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ABSTRACT 

Most technology applications today need electric energy storage devices. Therefore, it requires 

storing energy devices that have power density, energy density, and relatively fast charging times. 

One of the electrical energy storage devices is a supercapacitor. The used biomass waste has 

been widely utilization in active carbon research as a supercapacitor electrode. The research on 

the manufacture of sago-based super-capacitor cell electrodes has been successfully conducted, 

with variations in microwave irradiation time. The initial phase of the research with the drying 

process of raw materials in the sun and was then dried using the oven, pre-carbonization, 

refinement, sieving, chemical activation with 2 M concentration of KOH solution, irradiation 

using the microwave with the irradiation time variations of 0 minutes, 5 minutes, 10 minutes, and 

15 minutes. The next step is sample washing, pellet printing, carbonization at 600 ° C, followed 

by physical activation at 850 °C, and pellet polishing. The densities after carbonization for each 

of the AC / 38 /0, AC / 38/5, AC / 38/10, and AC / 38/15, were 0,911 g / cm
3
, 0.696 g / cm

3
, 0.924 

g / cm
3
, and 0.950 g / cm

3
. The XRD data showed the structure of amorphous carbon electrodes 

with the diffraction angle (2θ) of 24,769° until 44,748º. The SEM test results showed pores 

formed between 0.21 μm to 5.20 μm and the EDX data indicated the content of the electrode was 

92.62%. The measurement of electrochemical properties performed by cyclic voltammetry method 

yielded an optimum specific capacitance of 61.91 F / g obtained at the irradiation time of 5 

minutes. 

Keywords: Dregs of Sago, carbon electrode, supercapasitor, variation of irradiation time, specific 

capacitance 

 

ABSTRAK 

Sebagian besar teknologi saat ini menggunakan perangkat penyimpan energi listrik, Oleh karena 

itu, dibutuhkan teknologi yang memiliki rapat daya, rapat energi, dan waktu pengisian yang 

relatif cepat. Salah satu perangkat penyimpan energi listrik adalah superkapasitor. Pemanfaatan 

limbah biomassa telah banyak digunakan dalam penelitian karbon aktif sebagai elektroda 

superkapasitor. Penelitian tentang pembuatan elektroda sel superkapasitor berbasis ampas sagu 

telah berhasil dilakukan, dengan variasi waktu iradiasi gelombang mikro. Tahap awal penelitian 

dimulai dengan proses pengeringan bahan baku dibawah sinar matahari dan dilanjutkan dengan 

pengeringan oven, pra-karbonisasi, penghalusan, pengayakan, dan aktivasi kimia dengan larutan 

KOH konsentrasi 2 M, iradiasi menggunakan oven gelombang mikro dengan variasi waktu 

iradiasi 0 menit, 5 menit, 10 menit, dan 15 menit,   selanjutnya pencucian sampel, pencetakan 

pelet, karbonisasi pada 600°C, dilanjutkan dengan aktivasi fisika pada 850°C dan pemolesan 

pelet. Densitas setelah karbonisasi untuk masing-masing elektroda  AC/38/0, AC/38/5, AC/38/10, 

dan AC/38/15 adalah 0,911 g/cm
3
, 0,696 g/cm

3
, 0,924 g/cm

3
, dan 0,950 g/cm

3
. Data XRD 

menunjukkan struktur elektroda karbon berbentuk amorf dengan sudut difraksi (2θ) yaitu 24,76°  

hingga 44,748°. Hasil uji SEM menunjukkan pori-pori yang terbentuk antara 0,21μm sampai 

dengan 5,20 μm dan kandungan unsur karbon pada elektroda adalah 92,62 % yang ditunjukkan 

oleh data EDX. Pengukuran sifat elektrokimia yang dilakukan dengan metode siklis voltametri 

menghasilkan kapasitansi spesifik optimum sebesar 61,91 F/g diperoleh pada waktu iradiasi 5 

menit. 
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Kata kunci: Ampas sagu, elektroda karbon, superkapasitor, variasi waktu iradiasi, kapasitansi 

spesifik.  
 

PENDAHULUAN 

Superkapasitor merupakan alat 

penyimpan energi yang sudah secara luas 

digunakan pada bidang industri, aplikasi dari 

superkapasitor ini terkait dengan sistem 

penyimpanan energi dan densitas daya, 

misalnya penggunaan pada sel bahan bakar, 

baterai lithium ion dan kapasitor 

elektrokimia. Superkapasitor terbuat dari 

karbon dengan tingkat porositas tinggi 

dan,luas permukaan spesifik yang tinggi [1]. 

Limbah biomassa telah digunakan dalam 

penelitian karbon aktif sebagai elektroda 

superkapasitor, diantaranya: limbah serbuk 

gergaji kayu karet [2] diperoleh nilai 

kapasitansi spesifik sebesar 90 F/g, Bunga 

Rumput Gajah [3] diperoleh nilai kapasitansi 

spesifik tertinggi pada variasi 0,7 M yaitu 

sebesar 100,62 F/g dan ampas sagu [4]. 

Cara kerja superkapasitor dapat 

ditentukan dari nilai kapasitansi yang 

dimiliki untuk menyimpan energi. Kinerja 

keseluruhanya sangat bergantung pada 

parameter dari bahan elektroda yang 

digunakan. Kapasitansi spesifik dari 

superkapasitor yang dibuat dari material 

karbon dipengaruhi oleh struktur pori dari 

bahan tersebut. Peningkatkan kapasitansi 

spesifik dapat dilakukan dengan menyiapkan 

material karbon yang memiliki fraksi 

mesopori dan luas permukaan spesifik yang 

tinggi.  

Ampas sagu seperti halnya ampas tebu, 

sekam padi, serbuk gergaji, tempurung 

kelapa, dan jenis biomassa lainnya 

mengandung banyak pati dan selulosa yang 

merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan nilai kalor pembakaran. Ampas 

sagu mengandung residu lignin sebesar 21%, 

sedangkan kandungan selulosa di dalamnya 

sebesar 20% dan sisanya merupakan zat 

ekstraktif dan abu [5]. Oven gelombang 

mikro bekerja dengan melewatkan iradiasi 

gelombang mikro pada molekul air, lemak, 

maupun gula yang sering terdapat pada 

bahan makanan. Molekul-molekul ini akan 

menyerap energi elektromagnetik tersebut. 

Proses penyerapan energi ini disebut sebagai 

pemanasan dielektrik. Molekul-molekul 

bahan bersifat elektrik dipol, artinya molekul 

tersebut memiliki muatan negatif pada satu 

sisi dan muatan positif pada sisi yang lain. 

Akibatnya, dengan kehadiran medan elektrik 

yang berubah-ubah yang diinduksikan 

melalui gelombang mikro pada masing-

masing sisi akan berputar dan saling sejajar 

satu sama lain. Pergerakan molekul ini akan 

menciptakan panas seiring dengan timbulnya 

gesekan antara molekul yang satu dengan 

molekul lainnya [6]. 

Penelitian ini menggunakan biomassa 

ampas sagu untuk pembuatan karbon aktif 

elektroda superkapasitor. Pembuatan karbon 

aktif ampas sagu ditinjau dari variasi waktu 

iradiasi oven gelombang mikro, diharapkan 

dengan iradiasi gelombang mikro, 

mikrostruktur dari karbon aktif lebih mudah 

dikontrol sehingga dapat  diperoleh 

elektroda karbon aktif dengan energi  yang 

lebih tinggi dibanding dengan cara 

konvensional tanpa menggunakan proses 

iradiasi. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode pembuatan karbon aktif dari 

biomassa ampas sagu pernah diakukan 

sebelumnya [7]. Ampas sagu yang terlebih 

dahulu dikeringkan di bawah sinar matahari 

selama 4 hari dan pengeringan dengan oven 

selama 48 jam pada suhu 110°C dengan 

suhu awal 50 
o
C selama 60 menit, dimana 24 

jam sekali ampas sagu ditimbang sampai 

perubahan massanya menjadi konstan.   

Selanjutnya dilakukan pra-karbonisasi, 

sampel dipanaskan agar kadar airnya 

berkurang atau hilang mulai dari suhu 100
°
C 

sampai dengan suhu 250
°
C selama 2 jam di 

dalam oven. Proses selanjutnya sampel 
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dihaluskan dengan hard grinder dan diikuti 

dengan penggilingan menggunakan ball 

milling selama 20 jam untuk memperoleh 

partikel yang sangat halus. Selanjutnya 

sampel diayak  dengan ayakan berukuran 39 

μm dan 53 μm untuk memperoleh ukuran 

partikel yang lebih kecil dari 39 μm. Proses 

aktivasi kimia dilakukan menggunakan 

aktivator KOH dengan konstentrasi 2M, 

kemudian sampel diiradiasi menggunakan 

oven gelombang mikro yang telah dialiri 

dengan gas N2 dengan variasi yang 

digunakan yaitu 5 menit iradiasi lalu 

dinetralkan dan dikeringkan kedalam oven 

suhu 110°C selama 2 hari hingga kering. 

Sampel yang sudah kering lalu dihaluskan 

kembali dan ditimbang 0,7 g pada masing-

masing variasi untuk dicetak menjadi pelet. 

Proses pencetakan menggunakan alat 

hydraulic press pada tekanan 8 ton.  

Proses karbonisasi dilakukan dengan 

furnance pada suhu 600°C dalam 

lingkungan gas N2 lalu diikuti dengan proses 

aktivasi fisika pada suhu 850°C dalam 

lingkungan gas CO2. Pengukuran dimensi 

yang dilakukan meliputi pengukuran 

ketebalan, diameter dan massa dari tiap tiap 

pelet setelah dilakukan aktivasi fisika pada 

masing masing variasi. Densitas dapat 

dihitung dengan rumus: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
    (1) 

dimana 𝜌 adalah densitas, adalah massa 

danV adalah volume pelet karbon. 

Sampel kemudian dipoles menggunakan 

kertas pasir konveks P1200. Pemolesan 

bertujuan untuk mendapatkan permukaan 

pelet yang halus dan memiliki massa 0,025 g 

– 0,030 g. Pelet karbon yang telah dipoles 

digunakan untuk proses pengukuran 

kapasitansi spesifik sel superkapasitor 

menggunakan metode Cyclic Voltametry 

(CV). Sebelum dilakukan pengukuran 

sampel direndam dengan elektrolit H2SO4 

1M selama 24 jam.  

Sel superkapasitor dibuat dengan susunan 

yang terdiri dari teflon, pengumpul arus, 

separator dan elektroda karbon aktif dari 

bunga rumput gajah. Setelah itu nilai 

kapasitansi spesifik sel superkapasitor dapat 

dihitung menggunakan metoda CV pada laju 

imbasan 1 mV/s. Kapasitansi spesifik dapat 

dihitung menggunakan persamaan berikut  

 

𝐶𝑠𝑝=
2([− −𝐼𝑑  ]/2

𝑠𝑥𝑚
    (2) 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Pengukuran Densitas 

Hasil pengukuran densitas sebelum dan 

sesudah karbonisasi aktivasi yaitu 

Tabel 1. Perbandingan nilai densitas 

elektroda sel superkapasitor 

Kode 

Sampel 

Densitas Sampel  

(g/cm
3
) 

Sebelum 

Karbonisasi 

Aktivasi 

Setelah 

Karbonisasi 

Aktivasi 

AC/38/0 0,938 0,911 

AC/38/5 0,848 0,696 

AC/38/10 0,979 0,924 

AC/38/15 0,996 0,950 

 

Tabel 1 menunjukkan nilai densitas 

sebelum dan setelah dilakukan proses 

iradiasi dan karbonisasi aktivasi, densitas 

mengalami penurunan disebabkan karena 

iradiasi gelombang mikro dapat mengurangi 

kandungan uap air, senyawa volatil dan zat-

zat yang terdapat karbon aktif sehingga akan 

membentuk pori-pori baru. Semakin lama 

waktu iradiasi semakin banyak zat volatil 

yang menguap. Grafik perubahan nilai 

densitas elektroda karbon yang terjadi pada 

sampel dengan variasi waktu iradiasi 

gelombang  mikro dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Perbandingan nilai densitas 

elektroda karbon 

 

Karakterisasi Difraksi Sinar-X (X-RD)

  

Karakterisasi difraksi sinar- X bertujuan 

untuk mengetahui parameter kisi, ukuran 

kristal dan fasa kristalin yang terbentuk pada 

elektroda sel superkapasitor. Kurva 

hubungan antara intensitas sinar-X dan sudut 

difraksi elektroda karbon untuk dua variasi 

waktu iradiasi gelombang mikro yaitu kode 

sampel AC/38/0 dan AC/38/5 ditampilkan 

pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. kurva difraksi sinar-X. 

 

Gambar 2 menunjukkan hasil karakterisasi 

difraksi sinar-X dengan dua variasi waktu 

iradiasi. Sudut difraksi digunakan adalah 2θ 

pada rentang sudut 10º - 100º. Bentuk  puncak 

kurva difraksi sinar-X yang lebar dan tumpul 

menunjukkan struktur amorf pada material 

dari bahan biomassa [8]. Tinggi puncak 

diperoleh sampel AC/38/0 sebesar 241,11 

𝜇𝑚, sedangkan puncak tertinggi pada sampel 

AC/38/5 sebesar 328,22 𝜇𝑚. Nilai puncak 

yang lebih tinggi menandakan bahwa sampel 

AC/38/5 memiliki struktur karbon yang lebih 

murni. Puncak-puncak yang tajam dan sempit 

pada pola kurva difraksi sinar-X menandakan 

adanya unsur dan senyawa lain yang 

terkandung pada elektroda karbon. Puncak-

puncak tajam dan sempit mengindikasikan 

adanya pencampuran bahan lain seperti silika 

(SiO2) pada elektroda [8]. Puncak tajam dan 

sempit terdapat kandungan senyawa berupa 

CaCO3 dan Fe3O4. 

 

Karakterisasi Morfologi Pemukaan Karbon 

(SEM) 

Karakterisasi menggunakan SEM bertujuan 

untuk mengetahui dan menentukan struktur 

morfologi permukaan sampel. Hasil 

karakterisasi sampel karbon dari biomassa 

ampas sagu dengan variasi waktu 0 menit 

(tanpa iradiasi) dan variasi waktu iradiasi 5 

menit  didapatkan data seperti Gambar  3. 

Gambar 3a adalah hasil SEM elektroda sel 

superkapasitor dengan perbesaran 5000 kali. 

Sampel AC/38/0 memiliki partikel dengan 

ukuran yang besar, susunan partikel yang tidak 

teratur sehingga terdapat banyak celah 

diantara partikel. Besar partikel yang terbentuk 

berukuran pada rentang 1,39 𝜇𝑚 sampai 

dengan 5,20 𝜇𝑚. Gambar 3b adalah hasil SEM 

sampel AC/38/0 dengan perbesaran 40.000 

kali, susunan partikel terlihat lebih jelas 

dibandingkan dengan perbesaran 5000 kali, 

dapat dilihat susunan partikel lebih 

padat,dengan permukaan partikel yang besar.  

Gambar 3c adalah hasil SEM sampel 

AC/38/5 dengan perbesaran 5000 kali. Sampel 

AC/38/5 memiliki partikel dengan ukuran 

yang relatif lebih kecil, susunan partikel tidak 

teratur dan masih terdapat banyak celah antar 

partikel, ukuran partikel terlihat pada rentang 

0,98 𝜇𝑚 sampai dengan 1,82 𝜇𝑚. Gambar 3d 

hasil SEM sampel AC/38/5 dengan perbesaran 

40000 kali terlihat bentuk permukaan partikel 

lebih jelas, dengan ukuran partikel pada 

rentang  0,21 𝜇𝑚 sampai dengan 0,55 𝜇𝑚, dari 
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Gambar 3. Morfologi Permukaan Karbon      

Ampas Sagu (a) AC/38/0 Perbesaran 

5000 kali, (b) AC/38/0 Perbesaran 40000 

kali, (c) AC/38/5 Perbesaran 5000 kali, 

(d) AC/38/5 Perbesaran 40000 kali. 

 

 Gambar 3 dapat dianalisa bahwa morfologi 

permukaan untuk sampel AC/38/0 memiliki 

partikel yang tidak teratur dan relatif besar, 

jika dibandingkan dengan sampel AC/38/5 

yang memiliki sususan partikel relatif kecil, 

dengan waktu iradiasi gelombang mikro 5 

menit masih belum terlihat jelas struktur pori 

pada permukaan partikel. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan [9] semakin lama 

waktu iradiasi pori-pori karbon aktif yang 

dihasilkan semakin teratur, berukuran relatif 

kecil dan lebih banyak. 

 

Karakterisasi Energi Dispersif Sinar-X 
 

Hasil EDX menunjukkan tingkat 

kemurnian unsur karbon dan senyawa lain 

yang terdapat di dalam  elektroda karbon 

ampas sagu.  

 

Tabel 2. Persentase unsur yang terkandung 

dalam sampel elektroda karbon 

Kandungan 

AC/38/0 AC/38/5 

Massa 

% 

Atom 

% 

Massa 

% 

Atom 

% 

C 90,01 93,49 92,62 95,01 

O 7,04 5,49 5,80 4,46 

Si 0,68 0,30 0,25 0,11 

Cl 0,22 0,08 0,03 0,01 

K 0,98 0,31 0,41 0,13 

Ca  1,08 0,34 0,90 0,28 

Total 100% 

 

Unsur-unsur non-karbon juga terdapat 

dalam elektroda ampas sagu seperti Oksigen 

(O), Silikon (Si), Klorin (Cl), Kalium (K) dan 

Kalsium (Ca). Unsur O memiliki persentase 

tertinggi kedua setelah unsur C, keberadaan 

unsur oksigen ini, bisa dikarenakan pada alat 

iradiasi gelombang mikro masih terdapat celah 

yang langsung kontak dengan udara sekitar 

sehingga masih terdapat oksigen di dalam 

oven gelombang mikro, dan saat proses 

karbonisasi, kandungan oksigen pada sampel 

karbon tidak terurai sempurna, . Keberadaan 

kalium didapatkan pada proses aktivasi kimia 

menggunakan KOH. Aktivasi menggunakan 

KOH meningkatkan luas permukaan dan 

ukuran pori karbon aktif [10]. Aktivasi 

menggunakan KOH juga tidak dapat 

memutuskan ikatan karbon dan mineral 

dengan sempurna sehingga terdeteksi pada uji 

EDX, sedangkan unsur Si dan Ca yang 

terdeteksi pada hasil uji EDX  didapatkan pada 

komposisi kimia penyusun yang terkandung 

pada ampas sagu [11]. 

Gambar 4 menunjukkan intensitas 

a

  
a 

b

  
a 

d

  
a 

c

  
a 
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kandungan unsur yang terkandung dalam 

sampel AC/38/0.Unsur-unsur yang terkandung 

yaitu Karbon (C), Oksigen (O), Silikon (Si) 

dan Klorin (Cl), Kalium (K), dan Kalsium 

(Ca),kandungan unsur dengan persentase 

massa masing-masing secara berurutan 90,01 

%, 7,04 %, 0,68 %, 0,22 %, 0,98 %, 1,08 % 

sedangkan persentase atomik masing-masing 

secara berurutan 93,49 %, 5,49 %,  0,30 %, 

0,08 %, 0,31 %, 0,34 %. 

 
Gambar 4. Kandungan unsur karbon ampas 

sagu AC/38/0 

Gambar 5. Kandungan Unsur Karbon Ampas 

Sagu AC/38/5 

Gambar 5 menunjukkan intensitas 

kandungan unsur yang terkandung dalam 

sampel AC/38/5. Unsur-unsur yang 

terkandung yaitu Karbon (C), Oksigen (O), 

Silikon (Si) dan Klorin (Cl), Kalium (K), dan 

Kalsium (Ca), kandungan unsur dengan 

persentase massa masing-masing secara 

berurutan 92,62 %, 5,80 %, 0,25 %, 0,03 %, 

0,41 %, 0,90 % sedangkan persentase atomik 

masing-masing secara berurutan 95,01 %, 4,46 

%,  0,11 %, 0,01 %, 0,13 %, 0,28 %. 

Kandungan unsur C pada elektroda karbon 

ampas sagu AC/38/0 lebih kecil dibandingkan 

dengan elektroda karbon ampas sagu AC/38/5. 

Rendahnya kandungan karbon, disebabkan 

pemanasan yang tidak mencukupi untuk 

mengubah selulosa, hemiselulosa dan lignin 

menjadi karbon. 

  

Hasil Pengukuran Sifat Elektrokimia Sel 

Superkapasitor   

 

Kurva hubungan antara rapat arus dengan 

beda potensial dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Kurva CV elektroda karbon ampas 

sagu 

Tabel 3. Data kapasitansi spesifik (Csp) 

elektroda karbon ampas sagu 

Kode Sampel  Massa 

 (g) 

Csp  

(F/g) 

AC/38/0 0,0243  26,54  

AC/38/5 0,0162  61,91  

AC/38/10 0,0170  12,20  

AC/38/15 0,0168  11,96  

 

Gambar 6 menampilkan kurva elektroda 

karbon ampas sagu untuk 4 variasi waktu 

iradiasi gelombang mikro. Luas kurva I-V 

paling besar adalah elektroda karbon dengan 

variasi waktu iradiasi 5 menit dengan kode 

sampel AC/38/5, sedangkan luas kurva I-V 

yang paling kecil adalah elektroda karbon 

dengan variasi waktu 15 menit dengan kode 

sampel AC/38/15. Perbedaan luas kurva I-V 

ini dapat dipengaruhi oleh luas permukaan 

elektroda karbon. Elektroda berpori dengan 

luas permukaan yang  tinggi sangat penting 

untuk superkapasitor. Meningkatnya luas 

permukaan karbon umumnya mengarah pada 

peningkatan nilai kapasitansi spesifik suatu 

bahan [12].Nilai kapasitansi spesifik elektroda 

karbon ampas sagu ditampilkan pada Tabel 3. 
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 Nilai kapasitansi spesifik akan semakin 

besar jika nilai densitas kecil, semakin kecil 

nilai densitas, maka luas permukaan elektroda 

semakin besar, dengan luas permukaan yang 

besar cukup banyak pori-pori yang terbentuk 

pada elektroda karbon tersebut, pori-pori akan 

di isi oleh ion-ion, semakin banyak ion yang 

mengisi pori maka semakin besar nilai 

kapasitansi yang dihasilkan. Pori-pori  

elektroda karbon  yang tidak terisi ion 

menghasilkan kurva arus yang kecil yang 

mengindikasikan nilai kapasitansi yang rendah 

[13]. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diambil dari penelitian 

ini adalah waktu iradiasi gelombang miko 

berpengaruh terhadap densitas elektroda sel 

superkapasitor, nilai densitas mengalami 

penurunan seiring dengan bertambahnya 

waktu iradiasi gelombang mikro. Karakterisasi 

difraksi sinar-X menunjukkan bahwa partikel 

penyusun elektroda karbon mempunyai 

struktur amorf, sudut difraksi 2θ berada pada 

rentang sudut 24,769°  hingga 44,748°. Tinggi 

puncak hasil fitting menggunakan software 

microcal origin, diperoleh tinggi puncak yaitu 

241,11 𝜇𝑚 pada sampel AC/38/0 sedangkan 

puncak tertinggi pada sampel AC/38/5 yaitu 

328,22 𝜇𝑚. Karakterisasi SEM menunjukkan 

terbentuknya pori-pori antara partikel pada 

permukaan elektroda karbon ampas sagu 

dengan besar partikel 0,21 µm sampai dengan 

5,20 µm. Kandungan unsur karbon (C) dalam 

elektroda karbon ampas sagu yang cukup 

tinggi yaitu mencapai  90,01 % sampai dengan 

92,62 % yang ditunjukkan oleh karakterisasi 

EDX.. Nilai kapasitansi spesifik tertinggi 

dimiliki oleh elektroda karbon dengan variasi 

waktu iradiasi 5 menit, dan nilai kapasitansi 

spesifik terendah dimiliki oleh elektroda 

karbon dengan variasi waktu iradiasi 15 menit, 

sehingga dapat tentukan waktu iradiasi yang 

paling optimum adalah pada waktu 5 menit 

yaitu sebesar 61,91 F/g.  
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