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ABSTRACT 

 

 

The effect of particle sizes of activated carbon powder have been studied as an absorbent 

materials for humidity control. Activated carbons used in this study were prepared from 

coconut shell based materials. The coconut shell based carbons has been milled by using a 

ball milling machine and sieved with a particles size less than 38 μm, 53 μm and 100 μm, 

respectively. The various carbon with different particles size has been activated using 3 M 

KOH. The humidity testing were conducted in a testing room that has been equipped with a 

humidity gauge. The result showed humidity measurement for carbon with particles size of 

100 μm generated the highest humidity of 87%, while for the carbon with particles size of 53 

μm generating humidity of 85% and for size of 38 μm generating humidity 82%. SEM 

micrograph data showed morphological properties, size and the pores of activated carbon. X-

Ray diffraction data showed the distance between the lattice (  dan ) , the width of the 

lattice (La) and high of the lattice (Lc) for carbon 38 μm is smaller than the size of the carbon 

100 μm. 
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ABSTRAK 

 

 

Pengaruh ukuran partikel serbuk karbon aktif telah dipelajari sebagai bahan penyerap untuk 

kontrol kelembaban. Karbon aktif yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dari bahan 

berbasis tempurung kelapa. Karbon berdasarkan tempurung kelapa telah digiling 

menggunakan mesin bola penggilingan dan diayak dengan ukuran partikel kurang dari 38 μm 

, 53 μm dan 100 μm, masing-masing. Berbagai karbon dengan ukuran partikel yang berbeda 

telah diaktifkan dengan menggunakan KOH 3 M. Pengujian kelembaban dilakukan di ruang 

pengujian yang telah dilengkapi dengan alat pengukur kelembaban. Hasil penelitian 

menunjukkan pengukuran kelembaban untuk karbon dengan partikel ukuran 100 μm 

dihasilkan kelembaban tertinggi 87%, sedangkan untuk karbon dengan partikel ukuran 53 μm 

menghasilkan kelembaban 85% dan untuk ukuran 38 μm menghasilkan kelembaban 82%. 

Data mikrograf SEM menunjukkan sifat morfologi, ukuran dan pori-pori karbon aktif. Data 
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difraksi X-Ray menunjukkan jarak antara kisi (Dan), lebar kisi (La) dan tinggi kisi (Lc) untuk 

karbon 38 μm lebih kecil dari ukuran karbon 100 μm. 

 

Kata kunci : Arang tempurung kelapa, Aktivasi, karakterisasi, karbon, kelembaban 

 

 

PENDAHULUAN 

Karbon aktif adalah karbon yang 

diproses sedemikian rupa sehingga pori-

porinya terbuka dan dengan demikian akan 

memiliki daya serap yang tinggi. Fungsi 

karbon aktif sebagai zat penyerap dapat 

digunakan untuk mengontrol kelembaban 

udara yang berlebihan dalam suatu 

ruangan sehingga kelembaban ruangan 

tersebut normal kembali. Zat yang diserap 

oleh karbon aktif tersebut adalah zat cair 

yang berada dalam ruangan tersebut. 

Karbon aktif memiliki luas permukaan 

yang sangat besar 1,95 x 10
6 

m
2
/kg, 

dengan total volume pori-pori 10,28 x 10
-4

 

m
3
/kg dan diameter pori-pori rata rata 21,6 

, sehingga sangat memungkinkan untuk  

menyerap uap air dalam jumlah yang 

banyak (Martin, 2008). Bahan-bahan yang 

dapat dijadikan karbon aktif diantaranya 

adalah tempurung kelapa, tongkol jagung, 

sekam padi, dan tandan kosong kelapa 

sawit. 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).  

Kemampuan daya serap karbon 

aktif ditentukan oleh luas permukaan 

partikel dan kemampuan ini dapat menjadi 

tinggi jika diberikan suatu perlakuan 

khusus atau aktivasi terhadap karbon aktif 

tersebut. Aktivasi ini bertujuan untuk 

memperbesar pori-pori pada karbon aktif. 

Pada karbon aktif berupa bubuk, semakin 

besar luas permukaan pori adsorben maka 

daya adsorbsinya juga semakin besar 

(Abdi, 2008). Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan oleh (Teng & Hsu, 2000) , 

KOH dapat dipergunakan sebagai bahan 

pengaktif karbon yang mempunyai 

kemampuan aktivasi yang baik. Sebagai 

basa kuat, KOH dapat menghilangkan zat-

zat pengotor seperti volatil dan tar 

sehingga karbon yang dihasilkan semakin 

berpori (Nurdiansah, 2013). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani, 

2015) menyatakan bahwa konsentrasi 

KOH 3 M memiliki kemampuan 

penyerapan kelembaban yang lebih baik. 

Penelitian ini difokuskan untuk 

menganalisa pengaruh ukuran partikel 

karbon aktif tempurung kelapa yang telah 

di aktivasi dengan KOH 3 M terhadap 

kelembaban udara, dengan cara 

menghitung jumlah kadar uap air dalam 

suatu ruang uji sebelum dan setelah 

diserap oleh karbon aktif tempurung 

kelapa dengan berbagai variasi ukuran 

partikel.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode secara eksperimen di 

laboratorium. 

 

a. Prosedur Pembuatan Sampel 

 

Bahan utama yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah arang 

tempurung kelapa. Pada tahap ini arang 

yang telah didapat kemudian di pecah-

pecahkan hingga menjadi padatan kecil 

agar proses penggilingan menjadi lebih 

mudah. Arang tempurung kelapa yang 

berbentuk serbuk digiling dengan 

menggunakan mesin Ball milling selama 

20 jam. Setelah itu, dilakukan pengayakan 

untuk memperoleh serbuk dengan ukuran 

100 µm, 53 µm, dan 38 µm. Setelah 

diperoleh serbuk karbon dengan variasi 

ukuran tersebut, kemudian dilakukan 

aktivasi kimia dengan menggunakan 

aktivator KOH sebesar 3 M.  
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Pada tahap aktivasi kimia, karbon 

aktif harus sudah selesai digiling dan 

diayak kemudian dikemas dan ditimbang 

massanya. Disini ditentukan tiap 100 ml 

larutan KOH 3 M akan direaksikan dengan 

20 gram serbuk karbon. Larutan campuran 

karbon dan KOH ini kemudian dipanaskan 

dengan menggunakan hot plate dengan 

suhu   C dan diaduk dengan 

menggunakan magnetic stirrer dengan 

kcepatan 300 rpm selama 2 jam. Setelah 

selesai kemudian dilakukan pengendapan 

dan pencucian. Pengendapan dilakukan 

dengan membiarkan campuran selama satu 

hari hingga terbentuk endapan. Lalu cairan 

yang ada pada campuran dibuang hingga 

tersisa endapannya saja. Endapan yang 

didapat lalu dicuci dengan menambahkan 

aquades dan berulang sampai pH nya 

mendekati netral. Setelah selesai 

dinetralisasi maka larutan karbon ini di 

keringkan dengan menggunakan oven, 

kemudian setelah kering di jadikan 

berbentuk serbuk karbon kembali. Serbuk 

karbon hasil aktivasi inilah yang 

digunakan untuk proses penyerapan 

kelembaban dan karakterisasi. 

 

b. Karakterisasi Sifat Fisis Karbon 

Aktif 

 

Karakterisasi bertujuan  untuk 

mengetahui sifat fisis dan keadaan 

morfologi dari serbuk karbon tempurung 

kelapa yang sudah diberikan perlakuan 

aktivasi. 

 

1. Difraksi Sinar-X 

 

Difraksi sinar-X (XRD) digunakan 

untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam 

material dengan cara menentukan 

parameter struktur kisi serta untuk 

mendapatkan ukuran partikel. Difraksi 

sinar-X ini menggunakan Difraktometer 

tipe X-pert powder panalytical dengan 

sumber sinar CuKα, dengan panjang 

gelombang 15,4 nm dan sudutdifraksi 

yang digunakan adalah 2θ yaitu pada 

rentang sudut 10
o
  sampai dengan 100

o 

Prinsip dasar alat XRD adalah sinar –X 

yang dihasilkan dari suatu logam tertentu 

memiliki panjang gelombang tertentu, 

sehingga dengan memfarariasi besar sudut 

pantulan maka terjadi pantulan elastis yang 

dapat dideteksi. Difraksi sinar-X dilakukan 

pada tiap-tiap sampel dengan mengarahkan 

sinar-X ke permukaan sampel. Sinar-X 

tersebut didifraksikan oleh atom-atom 

yang berada pada kisi periodik. Sinar-sinar 

hamburan yang memiliki fase yang sama 

akan berinterferensi saling menguatkan. 

Detektor kemudian merekam pola sinar 

yang didifraksikan sehingga diperoleh pola 

difraksi sinar-X dari sampel. Menurut 

hukum bragg jarak antar bidang atom 

dapat dihitung dengan data difraksi yang 

dihasilkan pada besar sudut-sudut tertentu. 

 

2. Scanning Electron Microscopy 

 
Karakterisasi ini dilakukan untuk 

mengetahui morfologi permukaan pada 

Karbon aktif tempurung kelapa. Pengujian 

Scanning Elektron Microscopy (SEM) 

dilakukan menggunakan alat Hitachi S-

3400N dengan perbesaran 500X dan 5000X. 
 

c. Uji Kelembaban 

 

Uji kelembaban dilakukan didalam 

ruangan yang tertutup dan suhu ruang uji 

dikontrol. Karbon yang telah diaktivasi 

ditempelkan pada plat akrilik secara 

merata pada empat sisi ruang uji. Sebelum 

diadakan pengujian kelembaban, ruang uji 

disemprot terlebih dahulu dengan 

menggunakan air dengan ketentuan yang 

sama untuk setiap pengujian yaitu air yang 

digunakan sebanyak 2 ml, ketinggian 

penyemprotan sebesar 1 meter dari kotak 

uji dan dilakukan pada 5 menit sebelum 

pengujian. Penyemprotan bertujuan supaya 

keadaan didalam ruang uji berada dalam 

kondisi yang benar-benar lembab. 

Plat yang berisi karbon tersebut 

kemudian dimasukkan kedalam 4 celah 

sisi ruang uji. Setelah semua celah terisi 

lalu masukkan alat kontrol kelembaban 

(Humiditymeter HTC-1), kemudian ruang 
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uji ditutup kembali dan pastikan tidak ada 

udara yang bisa masuk kedalam kotak 

tersebut. Pengujian ini dilakukan selama 2 

jam,. Perubahan yang akan diteliti adalah 

perubahan kelembaban didalam ruang uji. 

Setiap 5 menit sekali data perubahan suhu 

dan kelembaban terhadap waktu tersebut 

dicatat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Analisa Data Kelembaban 

Pengujian kelembaban dilakukan 

didalam kotak ruang uji dengan 

menggunakan alat Humiditymeter HTC-1. 

Hasil pengujian kelembaban dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

       Gambar 1. Grafik kelembaban fungsi waktu untuk sampel kanebo dengan ukuran 38    

µm, 53 µm dan 100 µm. 

Gambar 1 memperlihatkan ukuran 

partikel mempengaruhi kelembaban 

didalam ruang uji. Grafik pada Gambar 1 

menunjukkan setelah pengujian selama 2 

jam dan dihitung tiap 5 menit, semakin 

kecil ukuran partikel maka kelembabannya 

semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa 

ukuran partikel yang semakin kecil 

menyebabkan penyerapannya semakin 

besar sehingga kelembabannya menjadi 

lebih kecil. Ukuran partikel yang paling 

kecil yaitu 38 µm memiliki pori-pori yang 

lebih kecil di bandingkan dengan partikel 

karbon ukuran 53 µm dan 100 µm, hal ini 

dapat dilihat pada hasil uji SEM. Ukuran 

partikel yang lebih kecil memiliki pori-

pori yang kecil dan lebih banyak, sehingga 

dapat menyerap uap air lebih banyak.  

Hasil data pengujian kelembaban 

pada Gambar 1 memperlihatkan pada 

pengujian tanpa karbon yang ditunjukkan 

dengan garis berwarna hitam, kelembaban 

yang dihasilkan mencapai 90%, sedangkan 

pengujian yang menggunakan karbon 

ukuran 100 µm yang ditunjukkan dengan 

garis berwarna merah kelembaban yang 

dihasilkan mencapai 87%, ukuran 53 µm 

yang ditunjukkan dengan garis berwarna 

hijau mencapai 85% dan ukuran 38 µm 

yang ditunjukkan dengan garis berwarna 

biru mencapai 82%. Data tersebut 

memperlihatkan pada pengujian 

kelembaban tanpa karbon memiliki nilai 

kelembaban yang paling tinggi yaitu 90%. 

Hal ini menunjukkan pemberian karbon 

mempengaruhi tingkat kelembaban dalam 

kotak ruang uji. Keadaan kelembaban dari 

hasil pengujian cenderung lebih cepat 

jenuh pada penggunaan karbon ukuran 38 

µm dan 53 µm dibandingkan dengan 

ukuran 100 µm.  
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Pemberian aktivasi KOH pada 

karbon aktif dalam penelitian ini dapat 

meningkatkan penyerapan terhadap 

kelembaban. Hasil dari perbandingan 

penyerapan kelembaban antara pengujian 

menggunakan aktivasi KOH yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini dengan 

pengujian  tanpa menggunakan aktivasi 

yang telah dilakukan oleh (Aiman, 2015) 

dengan metode yang sama, 

memperlihatkan bahwa pengujian dengan 

aktivasi KOH menghasilkan nilai 

kelembaban yang lebih rendah daripada 

tanpa menggunakan aktivasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian aktivasi 

akan membuka pori-pori karbon  sehingga 

mampu menyerap kadar uap air yang lebih 

banyak. 

 

2. Karakterisasi Karbon Aktif 

Tempurung Kelapa 

 

a. Scanning Electron Microscopy 

 

Bentuk morfologi dari karbon 

tempurung kelapa dengan aktivasi KOH 3 

M dengan perbesaran 500 X ditunjukkan 

pada Gambar 2 dan untuk perbesaran 5000 

X ditunjukkan pada Gambar 3 berikut. 

 

    

Gambar 2.  Hasil karakterisasi SEM karbon tempurung kelapa dengan perbesaran 500 X   

(a) Ukuran 100 µm (b) Ukuran 38 µm. 

   

Gambar 3.  Hasil karakterisasi SEM karbon tempurung kelapa dengan perbesaran 5000 X  

(a) Ukuran 100 µm (b) Ukuran 38 µm.

Gambar 2 memperlihatkan hasil 

SEM dari karbon aktif tempurung kelapa 

ukuran 100 µm dan 38 µm dengan 

perbesaran 500 X. Pada Gambar 2.a 

terlihat karbon aktif tempurung kelapa 

yang berukuran 100 µm sudah dapat 

dilihat bentuk pori-pori nya yang 

merupakan pori makro, sedangkan pada 

Gambar 2.b memperlihatkan karbon aktif 

ukuran 38 µm bentuk pori pori nya belum 

terlihat jelas karena ukurannya yang sangat 

kecil. 

Gambar 3 menunjukkan morfologi 

serbuk karbon dengan perbesaran 5000 X. 

Gambar 3.a menampilkan bentuk serbuk 

karbon yang memiliki pori-pori yang 

berukuran makro, namun untuk pori-pori 

yang berukuran meso dan mikro tidak 

terlihat. Hal ini karena pori-pori yang 

berukuran meso dan mikro memiliki 

b a 

a b 
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ukuran nanometer yang sulit terlihat pada 

perbesaran 5000 X. Pada Gambar 3.b 

terlihat karbon ukuran 38 mulai 

memperlihatkan bentuk pori-porinya yang 

semakin jelas. 

Terlihat serbuk karbon yang 

berukuran 100 µm memiliki pori pori 

makro yang tersebar merata 

disekelilingnya. Terlihat didalam pori-pori 

makro tersebut memiliki pori–pori yang 

lebih kecil didalamnya. Begitu juga pada 

karbon yang berukuran 38 µm, bentuk 

pori-porinya terlihat jelas dan merata 

namun bentuknya tidak teratur. Hal ini 

disebabkan ukuran partikelnya yang sangat 

halus sehingga pori-pori yang 

dihasilkannya juga lebih kecil dan tidak 

teratur. 

Karbon aktif 100 µm memiliki 

pori-pori makro yang berkisar antara 0,34 

µm sampai 17,4 µm, Sedangkan karbon 

aktif 38 µm memiliki pori-pori makro 

berkisar antara 0,3 µm sampai dengan 3,8 

µm. Data tersebut menunjukkan karbon 

aktif 100 µm memiliki pori makro yang 

lebih besar dari karbon aktif 38 µm yang 

disebabkan oleh ukuran partikelnya yang 

lebih besar sehingga dapat menampung 

pori yang lebih besar. 

 

b. Analisa Hasil Difraksi Sinar-X 

 

Difraksi sinar-X merupakan 

metode yang digunakan untuk mengetahui 

senyawa kristal yang terbentuk. Hasil 

pengujian difraksi sinar-X untuk sampel 

karbon aktif serbuk tempurung kelapa 

yang telah diaktivasi dengan ukuran 100 

µm dan 38 µm dapat dilihat pada Gambar 

4 berikut. 

 

 

Gambar 4.  Pola difraksi sinar-X berdasarkan variasi ukuran butiran  

 

Hasil dari karakterisasi difraksi 

sinar-X seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 4 menunjukkan terjadinya dua 

puncak (002) dan (100) pada sudut 2θ, 

dimana untuk ukuran 38 µm memiliki 

sudut puncak 2θ sebesar 23,774 dan 

43,482, sedangkan untuk ukuran 100 µm 

memiliki sudut puncak 2θ sebesar 23,839 

dan 43,436. Gambar 4 memperlihatkan 

hasil bentuk puncak yang tidak tajam dan 

jangkauan sudut yang lebar, hal ini 

menandakan bahwa sampel karbon aktif 

yang diuji bersifat amorf. Pola difraksi 

seperti ini menandakan ciri bahan dengan 

struktur amorf, dengan puncak yang tidak 

tajam. Pola difraksi pada Gambar 4 dapat 

digunakan untuk menentukan lebar lapisan 

kisi (La) dan tinggi lapisan kisi (Lc) serta 

jarak antar kisi. 
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                              Tabel 1.  Parameter kisi hasil difraksi sinar-X. 

 

Kode 

Sampel 

2θ (002) 

(
 o 

) 

2θ (100) 

(
 o 

) 

 

(nm) 

 

(nm) 

La 

(nm) 

Lc 

(nm) 

KA 38 µm 

KA 100 µm 

23,774 

23,839 

43,482 

43,436 

3,729 

3,739 

2,079 

2,082 

15,958 

21,718 

11,264 

12,984 

 

 

Tabel 1 memperlihatkan sudut 2θ 

pada bidang (002) dan (100) yang 

mengalami pergeseran. Data yang didapat 

pada Tabel 1 memperlihatkan perbedaan 

ukuran karbon mempengaruhi besar nilai 

. Nilai  merupakan jarak antar kisi 

material tersebut. Nilai  untuk karbon 

100 µm sedikit lebih besar daripada 

karbon 38 µm, nilai  untuk ukuran 100 

µm yaitu 3,739 dan 2,082 sedangkan untuk 

ukuran 38 µm yaitu 3,729 dan 2,079. La 

dan Lc menggambarkan ukuran bidang 

material, dimana La merupakan lebar kisi 

dan Lc merupakan tinggi lapisan. Nilai La 

dan Lc untuk karbon ukuran 38 µm lebih 

kecil dibandingkan dengan untuk karbon 

ukuran 100 µm. Data pada Tabel 1 

memperlihatkan untuk ukuran 38 µm nilai 

La 15,598 nm dan Lc 11,264 nm 

sedangkan untuk ukuran 100 µm nilai La 

21,718 dan Lc 12,984. Hal ini 

menunjukkan semakin kecil ukuran 

partikel karbon maka semakin kecil pula 

bidang kisi yang dihasilkan begitu juga 

sebaliknya semakin besar ukuran karbon 

maka semakin besar pula bidang kisi yang 

dihasilkan. 

 

KESIMPULAN 

 

Perbedaan ukuran karbon 

mempengaruhi nilai kelembaban dalam 

ruang uji yang dihasilkan, semakin kecil 

ukuran karbon maka penyerapan semakin 

besar sehingga nilai kelembaban menjadi 

semakin kecil. Data pengukuran 

kelembaban menunjukkan kelembaban 

tanpa karbon mencapai 90%, kelembaban 

pada karbon 100 µm mencapai 87%, 

selanjutnya kelembaban pada karbon 53 

µm mencapai 85% dan untuk karbon 38 

µm kelembaban mencapai 82%. 

Pemberian aktivasi KOH juga 

mempengaruhi nilai kelembaban. Nilai 

kelembaban dalam ruang uji dengan 

aktivasi KOH bernilai lebih kecil 

dibandingkan dengan tanpa aktivasi. Nilai 

kelembaban dengan aktivasi KOH 3 M 

untuk ukuran 38 µm,53 µm dan 100 µm 

berturut-turut adalah 82 %, 85 %, dan 87 

%. Selain itu, penambahan aktivasi dari 

hasil SEM memperlihatkan pori-pori arang 

tempurung kelapa yang lebih terbuka. 
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