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SUBMISSION 8 
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Jagung 
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Jakarta Timur 
 
Abstrak. Tongkol jagung merupakan hasil samping perkebunan jagung, pada saat ini belum dimanfaatkan 
secara maksimal. Bahan ini dapat digunakan untuk pembuatan  karbon aktif. Karbon aktif dapat digunakan 
sebagai penyerap (adsorben) untuk media cair maupun media gas.  Penelitian ini bertujuan untuk memperluas 
permukaan karbon aktif dengan menggunakan Kalium Hidroksida (KOH) dan suhu sebagai aktivator. Metode 
penelitian adalah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu proses pengecilan ukuran partikel, proses karbonisasi 
pada suhu 500oC selama 1 jam, proses aktifasi dengan perendaman dalam larutan Kalium Hidroksida (KOH) 
dengan konsentrasi 65% selama 12 jam. Selanjutnya proses aktifasi pada suhu 700oC, 800oC dan 900oC. 
Kemudian karbon dicuci dan dikeringkan didalam oven 105oC selama 6 jam. Selanjutnya dianalisa morfologi, 
luas permukaan, daya serap iod dan kandungan senyawa karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu 
optimum proses aktivasi adalah 700oC dan menghasilkan karbon aktif yang yang mempunyai luas permukaan 
sebesar 364,148 m2/g, daya serap iod sebesar 682,44 mg/gr dan kandungan karbon  sebesar 97,94%.    
 
Kata kunci : karbon aktif; tongkol jagung; aktifasi 

 
 
PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang berpotensi dalam pengembangan perkebunan jagung. Produksi jagung 
tersebar pada lima daerah penghasil jagung, yaitu Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan 
Sumatera Utara. Tanaman jagung dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, diantaranya sebagai bahan 
pangan, pakan ternak dan bahan farmasi atau kosmetik. Jagung menghasilkan produk utama berupa biji 
jagung dan menghasilkan produk samping berupa tongkol jagung, serabut dan kulit. Pada saat ini produk 
samping dari perkebunan jagung belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk  tongkol jagung. 
Jumlah tongkol jagung yang dihasilkan berkisar 40%-50% dari buah jagung, tergantung varietas jagung [8] 
Berdasarkan kandungan tongkol jagung yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin, maka tongkol 
jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk 
potensi penggunaan tongkol jagung, diantaranya : Bahan bakar cair sebagai bioetanol [6][10], serbuk selulosa 
[16],  sumber serat untuk biofoam [14], bahan sunscreen dalam handbody[5]. Selain itu tongkol jagung 
berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif. Karbon aktif banyak digunakan 
sebagai adsorben, penyimpan gas, bahan konduktor, bahan pengisi baterai dan farmasi  atau kosmetik. 
Karbon aktif merupakan senyawa karbon yang telah ditingkatkan daya serap adsorpsinya melalui proses 
aktifasi,  akan menyebabkan pori-porinya terbuka, sehingga porositas tinggi dan luas permukaan lebih besar 
[18]. Setiap jenis karbon memiliki pori-pori dan ukuran, bentuk serta jumlah berbeda tergantung pada bahan 
baku dan proses pembuatannya. Partikel karbon aktif tersusun dari suatu jaringan pori-pori. Berdasarkan 
ukurannya dibagi dua jenis, yaitu : Makropori adalah pori-pori  karbon aktif dengan diameter lebih besar dari 
500oA dan mikropori adalah karbon aktif dengan diameter antara 10oA-500oA dan merupakan cabang dari 
makropori. Pada prinsipnya pembuatan karbon aktif melalui tahapan karbonisasi dan aktifasi baik secara 
kimia maupun secara fisika. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam memanfaatkan tongkol jagung sebagai karbon aktif, 
diantaranya adalah pemanfaatan tongkol jagung  sebagai adsorben minyak goreng bekas, sebagai aktifatornya 
adalah Natrium Hidroksida (NaOH) 0,5 % dengan suhu aktifasi 800oC selama 120 menit dapat menurunkan 
kadar asam lemak sebesar 17,7% [8][17]. Pemanfaatan sebagai filter air,   tahapan prosesnya adalah 
karbonisasi 800oC selama 3 jam, perendaman dengan larutan KOH 10% dan aktifasi menggunakan steam 50 
ml/barr pada suhu 700oC selama 1 jam. Kualitas air yang dihasilkan mempunyai pH lebih baik [1][9][11]. 
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Dapat digunakan untuk menurunkan kadar ammonia, nitrit dan nitrat pada air limbah industri tahu, dengan 
tahapan pengarangan pada suhu 400oC selama 10 menit, selanjutnya direndam dengan Asam Klorida (HCL) 4 
N, dicuci dan dikeringkan dalam oven selama 3 jam, dapat menurunkan ammonia sebesar 51,29%, Nitrit 
sebesar 31,93% dan Nitrat sebesar 58,71%. Dapat digunakan sebagai adsorben ion Cd(II), sebagai 
aktivatornya HCl [12]. Pengaruh aktivasi tehadap luas permukaan dan daya serap iodium, prosesnya 
dilakukan dengan suhu karbonisasi 800oC selama 2 jam diaktivasi pada suhu 600oC selama 4 jam dengan 
perbandingan air:arang:KOH sebesar 1:1:4 menghasilkan luas permukaan sebesar 2150,81 m2/gr dan daya 
serap iodium sebesar 1133,757 mg/gr. Modifikasi permukaan dengan aktivatornya Asam Sulfat (H2SO4), 
Asam Nitrat (HNO3) dan Hidrogen peroksida (H2O2). [2]. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan  luas permukaan karbon aktif dari tongkol jagung dengan 
menggunakan KOH sebagai aktifator. Diharapkan karbon aktif  ini dapat digunakan sebagai adsorben dan 
dapat meningkatkan nilai tambah tongkol jagung serta melestarikan lingkungan. 
  
BAHAN DAN METODE 
 
Bahan Penelitian 

Bahan penelitian ini adalah : Tongkol jagung (dari perkebunan jagung di Lampung), aquades, Kalium 
Hidroksida (Merck), Iodine (Merck).  

 
Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : oven (memmert), Tanur, crusser (Orient), neraca 
analitis, ball mill, centrifuge, Spektrofotometer UV-VIS, Alat uji luas permukaan BET :Quantra chom” , 
Scanning Electron Microscopy - Energy Dispersive Spectroscopy   (SEM-EDS).   
 
Metode Penelitian 

Proses pembuatan karbon aktif dari tongkol jagung merupakan metode modifikasi dari metode [15], terdiri 
dari beberapa tahapan, yaitu: Tongkol jagung dibersihkan dan dikeringkan, dikecilkan ukurannya 
menggunakan crusher, yaitu berukuran 50 mesh. Selanjutnya tongkol jagung dibakar pada suhu 500oC 
selama 1 jam. Kemudian arang direndam dalam larutan KOH dengan konsentrasi 65% selama 12 jam dan 
selanjutnya diaktivasi pada suhu 700oC, 800oC dan 900oC selama 1 jam. Kemudian dicuci dengan aquades 
dan dikeringkan dalam oven pada suhu 105oC selama 6 jam, selanjutnya dihaluskan dengan ball mill, yang 
bertujuan untuk mendapatkan karbon aktif yang halus. 
Analisa karakteristik karbon aktif hasil penelitian, terdiri dari morfologi menggunakan Scanning Electron 
Microscope (SEM), kandungan senyawa menggunakan Electron Dispersive Spectroscopy (EDS), luas 
permukaan karbon aktif menggunakan Quantra chom dan daya serap iod.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lampung merupakan salah satu daerah penghasil jagung. Perkebunan jagung yang terdapat di Lampung 
menghasilkan produk utama berupa biji jagung yang digunakan sebagai bahan baku untuk industri pakan 
ternak dan tongkol jagung yang merupakan hasil samping belum dimanfaatkan. Selama ini tongkol jagung 
hanya ditumpuk saja, sehingga tumpukan tongkol jagung dapat mencemari lingkungan, terutama 
menimbulkan bau dan air lindi, Ini dikarenakan tumbuhnya jamur yang menyebabkan terjadi proses 
fermentasi,  sehingga menghasilkan bau yang tidak sedap. 

Pada proses minimisasi hasil samping industri dapat dilakukan secara langsung, yaitu reduksi  pada 
sumbernya dan pemanfaatan. Reduksi pada sumbernya adalah upaya mengurangi volume, konsentrasi, 
toksisitas dan tingkat bahaya yang akan menyebar ke lingkungan dengan pencegahan langsung dari 
sumbernya. Sedangkan pemanfaatan adalah dengan cara penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle) 
dan perolehan kembali. Pada perkebunan jagung yang menghasilkan hasil samping berupa tongkol jagung, 
melakukan proses  minimisasi dengan metode reduksi pada sumbernya serta meningkatkan nilai tambah. 
Kombinasi metode ini akan menghasilkan daya jual terhadap tongkol jagung akan meningkat. Sehingga akan 
menghasilkan dampak yang positif terhadap lingkungan dan kesejahteraan petani. 

Tongkol jagung pada saat ini sebagian digunakan untuk  bahan bakar dan pakan ternak. Tongkol jagung 
berpotensi juga  untuk  digunakan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif, karena mempunyai komponen 
yang mengandung karbon. Banyaknya kebutuhan industri akan karbon aktif dan spesifikasi karbon aktif 
tertentu yang diperlukan oleh industri, terutama untuk daya adsorpsinya,  maka sebagian karbon aktif masih 
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impor. Dalam meningkatkan daya adsorpsi karbon aktif, salah satu metodenya  adalah meningkatkan luas 
permukaan karbon aktif. Peningkatan luas permukaan ini dapat dilakukan dengan proses aktifasi terhadap 
karbon. Proses aktifasi dapat dilakukan dengan menggunakan proses kimia atau proses fisika atau kombinasi 
kedua proses tersebut. Pada penelitian ini menggunakan metode kombinasi proses kimia dan proses fisika 
sebagai aktifator. Pada proses kimia menggunakan Kalium Hidroksida (KOH) sebagai aktifator dan pada 
proses fisik menggunakan suhu sebagai aktifator. Kombinasi kedua aktifator tersebut dapat memperluas pori-
pori dari karbon aktif, dimana perendaman dengan KOH akan melarutkan bahan-bahan yang mudah terlarut 
dan memberikan rongga-rongga pada permukaan karbon, dilanjutkan dengan aktifasi suhu tinggi, maka bahan 
volatile akan menguap dan rongga- rongga terbentuk menjadi lebih besar.  

  
Morfologi karbon aktif tongkol jagung 

Pada analisa morfologi menggunakan SEM, bertujuan untuk mengetahui besarnya pori yang terbentuk 
setelah dilakukan proses aktifasi, karena sebelum proses aktifasi rongga pada permukaan karbon masih 
tertutup, dengan adanya aktifasi kombinasi antara KOH dan suhu maka rongga pori akan terbuka, seperti 
terlihat pada gambar 1. Pada gambar menunjukkan morfologi permukaan  karbon aktif  lebih homogen, 
strukturnya merata dan pori-pori karbon aktif terbuka, ini menunjukkan bahwa fungsi perendaman karbon 
dengan KOH memberikan efek yang baik, karena fungsi perendaman dengan KOH bertujuan untuk membuka 
pori-pori  karbon. Untuk menstabilkan pori-pori karbon yang terbuka, maka dilakukan proses aktifasi dengan 
variabel suhu 700oC, 800oC dan 900oC. Dari gambar 1 (a),(b),(c) terlihat  pada proses aktivasi suhu 700oC, 
800oC dan 900oC menghasilkan karakteristik pori yang berbeda-beda. Pada suhu 700oC pori yang dihasilkan 
lebih bersih dan rongga pori terlihat lebih jelas. Pada suhu 800oC, pori yang dihasilkan lebih banyak dan 
banyak pengotor yang terdapat didalam pori. Pada suhu 900oC pori yang dihasilkan memiliki diameter lebih 
besar dan pengotornya lebih banyak, ini dikarenakan rongga pori yang terbentuk pada suhu ini akan terbentuk 
garam. Dari hasil citra terlihat bahwa semakin tinggi temperatur maka semakin meningkatkan jumlah pori, 
hal ini dikarenakan  temperatur mampu memecah ikatan struktur karbon. Namun kandungan pengotor juga 
lebih banyak,  ini dikarenakan reaksi pembakaran yang membentuk garam potasium yang akan menutupi 
permukaan pori. Sesuai dengan penelitian [7] semakin banyak zat hidrokarbon atau zat pengotor yang dapat 
terangkat akan meningkatkan ukuran pori karbon aktif.  
 

 
Gambar 1a. Morfologi permukaan karbon aktif pada suhu 700oC 
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Gambar 1b.Morfologi permukaan karbon aktif pada suhu 800oC 

 

 
Gambar 1c. Morfologi permukaan karbon aktif pada suhu 900oC 

 
Kandungan senyawa karbon  

Kandungan senyawa karbon dalam karbon aktif dapat dianalisa dengan EDX. Karbon yang terbentuk 
adalah berupa karbon dalam bentuk amorf. Kandungan senyawa karbon ini disebut juga kadar karbon aktif 
murni atau fixed carbon . Selain mengandung karbon juga mengandung senyawa- senyawa lain sebagai 
pengotor, yang merupakan bahan yang mudah menguap dan bahan yang teroksidasi. Berdasarkan Standar 
Nasional Indonesia, kadar karbon aktif murni sebesar minimal 80%. Pada penelitian ini, setelah proses 
pengeringan dilanjutkan dengan proses karbonisasi pada suhu 500oC, dimana terjadi pembentukan karbon dan 
senyawa yang mudah terurai, diantaranya adalah CO2, H2O dan bahan lain yang mudah menguap. Pada 
proses aktifasi dengan perendaman KOH, maka bahan- bahan yang terdapat didalam rongga pori-pori akan 
larut dan membentuk rongga pori baru. Setelah dilanjutkan dengan aktifasi suhu pada  variabel suhu 700oC, 
800oC dan 900oC maka terjadi proses oksidasi, sehingga akan terbentuk senyawa oksida pada unsur-unsur 
yang terdapat didalam karbon aktif, senyawa ini merupakan sebagai pengotor. Kandungan senyawa karbon 
dalam karbon aktif  dapat dilihat pada gambar 2. Pada gambar menunjukkan bahwa suhu optimum yang 
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menghasilkan senyawa karbon tertinggi adalah suhu 700oC, yaitu sebesar 97,94%, sedangkan pada suhu 
800oC  sebesar 87,89% dan pada suhu 900oC sebesar 95,24%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Hubungan kandungan senyawa karbon dalam karbon aktif tongkol jagung dengan suhu aktifasi 
 
Luas permukaan karbon aktif 

Pada pembuatan karbon aktif, terdapat dua tahapan proses yang mempengaruhi struktur material karbon, 
yaitu proses karbonisasi dan proses aktifasi. Pada proses karbonisasi merupakan proses pembentukan karbon 
dengan cara menghilangkan senyawa-senyawa berikatan dalam selulosa dan hemiselulosa serta  senyawa 
yang mudah menguap. Pada proses aktifasi merupakan proses yang membentuk struktur karbon menjadi 
berpori dengan metode kimia maupun fisika.  Pori-pori pada permukaan karbon aktif akan berpengaruh pada 
luas permukaan karbon aktif. Adsorpsi merupakan gejala permukaan, kemampuan karbon aktif untuk 
mengadsorpsi jumlah yang besar dari molekul-molekul organik yang berada dalam larutan disebabkan 
tingginya struktur pori, yang memberikan permukaan yang luas. Luas permukaan dapat dianalisa dengan 
adsorpsi media gas dan adsorpsi media larutan. Luas permukaan yang dianalisa dengan media gas adalah 
banyaknya gas yang terserap oleh karbon aktif, biasanya ditentukan dengan adsorpsi gas nitrogen yang 
dikenal dengan metode Brunauer- Emmett- Teller (BET). Distribusi daerah ini ke dalam pori-pori dengan 
diameter yang berbeda diukur dengan menentukan bagian nitrogen didesorpsi pada tekanan antara. Metode 
lain untuk menentukan luas permukaan adalah dengan adsorpsi larutan iodine, yaitu dengan mengukur bagian 
adsorbat yang hilang dari larutan, misalnya bagian iodine yang diadsorpsi dari larutan yang telah diketahui 
konsentrasinya yang sebanding dengan luas permukaan pori-pori yang mempunyai diameter lebih dari 10 Å. 
Luas permukaan karbon aktif yang dihasilkan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3 . Berdasarkan 
gambar 3 dibawah ini menunjukkan bahwa  luas permukaan ditentukan berdasarkan suhu aktifasi dan 
konsentrasi larutan KOH. Analisa luas permukaan dengan standar metode BET menggunakan media gas 
Nitrogen sebagai penyerap. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisa ini merupakan kemampuan karbon aktif 
dalam menyerap gas Nitrogen. Luas permukaan karbon aktif (BET) pada suhu 700oC sebesar 364,148 m2/gr 
dan pada suhu 800oC sebesar 281,398 m2/gr, serta luas permukaan (BET) yang tertinggi adalah pada suhu 
aktifasi 900oC yaitu sebesar 676.766 m2/gr. Hal ini menunjukkan bahwa karbon aktif yang dilakukan aktifasi 
pada suhu 900oC, dapat diperuntukkan sebagai adsorben dengan menggunakan media gas, misalnya untuk 
proses pemurnian gas alam, penyimpanan gas alam. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [4] 
mengenai luas permukaan dan lebar pori menentukan jumlah metana teradsorpsi. 
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Gambar 3. Hubungan luas permukaan (BET) karbon aktif tongkol jagung dengan suhu aktifasi dan konsentrasi KOH. 

 



 

 

445  
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

Daya serap Iod.  
Nilai daya serap iod merupakan nilai yang penting pada karbon aktif, dimana nilai ini menggambarkan 

kekuatan daya serap karbon aktif terhadap zat lain. Luas permukaan merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi daya serap karbon aktif. Struktur karbon aktif pada umumnya mempunyai pori-pori besar, 
sehingga mempunyai luas permukaan yang besar. Penggunaan karbon aktif dapat digunakan sebagai 
penyerap (adsorben) pada cairan atau gas. Dalam analisa penyerap media cair, umumnya sebagai standard 
daya serap Iod. Daya serap iod karbon aktif tongkol jagung hasil penelitian dapat dilihat pada gambar 4 . 
Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa daya serap iod yang tertinggi adalah dihasilkan dari suhu aktifasi  
700oC, yaitu sebesar 682.44 mg/gr. Sesuai dengan bentuk morfologi karbon aktif pada suhu 700oC, 
mempunyai senyawa karbon yang besar dan struktur pori-pori yang lebih bersih dari senyawa pengotor, 
sehingga luas permukaannya besar. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian [18] tentang hubungan luas 
permukaan dengan daya serap iod.  
Hal ini menunjukkan bahwa karbon aktif yang diaktivasi pada suhu 700oC dapat diperuntukkan untuk 
adsorbsi yang menggunakan media cair, misalnya pada proses pemurnian minyak goreng, proses penjernihan 
air, proses adsorbs pada industry farmasi dan kosmetik.  
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Gambar 4. Hubungan daya serap iod karbon aktif dengan suhu aktifasi pada konsentrasi KOH 65% 

 
KESIMPULAN 

Peningkatan luas permukaan karbon aktif dari tongkol jagung dapat dilakukan dengan kombinasi proses 
aktifasi secara kimia dan fisika. Proses aktifasi secara kimia adalah perendaman dengan larutan KOH dengan 
konnsentrasi 65% dan proses aktifasi secara fisika adalah pemanasan dengan suhu 700oC, 800oC dan 900oC. 
Berdasarkan hasil analisa karbon aktif yang terdiri dari analisa morfologi , luas permukaan, daya serap iod 
dan kandungan senyawa karbon, menghasilkan  kondisi proses yang optimum yaitu proses perendaman 
dengan konsentrasi KOH sebesar 65% selama 12 jam dan suhu aktifasi sebesar 700oC dapat menghasilkan 
luas permukaan sebesar 364,148 m2/gr, daya serap iod sebesar 682,44 mg/gr dan senyawa karbon 97,94 % 
untuk karbon aktif untuk adsorben dengan media cair, sedangkan untuk  suhu aktifasi 900oC untuk karbon 
aktif sebagai adsorben dengan media gas. 
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