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ABSTRACT 

Ketapang seed shell biomass (CBK) waste is part of the ketapang fruit which undergoes 

a very slow degradation process due to its high lignin content. Lignin compounds are 

classified as chemical components that can be converted into activated charcoal. The 

purpose of this study was to determine the effect of carbonization temperature in 

converting the shells of kepatang into activated charcoal. Activated charcoal is made by 

carbonization of CBK at temperature variations of 400°C, 500°C and 600°C for 30 

minutes and is labeled ACBK-400, ACBK-500 and ACBK-600. All ACBK were 

characterized by gravimetric and X-ray diffraction (XRD) methods. The results showed 

that the highest yield of charcoal was at ACBK-400 of 33.03%, the lowest moisture 

content was in ACBK-500 of 5.90% and the lowest ash content was in ACBK-400 of 

0.78%. XRD analysis showed that ACBK has an amorphous structure with the largest 

Lc/La ratio at ACBK-600. 
 

Keywords: active charcoal, carbonization, ketapang seed shells 
 

ABSTRAK 

Limbah biomassa cangkang biji ketapang (CBK) merupakan bagian dari buah ketapang 

yang mengalami proses degradasi sangat lambat akibat kandungan lignin yang tinggi. 

Senyawa lignin tergolong komponen kimia yang dapat dikonversi menjadi arang aktif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh temperatur karbonisasi dalam 

mengubah cangkang biji kepatang menjadi arang aktif. Arang aktif dibuat dengan cara 

karbonisasi CBK pada variasi temperatur 400°C, 500°C dan 600°C selama 30 menit dan 

diberi label ACBK-400, ACBK-500 dan ACBK-600. Semua ACBK dikarakterisasi 

melalui metoda gravimetri dan difraksi sinar X (XRD). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rendemen arang tertinggi yaitu pada ACBK-400 sebesar 33,03%, kadar air 

terendah pada ACBK-500 sebesar 5,90% dan kadar abu terendah pada ACBK-400 

sebesar 0,78%. Analisis dengan XRD menunjukkan ACBK memiliki struktur amorf 

dengan rasio Lc/La terbesar ada pada ACBK-600. 
 

Kata kunci: arang aktif, cangkang biji ketapang, karbonisasi 
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PENDAHULUAN 

Pohon ketapang (Terminalia 

catappa) merupakan jenis tanaman 

yang berasal dari Asia Tenggara. 

Tanaman ini terdistribusi secara luas 

di Indonesia. Menurut Badan Pusat 

Statistik Indonesia, produksi kayu 

ketapang di tahun 2015 mencapai 

2.573,88 pohon dan tahun 2018 

mengalami peningkatan yang 

signifikan mencapai 17.496,84 pohon 

(BPS, 2019). Populasi yang tinggi 

dari tanaman ketapang menimbulkan 

permasalahan lain, yaitu tanaman 

ketapang menggugurkan daun dan 

buahnya setiap hari dalam jumlah 

banyak dan belum dimanfaatkan 

secara maksimal oleh masyarakat 

sehingga dapat mengotori lingkungan 

dan menjadi limbah, khususnya buah 

ketapang yang mengalami proses 

degradasi yang lama.  

Menurut Inbaraj dan Sulochana 

(2006), buah ketapang memiliki 

bagian terbesar pada cangkang biji 

(46,63%). Cangkang biji ketapang 

mengandung unsur karbon yang 

terikat dalam lignoselulosa. Yuniarti 

et al, (2016) menyatakan komposisi 

lignoselulosa dalam cangkang 

ketapang adalah 16,60% selulosa; 

24,70% hemiselulosa; dan 43,46% 

lignin. Kandungan lignin yang tinggi 

menyebabkan tekstur cangkang biji 

ketapang menjadi kuat dan sulit 

terdegradasi.  

Melihat dari sumber karbon pada 

cangkang biji ketapang maka limbah 

biomassa ini dapat dikonversi 

menjadi arang dan nanti nya 

digunakan sebagai adsorben sehingga 

lebih bermanfaat. Pemanfaatan 

cangkang ketapang sebagai adsorben 

telah diuji oleh beberapa peneliti. 

Diantaranya Andani (2017) yang 

melakukan proses karbonisasi pada 

temperatur 500
o
C variasi waktu 15 

dan 30 menit. Kondisi optimum 

didapatkan pada waktu 30 menit 

dengan rentang diameter pori yang 

lebih besar dan keberadaan pori yang 

lebih banyak. 

Safni (2018) juga melakukan 

penelitian pemanfaatan cangkang biji 

ketapang sebagai adsorben dengan 

temperatur karbonisasi 400
o
C selama 

30 dan 90 menit. Hasil SEM-EDX 

menunjukkan persentase karbon 

terbesar pada waktu karbonisasi 30 

menit yaitu 92,70%. Namun, menurut 

siahaan(2013) pada temperatur 400
o
C 

baru terjadi tahap penguraian lignin 

dan terus terurai hingga temperatur 

500
o
C, sedangkan temperatur lebih 

dari 600
o
C adalah proses peningkatan 

luas permukaan arang. Oleh sebab 

itu, perlu dilakukan kajian pengaruh 

variasi temperatur karbonisasi untuk 

mengetahui kondisi optimum pada 

arang cangkang biji ketapang. 

 

METODE PENELITIAN  

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah furnace 

(Nabertherm L31R), oven (Heraeus 

Instrument D-63450), neraca analitik 

(Kern ABJ 320-4NM/ABS-N), 

lumpang alu, ayakan 100 dan 200 

mesh, desikator, krusibel dan 

peralatan gelas lainnya serta beberapa 

peralatan analisis untuk XRD 

(PANanalytical Empyrean). 
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Bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah limbah cangkang 

biji ketapang (Terminalia catappa) 

yang didapatkan di kawasan 

lingkungan Universitas Riau dan 

Aqua DM (demineralized). 

b. Prosedur penelitian 

1. Preparasi sampel 

Buah ketapang diambil di 

kawasan Universitas Riau, buah 

dipilih yang sudah tua dan berwarna 

coklat. Buah ketapang dijemur di 

bawah panas matahari selama ±2-3 

hari dan kemudian dibersihkan dari 

kulit dan serabutnya untuk 

mendapatkan cangkang biji ketapang 

(CBK). Sampel dicuci dengan aqua 

DM dan dikeringkan di dalam oven 

pada suhu 105
o
C selama ±24 jam.  

2. Karbonisasi sampel 

Sampel di karbonisasi dengan 

variasi temperatur 400
o
C, 500

o
C dan 

600
o
C selama 30 menit menggunakan 

furnace, arang kemudian dihaluskan 

dengan lumpang alu dan diayak 

dengan ukuran 100  x  200 mesh 

sehingga diperoleh bubuk arang 

cangkang biji ketapang.  

c. Karakterisasi 

1. Rendemen arang 

CBK yang telah di preparasi 

dimasukkan ke crussible tertutup dan 

ditimbang, selanjutnya dilakukan 

karbonisasi. Arang yang diperoleh 

ditimbang kembali. Rendemen arang 

dihitung berdasarkan Persamaan 1: 

Rendemen  
           

                
x100% (1) 

2. Kadar air (SNI No.06-3730-

1995) 

Sejumlah arang ditimbang dengan 

massa awal kemudian dimasukkan ke 

dalam crussible yang sudah konstan. 

Kemudian arang dikeringkan di 

dalam oven temperatur 105
o
C selama 

1 jam. Setelah di oven selanjutnya 

dimasukkan ke dalam desikator 

selama 30 menit kemudian timbang. 

Ulangi sampai berat konstan. Kadar 

air dihitung dengan Persamaan 2: 

            
  -  

  
                (2) 

Keterangan:   

ma = massa awal (g) 

mb = massa setelah dikeringkan (g) 

3. Kadar abu (SNI No.06-3730-

1995) 

Sejumlah arang ditimbang dengan 

massa awal kemudian dimasukkan 

kedalam crussible yang sudah 

diketahui berat kontannya. Kemudian 

sampel di abukan pada temperatur 

800
o
C selama 1 jam menggunakan 

furnace. Selanjutnya di dinginkan 

dalam desikator dan ditimbang 

hingga berat konstan. Kadar abu 

dihitung dengan Persamaan 3: 

            
         

                 
        (3) 

4. Penentuan struktur kisi dengan 

metode X-Ray Diffraction 

(XRD) 

Arang berbentuk bubuk (powder) 

dimasukkan ke dalam alat XRD 

dengan logam target Cu dan scan 

range pada 10 -90  sehingga 

didapatkan difraktogram pada layar 

komputer. Pola difraksi sinar-X dan 

derajat kristalinitas yang didapatkan 

dari hasil analisis juga dapat 

menentukan lebar lapisan (La) dan 

tinggi lapisan (Lc) menggunakan 

Aplikasi dari Software Microcal 

Origin. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Karbonisasi sampel 

Hasil biomassa cangkang biji 

ketapang yang di karbonisasi dengan 

variasi temperatur 400°C, 500°C dan  

600°C selama 30 menit disebut arang 

dan diberi label sesuai temperatur 

karbonisasi,yaitu ACBK-400, ACBK-

500 dan ACBK-600. Karbonisasi 

pada temperatur tersebut merupakan 

proses untuk menguraikan senyawa-

senyawa organik seperti selulosa, 

hemiselulosa, lignin serta senyawa 

dengan kadar uap yang rendah seperti 

H2O. Sampel arang di gerus untuk 

memperkecil ukuran partikel dan 

diayak dengan ukuran 100  x  200 

mesh untuk menyeragamkan ukuran 

partikel dari arang.  

b. Karakterisasi 

1. Rendemen 

 
Gambar 1. Persentase rendemen. 

 

Penentuan rendemen arang 

bertujuan untuk mengetahui jumlah 

arang yang dihasilkan dari hasil 

karbonisasi. Penentuan rendemen 

dilakukan dengan metode gravimetri. 

Hasil rendemen arang ACBK-400, 

ACBK-500 dan ACBK-600 berturut-

turut adalah 33,03; 26,60 dan 22,31% 

dengan rendemen tertinggi pada 

ACBK-400. Pada Gambar 1 dapat 

dilihat semakin tingi temperatur 

karbonisasi maka rendemen arang 

yang dihasilkan semakin rendah.    

Hal ini dikarenakan semakin 

meningkatnya temperatur maka 

penguraian lignin masih terus terurai 

dan menghasilkan lebih banyak tar, 

gas CO2, CH4 dan H2 serta bagian 

volatile matter lainnya semakin 

banyak terlepas. Menurut Sudrajat 

dan Pari (2011) peningkatan 

temperatur karbonisasi menyebabkan 

lebih banyak senyawa organik yang 

teroksidasi dan karbon yang tersisa 

semakin sedikit.  

 

2. Kadar air dan kadar abu  

(SNI No.06-3730-1995)  

 
Gambar 2. Grafik persentase kadar 

air dan kadar abu.  

 

Pengujian kadar air bertujuan 

untuk mengetahui kandungan air atau 

sifat higroskopis yang terdapat pada 

arang setelah mengalami karbonisasi.  

Hasil uji kadar air pada ACBK-

400, ACBK-500 dan ACBK-600 

berturut-turut adalah 6,34; 5,90 dan 

6,17%. Hasil data menunjukkan kadar 

air yang di dapat memenuhi syarat 

mutu sesuai Standar Nasional
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Indonesia No. 06-3730-1995 yaitu 

maksimal 15% untuk serbuk. Pada 

Gambar 2 grafik persentase kadar air 

menunjukkan nilai yang semakin 

kecil dari ACBK-400 ke ACBK-500, 

semakin tinggi temperatur 

karbonisasi maka akan meningkatkan 

proses dehidrasi karbon sehingga air 

yang terkandung semakin banyak 

yang menguap dan kadarnya akan 

semakin berkurang. 

Hal yang berbeda terlihat pada 

sampel ACBK-600 yang mengalami 

peningkatan presentase kadar air. Hal 

yang sama juga terjadi pada 

penelitian Hartanto dan Ratnawati 

(2010), semakin tinggi temperatur 

karbonisasi maka pori-pori arang 

akan semakin terbuka, pori-pori arang 

yang semakin terbuka tersebut lebih 

banyak terjadi kontak langsung 

dengan udara, maka arang lebih 

banyak menyerap air. 

Kadar abu merupakan persentase 

abu yang dihasilkan dari pembakaran 

sempurna suatu bahan organik. 

Penentuan kadar abu bertujuan 

menentukan sisa-sisa mineral logam 

dalam arang atau kandungan oksida 

logam setelah proses pembakaran. 

Menurut Pari et al (2006) 

menyatakan bahwa bahan dasar 

sumber daya alam tidak hanya 

mengandung senyawa karbon namun 

juga mengandung beberapa mineral 

seperti K, Na, Ca dan Mg yang dapat 

membentuk oksida logam. 

Hasil penelitian kadar abu pada 

ACBK-400, ACBK-500 dan ACBK-

600 berturut-turut yaitu 0,78; 0,84 

dan 0,90%. Menurut Standar 

Nasional Indonesia No. 06-3730-

1995 kadar abu yang baik maksimal 

10% untuk serbuk. Maka kadar abu 

yang didapat pada penelitian ini 

memenuhi syarat mutu tersebut.  

Hasil dari data juga menunjukkan 

semakin meningkatnya temperatur 

karbonisasi maka kadar abu yang 

dihasilkan semakin meningkat. 

Peningkatan kadar abu disebabkan 

oleh kenaikan temperatur karbonisasi 

memicu teroksidasinya sebagian 

besar zat volatile termasuk pula 

karbon. Sedangkan abu tidak terikut 

teroksidasi karena bukan merupakan 

zat volatile. Kadar abu mempengaruhi 

kualitas dari arang, tingginya kadar 

abu pada arang dapat mengakibatkan 

penyumbatan pada pori-pori, seperti 

yang terlihat pada Gambar 2 nilai 

kadar abu terendah didapatkan pada 

ACBK-400.

 

Tabel 1. Parameter kisi ACBK berdasarkan hasil XRD 

Kode arang 

Puncak ° 
Jarak antar 

bidang (nm) 

Dimensi kisi 

(nm) 
Lc/La 

2

(002) 

2

(100) 

d 

(002) 

d 

(100) 
Lc La 

ACBK-400 22.423 44.858 3.962 2.019 5.603 184.07 0.030 

ACBK-500 22.467 44.759 3.954 2.023 6.671 183.99 0.036 

ACBK-600 23.406 44.668 3.798 2.027 7.902 37.500 0.211 

Ket : d (jarak antar bidang), Lc (tinggi lapisan kisi), La (lebar lapisan kisi) 
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3. Penentuan struktur kisi dengan 

metode X-Ray Diffraction 

(XRD) 

Penentuan struktur kisi pada 

arang cangkang biji ketapang 

(ACBK) dilakukan menggunakan 

metode X-Ray Diffraction (XRD).  

 
Gambar 3. Pola difraksi sinar X 

 

Berdasarkan Gambar 3 hasil pola 

difraksi XRD menunjukkan bahwa 

sampel arang memiliki struktur 

amorf. Pada pola difraksi yang di 

hasilkan terdapat dua puncak pada 

sudut sekitar 22 dan 42 yang masing-

masing bersesuaian dengan bidang 

(002) dan (100) dan ditampilkan 

dalam bentuk jangkauan sudut yang 

lebar dan puncak yang landai, 

keadaan inilah yang menunjukkan 

bahwa arang bersifat amorf. Puncak 

yang terdapat pada grafik merupakan 

puncak karbon (C) yang sesuai 

dengan JCPDF 75-1621.  

Hasil dari karakterisasi difraksi 

sinar X selain menentukan keadaan 

struktur dari arang juga bisa 

digunakan untuk menentukan lebar 

lapisan (La) dan tinggi lapisan (Lc) 

menggunakan Software Microcal 

Origin. Jarak antara bidang dhkl, 

dimensi tinggi (Lc) dan lebar (La) 

masing-masing dihitung dengan 

persamaan Bragg (Pers 4) dan 

Deybe-Scherrer (Pers 5).  

         Lc = kλ/β co  θ 002               (4) 

         La = kλ/β co  θ 100               (5) 

Parameter Lc dan La masing-

masing bersesuaian dengan puncak 

(002) dan (100). Sudut difraksi 2θ, 

nilai β (width) dan nilai k 0,89 (002) 

dan 1,84 (100) yang dihasilkan dari 

fitting dapat menentukan nilai dari La 

dan Lc. Parameter kisi yang 

dihasilkan dirangkum pada Tabel 1.  

Berdasarkan nilai Lc dan La, ratio 

Lc/La dapat di tentukan. Menurut 

Taer et al (2016) Nilai Lc/La dapat 

menunjukkan analisis dari luas 

permukaan, bila ratio Lc/La besar 

maka volume mikropori, jumlah 

mesopori dan luas permukaan 

semakin besar. Nilai Lc/La pada 

ACBK-400, ACBK-500 dan ACBK-

600 berturut-turut yaitu 0.030; 0.036 

dan 0.211. Berdasarkan dari data, 

nilai ratio Lc/La semakin tinggi 

dengan meningkatnya temperatur 

karbonisasi, hal ini menunjukkan luas 

permukaan arang semakin tinggi 

dengan meningkatnya temperatur 

karbonisasi. Maka, dapat disimpulkan 

analisis luas permukan yang besar 

berdasarkan ratio Lc/La ditunjukkan 

pada sampel ACBK-600. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan arang cangkang biji 

ketapang yang dikarbonisasi pada 

variasi temperatur 400°C, 500°C dan  

600°C selama 30 menit memiliki 

rendemen arang tertinggi pada 

ACBK-400 (33,03%), kadar air 

terendah pada ACBK-500 (5,90%) 

dan kadar abu terendah pada ACBK-

400 (0,78%). Analisis dengan XRD 

menunjukkan ACBK memiliki 

struktur amorf dengan rasio Lc/La 

terbesar ada pada ACBK-600.  
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