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ABSTRACT 
 

 

A microwave induced potassium hydroxide activation was used to produce  

Paraserianthes falcataria wood based activation carbon. The activation process was 

carried out at irradiation times 10 minutes with various of power irradiation of 540, 630, 

720 and 810 Watt. The physical propertie of activated carbon was characterized by X-ray 

diffraction, scanning electron microscopy and energy dispersive of X-rays, and nitrogen 

adsorption isotherm the power of microwave irradiation at 720 Watt resulted the highest 

of methylene blue absorption of 15.9234 mg/g. Analysis of microstructures of activated 

carbon showed that the stack high (Lc) is inverse proportional with stack diameter (La). 

The stack high correspondent to the surface area of activated carbon. The higher of 

surface area of activated carbon resulted from the microwave irradiation power of 720 

Watt. 
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ABSTRAK 

 

 

Pengaktifan karbon dengan kalium hidroksida induksi gelombang mikro telah digunakan 

untuk menghasilkan karbon aktif berazaskan kayu Paraserianthes falcataria. Proses 

pengaktifan menggunakan berbagai daya iradiasi, yaitu 540, 630, 720 dan 810 Watt. 

Sifat-sifat fisika karbon aktif dikarakterisasi dengan menggunakan difraksi sinar-X, 

mikroskop pindaian elektron dan energi dispersif sinar-X dan isotermal penyerapan 

nitrogen. Daya iradiasi gelombang  mikro 720 Watt menghasilkan daya serap metilen  

biru tertinggi, yaitu 15,9234 mg/g. Analisa struktur mikro  karbon aktif menunjukkan 

bahwa tinggi timbunan (Lc) berbanding terbalik dengan lebar timbunan (La). Tinggi 

timbunan sebanding dengan luas permukaan karbon aktif. Luas permukaan karbon aktif 

terbaik berasal dari daya iradiasi gelombang mikro 720 Watt. 

 

Kata Kunci : karbon aktif, aktivasi kimia, gelombang mikro, sifat fisika. 
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PENDAHULUAN 

 

 Metode penyerapan merupakan 

metode yang unggul dibandingkan 

dengan metode fisika atau kimia yang 

lainnya untuk pengangkatan zat pewarna 

(Ahmed & Theydan, 2014) dan polutan 

atau zat berbahaya (Foo & Hammed, 

2012; Khelifi et al., 2010). Pengangkatan 

zat pewarna dan polutan atau zat-zat 

berbahaya menggunakan karbon aktif 

telah digunakan secara luas dalam 

industri kimia, makanan dan minuman, 

farmasi, pemurnian air, bahan pembuatan 

resistor, dan bahan bakar untuk keperluan 

rumah tangga. Karbon aktif memiliki 

banyak keunggulan karena memiliki daya 

serap yang tinggi yang disebabkan oleh 

luas permukaan yang tinggi, distribusi 

ukuran pori yang  baik, derajat 

permukaan reaktif yang tinggi dan 

memiliki sifat mekanik yang relatif 

tinggi. Bagaimanapun karbon aktif yang 

tersedia di pasaran relatif mahal karena 

masih menggunakan bahan baku yang 

tidak dapat diperbaharui dan mahal. 

Karbon aktif berazaskan biomassa adalah 

sesuai digunakan sebagai bahan penyerap 

karena harganya yang murah, bahan baku 

tersedia dalam jumlah yang besar dan 

merupakan sumber terbarukan. 

 Secara umum terdapat dua langkah 

yang selalu digunakan untuk 

menghasilkan karbon aktif, yaitu 

karbonisasi dan pengaktifan karbon 

(Farma et al., 2013). Pengaktifan karbon 

menggunakan  pemanasan gelombang 

mikro memiliki beberapa keunggulan, 

yaitu efisiensi energi yang tinggi, laju 

pemanasan yang tinggi, pemanasan 

volumemetrik dari sisi dalam ke sisi luar 

dan pemanasan yang beragam (Chen & 

Hashiso, 2012) dan waktu pemanasan 

yang relatif singkat (Ahmed & Theydan, 

2014). Sehingga konsumsi energi 

menjadi lebih rendah. Selain itu, 

konsumsi gas yang digunakan dalam 

perlakuan penghasilan karbon aktif juga 

dapat dikurangi. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan bahan 

 

 Alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kayu Sengon 

(Paraserianthes falcataria), oven 

gelombang mikro, oven listrik, hot plate 

dan magnetic strirrer, erlenmeyer, gelas 

ukur, kertas lakmus, spatula dan sendok, 

air suling, kalium hidroksida (KOH), 

kertas saring, botol kaca dan klip plastik, 

pisau, ayakan, pipet, timbangan digital, 

kertas timbang, gelas beker, dan 

parafilm. 

 

b. Prosedur Pembuatan Karbon 

Aktif 

 

 Tahap awal untuk membuat karbon 

aktif dalam penelitian ini adalah 

pengarangan secara konvensional. Kayu 

Sengon yang berdiameter kira-kira 10 cm 

dan panjang 50 cm dibakar di dalam 

kaleng. Proses pengarangan berlangsung 

selama ± 2 jam. Setelah proses 

pengarangan, karbon dihancurkan 

sehingga berbentuk granul dengan 

ukuran ≤ 2 mm. Proses selanjutnya yaitu 

aktivasi kimia dengan menggunakan zat 

KOH. Karbon dicampur dengan KOH 

dengan perbandingan massa 1:0,5, di 

mana arang yang digunakan sebanyak 30 

gram dan KOH sebanyak 15 gram dan air 

suling yang digunakan sebagai pelarut 

sebanyak 500 ml, campuran tersebut 

diaduk menggunakan hot plate dan 

magnetic stirrer pada suhu 30 ºC dan 

kecepatan pengadukan 1300 rpm selama 

5 jam. Setelah diaduk campuaran 

didinginkan selam 24 jam untuk 

menyempurnakan proses penyerapan 

KOH, kemudian dikeringkan di dalam 

oven dengan suhu 100 ºC. Karbon dicuci 

dengan menggunakan air suling sehingga 

pH karbon netral. Selanjutnya karbon 

dikeringkan dalam oven pada suhu 100 

ºC. Karbon diiradiasi dengan 

menggunakan oven gelombang mikro 

dengan variasi daya 540, 630, 720, dan 

810 Watt dengan waktu masing-masing 

10 menit. Tahapan terakhir dalam 

penelitian ini adalah pengukuran hasil 
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karbon aktif dan karakterisasi 

mengunakan mikroskop pindaian 

elektron, energi dispersi sinar-X(EDX), 

difraksi sinar-X, metode BET, dan uji 

daya serap metilen biru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Hasil Karbon Aktif 
 

 Karbon aktif sebelum dan setelah 

iradiasi ditimbang untuk mendapatkan 

hasil karbon aktif. Hasil karbon aktif 

untuk semua variasi daya iradiasi 

ditunjukkan pada Gambar 1. 

 Gambar 1 menunjukkan bahwa hasil 

(yield) karbon aktif yang dihasilkan 

semakin rendah untuk daya iradiasi yang 

semakin tinggi, hal ini disebabkan oleh 

iradiasi gelombang mikro menyebabkan 

menguapnya zat-zat yang menutupi pori-

pori karbon aktif dan membuat pori baru 

dan memperbesar mikro pori sehingga 

semakin tingginya daya iradiasi yang 

diberikan zat yang menguap semakin 

banyak sehingga hasil karbon aktif 

semakin rendah. 

 
Gambar 1. Hasil karbon aktif kayu 

Sengon 

 

b. Daya Serap Karbon Aktif 

 

 Hasil uji daya serap karbon aktif 

terhadap larutan metilen biru dengan 

berbagai daya iradiasi dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 Gambar 2 menunjukkan semakin 

tinggi daya iradiasi maka kemampuan 

menyerap karbon semakin tinggi, hal ini 

dapat dilihat kemampuan karbon aktif 

untuk menyerap meningkat sampai 

kemampuan daya serap tertinggi pada 

daya iradiasi 720 Watt dengan 

kemampuan daya serap 15,9234 mg/g, 

namun daya iradiasi berlebih 

menyebabkan daya serap karbon aktif 

menurun secara signifikan yaitu pada 

daya iradiasi 810 Watt dengan 

kemampuan daya serapnya 10,1140 

mg/g. Kemampuan daya serap yang 

rendah pada daya 810 Watt disebabkan 

oleh rusaknya mikro dan meso pori yang 

terbentuk (Yongbin et al, 2007). 

 

 
Gambar 2. Daya serap metilen biru          

                   terhadap daya radiasi 

 

c. Morfologi Permukaan 

 Karakterisasi morfologi permukaan 

karbon aktif kayu Sengon dilakukan 

menggunakan Misroskop Pindaian 

Elektron (SEM) dengan pembesaran 

1000x, 5000x dan 10000x. Morfologi 

permukaan karbon aktif untuk sampel 

sebelum iradiasi dan setelah iradiasi 

ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

 
Gambar 3.  Morfologi permukaan karbon    

aktif a) sebelum iradiasi, b) 

setelah iradiasi dengan 

pembesaran 1000x, 5000x, 

dan 10000x. 

 

 Gambar 3 menunjukkan permukaan 

karbon aktif setelah iradiasi memiliki 

pori-pori makro yang teratur dan 
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berukuran relatif besar, sedangkan 

karbon aktif sebelum iradiasi pori-pori 

makro yang terbentuk tidak teratur dan 

berukuran lebih kecil. Perbedaan ini 

disebabkan oleh iradiasi gelombang 

mikro pada karbon aktif yang 

mengakibatkan pori-pori menjadi lebih 

lebar karena hilangnya sebagian rongga 

yang tertutup di dalam partikel karbon, 

dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa luas permukaan karbon aktif kayu 

Sengon setelah iradiasi lebih besar 

dibandingkan dengan karbon aktif 

sebelum iradiasi. 

 

d.  Analisa Energi Dispersi Sinar-X 

 
 Hasil karakterisasi energi dispersif 

sinar-X (EDX) yaitu mengetahui jenis 

unsur  yang terkandung dalam karbon 

aktif dan persentase berat dan atom dari 

setiap unsur pada karbon aktif. Hasil 

pengujian untuk karbon aktif sebelum 

dan setelah iradiasi menggunakan daya 

iradiasi 540 Watt dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4.  Hasil pengujian EDX untuk          

karbon aktif a) sebelum 

iradiasi dan b) setelah 

iradiasi. 

 

  Gambar 4 menunjukkan kurva EDX 

untuk karbon aktif didominasi oleh unsur 

carbon (C). Persentase atomik unsur 

carbon untuk karbon aktif setelah iradiasi 

lebih besar dibandingkan karbon aktif 

sebelum iradiasi, begitu juga untuk unsur 

oksigen dan kalium. Unsur kalium (Ca) 

yang terdapat dalam karbon aktif 

sebelum iradiasi hilang setelah dilakukan 

iradiasi gelombang mikro karena unsur 

kalium menguap dengan adanya iradiasi 

gelombang mikro. Unsur kalium ini 

berasal dari pengaktifan karbon. 

 

e. Karakterisasi Difraksi Sinar-X 

 

Pola difraksi sinar-X berdasarkan 

variasi daya iradiasi yaitu 540 Watt dan 

720 Watt. Hasil karakterisasi difraksi 

sinar-X pada karbon  aktif kayu Sengon 

dengan daya iradiasi 540 Watt dengan 

puncak (002) pada sudut 2θ sekitar 

24,1630° dan puncak (100) sekitar 

44,1010°, sedangkan karbon aktif dengan 

daya iradiasi 720 Watt berada pada sudut 

2θ sekitar 24,0480° dan 44,3850°. 

Gambar 5 merupakan pola difraksi  

sinar-X dengan daya iradiasi 540 dan 720 

Watt. Pola difraksi ini dikatakan sebagai 

semikristalin. Nilai parameter kisi dan 

dimensi mikro kristalit (tinggi timbunan 

(Lc) dan lebar timbnan (La)) yang 

diperoleh dari pola difraksi sinar-X 

diperoleh dengan bantuan metode fitting 

menggunakan perangkat lunak microcal 

origin. Nilai-nilai parameter kisi dan 

dimensi mikrokristalit ditampilkan pada 

tabel 1. 

 

 
Gambar 5. Pola difraksi sinar-X 

berdasarkan variasi daya 

iradiasi. 
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 Karbon aktif dengan daya iradiasi 

720 Watt memiliki nilai Lc lebih tinggi 

dibandingkan karbon aktif dengan daya 

iradiasi 540 Watt. Nilai Lc yang semakin 

tinggi menunjukkan luas permukaan 

yang semakin besar (Qu, 2002), terbukti 

bahwa luas permukaan karbon aktif 

dengan daya iradiasi 720 Watt lebih 

besar daripada luas permukaan karbon 

aktif dengan daya iradiasi 540 Watt. 

 

f. Luas permukaan karbon aktif 

 

 Luas permukaan karbon aktif 

diketahui dengan menggunakan isotermal 

penyerapan gas N2 pada suhu 77 K 

dengan metode BET. Nilai luas 

permukaan BET, Smikro, Smeso ditunjukkan 

pada Tabel 2. 

 Hasil uji dan analisa tehadap sifat 

serapan karbon aktif menunjukkan bahwa 

karbon aktif dengan daya serap terbaik 

adalah karbon aktif dengan daya iradiasi 

720 Watt memiliki luas permukaan yang 

lebih tinggi dibandingkan karbon aktif 

daya serap yang paling rendah dengan 

daya radiasi 810 Watt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil karbon aktif semakin rendah 

untuk daya iradiasi yang semakin tinggi. 

Semakin tinggi daya iradiasi maka daya 

serap karbon aktif semakin tinggi namun 

daya iradiasi yang berlebih menyebabkan 

daya serap menurun yaitu pada daya 

iradiasi 810 Watt, yang meiliki 

kemampuan daya serap lebih kecil 

dibandingkan karbon aktif yang diiradiasi 

720 Watt. Pola difraksi sinar-X untuk 

karbon aktif dari kayu Sengon yaitu 

semikristalin dengan sudut 2θ yang 

terbentuk pada karbon aktif 540 Watt 

sebesar 24,1630° dan 44,1010° dan 720 

Watt sebesar 24,0480° dan 44,3850°. 

Luas permukaan untuk karbon aktif 

dengan daya iradiasi 720 Watt yaitu 

sebesar 168,5 m
2
/g dan Karbon aktif 

dengan daya iradiasi 810 Watt yaitu 

sebesar 27,94 m
2
/g, hal ini terbukti 

bahwa karbon aktif dengan luas 

permukaan yang tinggi memiliki daya 

serap yang tinggi begitu juga sebaliknya. 
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