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ABSTRACT 

The activated carbon of snake fruit was made in two step i.e., carbonization at 400°C and 

activated with Na2CO3 with various concentration of 2.5; 5.0 and 7.5%. Characterization 

result showed that activation using 2.5% Na2CO3 produced the best characteristics with 

5.02% of moisture content, 3.58% of ash content, 269.66 mg/g of iodine absorption and 

53,16 m
2
/g of surface area. The activated carbon (2.5% Na2CO3) was contacted with 

various concentration of cadmium and lead for 24 hours and analyzed with Atomic 

Absorption of Spectrophotometer with efficiency of adsorption were 98.80% and 99.41%. 
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ABSTRAK 

Arang aktif daging buah salak dibuat melalui dua tahap yaitu tahap karbonisasi pada suhu 

400°C dan aktivasi menggunakan Na2CO3 variasi konsentrasi 2,5; 5,0 dan 7,5%. Hasil 

karakterisasi menunjukkan bahwa aktivasi menggunakan Na2CO3 2,5% memberikan 

karakterisasi terbaik dengan kandungan air 5,02%, kandungan abu 3,58%, adsorpsi 

terhadap iodium 269,66 m/g dan luas permukaan 53,16 m2/g. Arang aktif (2,5% Na2CO3) 

dikontakkan dengan variasi konsentrasi kadmium dan timbal selama 24 jam dan dianalisis 

menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom dengan efisiensi penjerapan masing-masing 

adalah 98,80% dan 99,41%. 

 

Kata kunci : arang aktif, Salacca sumatrana, buah salak, natrium karbonat 

PENDAHULUAN 

Salak termasuk salah satu tanaman 

buah yang disukai dan mempunyai 

prospek baik untuk dikembangkan. Salak 

merupakan salah satu buah tropis yang 

banyak diminati. Keunggulan salak yakni 

memiliki kandungan gizi yang cukup 

tinggi dan memiliki sifat dan rasa yang 

khas (Anarsis, 1996). 

Provinsi Sumatera Utara merupakan 

daerah penghasil buah-buahan yang 

potensial. Salah satu jenis buah yang 

hampir sepanjang tahun tersedia 

dipasaran ialah buah salak  yaitu salak 

Padang Sidempuan. Produksi buah salak 

Padang Sidempuan pada tahun 2013 ialah 

sebesar 231.492 ton dengan luas panen 

9.200 Ha (Dinas Pertanian Tapanuli 

Selatan, 2013). 
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Salak yang berasal dari Tapanuli 

Selatan, Sumatera Utara ini memiliki ciri 

khas utama yaitu daging buahnya yang 

bewarna kuning tua bersemburat merah 

dan rasa daging buahnya manis 

bercampur asam atau sepat sehingga 

membuat sebagian orang kurang berminat 

menikmatinya. Berbeda dengan salak 

lainnya seperti salak pondoh dan salak 

bali yang memiliki rasa manis, bahkan 

buah yang masih muda juga masih terasa 

manisnya (Tjahjadi, 2001). Umumnya 

buah salak Padang Sidempuan setelah 

dipanen dapat dinikmati 6-8 hari dalam 

kondisi segar, dan seperti buah-buahan 

lainnya, buah salak mudah rusak dan 

tidak tahan lama, kerusakkan ditandai 

dengan bau busuk dan daging buah 

menjadi lembek serta bewarna kecoklat-

coklatan. Karena buah salak tidak dapat 

disimpan lama dalam keadaan segar, 

maka diperlukan penanganan pasca 

panen. 

Mengingat daging buah salak 

Padang Sidempuan memiliki kandungan 

senyawa organik yang tinggi, maka 

sangat memungkinkan dijadikan sebagai 

bahan baku pembuatan adsorben, 

sehingga dapat memberikan solusi dalam 

permasalahan tersebut karena dapat 

memberikan nilai ekonomis dari buah 

salak sehingga tidak ada salak yang 

terbuang begitu saja. Bagian dari buah 

salak yang telah dimanfaatkan sebagai 

adsorben yaitu bagian kulit dan bijinya, 

seperti penelitian Aji dkk, (2012) 

memanfaatkan serbuk biji salak yang 

efektif menurunkan kadar logam Cr(VI) 

dan Andreas dkk, (2015) mensintesis 

kulit salak  dengan aktivasi K2CO3 

sebagai adsorben larutan zat warna 

metilen biru. 

Dalam penelitian ini arang aktif 

daging buah salak diaktivasi dengan 

menggunakan Na2CO3 yang digunakan 

sebagai adsorben ion kadmium(II) dan 

timbal(II). Pemilihan Na2CO3 sebagai 

aktivator didasarkan pada sifat Na2CO3 

yang lebih stabil dan memiliki 

kemampuan tinggi untuk berikatan 

dengan senyawa lain serta tidak terlalu 

reaktif jika telah menjadi limbah (Kienle, 

1986). 

Ion kadmium(II) dan timbal(II) 

berbahaya apabila melebihi ambang batas 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 

Tahun 2001 tentang pengolahan kualitas 

air dan pengendalian pencemaran air 

ambang batas kadmium dan timbal 

adalah 0,01 dan 0,03 mg/L. Kadar ion 

kadmium dan timbal yang melewati 

ambang batas akan menyebabkan 

terjadinya pencemaran terhadap 

lingkungan dan kesehatan manusia.  

Maka melalui penelitian ini ingin 

diketahui potensi arang aktif daging buah 

salak Padang Sidempuan (Salacca 

sumatrana) menggunakan aktivator 

Na2CO3 dengan variasi konsentrasi 2,5; 

5,0 dan 7,5% sebagai adsorben ion logam 

kadmium(II) dan ion timbal(II) dalam 

larutan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Pengambilan Sampel 

 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daging buah salak 

Padang Sidempuan (Salacca sumatrana) 

yang diambil secara acak di tempat 

penjualan buah di Pasar Ramayana 

Pekanbaru. 

 

b. Persiapan Sampel 

 

Sampel daging buah salak dipisahkan 

dari bijinya, kemudian sampel dipotong 

menjadi beberapa bagian. Setelah 

dipotong daging buah salak dikeringkan 

dibawah sinar matahari selama ±7 hari. 

 

c. Proses Karbonisasi 

 

Sampel daging buah salak 

dikarbonisasi dalam furnace pada suhu 
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400°C selama ± 2 jam. Lalu arang daging 

buah salak didiamkan hingga dingin, 

kemudian arang daging buah salak yang 

dihasilkan digerus dan dihaluskan, 

kemudian diayak dengan ayakan 

bertingkat 100 dan 200 mesh. Arang yang 

digunakan adalah arang yang tertahan di 

ayakan 200 mesh. Selanjutnya, Sampel 

arang daging buah salak dicuci dengan 

NaHCO3 1%, kemudian arang 

dikeringkan dalam oven pada suhu 

105°C. Arang daging buah salak yang 

diperoleh dianalisis menggunakan FTIR. 

 

d. Aktivasi Kimia Arang Aktif Daging 

Buah Salak Padang Sidempuan 

Masing–masing sebanyak 20 g sampel 

arang daging buah salak diaktivasi 

menggunakan 200 mL larutan Na2CO3 

dengan variasi konsentrasi 2,5; 5,0 dan 

7,5% (v/v) di dalam beaker gelas 250 

mL, diaduk menggunakan pengaduk 

magnetik selama 5 menit dan ditutup 

dengan aluminium foil kemudian 

didiamkan selama 24 jam. Setelah itu 

campuran disaring dan dicuci dengan 

akuades hingga pH arang aktif tersebut 

netral, filtratnya diuji dengan kertas 

lakmus. Kemudian arang dikeringkan 

dalam oven pada suhu 105°C selama 1 

jam, lalu didinginkan dan disimpan dalam 

desikator selama 24 jam. Arang daging 

buah salak yang diperoleh dianalisis 

menggunakan FTIR. 

 

e. Karakterisasi Arang Aktif Daging 

Buah Salak Padang Sidempuan 

 

1. Kandungan air (SNI 06-4253-1996) 

 

Sampel yang akan dianalisis 

ditimbang sebanyak 0,5 gram. Sampel 

tersebut dimasukkan ke dalam wadah 

yang telah kering dan diketahui berat 

konstannya. Kemudian sampel di dalam 

wadah tersebut dimasukkan ke dalam 

oven yang telah diatur suhunya 105
o
C 

selama 30 menit. Setelah itu didinginkan 

dalam desikator selama 15 menit dan 

ditimbang sampai diperoleh berat 

konstan.
-

           

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) 

 

Krusible porselin dikonstantkan 

dengan pemanasan pada suhu 105
o
C 

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 sampel arang 

daging buah salak. Kemudian dipanaskan 

dalam furnace pada suhu 650
o
C selama 4 

jam. Setelah menjadi abu, kemudian 

didinginkan dalam desikator, lalu 

ditimbang hingga konstan. 

 

Keterangan : 

w1 =  Berat sampel setelah pemanasan (g) 

w2 =  Berat krusibel kosong (g) 

wo =  Berat sampel (g) 

 

3. Daya adsorpsi terhadap iodium 

(SNI 06-4253-1996) 

 

Sampel terlebih dahulu dipanaskan 

dalam oven pada suhu 105
o
C selama 1 

jam. Lalu didinginkan dalam desikator 

selama 30 menit. Sebanyak 0,5 g sampel 

diambil dan ditambahkan 50 mL larutan 

iodium 0,1 N dan diaduk selama 15 menit 

dengan kecepatan 100 rpm dan 

didiamkan selama 1 jam. Kemudian 

larutan jernih diambil sebanyak 5 mL dan 

dititrasi dengan Na2S2O3 0,1 N. Bila 

warna kuning dari larutan telah samar, 
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selanjutnya ditambah 1 mL larutan 

amilum 1%. Titrasi kembali secara teratur 

hingga warna biru hilang. 

Adsorpsi I2 (mg/g)=
-

           

Keterangan : 

V1 = Larutan iodium yang dianalisis 

(mL) 

V2 = Larutan natrium tiosulftat yang 

diperlukan (mL) 

N1 =  Normalitas iodium 

N2 =  Normalitas natrium tiosulfat 

W =  Berat sampel (g) 

4. Adsorpsi metilen biru (SNI-06-4253-

1996) 

 

Sampel dipanaskan dalam oven 

pada suhu 105
o
C selama 1 jam dan 

didinginkan di dalam desikator. Setelah 

itu, sebanyak 0,5 g sampel tersebut 

dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. 

Sebanyak 50 mL larutan metilen biru 250 

ppm ditambah ke dalam sampel, 

kemudian diaduk dengan pengaduk 

magnetik selama 15 menit dengan 

kecepatan 100 rpm dan didiamkan selama 

5 menit dan sentrifugasi selama 10 menit. 

Larutan jernih diukur absorbansinya pada 

panjang gelombang 650 nm. 

     

Keterangan : 

Xm =  Jumlah metilen biru yang terserap 

tiap gram adsorben 

N =  Bilangan Avogadro (6,02x10
23

 

molekul/mol) 

A =  Luas permukaan metilen biru 

(197,197x10
-20

 m
2
/mol) 

BM =  Berat molekul metilen biru 

(319,86 g/mol) 

 

f. Penentuan Daya Serap Arang Aktif 

Daging Buah Salak Terhadap Ion 

Cd(II) dan Pb(II) Berdasarkan 

Variasi Konsentrasi Larutan 

 

1. Daya adsorpsi arang aktif daging 

buah salak terhadap ion Cd(II) 

 

Arang aktif daging buah salak yang 

telah diaktivasi dengan Na2CO3 2,5% 

ditimbang sebanyak 0,1 gram dan 

dimasukkan ke dalam masing-masing 

beaker gelas sebanyak 3 buah. Masing-

masing ditambahkan larutan CdCl2.H2O 

sebanyak 50 mL dengan variasi 

konsentrasi 0,72; 2,52 dan 4,16 ppm. 

Campuran distirer selama 15 menit, lalu 

didiamkan selama 24 jam. Kemudian 

bagian larutan yang jernih dipipet dan 

dianalisis dengan menggunakan alat 

Spektrofotometer Serapan Atom kation 

kadmium. 

 

2. Daya adsorpsi arang aktif daging 

buah salak terhadap ion Pb(II) 

 

 Arang aktif daging buah salak  yang 

telah diaktivasi dengan Na2CO3 2,5% 

ditimbang sebanyak 0,1 gram dan 

dimasukkan ke dalam masing-masing 

beaker gelas sebanyak 4 buah. Masing-

masing ditambahkan larutan Pb(NO3)2 

sebanyak 50 mL dengan variasi 

konsentrasi 2,05; 6,23; 15,32 dan 57,98 

ppm. Campuran distirer selama 15 menit, 

lalu didiamkan selama 24 jam. Kemudian 

bagian larutan yang jernih dipipet dan 

dianalisis dengan menggunakan alat 

Spektrofotometer Serapan Atom kation 

timbal. 

g. Analisis Data 

 

Analisis data hasil penjerapan arang 

aktif daging buah salak Padang 

Sidempuan sebagai adsorben ion 

kadmium (II) dan ion timbal (II) disajikan 

secara deskriptif dalam bentuk tabel, 

grafik dan kurva kalibrasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Karbonisasi dan Aktivasi 

 

Penelitian ini menggunakan daging 

buah salak Padang Sidempuan (Salacca 

sumatrana) sebagai bahan baku 

pembuatan arang aktif. Daging buah 

salak yang telah dipotong-potong 

dikeringkan di bawah sinar matahari 

untuk menghilangkan kandungan air yang 

terkandung di dalam sampel buah salak 

tersebut. Adapun proses pembuatan arang 

aktif dari daging buah salak melalui 

beberapa tahap. Tahap pertama yaitu 

tahap karbonisasi untuk memecahkan 

bahan-bahan organik menjadi arang, 

yaitu dengan cara pengarangan daging 

buah salak dengan furnace pada suhu 400 

°C selama 2 jam. Arang yang dihasilkan 

digerus dan diayak dengan pengayakan 

bertingkat ukuran 100 dan 200 mesh, 

tujuan dari pengayakan untuk 

mendapatkan ukuran partikel yang 

homogen yaitu mempunyai luas 

permukaan per satuan luas yang tetap, 

sehingga daya adsorpsi arang aktif sama 

karena mempunyai ukuran partikel yang 

sama. Tahap yang kedua yaitu tahap 

aktivasi secara kimia yang bertujuan 

untuk mengikat senyawa-senyawa yang 

masih tertinggal dalam arang setelah 

proses karbonisasi. 

Aktivasi dilakukan dengan 

perendaman menggunakan  variasi 

konsentrasi larutan aktivator Na2CO3 

yaitu 2,5; 5,0 dan 7,5%. Pemilihan jenis 

aktivator ini didasarkan pada sifat-sifat 

dari Na2CO3 yang lebih stabil dan 

memiliki kemampuan tinggi untuk 

berikatan dengan senyawa lain serta tidak 

terlalu reaktif jika telah menjadi limbah. 

Arang aktif selanjutnya dicuci dengan 

akuadest hingga pH netral yang bertujuan 

untuk menghilangkan sisa Na2CO3 yang 

masih terkandung di dalam arang. 

Selanjutnya dikeringkan di dalam oven 

pada temperatur 105°C selama 1 jam 

untuk menghilangkan kandungan air yang 

masih terdapat di dalam arang aktif 

daging buah salak, kemudian disimpan di 

dalam desikator untuk menjaga agar 

arang aktif tetap dalam kondisi kering. 

 

2. Analisis arang aktif daging buah 

salak menggunakan FTIR   

 

Analisis kualitatif dengan metode 

spektrofotometer inframerah dilakukan 

pada bilangan gelombang 4000-500 cm
-1

 

menggunakan pellet KBr. Analisis 

inframerah dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan gugus fungsi pada arang aktif 

daging buah salak sebelum dan setelah 

teraktivasi. Arang aktif daging buah salak 

yang dikarbonisasi pada suhu 400°C 

ternyata masih mengandung senyawa 

organik yang ditandai dengan adanya 

gugus fungsi seperti terlihat pada 

Gambar 5. Pada spektrum tersebut tidak 

terjadi perubahan, hanya terdapat 

pergeseran yang menyebabkan perbedaan 

transmitan dan perubahan intensitas. 

Berdasarkan spektrum FTIR dapat dilihat 

bahwa gugus fungsi yang terdapat pada 

arang aktif daging buah salak yaitu C=O, 

C=C, C-H, N-H dan OH. 

Pada arang aktif daging buah salak 

tanpa aktivasi dan yang diaktivasi 

masing-masing gugus diidentifikasi pada 

bilangan gelombang yang tidak berbeda 

jauh. Pelebaran puncak terletak di 3200-

3600 cm
-1

 dengan puncak maksimal 

sekitar 3391,00 cm
-1

 yang menunjukkan 

adanya vibrasi regangan dari hidrogen 

yang berikatan dengan gugus hidroksil 

(O-H). Pada bilangan gelombang 

2958,93; 1778,44 dan 1648,24 cm
-1

 dapat 

diidentifikasi adanya gugus C-H; C=O 

dan N-H. Pada puncak sekitar 1473,68 

cm
-1

 merupakan vibrasi regangan ikatan 

C=C dari cincin aromatik.  Vibrasi 

regangan ikatan alifatik C-O ditemukan 

sebagai puncak yang sangat lemah di 

1192,06 cm
-1

. 
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Gambar 1. Spektrum IR arang aktif    

daging buah salak 

 

3. Karakterisasi Arang Aktif Daging 

Buah Salak 

 

Karakterisasi arang aktif dilakukan 

untuk mengetahui kualitas arang aktif 

daging buah salak terbaik yang diperoleh 

melalui variasi konsentrasi aktivator 

Na2CO3 2,5; 5,0 dan 7,5%. Dari hasil  

karakterisasi diperoleh bahwa arang aktif 

daging buah salak dengan konsentrasi 

aktivator Na2CO3 2,5% lebih baik 

dibandingkan aktivator Na2CO3 5,0 dan 

7,5%. Hal ini terlihat pada Tabel 1. 

dimana didapatkan kandungan air sebesar 

5,02%, kandungan abu sebesar 3,58%, 

adsorpsi iodium sebesar 269,66 mg/g dan 

luas permukaan sebesar 53,16 m
2
/g. 

Arang aktif daging buah salak dengan 

konsentrasi aktivator Na2CO3 2,5% 

mengandung kandungan air dan 

kandungan abu yang rendah serta daya 

serap iodium dan luas permukaan yang 

tinggi dibandingkan aktivator yang 

lainnya. Dengan demikian, arang aktif 

daging buah salak dengan konsentrasi 

aktivator Na2CO3 2,5% digunakan 

sebagai adsorben ion kadmium(II) dan 

ion timbal(II) berdasarkan variasi 

konsentrasi larutan dengan waktu kontak 

selama 24 jam. 

Penentuan kandungan air bertujuan 

untuk mengetahui sifat higroskopis dari 

arang aktif daging buah salak. Semakin 

besar kandungan air arang aktif, maka 

semakin kecil kemampuannya untuk 

menyerap adsorbat. Pada Tabel 1 terlihat 

bahwa semakin meningkatnya 

konsentrasi aktivator, maka kandungan 

air semakin besar. Hal ini disebabkan 

karena pada saat proses pemanasan 

molekul air tidak semuanya menguap, 

ada sebagian molekul air yang masih 

terperangkap dalam arang aktif. 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 yang 

teradsorpsi oleh arang. Hal ini akan 

mengakibatkan kadar air arang juga akan 

meningkat. 

Penentuan kandungan abu dilakukan 

untuk mengetahui kandungan oksida 

logam dalam arang aktif daging buah 

salak.  Kandungan abu arang aktif 

terendah diperoleh pada konsentrasi 

aktivator Na2CO3 2,5%. Pernyataan dari 

Mohammed dkk, (2012) kandungan abu 

yang tinggi akan menurunkan 

kemampuan arang aktif karena pori-pori 

arang aktif tertutupi oleh senyawa logam 

oksida. Menurut Subadra (2005), dalam 

pembentukan pori, selama proses 

pemanasan terjadi proses pembakaran 

bidang permukaan dari karbon aktif yang 

menghasilkan abu, sehingga semakin 

banyak pori yang dihasilkan maka kadar 

abu yang dihasilkan juga semakin tinggi. 

Penentuan daya serap terhadap 

iodium bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan arang aktif untuk 

mengadsorpsi adsorbat dengan ukuran 

molekul yang kecil berkisar 10 Å. Tinggi 

rendahnya daya serap arang aktif 

terhadap iodium dapat dilihat dari angka 

iodin (iodine number) yang diperoleh. 

Angka iodin menunjukan banyaknya 

iodin (mg) yang dapat diserap oleh satu 

gram arang aktif. Pada Tabel 1 terlihat 

bahwa adsorpsi iodium arang aktif 

tertinggi diperoleh pada konsentrasi 

aktivator Na2CO3 2,5% sedangkan yang 

500750100012501500175020002500300035004000
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terendah adalah pada aktivator Na2CO3 

5%. Tingginya daya serap terhadap 

iodium pada aktivator Na2CO3 2,5% 

menunjukkan banyaknya pori-pori arang 

aktif yang berukuran ± 10 Å, sedangkan 

untuk daya serap terendah yaitu pada 

aktivator Na2CO3 5% kemungkinan 

dikarenakan pori-pori arang banyak yang 

berukuran besar dan karena sifat 

higroskopis yang tinggi maka arang aktif 

sangat cepat mengadsorpsi uap air di 

udara sehingga daya serapnya berkurang. 

Pada arang yang diaktivasi dengan 

Na2CO3 7,5% daya serap cukup tinggi 

namun banyaknya pori arang aktif yang 

berukuran ±10 Å tidak sebanyak untuk 

aktivator Na2CO3 2,5%. 

Luas permukaan arang aktif daging 

buah salak ditentukan dengan daya 

serapnya terhadap metilen biru 250 ppm. 

Pada Tabel 1 luas permukaan yang 

didapatkan dari variasi konsentrasi 

aktivator 2,5; 5,0 dan 7,5% masing-

masing adalah 53,16; 51,23 dan 43,82 

m
2
/g. Terlihat bahwa luas permukaan 

tertinggi diperoleh pada konsentrasi 

aktivator Na2CO3 2,5%. Daya adsorpsi 

arang aktif terhadap I2 memiliki korelasi 

dengan luas permukaan dari arang aktif, 

dimana semakin besar daya adsorpsi 

terhadap I2 maka semakin besar 

kemampuan dalam mengadsorpsi 

adsorbat atau zat terlarut (Agusriyadin, 

2012). Hal ini terbukti berdasarkan nilai 

yang ditunjukkan pada daya adsorpsi 

arang aktif daging buah salak terhadap 

iodium dan metilen biru (luas 

permukaan) pada konsentrasi aktivator 

Na2CO3 2,5%. Ini menunjukkan daya 

serap iodium yang tinggi berbanding 

lurus dengan daya serap arang aktif 

terhadap metilen biru bahwa semakin 

luas permukaan arang aktif tersebut maka 

daya adsorpsinya semakin tinggi. 

 

 

Tabel 1: Karakterisasi bubuk biji alpukat dengan variasi konsentrasi aktivator Na2CO3 

 

Konsentrasi 

Na2CO3  

(%) 

Kandungan 

Air  

(%) 

Kandungan  

Abu  

(%) 

Adsorpsi 

Iodium  

(mg/g) 

Adsorpsi Metilen 

Biru 

 (m
2
/g) 

2,5 5,02 3,58 269,66 53,16 

5 5,52 3,62 214,23 51,23 

7,5 6,12 3,62 261,81 43,82 

 

4. Adsorpsi arang aktif daging buah 

salak terhadap ion kadmium (II) 

dan ion timbal 

 

Penentuan daya adsorpsi arang aktif 

daging buah salak baik aktivasi dengan 

Na2CO3 2,5% maupun tanpa aktivasi 

dilakukan terhadap ion kadmium (II) 

dengan variasi konsentrasi 0,72; 2,52 dan 

4,16 ppm dengan waktu kontak 24 jam. 

Gambar 2 menunjukkan bahwa 

kemampuan adsorpsi optimum dari arang  

 

 

aktif daging buah salak dengan aktivasi 

dan tanpa aktivasi berada pada 

konsentrasi 2,52 ppm dengan efisiensi 

penjerapan masing-masing adalah 

98,80% dan 94,44%. Tingginya 

persentase penjerapan arang aktif dengan 

aktivasi dibandingkan dengan arang tanpa 

aktivasi terhadap ion kadmium(II) karena 

arang yang diaktivasi memiliki ukuran 

rata-rata pori, luas permukaan dan total 

volume pori yang lebih besar dibanding 



Repository FMIPA  8 

 
 
 

arang aktif tanpa aktivasi sehingga ion 

logam yang teradsorpsi lebih banyak.  

Dari Gambar 2 dapat dilihat ketika 

konsentrasi ion kadmium (II) 

ditingkatkan, maka persentase penjerapan 

dari ion kadmium (II) juga semakin 

meningkat. Namun setelah mencapai 

kondisi optimum, efisiensi penjerapannya 

terjadi penurunan. Hal ini dikarenakan 

kemampuan penjerapan arang aktif 

daging buah salak terhadap ion kadmium 

(II) telah mencapai keadaan maksimum. 

Sehingga ketika konsentrasi ditingkatkan 

maka afinitas adsorben terhadap ion 

logam akan berkurang karena situs aktif 

yang ada pada permukaan adsorben telah 

tertutupi oleh adsorbat (Nurhasni dkk, 

2010).  

 

 

Gambar 2. Kemampuan adsorpsi arang 

aktif daging buah salak 

dengan aktivasi dan tanpa 

aktivasi terhadap ion 

kadmium. 

 

Kemampuan adsorpsi arang aktif 

aktivasi dengan aktivator Na2CO3 2,5% 

maupun tanpa aktivasi juga dilakukan 

terhadap ion timbal (II) dengan variasi 

konsentrasi 5,10,20 dan 50 ppm dengan 

waktu kontak 24 jam. Gambar 3. 

menunjukkan bahwa kemampuan 

adsorpsi optimum dari arang aktif daging 

buah salak dengan aktivasi dan tanpa 

aktivasi berada pada konsentrasi 20 ppm 

dengan efisiensi penjerapan masing-

masing adalah 99,38% dan 94,32%.  

Jika dibandingkan efisiensi 

penjerapan antara ion kadmium (II) dan 

ion timbal (II), maka persentase 

penjerapan arang aktif daging buah salak 

terhadap ion timbal (II) lebih besar 

dibandingkan dengan persentase 

penjerapan arang aktif daging buah salak 

terhadap ion kadmium (II), hal ini terjadi 

karena adanya perbedaan jari-jari antara 

ion timbal (II) dan ion kadmium (II). Ion 

timbal (II) memiliki jari-jari ion 120 pm 

sedangkan ion kadmium (II) memiliki 

jari-jari ion sebesar 95 pm sehingga ion 

timbal (II) menghasilkan nilai efisiensi 

penjerapan yang lebih besar.  

 

 

Gambar 3. Kemampuan adsoprsi arang 

aktif daging buah salak 

dengan aktivasi dan tanpa 

aktivasi terhadap ion 

kadmium. 

 

KESIMPULAN 

 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa konsentrasi aktivator Na2CO3 

optimum diperoleh pada konsentrasi 

Na2CO3 2,5% dengan kandungan air 

5,02%, kandungan abu 3,56%, adsorpsi 

iodium 269,66 mg/g dan luas permukaan 

53,16 m
2
/g dan arang aktif daging buah 

salak berpotensi sebagai adsorben ion 

kadmium(II) dan timbal(II)  dengan 

efisiensi penjerapan masing-masing 

adalah 98,80% dan 99,41%. 
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