (g) (Hz) (Ω) (Ω) (F/g) 

SGKKK1 0,0398 0,0472 0,0435 0,01 -139,66 28,723 5,242 

SGKKK1 0,0398 0,0472 0,0435 0,01 -64,14 22,025 11,414 

SGKKK1 

SGKKK2 

SGKKK2 

SGKKK2 

0,0398 

0,0388 

0,0388 

0,0388 

0,0472 

0,0392 

0,0392 

0,0392 

0,0435 

0,039 

0,039 

0,039 

0,10 

0,1 

0,01 

0,1 

-38,482 

-117,25 

-96 

-39,832 

20,533 

59,821 

48,551 

61,371 

1,902 

0,697 

8,506 

2,05 
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LAMPIRAN 4 

Pengukuran kapasitansi spesifik (F/g) elektroda karbon dengan metode CV untuk Setiap 
variasi laju scan dari 1, 5, 10, dan 50 mV/s.  
Diketahui: m = 0,0371 g 

 Ic   = 0,00083318 A 

 Id   = 0,0002506 A 

 s     = 1 mV/s = 0,001 V/s 

Ditanya: Csp =……? 
Penyelesaian 

 

 
 

 

 

gFCsp

C

C

ms
IdIcC

ms
IC

sp

sp

sp

sp

/25182,29
0000371,0

0,001084
0371,0001,0

0,00025060,00083318













 
 

Tabel 4.1. Data kapasitansi spesifik elektroda karbon dengan penambahan carbon  nanotube 
menggunakan metode CV 

Kode 
Laju 
scan m1 m2 M Ic Id I  Csp 

sampel (mV/s) (g) (g) (g) (A) (A) (A) (F/g) 
SGKKC1 0,001 0,0339 0,0402 0,0371 8,33x10-4 2,51 x10-4 10,84 x10-4 29,252 

SGKKC1 0,005 0,0339 0,0402 0,0371   11,76 x10-4 0,34 x10-4 12,10 x10-4 6,534 

SGKKC1 0,010 0,0339 0,0402 0,0371   16,29 x10-4 0,39 x10-4 16,68 x10-4 4,502 

SGKKC1 0,050 0,0339 0,0402 0,0371 18,46 x10-4 0,29 x10-4 18,75 x10-4 1,012 

SGKKC2 0,001 0,0251 0,0402 0,0327 5,31 x10-4 0,13 x10-4 5,44 x10-4 16,657 

SGKKC2 0,005 0,0251 0,0402 0,0327 6,99 x10-4 1,73 x10-4 8,73 x10-4 5,347 

SGKKC2 0,01 0,0251 0,0402 0,0327 8,58 x10-4 2,19 x10-4 10,78 x10-4 3,301 

SGKKC2 0,05 0,0251 0,0402 0,0327 12,09 x10-4 1,45 x10-4 13,55 x10-4 0,829 

 
 
 
 
 



 

 64

Tabel 4.2. Data kapasitansi spesifik elektroda karbon dengan penambahan grafit menggunakan metode 
CV 

Kode 
Laju 
scan m1 m2 m Ic Id I  Csp 

Sampel (mV/s) (g) (g) (g) (A) (A) (A) (F/g) 
SGKKG 0,001 0,0335 0,033 0,03325 0,32 x10-4 0,31 x10-4 0,63 x10-4 10,615 

SGKKG 0,005 0,0335 0,033 0,03325 5,6 x10-4 0,37 x10-4 5,97 x10-4 3,590 

SGKKG 0,010 0,0335 0,033 0,03325 9,1 x10-4 0,15 x10-4 9,25 x10-4 2,779 

SGKKG 0,050 0,0335 0,033 0,03325 9 x10-4 1,42 x10-4 10,42 x10-4 0,626 

 

 
Tabel 4.3. Data kapasitansi spesifik elektroda karbon dengan penambahan karbon hitam 

menggunakan metode CV 

Kode 
Laju 
scan m1 m2 m Ic Id I  Csp 

Sampel (mV/s) (g) (g) (g) (A) (A) (A) (F/g) 
SGKKK1 0,001 0,0398 0,0472 0,0435 4,2 x10-4 0,17 x10-4 4,37 x10-4 10,007 

SGKKK1 0,005 0,0398 0,0472 0,0435 5,9 x10-4 1,4 x10-4 7,3 x10-4 3,373 

SGKKK1 0,010 0,0398 0,0472 0,0435 8,4 x10-4 2,9 x10-4 11,3 x10-4 2,597 

SGKKK1 0,050 0,0398 0,0472 0,0435 15,7 x10-4 5,07 x10-4 20,8 x10-4 0,955 

SGKKK2 0,005 0,0388 0,0392 0,039 6,56 x10-4 0,93 x10-4 7,48 x10-4 3,837 

SGKKK2 0,01 0,0388 0,0392 0,039 11,56 x10-4  0,19 x10-4 11,76 x10-4 3,014 

SGKKK2 0,05 0,0388 0,0392 0,039 11 x10-4 2,86 x10-4 13,86 x10-4 0,710 

SGKKK2 0,05 0,0388 0,0392 0,039 14,37 x10-4 1,57 x10-4 15,94 x10-4 0,817 
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LAMPIRAN 5 
 
Hasil fiting data XRD menggunakan program oring untuk analisa parameter kisi sampel. 
 

1. Hasil fitinga sampel SGKK+PVDF 
 

Peak Area Center Width Height 
     1           9489,7 24,277 21,610 279,56 
     2          30,16 43,869 8,2949 56,039 

Yoffset = 0 

 
 

 
2. Hasil fitinga sampel SGKK+PVDF+CNT 

 
Peak Area Center Width Height 
1 9388,3 22,662 24,648 242,49 
2 1431,8 45,305 12,410 73,449 
Yoffset = 0 
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3. Hasil fitinga sampel SGKK+PVDF+Karbon Hitam 
 

Peak Area Center Width Height 
1 15944 24,784 32,589 311,46 
2 536,89 43,837 6,2793 54,431 
Yoffset = 0 
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4. Hasil fitinga sampel SGKK+PVDF+Grafit 

Peak Area Center Width Height 

1 10003 23,491 29,815 267,67 

2 724,27 47,816 10,775 53,630 

Yoffset = 0 
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LAMPIRAN 6. 
 
Hasil fiting pada kurva Nyquist dengan menggunakan program Zeview yang bertujuan untuk 

mengetahui nilai Rs, Rp, dan Rf. 

1. Hasil fiting  pada elektroda karbon menggunakan aseton 

 
 

 

 
 

Real Center: 88,616
Imag. Center: 24,037
Diameter: 180,23
Deviation: 0,6497
Low Intercept: 1,7677
High Intercept: 175,46

Real Center: 94,271
Imag. Center: 29,852
Diameter: 194,91
Deviation: 1,1518
Low Intercept: 1,5008
High Intercept: 187,04

Real Center: 101,55
Imag. Center: 38,434
Diameter: 215,11
Deviation: 1,9126
Low Intercept: 1,0968
High Intercept: 202

0 250 500 750 1000

-1000

-750

-500

-250

0

Z'

Z'
'

A1 0.01.z
FitResult

R1 C1

R2 Wo1

Element Freedom Value Error Error %
R1 Free(±) 3,725 0,073964 1,9856
C1 Free(±) 1,3604E-05 7,4478E-08 0,54747
R2 Free(±) -10,18 1,4078 13,829
Wo1-R Free(±) 485,8 15 3,0877
Wo1-T Free(±) 4,672 0,51911 11,111
Wo1-P Free(±) 0,17959 0,0019864 1,1061

Chi-Squared: 0,00016696
Weighted Sum of Squares: 0,016028

Data File: D:\erman data\carbon serbuk\A1\A1 0.01.z
Circuit Model File:
Mode: Run Fitting / Selected Points (22 - 72)
Maximum Iterations: 100
Optimization Iterations: 0
Type of Fitting: Complex
Type of Weighting: Calc-Modulus
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2. Hasil fiting pada elektroda karbon dengan penambahan grafit 

 

 
 
 

R1 C1

R2 Wo1

Element Freedom Value Error Error %
R1 Free(±) 3,849 0,075242 1,9548
C1 Free(±) 1,8139E-05 5,1752E-07 2,8531
R2 Free(±) 24,75 3,6175 14,616
Wo1-R Free(±) 132,3 37,5 28,345
Wo1-T Free(±) 8,42 7,1384 84,779
Wo1-P Free(±) 0,22224 0,028408 12,783

Chi-Squared: 0,02146
Weighted Sum of Squares: 2,9186

Data File: D:\erman data\Grafit\grafitA\0.01A.Z
Circuit Model File:
Mode: Run Fitting / Selected Points (0 - 70)
Maximum Iterations: 100
Optimization Iterations: 0
Type of Fitting: Complex
Type of Weighting: Calc-Modulus

Real Center: 36,15
Imag. Center: 10,441
Diameter: 68,692
Deviation: 0,24002
Low Intercept: 3,4296
High Intercept: 68,87

Real Center: 35,026
Imag. Center: 9,452
Diameter: 65,892
Deviation: 0,24174
Low Intercept: 3,4646
High Intercept: 66,587

0 50 100 150 200 250

-200

-150

-100

-50

0

50

Z'

Z'
'

0.01A.Z
FitResult
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3. Hasil fiting pada elektroda karbon denga penambahan carbon nanotube 

 

 
 
 

R1 C1

R2 Wo1

Element Freedom Value Error Error %
R1 Free(±) 1,988 0,044152 2,2209
C1 Free(±) 1,707E-05 3,9228E-07 2,2981
R2 Free(±) 38,76 1,2132 3,13
Wo1-R Free(±) 28,11 14,643 52,092
Wo1-T Free(±) 6,22 7,5152 120,82
Wo1-P Free(±) 0,27426 0,045098 16,444

Chi-Squared: 0,030246
Weighted Sum of Squares: 4,1135

Data File: D:\erman data\cnt\cntA\0.01A.Z
Circuit Model File:
Mode: Run Fitting / Selected Points (0 - 70)
Maximum Iterations: 100
Optimization Iterations: 0
Type of Fitting: Complex
Type of Weighting: Calc-Modulus

Real Center: 26,126
Imag. Center: 4,9577
Diameter: 49,633
Deviation: 0,12374
Low Intercept: 1,8098
High Intercept: 50,442

Real Center: 26,126
Imag. Center: 4,9577
Diameter: 49,633
Deviation: 0,12374
Low Intercept: 1,8098
High Intercept: 50,442
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4. Hasil fiting pada elektroda karbon dengan penambahan karbon hitam 

 

 
 
 

R1 C1

R2 Wo1

Element Freedom Value Error Error %
R1 Free(±) 1,536 0,031031 2,0202
C1 Free(±) 1,0964E-05 2,1499E-07 1,9609
R2 Free(±) 22,55 0,91791 4,0706
Wo1-R Free(±) 359,6 65076 18097
Wo1-T Free(±) 359,5 1,92E05 53408
Wo1-P Free(±) 0,33877 0,01871 5,5229

Chi-Squared: 0,013832
Weighted Sum of Squares: 1,6045

Data File: D:\erman data\KH\KHA\0.1.Z
Circuit Model File:
Mode: Run Fitting / Selected Points (0 - 60)
Maximum Iterations: 100
Optimization Iterations: 0
Type of Fitting: Complex
Type of Weighting: Calc-Modulus

Real Center: 15,665
Imag. Center: 2,1598
Diameter: 28,858
Deviation: 0,026475
Low Intercept: 1,3991
High Intercept: 29,932

Real Center: 16,607
Imag. Center: 3,046
Diameter: 31,163
Deviation: 0,12548
Low Intercept: 1,3263
High Intercept: 31,888
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