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ABSTRACT 
 

Mango seed shell can be used as an adsorbent because it contains celluloses, hemicelluloses 
and lignin. In this study, the activated charcoal of mango seed shell was made in two stages 
that were carbonization at temperature of 400oC and activation using Na2CO3 with various 
concentration of 2.5; 5.0 and 7.5%. The characterization result showed that activation using 
2,5% Na2CO3 gave a good characteristics with 4.10% of moisture content, 2.48% of ash 
content, 491610 mg/kg of iodine adsorption and 14695 mg/kg of methylene blue. The 
activated charcoal at concentration of 2.5% Na2CO3 were contacted with various 
concentration cadmium solution for 24 hours and analyzed with Atomic Absorption of 
Spectrophotometer with efficiency of adsorption were 97.98%.  
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ABSTRAK 
 

Cangkang biji mangga dapat digunakan sebagai adsorben karena mengandung selulosa, 
hemiselulosa dan lignin. Pada penelitian ini, arang aktif dari cangkang biji mangga dibuat 
dalam dua tahap yaitu proses karbonisasi pada suhu 400oC dan proses aktivasi 
menggunakan larutan Na2CO3 dengan variasi konsentrasi 2,5; 5,0; dan 7,5%. Hasil 
karakterisasi menunjukkan bahwa aktivasi menggunakan larutan Na2CO3 2,5% memiliki 
karakteristik terbaik dengan kandungan air 4,1%, kandungan abu 2,48%, adsorpsi iodin 
491610 mg/kg dan adsorpsi metilen biru14695 mg/kg. Arang aktif dengan konsentrasi 
aktivator Na2CO3 2,5% dikontakkan dengan larutan kadmium dengan variasi konsentrasi 
selama 24 jam dan dianalisis menggunakan Spektofotometri Adsorpsi Atom memiliki 
efisiensi adsorpsi sebesar 97,98%. 
 
Kata kunci : adsorpsi, arang aktif, cangkang biji mangga, natrium karbonat. 
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PENDAHULUAN 
 

Mangga golek merupakan salah satu 
mangga yang banyak digemari masyarakat 
Indonesia dan memiliki banyak manfaat, 
mulai dari batang pohon, daun mangga, 
kulit buah serta daging buahnya. Batang 
pohon mangga dimanfaatkan sebagai 
pembuatan kerajinan tangan, mainan anak-
anak, perkakas dapur dan bahan bangunan 
atau rumah. Daun mangga yang masih 
muda dikonsumsi sebagai makanan 
(lalapan). Buahnya yang memilki 
kandungan vitamin, protein, mineral dan 
karbohidrat baik bagi kesehatan (Aak, 
2003). Kulit buahnya dapat dimanfaatkan 
sebagai obat tradisional untuk radang kulit 
dan eksim serta mengatasi pendarahan 
(Nuraini, 2011). Pembibitan menggunakan 
bijinya juga banyak dilakukan, sehingga 
cangkang dari biji tidak digunakan. 
Cangkang biji mangga golek tidak setebal 
cangkang biji mangga lainnya, sehingga 
lebih mudah untuk dipisahkan antara biji 
dengan cangkangnya dan lebih mudah 
untuk dipotong keukuran yang lebih kecil. 

Selama ini buah mangga hanya 
digunakan sebatas pemanfaatan daging 
buahnya saja, sementara biji mangga 
masih dianggap sebagai limbah oleh 
masyarakat. Dengan memanfaatkan 
cangkang dari biji mangga maka akan 
mengurangi limbah bagi lingkungan. 
Menurut Malekbala dan kawan-kawan 
(2012) pada penelitiannya, bubuk 
cangkang biji mangga memiliki gugus 
hidroksil, karboksil, karbonil, alkohol, 
amida, aromatik dan tersusun dari 
selulosa, lignin serta hemiselulosa. 
Adanya gugus fungsi tersebut pada 
cangkang biji mangga sangat berpengaruh 
dalam proses penyerapan safranin pada 
larutan. Oleh karena itu, cangkang biji 
mangga merupakan limbah organik yang 

memiliki potensi untuk digunakan sebagai 
adsorben alternatif dengan biaya murah 
sehingga nantinya dapat dimanfaatkan 
sebagai adsorben untuk logam berat dalam 
larutan.  

Pada penelitian ini, ingin diketahui 
konsentrasi optimum dari Na2CO3 sebagai 
aktivator arang cangkang biji mangga 
dengan melakukan variasi konsentrasi 
sebesar 2,5; 5 dan 7,5%. Na2CO3 
merupakan senyawa yang mudah 
didapatkan dan mudah larut dalam air, 
sehingga bagus digunakan sebagai bahan 
pengaktivasi arang. Diharapkan 
kemampuan adsorpsi dari arang aktif 
cangkang biji mangga dapat diaplikasikan 
untuk menjerap ion logam berat seperti 
kadmium (II), karena kation ini banyak 
dijumpai pada perairan.  

Kadmium merupakan salah satu 
jenis logam berat yang berbahaya. Apabila 
logam ini terakumulasi di dalam tubuh 
dalam kadar yang tinggi akan 
menyebabkan kerusakan pada organ ginjal 
dan paru-paru. Kadmium banyak 
digunakan dalam berbagai kegiatan 
industri seperti industri pelapisan logam, 
industri baterai nikel-kadmium, industri 
cat, industri PVC atau plastik dan industri 
lainnya (Darmono, 2001).  
 
METODE PENELITIAN 
 
a. Pengambilan Sampel 

 
Sampel yang digunakan adalah 

cangkang biji mangga golek yang dibeli 
dari beberapa pasar di sekitar Kota 
Pekanbaru dan dipilih secara acak.  

 
b. Persiapan Arang Biji Mangga 

 
Sampel biji mangga dibersihkan dan 

dipisahkan dari kulit arinya, dicuci dengan 
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akuades hingga bersih, dipotong-potong 
ukuran kecil, dikeringkan di bawah sinar 
matahari selama lebih kurang 5 hari dan 
dihaluskan menjadi arang. Arang tersebut 
diayak lolos ukuran 100 mesh dan tertahan 
200 mesh. Arang yang dihasilkan dicuci 
dengan larutan NaHCO3 1% kemudian 
dikeringkan menggunakan oven. 

 
c. Aktivasi arang cangkang biji 

mangga 
 
Masing-masing arang cangkang 

biji sebanyak 20 gram tersebut dilakukan 
proses aktivasi menggunakan zat kimia 
yaitu 200 mL larutan Na2CO3 dengan 
variasi konsentrasi 2,5; 5 dan 7,5% (b/v) 
diaduk menggunakan pengaduk magnet 
selama 5 menit dan didiamkan selama 24 
jam. Kemudian arang disaring dab dicuci 
dengan akuades hingga netral. Kemudian 
arang dikeringkan dalam oven. Lalu 
didinginkan dan disimpan di dalam 
desikator.  

 
d. Karakterisasi arang cangkang biji 

mangga 
 

1. Kandungan air (SNI 06-4253-1996) 
 
Arang cangkang biji mangga 

ditimbang sebanyak 0,5 gram. Arang 
tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang 
sudah diketahui beratnya. Lalu wadah 
tersebut dimasukkan ke dalam oven suhu 
105oC selama 30 menit. Setelah itu 
didinginkan dan disimpan dalam desikator 
selama 15 menit lalu ditimbang hingga 
konstan. 
Kandungan air (%) = w1-w2

wo
×100%             

Keterangan : 
w1=  Berat sampel dan wadah sebelum 

pemanasan (g) 

w2 =  Berat sampel dan wadah setelah 
pemanasan (g) 

wo =  Berat sampel (g) 

2. Kandungan abu (SNI 06-4253-1996) 
 
Cawan krusibel kosong dicari berat 

konstannya dengan pemanasan pada suhu 
115oC selama 30 menit kemudian 
didinginkan dalam desikator selama 15 
menit dan ditimbang hingga konstan. 
Krusibel yang telah diketahui beratnya 
diisi dengan masing-masing 0,5 g 
cangkang biji mangga dan ditutup. 
Kemudian dipanaskan dalam furnace pada 
suhu 650oC selama 4 jam. Setelah menjadi 
abu, kemudian didinginkan dalam 
desikator, lalu ditimbang hingga konstan. 

 
3. Adsorpsi terhadap iodium              

(SNI 06-4253-1996) 
 

Arang cangkang biji mangga 
dipanaskan dalam oven pada suhu 115oC 
selama 1 jam. Lalu didinginkan dalam 
desikator selama 30 menit. Sebanyak 0,5 g 
arang tersebut ditambahkan 50 mL larutan 
iodium 0,1 N, diaduk selama 15 menit dan 
didiamkan selama 1 jam. Kemudian 
diambil 5 mL larutan jernih, dititrasi 
dengan Na2S2O3 0,1 N. Bila warna kuning 
dari larutan telah samar, selanjutnya 
ditambah 1 mL larutan amilum 1%. Titrasi 
kembali secara teratur hingga warna biru 
hilang. 

 
Adsorpsi I2 (mg/g)=(𝑉𝑉1𝑁𝑁1 - 𝑉𝑉2𝑁𝑁2) x 126,9 x fp

𝑊𝑊
           

 
4. Adsorpsi metilen biru                    

(SNI-06-4253-1996) 
 

Arang cangkang biji mangga 
dipanaskan dalam oven pada suhu 115oC 
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selama1 jam dan didinginkan di dalam 
desikator selama 30 menit, kemudian 
sebanyak 0,5 g dari masing – masing 
arang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. 
Sebanyak 50 mL metilen biru 250 ppm 
ditambah ke dalam setiap arang, kemudian 
diaduk dengan pengaduk magnetik selama 
15 menit, didiamkan selama 5 menit dan 
sentrifugasi 10 menit. Larutan jernih 
diukur absorbansinya pada panjang 
gelombang optimum. 
  Luas permukaan ( m2

g
)= Xm×N×A

Bm
        

Keterangan : 
Xm  =  Jumlah metilen biru yang terserap 

tiap gram adsorben 
N    =  Bilangan Avogadro (6,02x1023 

molekul/mol) 
A    =  Luas permukaan metilen biru 

(197,197x10-20 m2/mol) 
BM =  Berat molekul metilen biru (319,86 

g/mol) 
 
e. Penentuan Daya Adsorpsi Arang 

Cangkang Biji Mangga Dengan 
Aktivator Na2CO3 2,5% Terhadap 
Ion Cd2+ Berdasarkan Variasi 
Konsentrasi Larutan 

 
Sebanyak 0,1 g arang tanpa aktivasi 

dan aktivasi masing-masing dimasukkan 
ke dalam gelas piala, kemudian 
ditambahkan 50 mL larutan kadmium 
dengan konsentrasi 5, 20 dan 50 ppm. 
Campuran distirer selama 15 menit dan 
didiamkan selama 24 jam, kemudian 
diambil bagian larutan jernih dan 
dianalisis dengan SSA-nyala pada panjang 
gelombang 228,8 nm. 
 
f. Analisis Data 

 
Analisis data dari penjerapan arang 

cangkang biji mangga sebagai adsorben 

ion kadmium dan timbal disajikan dalam 
bentuk tabel, grafik dan kurva kalibrasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Persiapan dan aktivasi arang 

cangkang biji mangga 
 
Cangkang biji mangga dapat 

digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan adsorben karena mengandung 
senyawa organik seperti selulosa, lignin 
dan hemiselulosa (Malekbala et al, 2012). 
Cangkang biji mangga dikarbonisasi agar 
senyawa organik pecah menjadi senyawa 
karbon sederhana. Arang aktif cangkang 
biji mangga digerus dan diayak adalah 
untuk mendapatkan arang dengan ukuran 
partikel yang kecil dan homogen 
sehingga dapat memperluas permukaan 
dari adsorben tersebut. Semakin luas 
permukaan adsorben maka kapasitas 
adsorpsi semakin besar, hal ini karena 
tumbukan efektif antara partikel adsorben 
dan adsorbat akan meningkat seiring 
meningkatnya luas permukaan (Suryani, 
2009). 

Menurut Aak (2003) buah mangga 
mengandung 0,1% lemak, tidak menutup 
kemungkinan setiap bagian dari buah 
juga mengandung lemak. Lemak 
merupakan senyawa yang bersifat 
nonpolar dan tidak larut dalam air. 
Adanya lemak pada arang akan 
mempengaruhi serapan terhadap ion-ion 
logam, maka untuk menghilangkan lemak 
tersebut perlu dilakukan penambahan 
natrium bikarbonat (NaHCO3). Natrium 
bikarbonat dalam air akan terurai menjadi   
ion Na+, ion tersebut akan mengikat asam  
lemak yang merupakan penyusun dari 
lemak pada arang. Agar reaksi dapat 
terjadi sempurna maka diperlukan proses 
pengocokan dan pengadukan untuk 
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mengontakkan asam lemak dengan ion 
Na+ (Day dan Underwood, 1986). 
Sedangkan  ion HCO3

- dari natrium 
bikarbonat merupakan ion yang mudah 
terhidrolisis. Ion bikarbonat (HCO3

-) 
dalam air akan lepas menjadi CO2 dan 
H2O (Vogel, 1990). 

Untuk mengoptimalkan penjerapan 
dari arang maka dilakukan proses aktivasi 
secara kimia yaitu dengan penambahan 
zat aktivator yang berfungsi untuk 
mengikat senyawa-senyawa yang masih 
tertinggal dalam arang setelah proses 
karbonisasi. Pada penelitian ini zat 
aktivator yang digunakan adalah Na2CO3. 
Pemilihan larutan ini didasarkan karena 
selain zatnya yang mudah didapat, 
Na2CO3 juga larut sempurna dalam air 
(Syamberah, 2014). Pada penelitian ini 
proses aktivasi dilakukan dengan 
memvariasikan konsentrasi dari aktivator 
yaitu 2,5; 5,0; dan 7,5%. Variasi 
konsentrasi ini digunakan untuk melihat 

konsentrasi aktivator optimum yang dapat 
digunakan untuk mendapatkan arang 
cangkang biji mangga terbaik sebagai 
adsorben. 

 
2. Karakterisasi arang  

 
Karakterisasi arang cangkang biji 

mangga meliputi penentuan kandungan 
air, kandungan abu, daya adsorpsi 
terhadap iodium, dan daya adsorpsi 
terhadap metilen biru. Pada penelitian ini 
arang yang mempunyai kandungan air, 
kandungan abu, adsorpsi iodium dan 
metilen biru terbaik adalah yang diaktivasi 
dengan larutan Na2CO3 2,5%. Data pada 
Tabel 1 menunjukkan nilai kandungan air 
dan kandungan abu  terendah yaitu 4,10 
dan 2,48% sedangkan untuk adsorpsi 
iodium dan metilen biru adalah yang 
memiliki hasil tertinggi yaitu 491610 
mg/kg dan 14695 mg/kg. 

 
Tabel 1. Karakterisasi arang cangkang biji mangga dengan variasi konsentrasi Na2CO3 

 
Konsentrasi Na2CO3  

(%) 
Kadar Air  

(%) 
Kadar Abu 

(%) 
Adsorpsi Iodium 

(mg/kg) 
Adsorpsi Metilen Biru 

(mg/kg) 
2,5 4,10 2,48 491610 14695 
5,0  4,88 2,68 483740 13373 
7,5  5,62 3,06 459890 13647 

 
Penentuan kandungan air bertujuan 

untuk mengetahui kandungan air pada 
arang serta pengaruh konsentresi aktivator 
terhadap kandungan air pada arang. 
Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat 
disimpulkan bahwa semakin tinggi 
konsentrasi aktivator maka kandungan air 
semakin tinggi. Hal ini dikarenaka pori-
pori arang telah terbuka setelah proses 
aktivasi (Pari et al., 2006). Menurut 
Pambayun et al (2013), semakin pekat 
konsentrasi zat pengaktif maka proses 

pelarutan tar sisa karbonisasi dan mineral 
organik pada permukaan arang akan lebih 
optimal sehingga pori-pori yang dihasilkan 
semakin banyak. Purnomo (2010), 
menyatakan pada umumnya semakin besar 
luas permukaan atau semakin banyak pori 
yang terbentuk akan meningkatkan daya 
serap arang aktif terhadap suatu zat, 
sehingga molekul uap air dari udara akan 
semakin banyak teradsorpsi oleh arang. 
Hal ini mengakibatkan kandungan air 
arang juga meningkat.  
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Penentuan kandungan abu bertujuan 
untuk menentukan kandungan mineral 
atau logam dalam bentuk oksida pada 
arang aktif cangkang biji mangga. Data 
pada Tabel 1 menunjukkan terjadi 
kenaikan kandungan abu seiring 
bertambahnya konsentrasi aktivator, 
kandungan abu terbaik dapat dilihat dari 
hasil yang terkecil pada variasi konsentrasi 
larutan aktivator, karena semakin besar 
kandungan abu pada arang maka 
kemampuan arang cangkang untuk 
mengadsorpsi akan menurun. Hal ini 
disebabkan karena mineral yang tersisa 
pada arang masih banyak sehingga akan 
menyebabkan penyumbatan pada pori-pori 
adsorben (Herlandien, 2013).  

Hasil dari karakterisasi kandungan 
air dan kandungan abu pada arang 
mempengaruhi besarnya daya adsorpsi 
arang cangkang biji mangga yang 
diaktivasi dengan larutan Na2CO3 2,5% 
terhadap iodium dan metilen biru. Tinggi 
rendahnya daya serap arang aktif terhadap 
iodium dapat dilihat dari angka iodin 
(iodine number) yang diperoleh. Besarnya 
daya adsorpsi terhadap iodium bertujuan 
untuk mengetahui kemampuan arang aktif 
mengadsorpsi adsorbat dengan ukuran 
molekul yang tidak lebih besar dari 10 Å. 
Daya adsorpsi iodium menunjukkan 
jumlah relative mikropori yang terdapat 
pada adsorben (Heng et al., 1985) dan 
daya adsorpsi terhadap metilen biru 
digunakan untuk menentukan luas 
permukaan dan menentukan kemampuan 
dari arang cangkang biji mangga dalam 
mengadsorpsi larutan berwarna dengan 
ukuran molekul kurang dari 15Å. Semakin 
besar daya adsorpsi arang cangkang biji 
mangga terhadap metilen biru maka luas 
permukaan akan semakin besar (Nailasa 
dkk., 2013) 

3. Adsorpsi arang biji mangga 
terhadap ion kadmium 
 

Hasil dari karakterisasi arang aktif 
yang terbaik dan arang aktif tanpa 
diaktivasi dilakukan uji daya adsorpsi 
terhadap ion kadmium (II) dan ion timbal 
(II). Pada penelitian ini arang aktif 
cangkang biji mangga yang terbaik 
menurut hasil karakterisasi yaitu arang 
yang diaktivasi dengan aktivator Na2CO3 
2,5%.  Pada penelitian ini dilakukan 
variasi konsentrasi awal dari larutan ion 
kadmium dan timbal, ini bertujuan untuk 
melihat pada konsentrasi berapa terjadi 
penjerapan maksimum arang aktif 
terhadap masing-masing ion tersebut. 
Menurut Suryani (2009) semakin tinggi 
konsentrasi adsorbat, maka laju reaksi 
adsorpsi akan semakin cepat karena 
adanya daya dorong yang tinggi dari 
molekul adsorbat, namun pada  kondisi  
tertentu  akan  stabil  karena  sudah  
mengalami  kejenuhan dan terjadi proses 
kesetimbangan.  

 

Gambar 1.  Efisiensi adsorpsi arang biji 
mangga dengan aktivasi dan 
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tanpa aktivasi berdasarkan 
variasi konsentrasi ion 
kadmium. 

Berdasarkan Gambar 1,  
penjerapan optimum arang aktif cangkang 
biji mangga yang diaktivasi dan tanpa 
aktivasi terhadap ion kadmium (II) pada 
konsentrasi       23,81 ppm dengan 
persentase penjerapan masing-masing 
adalah 97,98  dan 99,08 % . Tingginya 
persentase penjerapan arang yang tanpa 
aktivasi dibandingkan dengan arang yang 
diaktivasi terhadap ion kadmium (II) 
karena arang yang diaktivasi memiliki 
ukuran rata-rata pori, luas permukaan dan 
total volume pori yang lebih besar 
dibanding arang aktif tanpa aktivasi 
sedangkan ukuran jari-jari dari ion 
kadmium (II) 0,97 Å, karena ukuran pori 
arang lebih besar maka ion tidak terjerap 
sempurna pada pori arang sehingga ion 
logam lebih banyak teradsorpsi pada arang 
cangkang biji mangga yang tidak 
diaktivasi karena ukuran pori yang lebih 
kecil (Apriliani, 2010). 

 
KESIMPULAN 
 
 Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa konsentrasi aktivator 
Na2CO3 optimum diperoleh pada 
konsentrasi Na2CO3 2,5% dengan 
kandungan air 4,10%, kandungan abu 
2,48%, adsorpsi iodium 491610 mg/kg 
danadsorpsi metilen biru 14695 mg/kg dan 
arang cangkang biji mangga berpotensi 
sebagai adsorben ion kadmium (II) dan 
timbal (II)  dengan efisiensi penyerapan 
masing-masing adalah 97,98% dan 
99,42% pada konsentrasi 23,81 dan 50 
ppm. 
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