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ABSTRACT 
 

Activated carbon has been successfully made from wood Eucalyptus pellita with different 
carbonization time. Eucalyptus pellita wood carbonized conventionally using canned, cut and 
sieved to the size of 1-2 mm. Carbon with different carbonization time has been activated 
using KOH in ratio mass : KOH 2:1 and irradiated using microwave for 20 minutes at 630 
watts. The research result showed carbon with highest percentage  of sample KA 1,5 with a 
value 76,05% and followed sample KA 2,0 and KA 1,0 with a value 69,84% and 66,36%. 
Characterization testing was done to see the surface morphplogy, microstructure and 
absorption with using Scanning Electron Microscopy (SEM),X-Ray Difraction (XRD) and 
methylene blue. SEM micrograph data showed morphology and pores activated carbon. XRD 
data showed the distance between the lattice (dhkl), the width of the lattice (La) and high of 
lattice (Lc) with a value highest Lc KA 1,5 with value dhkl 3,99 nm, La 1,018 and Lc 3,035. 
Methylene blue data showed absorption capability and surface area activated carbon 
contained in KA 1,5 with a value 98,98 mg/gr.  

Keywords:  Eucalyptus pellita wood, Activated carbon, Carbonization , Irradiation 
microwave, Physical properties. 

 

ABSTRAK 
 

Karbon aktif berbahan dasar kayu Eucalyptus pellita telah berhasil dibuat dengan variasi 
waktu karbonisasi. Kayu Eucalyptus pellita dikarbonisasi secara konvensional menggunakan 
kaleng, dipotong dan diayak dengan ukuran 1-2 mm. Karbon dengan waktu karbonisasi 
berbeda diaktivasi menggunakan KOH dengan perbandingan massa karbon : KOH yaitu 2:1 
dan diiradiasi menggunakan gelombang mikro selama 20 menit dengan daya 630 Watt.  Hasil 
penelitian menunjukkan karbon dengan persentase tertinggi dihasilkan pada sampel KA 1,5 
dengan nilai 76,05% dan di ikuti dengan sampel KA 2,0 dan KA 1,0 dengan nilai 69,84% dan 
66,36%. Pengujian karakterisasi dilakukan untuk melihat morfologi permukaan, struktur 
mikro dan daya serap dengan menggunakan mikroskop pindaian elektron, difraksi sinar-X 
dan larutan metilen biru. Data mikrograf mikroskop pindaian elektron menunjukkan 
morfologi dan pori-pori karbon aktif. Data difraksi sinar-X menunjukkan jarak antar kisi 
(dhkl), lebar kisi (La) dan tinggi kisi (Lc) dengan nilai Lc tertinggi pada KA 1,5 dengan nilai 
dhkl 3,99 nm, La 1,018 danLc 3,035. Data metilen biru menunjukkan kemampuan daya serap 
dan luas permukaan karbon aktif terdapat pada KA 1,5 dengan nilai 98,98 mg/gr.. 

Kata Kunci : Kayu Eucalyptus pellita, Karbon aktif, Karbonisasi, Iradiasi gelombang mikro, 
Sifatfisika 
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PENDAHULUAN 

Karbon aktif adalah karbon yang telah 
diproses sedemikian rupa, sehingga 
memiliki luas permukaan yang sangat 
besar dan banyak digunakan sebagai bahan 
penyerap dan juga sebagai katalis. 

Karbon aktif yang tersedia dipasaran 
tergolong mahal, disebabkan masih 
memakai bahan baku fosil yang tidak 
dapat diperbaharui seperti batubara 
(Khelifi et al., 2010). Karbon aktif yang 
berbahan baku biomassa relatif murah dan 
tersedia dalam jumlah banyak di alam serta 
mudah ditemukan. Bahan biomassa yang 
telah dikaji sebagai bahan baku karbon 
aktif diantaranya adalah Albizia lebbeck 
(Ahmed & Theydan, 2014), tangkai kapas 
(Deng et al., 2009), batang tembakau (Li et 
al., 2008), kulit nenas (Foo & Hameed, 
2012) dan serabut tandan kelapa sawit 
(Foo & Hameed, 2011. 

Secara umum proses pembuatan 
karbon aktif terdiri dua langkah yang yaitu 
proses karbonisasi dan proses aktivasi. 
Karbonisasi adalah proses pembakaran 
bahan yang dibuat karbon dengan 
menggunakan berbagai metode dengan 
udara yang terbatas dengan suhu 3000C – 
9000C (Ramdja et al, 2008). Proses  ini 
menyebabkan  terjadinya  penguraian  
senyawa organik yang menyusun struktur 
bahan membentuk metanol, uap asam  
asetat, tar, dan hidrokarbon. Proses 
aktivasi terbagi menjadi dua yaitu aktivasi 
fisika dan aktivasi kimia. Proses 
pembuatan karbon aktif secara umum di 
bagi menjadi dua  yaitu proses karbonisasi 
dengan suhu sekitar 8000C  dan aktivasi 
(Farma et al., 2013). 

Pada penelitian ini karbon aktif dari 
kayu Eucalyptus pellita dibuat dengan cara 
konvensional yang dikarbonisasi dengan 
variasi waktu 1 jam, 1,5 jam dan 2 jam 
diberi label KA 1,0, KA 1,5 dan KA 2,0. 
Karbon hasil variasi waktu karbonisasi di 
aktivasi menggunakan KOH dengan 
perbandingan massa karbon : KOH dan 
diiradiasi menggunakan oven gelombang 

mikro selama 20 menit dengan daya 630 
Watt. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 
pada penelitian ini adalah metode secara 
eksperimen di laboratorium. Eksperimen 
yang dilakukan terbagi dua yaitu proses 
awal pembuatan karbon aktif dan proses 
karakterisasi. 

 
1.  Proses awal pembuatan karbon aktif 

dari kayu Eucalyptus pellita 
 

Proses awal pembuatan karbon aktif 
dari kayu Eucalyptus pellita yaitu proses 
dehidrasi. Proses dehidrasi yaitu proses 
penghilangan kandungan air yang terdapat 
pada bahan baku karbon, dengan tujuan 
untuk menyempurnakan proses 
karbonisasi. Proses ini dilakukan dengan 
cara menjemur bahan baku kayu 
Eucalyptus yang massanya telah ditimbang 
dan dipotong dengan panjang ± 30 cm dan 
diameter ± 9 cm di bawah sinar matahari 
selama ± 2 jam. 

Kayu Eucalyptus pellita yang telah 
melalui proses dehidrasi, dikarbonisasi 
secara konvensional dengan variasi waktu 
karbonisasi 1 jam, 1,5 jam dan 2 jam 
diberi label KA 1,0, KA 1,5 dan KA 2,0. 
Karbon yang dihasilkan dikeringkan di 
dalam oven listrik selama 1 hari dan di 
aktivasi dengan cara mencampurkan 
sampel granula karbon dengan reaktan 
KOH dan air suling dengan perbandingan 
massa karbon : KOH adalah 2:1 serta di 
aduk menggunakan magnetic stirrer 
dengan panjang 30 cm dan kecepatan 
pengadukan 400 rpm selama 20 jam 
dengan suhu kamar (T=300C). 

Sampel yang sudah diaktivasi, 
diiradiasi menggunakan oven gelombang 
mikro selama 20 menit dengan daya 630 
Watt, dan dicuci dengan air suling selama 
tiga hari dengan penggantian air setiap 6 
jam sekali. Pergantian air dilakukan 
dengan tujuan menetralkan karbon hingga 
pH campuran netral. Langkah terakhir 
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adalah pengeringan sampel dalam oven 
listrik selama 2 hari dengan suhu 1000C. 

 
2.   Karakterisasi dan Pengukuran 
 

Karakterisasi ini bertujuan untuk 
mengetahui sifat fisis dan keadaan 
morfologi dari karbon kayu Eucalyptus 
pellita yang sudah diaktivasi. 

 
a. Hasil karbon aktif 

Hasil karbon aktif ditentukan dengan 
menggunakan persamaan: 

H (%)=
��

��
 � 100%  (1) 

b. Mikroskop Pindaian elektron 

Mikroskop Pindaian Elektron (SEM) 
digunakan untuk mengamati struktur 
morfologi dari sampel yang diamati. 
Pengukuran SEM dilakukan dengan 
menggunakan alat JEOL-JSM 6360LA. 

 
c. Energi Dispersif Sinar-X 

Prinsip pengukuran energi dispersif 
sinar-X hampir sama dengan SEM. 
Analisis unsur pada energi dispersif sinar-
X  pada prinsipnya menggunakan deteksi 
sinar-X yang diemisikan ketika material 
mengalami tumbukkan dengan elektron, 
dengan mengandalkan perangkat analisa 
secara semi kuantitatif untuk menentukan 
kadar unsure dalam sampel dengan tujuan 
mengetahui komposisi unsur yang 
terkandung dalam sampel yang diukur 
dengan alat JEOL-JSM 6360LA. 

 
d. Difraksi Sinar-X 

 
Difraksi sinar-X digunakan untuk 

mengetahui struktur mikro karbon aktif. 

Prinsip dasar dari difraksi adalah dengan 

cara mendifraksikan cahaya melalui celah 

kristal. Apabila berkas sinar-X berinteraksi 

dengan suatu material, maka sebagian 

berkas tersebut akan diadsorpsi, 

ditransmisi, dan sebagian lagi 

dihamburkan (terdifraksi). Hamburan 

terdifraksi inilah yang dideteksi oleh alat 

difraksi sinar-X. Analisa alat difraksi 

sinar-X bekerja menggunakan hukum 

Bragg, jika suatu sinar-X mempunyai 

panjang gelombang datang λ pada suatu 

sampel yang mempunyai kisi dan 

mempunyai jarak d, maka sinar tersebut 

didifraksikan pada bidang yang dinyatakan 

oleh persamaan Bragg, yaitu : 

n λ= 2 d sin θ  (2) 

Berdasarkan pola difraksi sinar-X dapat 
diketahui dimensi mikrokristalin yang 
meliputi tinggi lapisan mikrokristalin (�c) 
dan lebar lapisan mikrokristalin (�a) 
dengan menggunakan persamaan Debye-
Scherrer (Nabais et al., 2011): 

Lc = 0,90 λ / β cos θ002 (3) 

La = 1,94 λ / β cos θ100 (4) 

Dimana Lc adalah tinggi lapisan kristal, La 

adalah lebar lapisan kristal, β adalah lebar 

puncak setelah maksimum, dan λ panjang 

gelombang. 

e. Daya Serap 
 

Daya serap yaitu kemampuan karbon 
aktif untuk menyerap larutan metilen biru. 
Karbon aktif dengan kemampuan 
menyerap metilen biru tinggi berarti luas 
permukaan yang lebih besar dan juga 
memiliki struktur mikro dan mesopori 
yang lebih besar. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Hasil Karbon Aktif 

 Hasil karbon aktif yang dihasilkan 
setelah diaktivasi dan iradiasi oven 
gelombang mikro di hitung dengan 
menggunakan persamaan (1) dan 
ditampilkan pada tabel 1. 



 
 

 
Tabel 1. Hasil karbon aktif setelah aktivasi 

dan iradiasi gelombang mikro
Sampel Massa 

Awal 
(gram) 

Massa 
Akhir 
(gram) 

KA 1,0 
KA 1,5 
KA 2,0 

30 
30 
30 

21,26 
19,25 
20,88 

 
 Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil 
karbon aktif pada masing-masing sampel 
berbeda. Hasil karbon aktif yang dihitung 
yaitu KA 1,0 sebesar 70,87%, KA 1,5 
sebesar 64,17% dan KA 2,0 sebesar 
69,60%. Hasil karbon aktif dari bahan 
kayu Eucalyptus pellita dengan vari
waktu karbonisasi telah memenuhi syarat 
mutu karbon aktif SNI No. 06
yaitu lebih besar dari 65%. Hasil karbon 
atif ini lebih besar dari pada yang 
dihasilkan oleh (Pari et al., 
sebesar 65% menggunakan arang aktif 
serbuk gergaji kayu sengon. 
 
2. Mikroskop Pindaian Elektron

 Morfologi permukaan karbon aktif 
ditentukan dengan menggunakan 
mikroskop pindaian elektron dengan 
pembesaran 500X pada masing
sampel KA 1,0, KA 1,5 dan KA 2,0, 
seperti yang ditunjukkan oleh 

 
Gambar 1. Morfologi permukaan karbon

aktif perbesaran 500X.
  (a) KA 1,0, (b)  KA 1,5, 

(c) KA 2,0 

a 

 

Hasil karbon aktif setelah aktivasi 
dan iradiasi gelombang mikro 

 

Hasil 
Karbon 
Aktif 
(%) 

 

70,87 
64,17 
69,60 

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil 
masing sampel 

berbeda. Hasil karbon aktif yang dihitung 
yaitu KA 1,0 sebesar 70,87%, KA 1,5 
sebesar 64,17% dan KA 2,0 sebesar 
69,60%. Hasil karbon aktif dari bahan 

dengan variasi 
waktu karbonisasi telah memenuhi syarat 

SNI No. 06-3730-1995 
yaitu lebih besar dari 65%. Hasil karbon 
atif ini lebih besar dari pada yang 

., 2005) yaitu 
sebesar 65% menggunakan arang aktif 

Mikroskop Pindaian Elektron 

Morfologi permukaan karbon aktif 
ditentukan dengan menggunakan 
mikroskop pindaian elektron dengan 
pembesaran 500X pada masing-masing 
sampel KA 1,0, KA 1,5 dan KA 2,0, 

 Gambar 1. 

 

Morfologi permukaan karbon 
perbesaran 500X. 

KA 1,5,  

 Gambar (a) menu
karbon aktif memiliki ukuran pori kecil, 
tidak teratur dan sedikit.
Gambar (b) struktur pori karbon aktif lebih 
cenderung teratur dengan jumlah pori yang 
lebih banyak. 
Gambar (c) struktur tidak teratur akan 
tetapi memiliki pori relatif lebih banyak.
 
3. Energi Dispersif Sinar

 Karakterisasi energi dispersif sinar
dilakukan untuk mengetahui jenis dan 
kandungan unsur yang terkandung dalam 
karbon aktif. Hasil EDX menunjukkan 
sampel mengandung unsur karbon, 
oksigen dan kalium. Hasil pengujian EDX 
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. persentase komponen karbon 
aktif kayu E

 Gambar 2 menunjukkan bahwa
kandungan karbon aktif ter
terdapat pada KA 1,5 dengan jumlah 
karbon 76,05%, oksigen 23,01% dan 
kalium 0,94%, tertinggi kedua pada KA 
2,0 dengan jumlah karbon 69,84%, 
oksigen 29,70% dan kalium 0,46%, 
tertinggi ketiga pada KA 1,0 dengan 
jumlah karbon 66,36%, oksigen 28,68% 
dan kalium 4,96%. Waktu optimum proses 
karbonisasi pada penelitian ini adalah 1,5 
jam. Besarnya nilai karbon dipengaruhi 
oleh waktu karbonisasi semakin lama 
waktu karbonisasi kadar zat terbang, abu 
semakin meningkat dan karb
dihasilkan semakin sedikit.

b 

c 

 4 

Gambar (a) menunjukkan struktur 
karbon aktif memiliki ukuran pori kecil, 
tidak teratur dan sedikit. 
Gambar (b) struktur pori karbon aktif lebih 
cenderung teratur dengan jumlah pori yang 

Gambar (c) struktur tidak teratur akan 
tetapi memiliki pori relatif lebih banyak. 

gi Dispersif Sinar-X 

Karakterisasi energi dispersif sinar-X 
dilakukan untuk mengetahui jenis dan 

yang terkandung dalam 
karbon aktif. Hasil EDX menunjukkan 
sampel mengandung unsur karbon, 
oksigen dan kalium. Hasil pengujian EDX 
dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

persentase komponen karbon 
Eucalyptus pellita 

Gambar 2 menunjukkan bahwa 
kandungan karbon aktif tertinggi pertama 
terdapat pada KA 1,5 dengan jumlah 
karbon 76,05%, oksigen 23,01% dan 

0,94%, tertinggi kedua pada KA 
2,0 dengan jumlah karbon 69,84%, 
oksigen 29,70% dan kalium 0,46%, 
tertinggi ketiga pada KA 1,0 dengan 

h karbon 66,36%, oksigen 28,68% 
dan kalium 4,96%. Waktu optimum proses 
karbonisasi pada penelitian ini adalah 1,5 
jam. Besarnya nilai karbon dipengaruhi 
oleh waktu karbonisasi semakin lama 
waktu karbonisasi kadar zat terbang, abu 
semakin meningkat dan karbon yang 
dihasilkan semakin sedikit. 
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4. Analisa Difraksi Sinar-X 

 Pola difraksi sinar-X untuk semua 
sampel memiliki pola difraksi yang hampir 
sama antara sampel KA 1,0, KA1,5 dan 
KA 2,0. Pola difraksi sinar-X semua 
sampel dapat ditunjukkan pada gambar 3 

 

Gambar 3. Difraktogram karbon aktif 

 Gambar 3 merupakan data difraktogram 
difraksi sinar-X, yang dipengaruhi waktu 
karbonisasi puncak yang berada pada 
sudut 230 dan 430 merupakan refleksi (002) 
dan (100) dari mikrokristalin yang 
mengindikasikan bahwa puncak karbon 
aktif memiliki struktur turbostratik. Model 
turbostratik ini mengasumsikan bahwa 
sampel yang berbentuk grafit yang 
lapisannya tersusun hampir sejajar dan 
memiliki jarak lapisan yang mempunyai 
orientasi acak (Cautinho et al., 2000). 

Tabel 2. Data Parameter kisi dimensi 
mikrokristalin 

 
 

Sampel 
 

2� 

Parameter 
Kisi (nm) 

Dimensi 
Mikrokristalit 

(nm) 

��

����
 

(��) 

d002 

(nm) 
d100 

(nm) 
Lc La 

KA1,0 
KA1,5 
KA2,0 

3,98 
3,99 
3,99 

2,19 
2,11 
2,20 

2,887
3,035
2,929 

0,567 
1,018 
1,043 

5,262 
5,790 
5,388 

 

 Tabel 2 merupakan data difraktogram 
difraksi sinar-X yang menunjukkan nilai 
jarak antar bidang (dhkl) tinggi tiap lapisan 
(Lc), lebar tiap lapisan (La) mikrokristalin 
yang dihitung dengan menggunakan 
persamaan (2), (3) dan (4). Dari data dapat 
kita lihat hanya sedikit perbedaan nilai d200 
dan d100. Nilai Lc dan La menggambarkan 

ukuran bidang suatu material. Nilai Lc 
tertinggi terdapat pada KA 1,5 di ikuti KA 
2,0 dan KA 1,0 dengan nilai masing-
masing 3,035nm, 2,929nm dan 2,887nm. 
Nilai Lc dipengaruhi oleh luas permukaan, 
semakin besar luas permukaan, semakin 
besar nilai Lc (Boyea et al., 2007; Qu, 
2000). 

5. Pengujian Larutan Metilen Biru 

 Pengujian larutan metilen biru 
dilakukan untuk mengetahui kemampuan 
daya serap dan kualitas karbon aktif 
dengan menggunakan 50 ml larutan 
metilen biru 100 ppm yang diaduk dengan 
magnetic stirrer dengan kecepatan  800 
rpm. Hasil larutan kemudian disaring  
menggunakan kertas saring sehingga 
didapatkan larutan metilen biru yang 
absorbansinya diukur menggunakan 
spektrofotometri.  
 

 
Gambar 4. Grafik Daya Serap dengan 

variasi waktu karbonisasi 
 

 Gambar 4 menunjukkan garafik daya 
serap dari pengolahan data larutan metilen 
biru dengan variasi waktu karbonisasi. 
Grafik memperlihatkan bahwa daya serap 
tertinggi pada KA 1,5 dengan nilai 98,98 
mg/gr, kemudian sampel KA 2,0 memiliki 
daya serap 96,51 mg/gr serta sampel KA 
1,0 dengan daya serap 95,57 mg/gr. 
 Daya serap yang tinggi menyatakan 
sampel memiliki luas permukaan yang 
tinggi, sampel KA 1,5 memiliki pori yang 
optimal, sampel KA 2,0 pori tertutup oleh 
zat residu/abu sehingga mempengaruhi 
daya serap karbon aktif terhadap metilen 
biru maupun iodin. Secara umum 
pengujian daya serap karbon aktif terhadap 
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metilen biru sudah memenuhi syarat mutu 
karbon aktif menurut Standar Industri 
Indonesia (SII No.0258-89) dimana daya 
serap karbon aktif terhadap metilen biru 
minimal sebesar 60 mg/gr untuk karbon 
berbentuk granular. 
 
KESIMPULAN 
 

Karbon aktif terbesar diperoleh pada 
KA 1,5 sebesar 76,05%. Hasil pengujian 
SEM juga menunjukkan karbon aktif KA 
1,5 memiliki morfologi permukaan yang 
cenderung teratur dan jumlah pori yang 
banyak dibandingkan dengan sampel 
lainnya. Hasil pengujian energi dispersif 
sinar-X menunjukkan bahwa kandungan 
unsure dalam sampel yaitu karbon, oksigen 
dan kalium. 

Pengujian difraksi sinar-X 
menunjukkan nilai jarak antar bidang (dhkl) 
tinggi tiap lapisan (Lc), lebar tiap lapisan 
(La) mikrokristalin Dari data sampel dapat 
kita lihat hanya sedikit perbedaan nilai d200 
dan d100. Nilai Lc dan La menggambarkan 
ukuran bidang suatu material. Nilai Lc 
tertinggi terdapat pada KA 1,5 di ikuti KA 
2,0 dan KA 1,0 dengan nilai masing-
masing 3,035 nm, 2,929 nm dan 2,887 nm. 
Nilai Lc dipengaruhi oleh luas permukaan. 
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