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ABSTRACT 
 
Binderlees activated carbon monoliths (ACMs) applied for supercapacitor electrodes are 
prepared from sugarcane bagasse by two different activation methods i.e, physical and 
physical-chemical activation process. CO2 gas is used as physical activation agent and 
the solution of 0.3, 0.4 KOH is chosen as chemical activation agent. The ACMs are 
tested by fabrication of the supercapacitor cell. The supercapacitor cell is made from 
stainless steel applied as current collectors and 1 M H2SO4 electrolyte. The electrode 
level resistance and capacitance are analyzed by Electrochemical Impedance 
Spectroscopy (EIS) method. The resistance level for supercapacitor cell with electrodes 
obtained by using physical activation method and combination of physical-chemical 
method are 1.18 Ω, 0.6 Ω, and 1.23 Ω, while its specific capacitances are 146.89 F/g, 
152.29 F/g, and 147.94 F/g, respectively. It showed that the combination of physical-
chemical activation process has improved the performance of the bagasse based ACMs 
electrodes for supercapacitor application.   
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ABSTRAK. 
 

Karbon aktif monolit (ACMs) telah dibuat dari ampas tebu untuk aplikasi 
superkapasitor dengan menggunakan dua metode aktivasi, yaitu metode  aktivasi fisika 
dan metode kombinasi aktivasi kimia-fisika. Gas CO2 digunakan sebagai aktivasi fisika, 
larutan 0,3 M 0,4 M KOH dipilih sebagai larutan aktivasi kimia. Elektroda ACMs diuji 
dengan mempabrikasi sel superkapasitor. Sel superkapasitor terdiri dari stainless steel 
sebagai pengumpul arus dan larutan H2SO4 1 M digunakan sebagai elektrolit. Prestasi 
elektroda (sifat tahanan dan kapasitan) dianalisa menggunakan metode elektrokimia 
impdensi spektroskopy (EIS). Nilai tahanan dan kapasitansi untuk sel superkapasitor 
dengan elektroda melalui aktivasi fisika, dan kombinasi aktivasi kimia-fisika sebagai 
berikut 1.18 Ω, 0.6 Ω dan 1.23 Ω, sedangkan nilai kapasitansi spesifik adalah  146.89 
F/g, 152.29 F/g dan 147.94 F/g. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi 
aktivasi kimia-fisika  telah meningkatkan prestasi elektroda yang berasal dari ampas 
tebu untuk aplikasi superkapasitor. 
 
Kata kunci: Superkapasitor, Karbon aktif monolit, Ampas tebu 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dalam bidang industri energi yang terus meningkat 
menjadi sebuah tantangan bagi manusia untuk mencari dan mengembangkan energi 
alternatif yang bersifat ekonomis, ramah lingkungan serta bersifat kontinyu. Sumber 
energi lain yang saat ini banyak dikembangkan seperti sumber energi dari angin, 
matahari dan air merupakan salah satu energi yang bersifat kontinyu, namun dirasakan 
kurang optimal. Angin tidak selamanya berhembus, matahari tidak bersinar di malam 
hari, bahkan pembangkit listrik tenaga air saat ini bayak dihadapkan pada kekeringan. 
Untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut diperlukan adanya piranti penyimpan 
energi yang baik dan bersifat kontinyu juga dapat menyimpan energi dalam jumlah 
yang besar dalam waktu yang singkat. 

Superkapasitor merupakan salah satu piranti penyimpan energi yang baik, selain 
ekonomis dan ramah lingkungan superkapasitor juga memiliki energi dan daya yang 
tinggi dibandingkan piranti penyimpan energi yang lain (baterai, full cell dan kapasitor). 
Prinsip kerja pada superkapasitor juga cukup sederhana, waktu me-rechargenya juga 
relatif pendek serta aman dalam penggunaannya (Kötz, 2000). Salah satu bahan yang 
dapat digunakan untuk membuat elektroda sel superkapasitor adalah ampas tebu 
(Thomas et al, 2010). Dilihat dari karakteristiknya, ampas tebu merupakan limbah yang 
banyak mengandung serat. Ampas tebu tidak larut dalam air karena  sebagian besar 
terdiri dari selulosa, pentosa dan lignin, hal ini menjadikan ampas  tebu mempuyai 
banyak kegunaan seperti konversi energi pembangkit listrik, sebagai pakan ternak, dan 
pembuatan karbon aktif. 

Untuk menjadikan limbah ampas tebu menjadi karbon aktif yang mempunyai 
prestasi yang tinggi, perlu dilakukan proses aktivasi. Proses aktivasi dapat dilakukan 
secara fisika serta kombinasi kimia dan fisika. Dalam jurnal ini proses aktivasi fisika 
dilakukan dengan Gas CO2 selama 4 jam dengan suhu 900 0C dan untuk aktivasi kimia 
dilakukan dengan penambahan KOH sebesar 0,3 M dan 0,4 M. Salah satu metode untuk 
menentukan sifat tahanan dan kapasitan sel superkapasitor dapat dilakukan dengan 
menggunkan metode impedansi spektroskopi. Hasil pengujian dengan metode 
impedansi spektroskopi ditampilkan dalam bentuk diagram Nyquiz yang terdiri dari 
nilai impedansi rill (Z’) terhadap nilai impedansi imajiner (Z”) yang merupakan fungsi 
frekuensi. Hasil pengukuran ini dapat diturunkan untuk menentukan nilai tahanan sel 
(ESR) dan nilai kapasitansi rill (C’), kapasitansi imajiner (C”) dan kapasitansi spesifik 
(Csp) berdasarkan fungsi frekuensi. Nilai ESR, C’, C” dan Csp untuk elektroda karbon 
bentuk monolit dari ampas tebu dengan aktivasi fisika dan kombinasi aktivasi kimia-
fisika akan dibahas secara ditail berdasarkan metode EIS. 
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Penjemuran (Cahaya Matahari), Pemanasan (oven, 48 jam, 

Perebusan ( 1 jam, 100 0C ) 

Penjemuran (Cahaya Matahari),  Pemanasan (oven, 48 jam, 110 0C ) 

Pra Karbonisasi, 280 0C, Selama 2 jam 40 menit 

Penghancuran (ball miling) dan Pengayakan 53 µ m 

Aktivasi kimia  

Pengeringan (oven, 48 jam), Ballmiling ( 1 jam ) 

Pencetakan  

Pengolahan  
Ampas tebu 

 

Karbonisasi ( 600 0C ) Gas N2 

Aktivasi Fisika ( 900 0C, 4 jam ) 

Pemolesan, Pencucian 

Pembuatan Sel 

           Gas CO2 

Pemolesan hingga ketebalan 
 0,4 mm. Pencucian sampai PH 
 Netral dan dilanjutkan dengan 
 Pengeringan selama 24 Jam. 

Gambar 1. Metodologi pembuatan elektroda karbon 

 Press tekanan 6 Ton 

KOH 0,3 M 
 0,4 M 0,5 M 

Pengukuran EIS 

Ampas tebu 
Ampas  tebu dipotong 
  ±2 cm 

METODE PENELITIAN 

Pembuatan elektroda karbon dari ampas tebu untuk aplikasi superkapasitor dapat 
dilihat pada Gambar 1.  
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a. Pembuatan Sel Superkapasitor 
 

Superkapasitor dibuat berbentuk koin yang terdiri dari beberapa bagian 
diantaranya: dua buah elektroda karbon (karbon dari ampas tebu), pengumpul arus 
terbuat stainless stell, separator (pemisah) terbuat dari membran kulit telur ayam,  
pelapis isolator dua buah teflon sebagai pelapis isolator, 1 M H2SO4 digunakan sebagai 
elektrolit dan body superkapasitor terbuat dari akrilik. Elektroda karbon dan separator 
terlebih dahulu direndam di dalam larutan H2SO4 1M selama 24 jam untuk memastikan 
semua pori elektroda karbon sudah dipenuhi oleh elektron dan pengukuran sifat tahanan 
dan kapsitan sel siap untuk dilakukan. 
 
b. Pengukuran Sifat Tahanan dan Kapasitan Sel Superkapasitor 
 

Pengukuran sifat tahanan dan kapasitan sel superkapasitor dilakukan dengan 
menggunakan metode EIS menggunakan alat Solatron 1286 elektrokimia interface yang 
dikontrol dengan sofwere Z-plot. Pengukuran dilakukan pada frekuensi 0,01 Hz – 
150.000 Hz pada nilai potensial 10 m V. Hasil EIS ditujukan dalam bentuk plot Nyquist 
yang menjelaskan hubungan antara impedansi imajiner (Z”) dan impedansi rill (Z’). 
Bersarkan data ini dapat ditentukan nilai tahanan menggunakan sofwere Z-View melalui 
fiting data pada frekuensi tinggi, sedangkan nilai kapasitasni C’, C’ dan CSp dihitung 
menggunakan rumus C’= -Z” / ω [ Z (ω) ]2 , C”= Z’ / ω [ Z (ω) ]2 dan  
Csp= -2/(2 x π x f  x Z” x mrata-rata). 
 
  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Gambar 2 menujukkan plot Nyquist untuk sel superkapasitor dengan 
menggunakan elektroda yang berbeda. Data plot Nyquiz ini dapat digunakan untuk 
menentukan nilai tahanan elektrolit (Rs), tahanan elektroda (Rp)  dan tahanan sel (ESR). 
Hasil pengukuran sifat tahanan sel superkapasitor  ditampilkan pada Tabel 1. Hubungan 
kapasitansi riil, kapasitansi imajiner dan kapasitansi spesifik terhadap frekuensi masing-
masing ditampilkan pada  Gambar 3, Gambar 4 dan Gambar 5. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Gambar 2.  Grafik plot Nyquist sel superkapasitor            

menggunakan metoda EIS 
 

Sampel Rs 
(Ω) 

Rp 
(Ω) 

ESR 
(Ω) 

Tanpa KOH 0,41 1,59 1,18 
KOH 0,3 M 0,47 1,07 0,6 
KOH 0,4 M 0,34 1,57 1,23 

Tabel 1. Nilai tahanan  resistif sel superkapasitor 
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Gambar 2 menjelaskan hubungan antara impedansi imajiner (Z”) dan impedansi 
rill (Z’). Dapat dilihat bahwa plot Nyquist yang dihasilkan terdiri dari tiga bagian yang 
berhubungan dengan frekwensi: (i) daerah setengah lingkaran menunjukan tahanan total 
(ESR) Equivalent Series Resistance, pada bagian perpotongan kurva pada bagian kiri 
sumbu Z’ menunjukan tahanan larutan (Rs), bagian kanan merupakan perpanjangan 
kurva yang berpongan  dengan sumbu Z’ menunjukan tahanan dalam elektroda (Rp). 
Bagian selanjutnya (ii) adalah bagian kurva yang berbentuk garis lurus dengan 
kemiringan mendekati 450 merupakan bagian yang menunjukan tahanan difusi ion saat 
meresap kedalam elektro karbon. Terahir (iii) merupakan garis tegak lurus yang hampir 
sejajar dengan sumbu Z’ menunjukan sifat kapasitif elektroda karbon (Xi-miao dkk, 
2007). Bagian sisipan Gambar 2 merupakan perbesaran dari kurva plot Nyquizt 
khususnya dipilih pada daerah resistif. Dari kurva ini dengan dapat ditentukan nilai Rs, 
Rp dan ESR yang dirangkum dan ditampilkan pada Tabel 1. Berdasarkan data tabel 
dapat dianalisa menunjukkan sifat tahanan sel superkapasitor untuk elektroda yang 
berbeda-beda. Tahahanan elektrolit (Rs) menunjukkan data yang hampir sama, hal ini 

Gambar 3.  Hubungan antara kapasitansi rill (C’) 
terhadap frekwensi 

Gambar 4.  Hubungan antara kapasitansi imajiner (C”)     
terhadap frekwensi 

 

Gambar 5.  Hubungan antara kapasitansi 
spesifik dengan frekuensi 

0,1192 Hz 
0,1915 Hz 
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disebabkan elektrolit yang digunakan untuk semua sampel dalam penelitian ini sama 
yaitu H2SO4 1 M. 

Gambar 3 yang menunjukkan hubungan antara kapasitansi riil (C’) terhadap 
frekuensi, secara umum di tunjukan bahwa pola hubungan frekuensi (F) dan kapasitansi 
riil (C’) yang hampir sama dengan semua sempel. Pada daerah frekuensi 0,1192 - 10 Hz 
terlihat nilai C’ hampir tidak berubah terhadap perubahan frekunsi, hal ini ditunjukan 
oleh kurva yang berimpitan. Keadaan ini dipengaruhi oleh kemampuan ion untuk 
menyerap kedalam pori. Pada daerah frekuensi besar dari 0,1192 Hz ion tidak dapat 
meresap jauh kedalam pori (Xiao dkk, 2008). sebaliknya frekuensi kecil dari 0,1192 Hz 
terlihat nilai C’ meningkat secara signifikan dan kurva untuk ke tiga sampel mengalami 
pemisahan. Semakin rendah frekuensi pemisahan semakin besar, ini menunjukan bahwa 
ion pada frekuensi ini bisa meresap secara sempurna kedalam pori-pori meso dan mikro, 
hasil ini disebabkan penambahan KOH dapat meningkatkan sifat mikro dan mesopori, 
khususnya pada bagian mikropori. 

Gambar 4 menunjukkan hubungan antara kapasitansi imajiner (C”) terhadap 
frekuensi 0,01 Hz sampai 0,1 Hz. Berdasarkan gambar terlihat frekuensi pada tititk 
1,1915 Hz menjadi pemisah antara kurva yang berimpit untuk nilai frekuensi yang lebih 
besar dan menjadi terpisah untuk daerah frekuensi yang kecil. Pada frekuensi besar dari 
1,1915 Hz ditunjukkan C” mempunyai nilai yang hampir konstan terhadap perubuhan 
frekuensi. Terjadinya peningkatan nilai C” pada frekuensi yang lebih rendah 
dikaranakan tersedianya waktu yang cukup untuk ion bisa meresap kedalam pori secara 
sempurna, Nilai C” optimum berkaitan dengan waktu yang diperlukan ion masuk secara 
sempurna kedalam pori karbon atau dikenal sebagai waktu relaksasi dan dapat dihitung 
melalaui frekuensi puncak yang berkaitan dengan C” optimum, dimana waktu relaksasi 
sama dengan 1/fpuncak. Nilai waktu relaksasi untuk sampel karbon tanpa KOH, KOH 0,3 
M dan KOH 0,4 M masing-masing adalah sebesar 52,97 s, 52,97 s, 50,35 s. 

Gambar 5 menunjukkan nilai kapasitansi spesifik, nilai terbesar ditunjukkan 
pada saat frekuensi terkecil (0,01 Hz). Perbedaan nilai kapsitansi spesifik secara jelas 
ditunjukkan pada Gambar 4 sisipan. Nilai kapasitansi spesifik masing-masing adalah 
152,29 F/g, 147,94 F/g dan 146,89 F/g bersesuaian dengan masing-masing sampel KOH 
0,3 M, KOH 0,4 M dan Tanpa KOH. Hasil ini menyatakan bahwa metode kombinasi 
aktivasi kimia-fisika meningkatkan nilai kapasitif yang lebih baik dibandingkan sampel 
yang diaktivasi dengan metode fisika. 

 
KESIMPULAN 

Analisa impedensi spektroskopi elektrokimia telah menunjukan peningkatan 
sifat tahanan dan kapasitansi sel superkapasitor menggunakan elektroda karbon dari 
ampas tebu  dengan aktivasi kombinasi kimia-fisika. Nilai tahanan sel berkurang dari 
1,18 Ω menjadi 0,6 Ω, sedangkan nilai kpasitansi spesifik meningkat dari 146,89 F/g 
menjadi 152,29 F/g.. 
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