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ABSTRACT 

 

White jabon fruit (Anthocephalus cadamba Miq.) can be used as an adsorbent in the 

form of activated carbon because of high cellulose content. The purpose of this study 

was to determine the effect of carbonization temperature on the absorption of mercury 

(II) ions. In the carbonization step, three different temperature (200, 300, and 400˚C) 

were used for 30 minutes. White jabon fruit carbon then activated by NaOH 1:3 b/b. 

Characterization of activated carbon analyzed based on SNI No. 06-3730-1995 covered 

moisture content, ash content, iodine adsorption and methylene blue adsorption 

capacity. White jabon fruit carbon was applied to adsorb mercury (II) ions. The 

concentration of mercury (II) ion before and after adsorption was analyzed with       

ICP-OES. The results of the characterization of activated carbon white jabon fruit 

carbon obtained at optimum temperature at 300oC after activation 2.05% of water 

content, 3.32% of ash content, 1129.5938 mg/g of iodine adsorption capacity, 25.0884 

mg/g of methylene blue adsorption capacity and with an adsorption efficiency of 

99.69% and an adsorption capacity of 0.8935 mg/g. Based on the results, it can be 

concluded that activation process increase the adsorption capacity of iodine and 

methylene blue as well as surface area of activated carbon. It proved that the number of 

iod adsorption, methylene blue adsorption and the surface area of activated carbon is 

higher than unactivated carbon. 
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ABSTRAK 

 

Buah jabon putih (Anthocephalus cadamba Miq.) dapat dimanfaatkan sebagai adsorben 

dalam bentuk arang aktif karena memiliki kandungan selulosa yang tinggi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu karbonisasi terhadap penjerapan ion merkuri 

(II). Pembuatan arang buah jabon putih menggunakan metode karbonisasi dengan 
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variasi suhu 200, 300 dan 400oC selama 30 menit kemudian diaktivasi menggunakan 

NaOH. Arang dikarakterisasi berdasarkan SNI No. 06-3730-1995 meliputi kadar air, 

kadar abu, daya jerap iodin dan daya jerap metilen biru. Arang buah jabon putih 

diaplikasikan untuk menjerap ion merkuri (II). Konsentrasi larutan ion merkuri (II) 

sebelum dan sesudah adsorpsi dianalisis menggunakan instrumen ICP-OES. Hasil 

karakterisasi arang buah jabon putih didapatkan suhu optimum pada 300oC dengan nilai 

kadar air setelah aktivasi yaitu 2,05%, kadar abu 3,32%, daya jerap iodin 1129,5938 

mg/g, daya jerap metilen biru 25,0884 mg/g dan dengan efisiensi adsorpsi sebesar 

99,69% serta kapasitas adsorpsi sebesar 0,8935 mg/g. Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa aktivasi dapat meningkatkan kemampuan daya jerap iodin dan 

daya jerap metilen biru serta meningkatkan luas permukaan pada arang aktif. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai daya jerap iodin, metilen biru dan luas permukaan arang 

sesudah aktivasi lebih besar daripada arang sebelum aktivasi. 

 

Kata kunci : aktivasi, buah jabon putih, karbon, karbonisasi 
 

PENDAHULUAN 

Jabon Putih (Anthocephalus 

cadamba Miq.,) merupakan jenis pohon 

tropis yang berasal dari Asia Selatan dan 

Asia Tenggara termasuk Indonesia yang 

penyebarannya meliputi daerah Riau, 

Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. 

Tumbuhan ini memiliki prospek yang 

bagus untuk dikembangkan karena 

merupakan jenis cepat tumbuh, dapat 

tumbuh diberbagai tipe tanah, tidak 

memiliki hama dan penyakit yang serius, 

dan ketersediaan pengetahuan 

silvikulturnya cukup lengkap. 

Kandungan kimia dalam pohon jabon 

terdiri dari selulosa (52,4%) dan lignin 

(25,4%), dan silika (0,1%) dan pada 

penelitian Sutrisno et al., (2015) juga 

menyatakan pohon jabon mengandung 

60-70% glukosa (monomer selulosa) 

sehingga diasumsikan jabon memiliki 

kandungan selulosa yang tinggi. Selulosa 

mampu menyerap logam berat Pb (II), 

Ni (II) dan Hg (II). Dengan demikian, 

tanaman jabon yang memiliki 

kandungan selulosa yang tinggi mampu 

menjadi adsorben yang baik dalam 

penjerapan logam berat.  

Tahap karbonisasi perlu 

memperhatikan suhu dan waktu 

karbonisasi. Penelitian Herlin (2019) 

menentukan suhu karbonisasi arang buah 

jabon ialah pada suhu karbonisasi 300°C 

selama 1 jam, dengan variasi suhu 300, 

400, 500, dan 600oC. Penelitian 

Wirhamna (2019) telah menentukan 

waktu karbonisasi optimum untuk arang 

buah jabon adalah selama 30 menit 

dengan efisiensi adsorpsi arang terhadap 

ion merkuri (II) hingga 99,55%. 

Agar diperoleh arang dengan 

kualitas yang baik maka dilakukan 

proses aktivasi. Proses aktivasi perlu 

dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan arang sebagai agen 

penjerap ion logam berat. Proses 

aktivasi dapat dilakukan melalui aktivasi 

secara fisika dan aktivasi secara kimia. 
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Arang yang teraktivasi basa memiliki 

kemampuan adsorpsi yang lebih baik 

karena terjadinya delignifikasi. Proses 

delignifikasi pada permukaan arang yang 

memecah struktur lignoselulosa 

menyebabkan selulosa lebih mudah 

diakses oleh adsorbat. Penelitian 

Oktarezi (2019) telah menentukan 

perbandingan berat rasio arang dan 

aktivator NaOH optimum untuk arang 

buah jabon ialah 1:3, dengan 

kemampuan adsorpsi arang buah jabon 

terhadap ion Pb (II) hingga 99%. 

Salah satu logam berat yang dapat 

mencemari lingkungan adalah logam 

merkuri. Merkuri dengan jumlah 

konsentrasi tinggi mempunyai potensi 

sebagai polutan yang bersifat toksik. 

Oleh karena itu, U.S. Food and 

Administration (FDA) menentukan 

pembakuan atau ambang batas kadar 

merkuri di dalam tubuh badan air 

sebesar 0,005 ppm. Apabila melebihi 

ambang batas maka racun yang dimiliki 

merkuri dapat menyebabkan dampak 

negatif diantaranya penyempitan pada 

medan penglihatan, gangguan 

akomodasi dan keseimbangan otot mata. 

Menurut hasil penelitian Hanifah 

(2019) karbonisasi arang dilakukan pada 

suhu 300, 400 dan 500˚C dikarenakan 

suhu mulainya terbentuknya arang 

adalah pada suhu 275°C. Maka dari itu 

pada penelitian ini dilakukan variasi 

suhu karbonisasi pada suhu 200, 300, 

dan 400˚C dengan kondisi pH merkuri 

(Utami, 2021), massa adsorben (Elfina, 

2021) waktu kontak (Frantika, 2021) dan 

rasio aktivator optimum (Oktarezi, 2019) 

yang telah didapatkan sebelumnya. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Spektrofotometer UV-VIS (Thermo 

Scientific Genesys 20), Spektrofotometer 

ICP-OES (ICPE – 9000 Shimadzu), 

SEM (Hitachi Flexsem 1000), furnace 

(Vulcan A-130 Furnace) , oven 

(Memmert), ayakan 100 dan 200 mesh, 

sentrifuge (Fisher Scientific Centrific 

Model 228), crucible, desikator, 

lumpang dan alu, hotplate (Thermo 

Scientific Cimarec), magnetic stirrer, 

spatula, cawan porselin, stopwatch, 

timbangan analitik (Kern ABJ-NM/ABS-

N), pH meter, buret, statip, botol semprot 

dan peralatan gelas lainnya. 

Bahan yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah buah jabon putih, 

Akua Demineralized (Akua DM), 

Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) 0,1 N, 

Kalium Iodat (KIO3) 0,1 N, Kalium 

Iodida (KI) 10%, Natrium Hidroksida 

(NaOH), Asam Sulfat (H2SO4) 10%, 

larutan amilum 1%, larutan iodium (I2) 

0,1 N, metilen biru 1, 2, 3, 4, 5, dan 250 

ppm, larutan HgCl2 dan kertas saring 

Whatman No. 42. 

b. Preparasi sampel buah jabon putih 

Buah jabon putih yang telah masak 

diambil di sekitar daerah Riau yaitu di 

Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Riau, 

Pekanbaru. Sampel dicuci dengan air 

bersih, kemudian dipotong dan dicuci 

dengan akuades. Buah jabon dikeringkan 

dengan sinar matahari sampai buah 

jabon kering agar mempermudah proses 

karbonisasi. 
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c. Pembuatan arang buah jabon putih 

Buah jabon yang telah dipreparasi 

dimasukkan dalam crucible tertutup dan 

ditimbang selanjutnya dilakukan proses 

karbonisasi menggunakan furnace 

selama 30 menit (Wirhamna, 2019) 

dengan variasi suhu 200, 300 dan 400˚C. 

Sampel arang lalu dimasukan ke dalam 

desikator dan dibiarkan dingin, arang 

yang telah dingin ditimbang kembali. 

Arang setelah ditimbang digerus 

menggunakan lumpang dan alu, lalu 

diayak dengan ayakan ukuran lolos di 

100 mesh dan tertahan di 200 mesh. 

d. Aktivasi arang buah jabon putih 

Sampel arang buah jabon dengan 

suhu optimum 300˚C sebanyak 7 g 

direndam dalam 100 mL larutan NaOH 

1:3 b/b, kemudian diaduk menggunakan 

batang pengaduk dan didiamkan selama 

±24 jam. Sampel selanjutnya disaring 

menggunakan kertas saring Whatman 

No. 42 dan dicuci dengan akua DM 

hingga pH filtrat dari arang tersebut 

netral atau berkisar antara 7,2 – 7,5. 

Sampel arang yang telah diaktivasi 

kemudian dikeringkan di dalam oven 

pada suhu 100±5˚C selama 24 jam, dan 

kemudian arang didinginkan dalam 

desikator. 

e. Adsorpsi arang terhadap ion logam 

merkuri (II) 

Arang buah jabon sebelum dan 

sesudah aktivasi sebanyak 0,75 gram 

(Elfina, 2021) dicampurkan dengan        

25 mL larutan simulasi merkuri 30 ppm 

dengan pH 6 (Utami, 2021). Campuran 

di aduk menggunakan magnetic stirrer 

selama 40 menit (Frantika, 2021) dengan 

kecepatan 80 rpm, lalu didiamkan 

selama 24 jam. Kemudian disaring 

menggunakan Whatman No. 42, filtrat 

hasil penyaringan dianalisis dengan 

menggunakan ICP-OES. 

Tabel 1. Hasil karakterisasi arang buah jabon putih dengan variasi suhu karbonisasi 

No. Parameter 
Variasi Suhu Karbonisasi ( 0C ) 

200 300 400 

1. Kadar Air (%) 4,00 2,08 1,74 

2. Kadar Abu (%) 3,45 4,74 7,77 

3. Daya Jerap Iodin (mg/g) 529,1935 982,8958 720,0124 

4. Daya Jerap Metilen Biru (mg/g) 23,3950 24,6831 20,2772 

5. Luas Permukaan (m2/g) 86,7420 91,5179 75,1821 

 

Tabel 2. Efisiensi dan kapasitas adsorpsi arang buah jabon putih pada suhu 

optimum sebelum dan sesudah aktivasi terhadap ion logam merkuri (II) 

Perlakuan Arang C0 (mg/L) Ce (mg/L) E (%) Q (mg/g) 

Sebelum Aktivasi 28,3563 1,5516 94,53 0,8935 

Setelah Aktivasi 28,3563 0,0875 99,69 0,9423 
Keterangan : 

 C0 : Konsentrasi larutan merkuri sebelum diadsorpsi 

 Ce : Konsentrasi larutan merkuri setelah diadsorpsi 

 E : Efisiensi adsorpsi 

 Q   : Kapasitas adsorpsi
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karbonisasi arang buah jabon putih 

Proses karbonisasi arang 

dilakukan pada suhu 200, 300, dan 

400ºC menggunakan furnace selama 30 

menit yang merujuk pada penelitian 

Wirhamna (2019). Sebelum 

dikarbonisasi buah jabon yang telah 

kering dioven selama   ±3 jam untuk 

memastikan agar sampel benar-benar 

dalam keadaan kering. Karbonisasi 

terjadi dengan tahap dehidrasi pada suhu 

170ºC yang mana pada suhu ini terjadi 

penguapan senyawa organik yang 

terdapat pada buah jabon yaitu etenol. 

Pada suhu 275ºC terjadi pelepasan H2O 

dan CO2 dari selulosa yang 

menghasilkan arang dan metanadan 

pada suhu 275ºC akan terjadi 

pemecahan senyawa organik berupa 

selulosa menjadi karbon dan senyawa 

non organik akan berubah menjadi tar. 

Pada penelitian ini proses karbonisasi 

menggunakan metode kenaikan dan 

penurunan suhu secara bertahap. 

Kenaikan suhu secara bertahap 

menyebabkan terjadinya pemecahan 

selulosa pada buah jabon dari suhu awal 

proses karbonisasi. Sedangkan apabila 

karbonisasi langsung dilakukan pada 

suhu karbonisasi maka akan terjadi 

proses penguapan dan pemecahan 

selulosa secara langsung yang mana hal 

ini dapat mengakibatkan proses 

pemecahan selulosa menjadi tidak 

sempurna dan pori yang dihasilkan akan 

berakibat pada luas permukaan arang 

(Herlin, 2019). Proses karbonisasi ini 

menghasilkan gas yang tidak terbakar, 

maka dari itu molekul dan senyawa ini 

akan diuapkan saat penurunan suhu 

karbonisasi. Penguapan senyawa hasil 

karbonisasi ini juga akan membantu 

proses aktivasi karena semakin 

berkurangnya pengotor yang terdapat 

pada arang sehingga proses aktivasi akan 

lebih maksimal.  

2. Karakterisasi arang buah jabon 

sebelum aktivasi 

Karakterisasi arang dari buah jabon 

putih pada penelitian ini mengacu pada 

SNI No. 06-3730-1995 meliputi 

pengujian kadar air, kadar abu, daya 

jerap terhadap iodin, daya jerap terhadap 

metilen biru. 

Salah satu sifat kimia dari arang 

yang mempengaruhi kualitas arang yaitu 

kadar air. Menurut SNI No. 06-3037-

1995 baku mutu untuk kadar air yaitu 

sebesar ≤ 15%. Pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 1 kadar air menurun 

seiring dengan kenaikan suhu 

dikarenakan semakin tinggi suhu maka 

zat-zat yang terurai serta air yang 

teruapkan semakin banyak. Semakin 

rendah nilai kadar air mempengaruhi 

daya jerap yang dihasilkan oleh arang 

tersebut (Rahman et al., 2020).  

Penentuan kadar abu bertujuan 

untuk mengetahui kandungan logam 

oksida dalam arang. Nilai kadar abu 

yang tinggi menunjukkan banyaknya 

mineral sisa yang tertinggal pada arang 

yang dapat menyumbat pori-pori dari 

arang sehingga luas permukaan dari 

arang menjadi berkurang. Pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 

semakin tinggi suhu karbonisasi semakin 

tinggi juga kadar abu yang dihasilkan. 

Kadar abu yang tinggi dapat mengurangi 
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kemampuan arang aktif untuk menyerap 

gas dan larutan karena kandungan 

mineral (oksida logam) yang terdapat 

dalam abu akan menyebar dalam kisi-

kisi arang sehingga menutup pori-pori 

arang. Kadar abu sangat dipengaruhi 

oleh material anorganik yang terkandung 

dalam bahan baku. 

Daya jerap iodin bertujuan untuk 

menentukan jumlah ukuran mikropori 

pada arang dengan ukuran kecil dari 1 

nm dalam larutan. Semakin tinggi jerap 

iodin yang didapat maka semakin baik 

kemampuan dari mikropori arang dalam 

menjerap iodin. Hasil dari penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 1. Untuk baku 

mutu daya jerap iodin berdasarkan SNI 

No. 06-3830-1995 yaitu ≥ 750 mg/g dan 

dalam penelitian ini arang dengan suhu 

karbonisasi 300°C memiliki daya jerap 

iodin terbaik. Menurut Alimah (2015) 

suhu yang semakin meningkat akan 

mengkonversi karbon dan membantu 

pembentukan pori mikro dalam arang 

yang diikuti dengan meningkatnya daya 

adsorpsinya namun apabila suhu terlalu 

tinggi dinding pori karbon mulai rusak 

atau erosi sehingga luas permukaan pori 

menurun dan diikuti dengan menurunnya 

daya jerap.  

Daya jerap arang aktif terhadap 

metilen biru bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan arang aktif untuk menyerap 

larutan berwarna dengan ukuran molekul 

15 nm (Alimah, 2015). Arang buah 

jabon diukur menggunakan spektroskopi      

UV-Vis dengan panjang gelombang 

663,0 nm. Dapat dilihat pada Tabel 1 

semakin tinggi suhu karbonisasi maka 

daya jerap metilen biru akan semakin 

kecil. Hal ini kemungkinan pori jabon 

yang tertutup oleh abu. Berdasarkan 

pernyataan tersebut pada saat 

karbonisasi buah jabon putih suhu 400°C 

maka pembakaran bidang arang semakin 

banyak dan menghasilkan abu yang 

menutup pori arang. Metilen biru yang 

berukuran makro tidak dapat terjerap 

pada pori yang tertutup oleh abu.  

3. Aktivasi kimia arang buah jabon 

putih 

Arang hasil karbonisasi dengan suhu 

optimum (300°C) diaktivasi secara kimia 

dengan cara perendaman ke dalam 

larutan NaOH dengan rasio antara arang 

dengan aktivator adalah 1:3 (b/b) yang 

merujuk pada penelitian Oktarezi (2019). 

NaOH digunakan sebagai aktivator 

dikarenakan selain mudah didapat NaOH 

juga memiliki sifat higroskopis sehingga 

NaOH dapat mengikat molekul air yang 

terdapat pada arang aktif. NaOH juga 

merupakan basa kuat yang bersifat 

sebagai dehydrating agent yang dapat 

membuka situs aktif pada arang sehingga 

dapat meningkatkan proses adsorpsi ion 

logam berat serta menghilangkan 

pengotor pada arang dan menghancurkan 

lignin sehingga selulosa lebih mudah 

diakses oleh adsorbat. Dengan 

hancurnya lignin yang terdapat pada 

arang aktif maka selulosa yang awalnya 

tertutupi oleh lignin menjadi lebih 

mudah diakses oleh adsorbat, hal ini juga 

yang menyebabkan bertambahnya situs 

aktif yang ada pada arang teraktivasi. 

Arang yang telah dikontakkan dengan 

NaOH didiamkan selama 24 jam. 

Perendaman ini bertujuan untuk 

memaksimalkan kerja aktivator NaOH 
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dalam membantu dekomposisi senyawa 

organik serta dehidrasi air yang terjebak 

dalam rongga-rongga karbon. 

4. Adsorpsi arang buah jabon putih 

terhadap ion merkuri (II) 

Hasil adsorpsi arang buah jabon 

putih terhadap ion merkuri pada arang 

teraktivasi NaOH lebih tinggi 

dibandingkan dengan arang sebelum 

aktivasi. Dapat dilihat pada Tabel 2 

efisiensi adsorpsi pada arang sebelum 

aktivasi yaitu sebesar 94,53% dengan 

kapasitas adsorpsi sebesar   0,8935 mg/g, 

sedangkan pada arang setelah diaktivasi 

efisiensi adsorpsinya meningkat menjadi 

99,69% dan kapasitas adsorpsinya 

menjadi 0,9423 mg/g. Tingginya 

adsorpsi ion merkuri pada arang buah 

jabon setelah aktivasi ini memperkuat 

keberhasilan proses aktivasi arang buah 

jabon putih pada penelitian ini. 

Tingginya efisiensi adsorpsi ion merkuri 

pada arang setelah diaktivasi karena 

arang ini mempunyai daya jerap iodin 

dan luas permukaan yang lebih besar, 

sehingga tempat teradsorpsinya ion 

merkuri pada arang juga besar. 

Adsorpsi logam merkuri dilakukan 

pada arang buah jabon putih sebelum 

dan sesudah aktivasi, hal ini bertujuan 

untuk membandingkan daya adsorpsi 

merkuri pada arang buah jabon putih 

sebelum dan sesudah aktivasi. Ion logam 

merkuri teradsorpsi pada pori-pori yang 

berukuran mikro pada arang buah jabon. 

Berdasarkan nilai daya jerap iodin yang 

tinggi pada arang buah jabon ini 

memperkuat kemungkinan besarnya 

adsorpsi ion merkuri pada mikropori 

arang buah jabon. Karena daya jerap 

metilen biru pada arang buah jabon putih 

ini besar, menandakan makropori pada 

arang buah jabon putih ini juga besar. 

5. Analisis morfologi arang buah 

jabon putih 

Analisis morfologi arang buah jabon 

bertujuan untuk melihat bentuk dari 

permukaan arang sebelum aktivasi, 

setelah aktivasi dan setelah dikontakkan 

dengan ion merkuri (II). Dapat dilihat 

pada gambar 1 (a) merupakan morfologi 

arang sebelum diaktivasi menggunakan 

NaOH dimana permukaan dari arang 

sebelum diaktivasi masih terikat rapat 

satu sama lain yang menyebabkan 

morfologi arang tidak membentuk pori. 

Gambar 1 (b) merupakan morfologi 

setelah diaktivasi menggunakan NaOH 

dapat dilihat bentuk permukaan arang 

lebih kasar. Proses aktivasi akan 

memperbesar pori dengan memecahkan 

ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi 

molekul-molekul permukaan sehingga 

karbon mengalami perubahan pada luas 

permukaannya. Gambar 1 (c) merupakan 

morfologi arang aktivasi setelah 

dikontakkan dengan ion merkuri dimana 

bentuk permukaannya lebih halus 

dibandingkan dengan arang aktivasi 

dikarenakan sebagian rongga yang 

sebelumnya terbuka menjadi tertutupi 

oleh ion merkuri yang telah dikontakkan 

dengan arang tersebut. 
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Gambar 1. Hasil analisis arang buah jabon menggunakan instrumen SEM. Arang sebelum 

aktivasi (a). Arang sesudah aktivasi (b). Arang setelah penjerapan ion merkuri (II) (c). 

 

KESIMPULAN 

Suhu optimum karbonisasi buah jabon 

putih adalah 300°C dengan daya jerap 

iodium dan metilen biru lebih tinggi 

dibandingkan suhu 200 dan 400°C. 

Arang aktif buah jabon putih mampu 

mengadsorpsi ion logam merkuri (II) 

dengan baik dengan efisiensi adsorpsi 

sebesar 99,69% dan kapasitas adsorpsi 

sebesar 93,0223 m2/g. Saran untuk 

penelitian tentang adsorben buah jabon 

putih selanjutnya adalah dilakukan 

aktivasi secara fisika untuk melihat 

perbandingannya. 
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