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ABSTRACT 

 

The Carbon active made from piece coconut shell has been identified by using the  

chemical activation. This study aims to determine the value of the concentration of 

Potassium Hydroxide 1M, 2M, and 3M by activating coconut shell charcoal powder as 

humidity control. The Coconut shell Carbon is from the area Payakumbuh (Sumatera 

Barat) obtained from the local markets. Potassium Hydroxide (KOH) concentration 

used was 1, 2 and 3 M as chemical activation solution to activate the Carbon functional 

groups. The methods are Scanning Electron Microscope, Dispersive X-ray and X-ray 

Diffraction to investigate the morphology of the structure, content and degree of 

crystalline elements. For 2 hours, is found that the value of humidity is 84%, 81%, and 

84%, in the range of 0-60 minutes, concentration 1 M, 2 M, and 3 M KOH respectively. 

It showed that there is feedback interaction with humidity value of 85%, 84% and 83%. 

 

Keywords : Coconut Shell, Potassium Hydroxide, Humidity, Activated Carbon. 

 

ABSTRAK 

Telah berhasil dibuat karbon aktif tempurung kelapa dengan menggunakan aktivasi 

kimia. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh kosentrasi Kalium 

Hidroksida sebagai pengaktif serbuk arang tempurung kelapa untuk kontrol 

kelembaban. Tempurung kelapa berasal dari daerah payakumbuh (Sumatera Barat) yang 

diperoleh dari  pasar rakyat. Kosentrasi Kalium Hidroksida (KOH) yang digunakan 

adalah 1, 2 dan 3 M sebagai larutan aktivasi kimia untuk mengaktifkan gugus fungsi. 

Scanning Electron Microscope, Dispersif Sinar-X dan Difraksi Sinar-X merupakan 

metode yang digunakan untuk melihat struktur morfologi, kandungan unsur dan derajat 

kristalin. Selama 2 jam nilai kelembaban yang dihasilkan yaitu 84%, 81% dan 84%, 

pada rentang waktu 0-60 menit kosentrasi 1M, 2M, dan 3M KOH  memperlihatkan 

adanya hubungan saling keterbalikan dengan nilai kelembaban 85%, 84% dan 83%. 

 

Kata Kunci : Tempurung Kelapa, Kalium Hidroksida, Kelembaban, Karbon Aktif. 

 

PENDAHULUAN 

 

Industri pembuatan karbon aktif 

di Indonesia pada saat ini telah 

mengalami kemajuan yang cukup pesat. 

Hal ini bisa dilihat dari semakin 

meningkatnya permintaan pasar, baik di 

dalam negeri maupun untuk diekspor ke 

luar negeri. Peningkatan kebutuhan 

akan permintaan karbon aktif ini 
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diakibatkan oleh semakin banyaknya 

aplikasi karbon aktif untuk industri dan 

berbagai peralatan bantu manusia. 

Karbon aktif dapat dipergunakan untuk 

berbagai industri, antara lain yaitu 

industri obat-obatan, makanan, 

minuman, pengolahan air (penjernihan 

air) dan lain-lain. Hampir 70% produk 

karbon aktif digunakan untuk 

pemurnian dalam sektor minyak kelapa, 

farmasi dan kimia (Pari dan sailah, 

2001).  

Bahan baku yang dapat dibuat 

menjadi karbon aktif adalah semua 

bahan yang mengandung karbon, baik 

yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, 

binatang ataupun barang tambang. 

Bahan-bahan tersebut adalah berbagai 

jenis kayu, sekam padi, tulang binatang, 

batu-bara, tempurung kelapa, kulit biji 

kopi. Bila bahan-bahan tersebut 

dibandingkan, tempurung kelapa 

merupakan bahan terbaik yang dapat 

dibuat menjadi karbon aktif karena 

karbon aktif yang terbuat dari 

tempurung kelapa memiliki mikropori 

yang banyak, kadar abu yang rendah, 

kelarutan dalam air yang tinggi dan 

reaktivitas yang tinggi (Subadra, dkk. 

2005). 

Kelembaban yang sering menjadi 

masalah tertentu pada aktivitas ruangan, 

baik ruangan yang dijadikan sebagi 

tempat aktivitas kegiatan setiap hari 

maupun sebagai penyimpanan bahan-

bahan makanan, tekstil dan lain-lain. 

Pengontrolan kelembaban memicu 

peneliti untuk memanfaatkan karbon 

aktif yang berasal dari tempurung 

kelapa sebagai kontrol kelembaban. 

Tempurung kelapa yang 

memeiliki mikropori yang banyak, 

kadar abu yang rendah, kelarutan dalam 

air yang tinggi dan reaktivitas yang 

tinggi (Subadra, dkk. 2005), yang 

menjadikan peneliti memanfaatkan 

tempurung kelapa sebagai karbon aktif 

dan nantinya karbon aktif diaplikasikan 

sebagai kontrol kelembaban ruang 

tertentu.  

Salah satu faktor yang 

mempengaruhi besarnya penyerapan 

suatu kabon aktif adalahh luas 

permukaannya, banyak berbagai cara 

yang dapat digunakan untuk 

menentukan luas permukaan karbon 

aktif. Salah satu cara yang sering 

digunakan dalam menetukan besarnya 

luas permukaan karbon aktif yaitu 

dengan cara diberikannya aktivator 

sebagai proses pengaktifan. Potasium 

Hidroksida (KOH) adalah salah satu 

bahan kimia yang banyak digunakan 

sebagai aktivator pengaktif suatu 

karbon. 

Aktivator serbuk tempurung 

kelapa yang dimanfaatkan dalam 

penelitian ini adalah Kalium Hidroksida 

(KOH). Variasi KOH digunakan untuk 

mendapatkan sifat pengaktif pada luas 

permukaan karbon tempurung kelapa 

yang digunakan sebagi alat kontrol 

kelembaban.  

Penyimpanan bahan makanan, 

alat kosmetik, sepatu dan lain-lain 

sangat berpengaruh terhadap 

kelembaban lingkungan sekitar, 

beberapa cara kita lakukan untuk 

menjaga bahan makanan agar tidak 

mudah membusuk karena keadaan 

kelembaban udara di sekitar, salah 

satunya dengan memasukkan kedalam 

kulkas, di sekitar alat-alat kosmetik, 

sepatu dan lain-lain di sisipkan silika 

yang bertujuan untuk mengurangi 

kelembaban, tetapai silika tidak 

melakukan penyerapan kelembaban 

secara maksimal sehingga 

mengakibatkan bahan makanan, 

kosmetik, sepatu dan lain-lain berjamur. 

Keadaan yang kurang praktis inilah 

yang mendorong peneliti untuk 
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memanfaatkan karbon tempurung 

kelapa sebagai alat kontrol kelembaban 

yang di desain sedemikian rupa dengan 

menggunakan kotak persegi, sehingga 

semua orang orang bisa memanfatkan 

karbon aktif tempurung kelapa yang 

hygienis dan murah sebagai alat kontrol 

kelembaban pada semua tempat bahan 

pangan dan sandang. 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian ini 

dijabarkan pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 1. Skema prosedur penelitian. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Sifat fisis serbuk arang kelapa 

 

1.1. Morfologi Permukaan  

 

Hasil SEM memperlihatkan 

bentuk permukaan dari serbuk 

tempurung kelapa ditunjukkan pada 

Gambar 2.  

 
 

Gambar 2. Hasil SEM karbon aktif 

serbuk tempurung kelapa 

dengan kosentrasi bahan 

pengaktif a) 1 M KOH, b) 3 

M KOH dan perbesaran 

5000 X. 
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Gambar 2 adalah ukuran 

ketebalan dinding antar pori dan adanya 

pori-pori kecil pada dinding pori mikro. 

Rata-rata ketebalan dinding dengan 

kosentrasi 1 M dan 3 M yang dapat 

dihitung yaitu 2,26 μm dan 1,65 μm. 

Rata-rata pori kecil yang terdapat pada 

dinding pori mikro dengan kosentrasi 

1M dan 3M yaitu 0,87 μm dan 1,85 μm. 

 

1.2. Kandungan Unsur 

 

Kandungan unsur yamg 

terdapat dalam sampel karbon serbuk 

tempurung kelapa diuji dengan Energi 

Dispersif Sinar-X pada permukaan 

sampel pada  kosentrasi bahan pengaktif 

1 M dan 3 M KOH ditunjukkan pada 

Tabel 1.  

 

Tabel 1. Persentase unsur yang 

terkandung pada karbon 

tempurung kelapa. 

 

 
 

Perbandingan kedua sampel 

pada Tabel 1 untuk persentase karbon 3 

M KOH memiliki berat kandungan 

karbon yang lebih besar yaitu 88,03%,  

sedangkan pada karbon 1 M kandungan 

karbonnya hanya 82,15% hal ini 

disebabkan karena penggunaan 

kosentrasi yang berbeda mempengaruhi 

hasil dari pembentukan karbon yang 

dihasilkan (Suhendra dan Gunawan, 

2010). Dilihat dari persent atomiknya 

pada unsur, semakin besar berat 

kandungan unsur tersebut maka 

atomiknya semakin besar. Besarnya 

atomik pada unsur karbon 3 M 

mencapai 91,22%, sedangkan pada 

karbon 1 M besar unsur atomiknya 

hanya 87,77%. Berat unsur-unsur pada 

sampel jika ditampilkan dalam bentuk 

diagram maka akan terlihat jelas 

perbedaan perbandingannya. 

Gambar 3 diagram ditunjukkan 

bahwa sampel yang berwarna merah 

merupakan sampel dengan aktivasi 3 M 

KOH dan yang berwarna biru 

menunjukan diagram sampel dengan 

aktivasi 1 M KOH, jika dilihat dari 

perbandingan kedua karbon pada 

penelitian ini besarnya aktivator 

mempengaruhi persent berat dan 

besarnya atom karbon, semakin besar 

aktivasi maka persentase kandungan 

karbon yang di hasilkan semakin besar. 

 

 
 

Gambar 3. Perbandingan persentase 

berat unsur yang terdapat 

pada karbon aktif serbuk 

tempurung kelapa dengan 

kosentrasi bahan pengaktif 1 

M dan 3 M KOH. 

 

Gambar 3 tidak hanya unsur 

karbon yang terlihat perbedaan 
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perbandinganya tetapi untuk unsur O2, 

besarnya unsur O2 jika dibandingkan 

unsur pada karbon 3 M KOH dengan 1 

M KOH menghasilkan kandungan unsur 

oksigen yang jauh lebih besar pada 

karbon 1 M KOH yaitu 13,23%, 

sedangkan pada karbon 3 M KOH 

hanya 10,59%. Karbon aktif 

mengandung unsur selain karbon yang 

terikat secara kimia yaitu O2 disebabkan 

dari bahan baku yang tertinggal akibat 

tidak sempurnanya karbonisasi atau 

dapat juga terjadi ikatan pada proses 

aktivasi (Jankowski, dkk; 1991). Pada 

Gambar 3 adanya unsur-unsur lain 

seperti: K, Ca, S, P, Al, dan Mg 

disebabkan karena bahan dasar arang 

tempurung kelapa. Kualitas dari karbon 

aktif yang dihasilkan sangat sangat 

dipengaruhi oleh bahan awal (Faust, 

dkk; 1983). 

 

1.3. Derajat Kristalinitas 

 

Gambar 4 memprlihatkan hasil 

difraksi sinar-X pada karbon serbuk 

tempurung kelapa dengan konsentrasi 

bahan pengaktif 1 M dan 3 M KOH. 

Hasil karakterisasi difraksi 

sinar-X pada karbon aktif tempurung 

kelapa adalah pola difraksi sudut 2ϴ 

yaitu dari rentang 0˚- 80˚ dan pada 

intensitas sinar-X rentangnya 0-400 

(A.U). Hasil pola difraksi yag terdapat 

pada Gambar 4 menunjukkan pola yang 

mirip dengan pola difraksi pada reduced 

graphene oxide Hal ini dikarenakan 

serbuk tempurung kelapa berasal dari 

tumbuhan kelapa, yang merupakan 

bahan alam, bukan bahan sintesis dan 

bahan organik (Nasrullah, M dan 

Darmianto). Secara umum keberadaan 

dua puncak (002) dan (100) masing –

masing berada pada sudut 2ϴ pada 

daerah 23˚- 45˚. Lebih khusus lagi 

untuk sampel dengan kosentrasi 1M 

KOH dihasilkan puncak pada 2Ө yaitu 

23,586˚ dan 44,203˚, sedangkan untuk 

karbon dengan konsentrasi 3M KOH 

yaitu  24,659˚ dan 45,438˚, sudut 2Ө 

pada daerah 23˚ bersesuaian dengan hkl 

(002) dan sudut daerah 45˚ bersesuaian 

dengan hkl (100). Pada penelitian ini 

besarnya kecilnya konsentrasi aktivator 

mempengaruhi besar kecilnya sudut 2Ө 

pada hkl (002) dan sudut 2Ө pada hkl 

(100) yang dihasilkan. Karbon serbuk 

tempurung kelapa dengan konsentrasi 

bahan pengaktifan 3 M KOH 

menghasilkan sudut 2Ө pada hkl (002) 

dan sudut 2Ө pada hkl (100) lebih besar 

jika dibandingkan dengan karbon 

dengan konsentrasi 1 M KOH .  

 

 
 

Gambar 4. Pola difraksi sinar-X 

berdasarkan variasi 

kosentrasi KOH. 

 

Pada Gambar 4 jelas telihat 

bahwa pada nilai hkl (002) dan (001) 

ditampilkan dalam bentuk jangkauan 

sudut yang lebar dan puncak yang 

landai, keadaan ini menujnukkan bahwa 

sampel karbon dengan kosentrasi bahan 

pengaktif 1 M dan 3 M bersifat amorf, 

hal ini sesuai dengan pernyataan 

(Nasrullah dan Darmianto) bahwa pola 

difraksi reduced graphene oxide 

menandakan ciri bahan dengan struktur 
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kristal amorf, dengan puncak yang tidak 

tajam. Puncak difraksi dari reduced 

graphene oxide dimulai pada sekitar 

sudut 2θ = 16
o
 dan terus meningkat 

hinga mencapai nilai maksimum pada 

sekitar sudut 2θ = 23
o
 hingga 24

o
, 

selanjutnya akan turun hingga pada 

sudut 2θ = 38
o
. 

Parameter kisi untuk karbon 

aktif tempurung kelapa dapat dilihat 

pada Tabel 2 sebagai berikut:  

 

 

Tabel 2. Parameter kisi sampel berdasarkan hasil XRD. 

 

 
 

Hasil dari karakterisasi difraksi 

sinar X selain menentukan keadaan 

struktur dari karbon aktif tempurung 

kelapa juga bisa digunakan untuk 

menentukan lebar lapisan mikrokristalin 

(La) dan tinggi lapisan makrokristalin 

(Lc) menggunakan softwere microcal 

origin. Penentuan nilai La dan Lc pada 

softwere microcal origin sama dengan 

menggunakan persamaan Debye-

scherrer. 

Tabel 2 menampilkan nilai 

sudut 2ϴ untuk sampel karbon dengan 

aktivasi 1 M dan 3 M KOH yang 

mengalami pergeseran nilai 2Ө pada 

bidang hkl (002) dan (100) 

mempengaruhi nilai d(002) dan d(100). 

Pada karbon aktif 1 M KOH nilai 

d(100) jauh lebih besar dibandingkan 

dengan karbon 3 M KOH.  Perubahan 

nilai La dan Lc pada kedua sampel 

karbon jelas dapat diamati. Sampel 

karbon dengan kosentrasi bahan 

pengaktif 1 M KOH memiliki nilai La 

lebih lebar dibandingkan dengan sampel 

3 M KOH. Nilai Lc untuk sampel 

karbon 1 M KOH lebih rendah 

dibandingkan dengan sampel karbon 3 

M KOH. Apabila parameter antara La 

dan Lc dihitung maka didapat untuk 

sampel karbon dengan aktivasi 1 M 

KOH yaitu 0,50361 nm, sedangkan 

untuk sampel karbon dengan aktivasi 3 

M KOH yaitu 1,15011 nm. Karbon 

dengan kosentrasi bahan pengaktif 1 M 

KOH memiliki nilai perbandingan yang 

jauh lebih kecil dibandingkan dengan 

karbon 3 M KOH. 

 

2. Hasil analisa kontrol kelembaban 

kotak persegi 

 

Hasil pengukuran kelembaban 

pada ruang uji kelembaban pada 

Gambar 5 adalah berupa pola grafik 

hubungan antara kelembaban (%) 

terhadap waktu (menit). Rentang 

kelembaban yang dihasilakan adalah 

72%-90% dan untuk rentang waktu 

yaitu dari 0 - 120 menit. 

Gambar 5 menunjukkan pengujian 

buah Tomat pada ruang uji dengan 

karbon aktif  tempurung kelapa dengan 

kosentrasi bahan pengaktif 1 M, 2 M, 

dan 3 M KOH. Gambar 5 menunjukkan 

bahwa perbedaan kosentrasi bahan 

pengaktif dengan KOH mempengaruhi 

nilai kelembaban yang dihasilkan pada 

pengujian buah tomat hal ini dapat 

dilihat pada waktu 0-60 menit, 
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menunjukkan bahwa besarnya aktivator 

bahan pengaktif karbon mempengaruhi  

nilai kelambaban, pada rentang waktu 

0-60 menit nilai kelembaban dengan 

kosentrasi bahan pengaktif 1 M, 2 M 

dan 3 M yaitu 85%, 84% dan 83%. 

Rentang waktu dari 0-120 menit pada 

ruang uji nilai kelembaban paling 

rendah dihasilkan pada konsentrasi 2 M 

KOH yaitu mencapai 81%, sedangkan 

untuk 1 M dan 3 M  KOH data 

kelembaban akhir yang dihasilkan sama 

yaitu 84%. Besar kecilnya penyerapan 

kadar air yang terdapat pada Tomat 

kurang terlihat, dimana massa tomat 

setelah pengujian untuk setiap 

konsentrasi bahan pengaktif 1 M, 2 M 

dan 3 M besar penurunanya sama. 

Pengambilan data pertama penurunan 

massa tomat sama untuk kosentrasi 

yang berbeda yaitu 0,04 gram. 

 

 
 

Gambar 5. Hasil uji kelembaban 

dengan menggunakan 

sampel uji buah Tomat pada 

karbon tempurung kelapa 

dengan kosentrasi bahan 

pengaktif 1 M, 2 M dan 3 M 

KOH. 

 

Pengujian pada ruang uji untuk 

buah Tomat besar kecilnya kosentrasi 

KOH sebagai bahan pengaktif 

berpengaruh terhadap besar kecilnya 

kelembaban pada rentang waktu 0-60 

menit. Dilihat dari perbandingan 

penurunan massa Tomat setelah 

dilakukannya pengujian selama 120 

menit massa akhir yang dihasilkan 

untuk setiap kosentrasi bahan pengaktif 

yang berbeda massa dari Tomat yang 

dihasilkan sama, hal ini disebabkan 

karena buah Tomat hanya melepaskan 

air atau uap air pada pemukaannya. 

 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang dapat diambil 

berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan antara lain: 

1. Penambahan kosentrasi bahan 

pengaktif KOH pada karbon serbuk 

tempurung kelapa mempengaruhi 

hasil dari sifat morfologi permukaan 

karbon rata-rata ketebalan dinding 

dengan kosentrasi 1 M dan 3 M 

dapat diukur yaitu 2,26 μm dan 1,65 

μm. 

2. Perbedaan kosentrasi bahan 

pengaktif 3 M KOH menghasilkan 

kandungan unsur karbon lebih 

banyak dibandingkan dengan 1 M 

KOH, hal ini disebabkan karena 

semakin besar kosentrasi bahan 

pengaktif maka menghasilkan 

kandungan unsur  karbon semakin 

besar. 

3. Berdasarkan pola XRD diketahui 

bahwa karbon aktif tempurung 

kelapa memiliki struktur amorf di 

tandai dengan terbentuknya dua 

puncak yang landai pada sudut 2Ө = 

23,586˚ dan 44,203˚ pada kosentrasi 

bahan pengaktif 1 M KOH, 

sedangkan pada kosentrasi dengan 

bahan pengaktif 3 M KOH sudut 2Ө 

= 24,659˚ dan 45,438˚. 

4. Nilai kelembaban pada ruang uji 

menggunakan karbon aktif dari 
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tempurung kelapa dengan kosentrasi 

pengaktifan yang berbeda yaitu 1 M, 

2 M dan 3 M KOH memperlihatkan 

adanya hubungan saling keterbalikan 

dengan nilai kelembaban pada 

rentang waktu 0-60 menit yaitu: 

85%, 84% dan 83%. . 
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