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ABSTRACT 

Terminalia catappa leaves waste is a biomass waste that can found around at University 

of Riau area. It was used as a source of adsorbent. After carbonization at temperature 

300 °C at time of 1 hour, biocharcoal of Terminalia catappa leaves waste was observed 

surface acidity by Bhoem’s titration. Water and ash content of biocharcoal of 

Terminalia catappa leaves waste were also identified. The result of the acidity of 

adsorbent is determined by Bhoem’s titration. The result showed that acidity of 

carboxylic acids that content by biochorcoal was most carboxylic acids biocharcoal was 

2,3221 mmol/g be compared  phenolics acid and lactonic acid each of 0,0580 and 

0,0442 mmol/g. Percentage content of water and ash from biocharcoal was the 3,04 % 

and 13,83 %. 

Keywords : biocharcoal, Terminalia catappa leaf waste, Bhoem’s titration. 

ABSTRAK 

Limbah daun ketapang merupakan limbah biomassa yang banyak dijumpai di sekitar 

kampus Universitas Riau yang telah digunakan sebagai sumber adsorben. Setelah 

melalui karbonisasi pada suhu 300 °C dengan waktu 1 jam, bioarang limbah daun 

ketapang dikarakterisasi permukaannya dengan mengukur keasamannya melalui titrasi 

Bhoem. Kadar air dan kadar abu bioarang limbah daun ketapang juga ditentukan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penentuan keasaman dengan titrasi Bhoem 

menghasilkan situs asam karboksilat terbanyak pada bioarang yaitu 2,3221 mmol/g 

dibandingkan asam fenolat dan laktonat masing-masing bernilai 0,0580 dan 0,0442 

mmol/g. Kadar air dan kadar abu bioarang masing-masing bernilai 3,04 % dan 13,83 %. 

 

Kata kunci : bioarang, limbah daun ketapang, titrasi Bhoem. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara 

beriklim tropis basah dengan curah hujan 

yang cukup tinggi. Keadaan ini 

menjadikan Indonesia memiliki vegetasi 

hijau yang berlimpah. Salah satu 

vegetasi yang kelimpahannya cukup 

signifikan yaitu pohon ketapang. Pohon 

ketapang banyak digunakan pada 

lingkungan yang hijau, baik di sekitar 

rumah, perkantoran, sekolahan dan 

lainnya karena mudah ditanam (Ramdja, 

2008). Namun demikian, pohon 

ketapang juga menimbulkan masalah 

dari sisi lingkungan karena daunnya 

sering gugur pada musim kemarau dan 

relatif lambat terdegradasi. Hal ini akan 

menimbulkan sampah-sampah yang 

berserakan. Oleh sebab itu, untuk 

mengatasi masalah lingkungan ini maka 

daun ketapang dijadikan bahan baku 

untuk membuat bioarang. Bioarang 

dapat diaplikasikan sebagai material 

biosorben pada biosorpsi (Nisandi, 

2007). 

Biosorpsi dapat diartikan sebagai 

penghilangan logam, senyawa dan 

partikel dari larutan menggunakan 

materi biologi. Biomassa hidup dan mati 

serta produk seluler seperti polisakarida 

dapat digunakan untuk menghilangkan 

logam (Wang dan Chen, 2009).  Metode 

ini lebih memiliki keuntungan 

dibandingkan dengan proses lain, seperti 

harga materialnya lebih murah, 

operasionalnya mudah dan lebih selektif 

terhadap logam alkali (Rao dan 

Prasbakar, 2012). 

Serbuk daun Terminalia catappa 

telah diuji sebagai biosorben dalam 

sistem adsorpsi. Sampel yang diadsorpsi 

dengan dan tanpa Cd(II) dari daun 

ketapang dapat diperoleh tanpa aktivasi 

secara kimia maupun fisika. Penelitian 

yang dilakukan oleh Rao dkk (2010) 

melaporkan bahwa serbuk daun 

ketapang dapat mengadsorpsi logam 

Cd(II) setelah dikeringkan di bawah 

sinar matahari selama dua minggu. 

Kapasitas adsorpsi Cd(II) meningkat dari 

0,86 sampai dengan 13,79 mg/g dengan 

meningkatnya pH dari 2 sampai 4. 

Penelitian Rao dkk (2010) belum 

menggambarkan sifat keasaman dari 

bioarang limbah daun ketapang, maka 

penelitian ini akan memanfaatkan 

limbah organik daun ketapang yang ada 

dilingkungan kampus Universitas Riau. 

Limbah daun ketapang dikarbonisasi di 

dalam furnace pada waktu  dan suhu 300 

°C sampai diperoleh bioarang. Bioarang 

limbah daun ketapang diuji dengan 

melihat keasaman, kadar air dan kadar 

abu yang dimilikinya. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

    Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah blender, ayakan 

ukuran 100 – 200 mesh, oven (Heraeus 

Instrument), furnace (Optik Iuvmen 

system), timbangan analitik (Mettler tipe 

AE 200), desikator, krusibel, serta alat – 

alat gelas lainnya. 

    Bahan yang digunakan adalah 

limbah daun ketapang (Terminalia 

catappa.L:) dari pohon ketapang yang 

ada di sekitar lingkungan kampus 

Universitas Riau, yang selanjut nya 

diberi kode LDK. Bahan kimia yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

NaOH(pa), Na2CO3, NaHCO3, HCl(pa). 

 

b. Prosedur Kerja 

1. Preparasi bioarang 

Sampel daun ketapang dibersihkan 

dan dikering-anginkan. Daun yang sudah 
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kering dihaluskan menggunakan blender 

dan diayak dengan ayakan 100 – 200 

mesh. Kemudian sebanyak  18 g sampel 

dimasukkan ke dalam krusibel. Proses 

karbonisasi dilakukan di dalam furnace 

pada suhu 300 
º
C  dengan waktu 1 jam. 

2. Keasaman permukaan dengan 

titrasi Bhoem 

Sebanyak 1 g sampel arang yang 

direndam dalam gelas piala 50 ml yang 

masing-masing berisi NaOH 0,05 N; 

Na2CO3 0,05 N dan NaHCO3 0,05 N 

selama 24 jam. Kemudian campuran 

disaring dan filtrat dipipet 5 ml, 

kelebihan basa dititrasi dengan HCl  0,05 

N. NaOH menetralkan gugus karboksilat 

(K), fenolat (F) dan laktonat (L), 

Na2CO3 menetralkan gugus karboksilat 

dan laktonat sedangkan NaHCO3 hanya 

menetralkan gugus karboksilat 

(Bandosz, 1992). 

    NaOH = K + F + L 

    Na2CO3  = K + L 

    NaHCO3  = K 

 

         Vb x Nb = VHCl x NHCl                   (1) 

Keterangan: 

   Vb  = Volume basa (mL) 

   Nb  = Normalitas basa (N) 

   VHCl  = Volume HCl (mL) 

   NHCl  = Normalitas HCl (N) 

 

3. Penentuan kadar air dan kadar 

abu. 

 

Kadar air diukur dengan 

menimbang bioarang 1 g dan 

dimasukkan ke dalam krusibel yang 

telah dikeringkan, kemudian masukkan 

ke dalam oven suhu 105 
o
C selama 4 

jam. Bioarang didinginkan di dalam 

desikator dan ditimbang sampai berat 

konstan. Kadar air dihitung 

menggunakan persamaan. 

 

          
   

 
              (2) 

 

Dengan:  

a : berat bioarang mula-mula (g) 

b : berat bioarang setelah    

dikeringkan (g) 

 

Kadar abu ditentukan dengan 

menimbang 1 g bioarang dan 

dimasukkan ke dalam krusibel yang 

telah diketahui beratnya, kemudian 

diabukan ke dalam furnace suhu 750 

selama 6 jam. Bioarang dinginkan di 

dalam desikator dan ditimbang sampai 

berat konstan. Kadar abu dihitung 

dengan persamaan. 

 

          
         

                
        (3) 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Titrasi Bhoem 

Penentuan keasaman permukaan 

bioarang LDK secara kuantitatif 

berikutnya menggunakan metoda titrasi 

Bhoem, yaitu dengan menghitung 

jumlah mmol/g karboksilat, fenolat, dan 

laktonat yang terdapat pada bioarang. 

Jumlah mmol/g karboksilat, fenolat, dan 

laktonat pada bioarang pada suhu 300 °C 

masing-masing 2,3221; 0,0580 dan 

0,0442 mmol/g. 

Hasil penelitian menunjukkan 

situs asam tertinggi terdapat pada asam 

karboksilat. Hal ini dikarenakan daun 

ketapang mengandung senyawa organik 

seperti protein, karbohidrat dan laktonat 

yang memiliki gugus karboksil paling 
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tinggi yang merupakan gugus penyusun 

utama asam karboksilat (Ramdja, 2008). 

2. Kadar air dan kadar abu 

Kadar air adalah persentase 

kandungan air suatu bahan. Pengujian 

kadar air dilakukan untuk mengetahui 

kandungan air yang tersisa pada 

bioarang setelah melalui proses 

karbonisasi. Kadar air bioarang limbah 

daun ketapang pada suhu 300 °C adalah 

3,04 %.  

Hasil yang diperoleh pada 

penelitian ini sangat kecil dibandingkan 

nilai standar kadar air arang yaitu 15 % 

(SNI 06 – 3730 – 1995) sehingga dalam 

aplikasinya dapat mempengaruhi daya 

jerapan. Semakin besar kadar air suatu 

adsorben, maka semakin kecil 

kemampuan adsorben dalam menyerap 

adsorbat yang ada pada arang (Ramdja, 

2008). 

Abu merupakan komponen 

anorganik yang tertinggal setelah bahan 

yang telah dipanaskan pada suhu 600-

800 ºC. Abu terdiri dari kalium, natrium, 

magnesium, kalsium dan komponen lain 

dalam jumlah kecil. Penentuan kadar abu 

bertujuan untuk menentukan kandungan 

oksida logam bioarang.  

Kadar abu bioarang limbah daun 

ketapang pada suhu 300 °C adalah 13,83 

%. Hasil yang diperoleh pada penelitian 

ini cukup tinggi nilainya dibandingkan 

nilai standar kadar abu arang yaitu 10 % 

(SNI 06 – 3730 – 1995). Hal ini 

dikarenakan daun ketapang merupakan 

salah satu tanaman hijau yang memiliki 

kandungan logam cukup tinggi 

(Thomson dan Evan 2006). Data pada 

Tabel 1 menunjukkan karakter dari 

bioarang limbah daun ketapang pada 

suhu 300 °C.  

 

Tabel 1. karakter permukaan bioarang 

limbah daun ketapang. 

Bioarang Suhu 300 
0
C 

Keasaman (mmol/g) 
Kadar 

Air (%) 

Kadar 

Abu (%) 

As. 

Karboksilat 
2,3221 

3,04 13,83 
Fenolat 0,0580 

Laktonat 0,0442 

 

KESIMPULAN  

 

Limbah daun ketapang yang 

dikarbonisasi pada suhu 300 °C selama 1 

jam menjadi bioarang diperoleh 

karakterisasi permukaannya. Penentuan 

keasaman menurut metode titrasi Bhoem 

diperoleh situs asam tertinggi bioarang 

adalah asam karboksilat dibanding asam 

fenolat dan laktonat. Kadar air dan kadar 

abu yang diperoleh masing-masing 3,04 

% dan 13,83 %. 
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