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ABSTRACT 

 

The production process of crude palm oil (CPO) from palm oil mills (PKS) always produces 

waste, including palm oil mill effluent (LCPKS). LCPKS contains dissolved compounds can 

be a problem for the surrounding environment. Total Dissolved Solid (TDS) is most 

compounds in LCPKS which is composed of organic compounds and other minerals. 

Therefore, processing is needed to reduce TDS of LCPKS. Activated carbon from oil palm 

fronds was chosen an adsorbent in reducing TDS content of LCPKS. Oil palm fronds (PS) 

are the oil palm waste, consist of cellulose and lignin which can use as a source of activated 

carbon. Activated carbon was made converting oil palm fronds to be palm frond charcoal 

(APS) through the carbonization process at a temperature of 600oC for 1 hour. APS was then 

activated chemically using KOH with a variation of the ratio of charcoal and KOH (g/g) were 

1:1 (A1M5); 1:2 (A2M5) and 1:3 (A3M3) in 100 mL of demineralization water and followed 

physical activation in the microwave with 100 W of power for 3 minutes, so that obtained 

activated carbon from palm fronds (AAPS). The water and ash content in AAPS were 

determined gravimetrically. The result of research have shown the water and ash content in 

all of AAPS is accordance to standard quality of activated carbon, SNI 06-3730-1995. The 

water and ash content in AAPS activated carbon can affect the ability of this adsorbent in the 

LCPKS treatment process. A3M3 activated carbon which were 1,49% of water content and 

5.24% of ash can removed 65.44% TDS from LCPKS. 
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ABSTRAK  

 

Proses produksi crude palm oil (CPO) dari pabrik kelapa sawit (PKS) selalu menghasilkan 

limbah, diantaranya limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS). LCPKS mengandung 

senyawa terlarut yang dapat menjadi masalah bagi lingkungan sekitar. Total Dissolved Solid 

(TDS) merupakan senyawa terbanyak di dalam LCPKS yang tersusun atas senyawa organik 

dan mineral lainnya. Oleh karena itu diperlukan pengolahan untuk mengurangi kadar TDS 

dari LCPKS. Karbon aktif dari pelepah kelapa sawit dipilih sebagai adsorben dalam 

penurunan kadar TDS di dalam LCPKS. Pelepah kelapa sawit (PS) yang merupakan limbah 

perkebunan kelapa sawit dan kaya akan selulosa dan lignin dapat dijadikan sebagai sumber 

karbon aktif. Karbon aktif dibuat dengan cara mengkonversi pelepah kelapa sawit menjadi 

arang pelepah kelapa sawit (APS) melalui proses karbonisasi pada suhu 600oC selama 1 jam. 

APS diaktivasi secara kimia menggunakan KOH dengan variasi rasio arang dan KOH (g/g) 

yaitu 1:1 (A1M3); 1:2 (A2M3) dan 1:3 (A3M3) dalam 100 mL aqua DM dan dilanjutkan 

dengan aktivasi secara fisika di dalam microwave dengan daya 100 W selama 3 menit, 

sehingga diperoleh karbon aktif dari pelepah kelapa sawit (AAPS). Kadar air dan abu di 

dalam AAPS ditentukan secara gravimetri. Semua variasi AAPS hasil sintesis memberikan 

kadar air dan abu sesuai dengan syarat baku mutu karbon aktif (SNI 06-3730-1995). Kadar 

air dan abu di dalam karbon aktif AAPS mempengaruhi kemampuan adsorben ini dalam 

proses pengolahan LCPKS. Karbon aktif A3M3 dengan kadar air 1,49% dan abu 5,24% 

mampu menghilangkan TDS dari LCPKS sebesar 65,44%. 

 

Kata kunci : karbon aktif, pelepah kelapa sawit, total padatan terlarut. 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkebunan kelapa sawit merupakan 

salah satu motor penggerak ekonomi di 

Indonesia (Agustina dkk., 2016). Luas 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada 

tahun 2020 mencapai 14.996.010 Ha, 

provinsi Riau tercatat memiliki total luas 

area perkebunan kelapa sawit seluas 

2.850.003 Ha (BPS,2020). Meningkatnya 

jumlah perkebunan di Indonesia menunjang 

berkembangnya industri pabrik kelapa 

sawit (PKS) di Indonesia. Aktivitas industri 

PKS dalam memproduksi Crude Palm Oil 

(CPO) akan menghasilkan limbah cair 

pabrik kelapa sawit (LCPKS) dalam jumlah 

besar. Menurut Pamungkas dkk (2020), 

limbah cair yang dihasilkan oleh PKS 

berkisar antara 550-670 kg/ton tandan buah 

segar (TBS).   

LCPKS mengandung senyawa 

organik seperti lipid, lignin, dan tanin, 

disertai dengan asam lemak yang 

dilepaskan selama proses ekstraksi uap 

(Abdulsalam, 2018) serta mengandung 

berbagai senyawa terlarut berupa protein, 

asam organik bebas dan campuran mineral-

mineral (Agustina, 2016). LCPKS memiliki 

kekentalan yang tinggi, berwarna 

kecoklatan, berlumpur, memiliki suspensi 

koloidal yang tinggi dan bau yang tidak 

sedap. LCPKS mengandung air (95-96%), 

minyak (0,6–0,7%), total padatan sebesar 

4-5% (Azmi dan Yunos, 2014). Total 

padatan terdiri dari padatan tersuspensi 
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sebanyak 2% dan padatan terlarut sebanyak 

2% (Sutanto, 1981).  Keberadaan jumlah 

padatan terlarut (TDS) yang relatif rendah 

dapat menyebabkan pencemaran 

lingkungan di sekitar PKS jika tidak 

dilakukan pengolahan lanjutan. Salah satu 

metode yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi TDS yaitu adsorpsi. Adsorpsi 

sangat populer pada pengolahan air 

maupun limbah karena murah, sederhana, 

operasi yang mudah serta tidak 

menghasilkan substansi berbahaya 

(Rafatullah dkk., 2010). Metode adsorpsi 

cukup efektif untuk mengurangi senyawa 

organik di dalam limbah (Erawati dan 

Ardiansyah, 2018). Adsorben yang 

digunakan dalam pengolahan LCPKS yaitu 

karbon aktif dari pelepah kelapa sawit 

mengandung komposisi kimia yang dapat 

berpotensi sebagai karbon aktif. Pelepah 

kelapa sawit mengandung selulosa 62,3%; 

lignin 14,8% dan hemiselulosa 24,2% 

(Fauzi, 2017). Pada penelitian Muhdarina 

dkk (2020), limbah pelepah kelapa sawit 

disintesis sebagai adsorben untuk adsorpsi 

asam lemak bebas (ALB) pada CPO 

melalui tahap karbonisasi pada suhu 600oC 

selama 30, 60 dan 100 menit. Penelitian ini 

menunjukkan hasil adsorpsi ALB dari CPO 

yang paling tinggi adalah pada suhu 600oC 

selama 60 menit yakni sebesar 77,8%. 

Pada penelitian Natasyah (2020), 

karbon aktif dari limbah pelepah kelapa 

sawit disintesis melalui tahap aktivasi 

kimia dengan menggunakan aktivator 

kalium hidroksida (KOH) dengan rasio 

arang pelepah kelapa sawit dan KOH (g/g) 

yakni sebesar 1:3 dalam 100 mL aqua DM 

dan dilanjutkan aktivasi fisika dengan cara 

kalsinasi pada suhu 800oC selama 30 menit 

menghasilkan kadar air dan abu berturut-

turut sebesar 0,6 dan 5,3%.  

 

Kadar air dan abu pada adsorben 

dapat mempengaruhi kemampuan adsorpsi 

suatu adsorben. Kadar air dapat 

diasumsikan sebagai jumlah air yang masih 

terjebak di permukaan karbon aktif 

(Kusdarini dkk., 2017). Semakin banyak 

kadar air akan menghalangi masuknya 

adsorbat ke dalam pori-pori sehingga 

mengurangi kemampuan adsorpsi dari 

karbon aktif. Tingginya kadar abu 

menandakan adanya penyumbatan pori-

pori pada arang sehingga luas permukaan 

arang berkurang (Scroder, 2006). Kadar 

abu dapat mempengaruhi kualitas karbon 

aktif sehingga dapat mengurangi daya 

adsorpsi. Upaya dalam menurunkan kadar 

abu pada karbon aktif yaitu memanfaatkan 

gelombang mikro (microwave) pada 

aktivasi fisika. Pemanfaatan microwave 

pada karbon aktif dapat meningkatkan luas 

permukaan pada karbon aktif tanpa 

merusak pori dengan hemat energi dan 

waktu yang dibutuhkan lebih singkat (Wei 

dkk., 2010). Penggunaan microwave pada 

penelitian ini mengacu pada penelitian 

Hamzah dkk (2019) dengan daya 100 W 

selama 3 menit dengan persentase 

penjerapan warna dari LCPKS mencapai 

92,31%.  

Berdasarkan acuan di atas, pada 

penelitian ini karbon aktif dibuat dengan 

cara memvariasikan rasio arang KOH (g/g) 

(1:1; 1:2 dan 1:3) dan dilanjutkan dengan 

pemanasan di dalam microwave selama 3 

menit dengan daya 100 W. Karbon aktif 

yang diperoleh ditentukan kadar air dan 

abunya serta diaplikasikan untuk 

mengurangi TDS dari LCPKS.  
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METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan  

Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

timbangan analitis (ABJ 320-4NM), 

hotplate (REXIM RSH-1DR), oven 

(Heraeus Instrument D63450), microwave 

(Panasonic convention microwave oven), 

furnace (Nabertherm), COND Meter ES-71 

(HORIBA), cawan crussible, magnetic 

stirrer, pH meter (pHep HANNA), 

desikator, ayakan 100 dan 200 mesh, 

lumpang alu, buret dan peralatan gelas 

lainnya. 

Bahan-bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

limbah pelepah kelapa sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) yang diambil di Jl. Suka 

Karya Desa Tuah Karya, Kec. Tampan, 

Pekanbaru, Prov. Riau, limbah cair pabrik 

kelapa sawit (LCPKS) di PTPN 5 PT 

Nusantara V Sei Pagar Kab. Kampar, Prov. 

Riau, kalium hidroksida (KOH), asam 

klorida (HCl), aluminium foil, kertas saring 

whatman No. 42 dan aqua DM. 

 

b. Preparasi Sampel 

Limbah pelepah kelapa sawit (PS) 

diubah menjadi arang pelepah kelapa sawit 

(APS) dengan cara karbonisasi pada suhu 

600oC selama 60 menit (Muhdarina dkk., 

2020). APS yang diperoleh digerus dan 

diayak dengan ukuran ayakan 100 mesh 

dan tertahan di ayakan 200 mesh. 

Kemudian, APS diaktivasi kimia dengan 

aktivator KOH dengan variasi rasio berat 

arang dengan KOH (g/g) yaitu 1:1; 1:2 dan 

1:3 dalam 100 mL aqua DM kemudian 

dilanjutkan aktivasi fisika menggunakan 

microwave pada daya 100 W selama 3 

menit. AAPS dinetralkan menggunakan 

HCl dan aqua DM. Karbon aktif dari 

pelepah kelapa sawit (AAPS) diperoleh 

yang terdiri dari A1M3 (KOH 1:1 dan 

microwave 3 menit), A2M3 (KOH 1:2 dan 

microwave 3 menit) dan A3M3 (KOH 1:3 

dan microwave 3 menit). 

 

c. Karakterisasi kadar air (SNI 06-3730-

1995) 

APS dan AAPS ditimbang seberat 0,1 

g dan dimasukkan ke dalam cawan porselen 

yang telah dikeringkan, setelah itu 

dimasukkan ke dalam oven pada suhu 

105℃ selama 1 jam. APS dan AAPS 

kemudian didinginkan dalam desikator 

selama 30 menit dan ditimbang sampai 

berat konstan. Kadar air dapat dihitung 

dengan persamaan berikut: 

 

Kadar air =
a−b

a
 × 100%                  (1) 

Keterangan :  

a = berat arang aktif mula-mula 

b = berat arang aktif setelah dikeringkan 

 

d. Karakterisasi kadar abu (SNI 06-

3730-1995) 

 AAPS ditimbang seberat 0,5 g 

dimasukkan ke dalam cawan krusibel yang 

telah diketahui beratnya. Lalu diabukan 

dalam furnace pada suhu 900℃ selama 1 

jam. Abu yang terbentuk dalam cawan 

crussible didinginkan lalu ditempatkan 

dalam desikator. Cawan crussible 

ditimbang hingga diperoleh bobot tetapnya. 

Kadar abu dapat dihitung dengan 

persamaan berikut: 

 

         Kadar abu =
berat abu

berat sampel
 × 100%     (2) 

 

e. Pengambilan sampel limbah cair 

pabrik kelapa sawit (LCPKS) 

Limbah cair pabrik kelapa sawit 

(LCPKS) diambil dari kolam keempat 

(kolam terakhir sebelum dibuang ke 
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lingkungan) di pabrik kelapa sawit PTPN 5 

PT Nusantara V Sei Sungai Pagar Kab. 

Kampar sebanyak 20 L. Pengambilan 

sampel LCPKS mengacu pada SNI 

6989.59:2008 tentang metoda pengambilan 

contoh air limbah, sampel LCPKS diukur 

pH terlebih dahulu lalu disaring dan 

diendapkan selama beberapa hari dan 

dibuang kotoran yang mengapung. 

Kemudian, TDS dari LCPKS diadsorpsi 

oleh AAPS. 

 

f. Adsorpsi LCPKS oleh AAPS 

Proses adsorpsi LCPKS dilakukan 

secara langsung mengacu pada penelitian 

Munandar dkk (2016), AAPS dikontakan 

sebanyak 2 g dengan LCPKS 100 mL pada 

kondisi optimum di atas hotplate pada 

kecepatan 100 rpm dengan suhu ±28oC 

selama 5 jam.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hubungan kadar air dan rasio arang: 

KOH (g/g) terhadap penurunan TDS 

dari LCPKS 

Penentuan kadar air bertujuan untuk 

mengetahui kandungan air yang tersisa 

pada arang aktif yang telah mengalami 

proses aktivasi (Ramdja dkk., 2008). Kadar 

air pada AAPS dapat dilihat pada Tabel 1. 

telah memenuhi syarat mutu karbon aktif 

SNI 06-3730-1995 maksimal kadar air 

yang terkandung karbon aktif sebesar 15%.  

Tabel 1. Kadar air AAPS 

No. Kode sampel 
Kadar air 

(%) 

1. A1M3 1,29 

2. A2M3 1,09 

3. A3M3 1,49 
SNI 06-3730-1995 ≤ 15 

 

 

Pada Tabel 1. menampilkan 

pengaruh rasio arang:KOH (g/g) terhadap 

kadar air. Penambahan KOH yang lebih 

banyak menghasilkan kadar air yang lebih 

rendah. Aktivator KOH bersifat 

dehydrathing agent (mendehidrasi) 

sehingga KOH dapat mengikat air 

bersamaan dengan terbentuknya pori-pori 

karbon (Erlina dkk., 2015). A2M3 memiliki 

kadar air yang paling rendah sebesar 1,09% 

sedangkan A3M3 memiliki kadar air paling 

besar. Hal ini dapat terjadi karena kadar air 

dipengaruhi oleh jumlah uap air di udara, 

lama proses pendinginan dan sifat 

higroskopis dari arang aktif tersebut 

(Hendaway, 2003).  Semakin rendah kadar 

air pada permukaan karbon aktif maka 

semakin sedikit pula air yang menutupi 

pori-pori karbon aktif, sehingga daya jerap 

terhadap adsorbat akan semakin besar. 

Irradiasi microwave dapat mengurangi 

kandungan air, senyawa yang mudah 

menguap (volatil) serta zat-zat lain 

sehingga dapat membuka pori-pori 

adsorben (Fitri, 2016).  

Hubungan kadar air terhadap daya jerap 

TDS dapat dilihat pada Gambar 1.  

Kondisi adsorpsi: massa adsorben = 2 g, waktu 
kontak = 5 jam, temperatur= ±28oC. 

 

 

Gambar  1. Hubungan kadar air terhadap daya 
jerap TDS 
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Pada Gambar 1. menujukkan semakin 

tinggi kadar air maka kemampuan 

menjerap adsorbat semakin menurun.  Pada 

A1M3 kadar air sebesar 1,29% memiliki 

persentase penjerapan TDS sebesar 38,16% 

sedangkan pada A2M3 mengandung kadar 

air sebesar 1,09% dan persentase 

penjerapan TDS sebesar 45,07%. Tetapi, 

pada A3M3 memiliki kadar air lebih tinggi 

sebesar 1,49% memiliki persentase 

penjerapan TDS lebih besar yaitu sebesar 

65,44%. Hal ini dapat terjadi karena 

semakin besar kadar air maka semakin 

besar pula sifat afinitas terhadap air 

(Asnawati dkk., 2020). Hal ini membuat 

A3M3 dapat menjerap adsorbat lebih 

banyak dibandingkan A1M3 dan A2M3. 

Aktivator KOH yang ditambahkan lebih 

banyak dapat berkontribusi dalam 

pembentukan pori-pori dari karbon aktif. 

Menurut Erlina dkk (2015), karbon akan 

bereaksi dengan aktivator KOH yang 

menyebabkan karbon akan terkikis dan 

membentuk lubang sehingga terbentuklah 

pori-pori. Pembentukan pori yang lebih 

banyak akan menyediakan tempat yang 

lebih banyak untuk adsorbat sehingga 

semakin banyak adsorbat yang akan 

teradsopsi.  

 

b. Hubungan kadar abu dan rasio 

arang:KOH terhadap penurunan 

TDS dari LCPKS 

Penentuan kadar abu bertujuan untuk 

mengetahui jumlah oksida yang terkandung 

dalam arang aktif (Asnawati dkk., 2020). 

Abu merupakan oksida-oksida logam 

dalam arang yang terdiri dari mineral yang 

tidak dapat menguap pada proses 

karbonisasi. Kandungan abu sangat 

berpengaruh pada kualitas arang yang 

dihasilkan (Scroder, 2006). Tingginya 

kadar abu dapat menutupi pori-pori dari 

karbon aktif sehingga dapat mengurangi 

daya adsorpsi (Asnawati dkk., 2020). 

Kandungan kadar abu dari AAPS dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kadar abu AAPS 

No. Kode sampel 
Kadar abu 

(%) 

1. A1M3 7,84 

2. A2M3 8,04 

3. A3M3 5,24 
SNI 06-3730-1995 ≤ 10 

Kadar abu pada AAPS masih 

memenuhi syarat mutu karbon aktif 

menurut SNI 06-3730-1995 yaitu maksimal 

10%. Pada Tabel 2. menyajikan hubungan 

rasio arang dan KOH (g/g) terhadap kadar 

abu. A3M3 memiliki kadar abu paling 

rendah, seiring bertambahnya aktivator 

KOH maka kadar abu yang dihasilkan 

semakin sedikit. Hal ini dikarenakan 

semakin banyak aktivator KOH yang 

ditambahkan pada proses aktivasi mampu 

mendegradasi oksida logam dan mineral 

yang diperoleh dari proses karbonisasi pada 

karbon aktif sehingga dapat membuat pori-

pori lebih bersih dan mengurangi 

penyumbatan oleh abu pada karbon aktif.  

Aktivasi fisika dengan bantuan 

microwave pada karbon aktif merupakan 

pemanasan dielektrik yaitu interaksi antara 

material dengan radiasi elektromagnetik 

sehingga permukaan karbon aktif lebih 

porous dan tidak menyebabkan kerusakan 

struktur pori dari karbon aktif (Udyani dkk., 

2019). Kerusakan pori dapat meningkatkan 

oksida logam dari karbon aktif. Kadar abu 

terbaik diperoleh karbon aktif A3M3 

sebesar 5,24%. Kadar abu sangat 

mempengaruhi daya jerap suatu karbon 

aktif, jika karbon aktif memiliki kadar abu 

yang tinggi maka dikhawatirkan dapat 

menutupi pori-pori sehingga terjadi 
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penyumbatan yang mengakibatkan daya 

jerap akan berkurang. Hubungan kadar abu 

dari AAPS terhadap daya adsorpsi TDS 

dapat dilihat pada Gambar 2.  

Kondisi adsorpsi: massa adsorben = 2 g, waktu 

kontak = 5 jam, temperatur= ±28oC.  
Berdasarkan Gambar 2. semakin 

besar kadar abu akan menurunkan daya 

adsorpsi terhadap TDS. Pada A3M3 

memiliki kadar abu paling rendah sebesar 

5,24% dan persentase penjerapan TDS 

paling tinggi sebesar 65,44%. Hal ini 

dikarenakan aktivator KOH yang 

ditambahkan lebih banyak dapat 

mendegradasi oksida logam dan mineral 

lebih banyak sehingga banyak terbentuk 

pori-pori baru dan membuat pori lebih 

bersih yang akan meningkatkan proses 

adsorpsi.  Pada A2M3 memiliki kadar abu 

yang lebih besar dibandingkan A3M3 yaitu 

8,84% dan persentase penjerapan menurun 

sebesar 45,07%. Aktivator yang 

ditambahkan lebih sedikit maka oksida 

logam dan mineral yang terdegradasi juga 

semakin sedikit sehingga pembentukan pori 

menurun yang menyebabkan kemampuan 

adsorpsi menurun.  

 

 

 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa 

karbon aktif dari pelepah kelapa sawit 

memiliki kadar air dan kadar abu yang telah 

memenuhi syarat baku mutu karbon aktif 

SNI 06-3730-1995. Variasi rasio arang dan 

KOH (g/g) mempengaruhi kadar air dan 

abu yang dihasilkan setelah melewati 

proses aktivasi. Kadar air terbaik diperoleh 

pada A2M3 sebesar 1,09% dengan 

persentase penjerapan TDS sebesar 45,07% 

dan kadar abu terbaik pada A3M3 dengan 

persentase penjerapan TDS sebesar 

65,44%. Kadar air dan abu dapat 

mempengaruhi daya jerap suatu karbon 

aktif. Semakin tinggi kadar air maka akan 

mengurangi kemampuan adsorpsi, namun 

kadang kala adanya air juga dapat 

meningkatkan sifat afinitas sehingga 

meningkatkan daya jerap. Kadar abu yang 

tinggi mengurangi kualitas dari karbon 

aktif sehingga menurunkan daya jerap TDS 

dari karbon aktif. 
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