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ABSTRAK 

Hidrogen merupakan senyawa yang jumlahnya sangat berlimpah di bumi. 

Hidrogen mampu menghasilkan panas yang baik dan tidak menghasilkan CO pada 

saat pembakarannya, dibandingkan dengan salah satu energi yang ada sekarang 

seperti batu bara atau minyak bumi yang jika dibakar akan menghasilkan CO dan 

dapat membuat lapisan ozon menipis hingga terjadinya pemanasan global. Akan 

tetapi, hidrogen juga memiliki kekurangan yaitu mudah meledak dan terbakar jika 

berada pada suhu ruangan. Serta harga yang mahal pada pembuatan 

penyimpanan hidrogen itu sendiri menjadi halangan untuk memanfaatkan 

hidrogen untuk keperluan industri. Maka dari itu, metode adsorpsi menggunakan 

karbon aktif berbahan dasar bulu ayam sebagai bahan alternatif hydrogen storage 

digunakan pada penelitian ini dikarenakan biaya yang lebih terjangkau. Bulu 

ayam juga mampu menurunkan tekanan pada hydrogen storage dalam kapasitas 

yang sama serta mudah ditemukan dan juga ramah lingkungan. Pada penelitian 

ini metode yang digunakan untuk membuat karbon aktif berbahan dasar bulu ayam 

yaitu dengan cara karbonisasi yaitu pemanasan dengan suhu 400℃ selama 120 

menit, kemudian aktivasi kimia yaitu merendam karbon di dalam larutan KOH dan 

dipanaskan menggunakan oven selama 60 menit dengan suhu 90℃. Setelah itu 

dilakukan diaktivasi fisika yaitu pemanasan kembali dengan suhu 500℃ selama 

240 menit. Setelah dilakukan ketiga proses pembuatan karbon, dilakukan 

pengujian bilangan iodin untuk mencari hasil daya serap terhadap karbon aktif 

tersebut. Kemudian hasil daya serap tertinggi menghasilkan bilangan iodin 

sebesar 714,87 mg/g pada sampel karbon aktif bulu ayam Nitrogen + Steam + 

KOH 3M. Perbandingan bilangan iodin karbon aktif bulu ayam masih lebih tinggi 

daripada karbon aktif berbahan kulit buah mahoni dan kulit jengkol. 

 

 

Kata kunci : Hydrogen storage, karbon aktif, bulu ayam, karbonisasi, aktivasi, 

daya serap, bilangan iodin 
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ABSTRACT 
 

 

Hydrogen is a compound that is very abundant in the earth. Hydrogen is 

capable in producing good heat and does not produce CO during combustion, 

compared to one of the current energy such as coal or petroleum which if burned 

will produce CO and can make the ozone layer thinning until global warming 

occurs. However, hydrogen also has disadvantages of exploding and burning when 

at room temperature. And the expensive price of making hydrogen storage itself is 

an obstacle to utilizing hydrogen for industrial use. Therefore, the adsorption 

method using activated carbon based on chicken feathers as an alternative 

hydrogen storage material was used in this study because of the more affordable 

costs. Chicken feathers are also able to reduce pressure on hydrogen storage in 

the same capacity and are easy to find and also environmentally friendly. In this 

study the method used to make activated carbon based on chicken feathers is by 

carbonization which is heating at 400 ℃ for 120 minutes, then chemical activation 

which is soaking the carbon in KOH solution and heated using an oven for 60 

minutes at 90 ℃. After that it was activated by physics which is reheating with a 

temperature of 500 ℃ for 240 minutes. After the third process of making carbon, 

iodine number was tested to find the absorbency of the activated carbon. Then the 

results of the highest absorbency produced iodine number of 714.87 mg / g in the 

sample of chicken feather activated carbon Nitrogen + Steam + KOH 3M. 

Comparison of activated carbon iodine numbers of chicken feathers is still higher 

than activated carbon made from mahogany fruit skin and jengkol skin. 

 

 

Keyword : hydrogen storage, activated carbon, chicken feather, carbonization, 

activation, adsorption, iodine number 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hidrogen merupakan senyawa yang sangat berlimpah sekitar 75% dari 

seluruh unsur alam semesta. Tidak hanya itu, hidrogen juga merupakan salah satu 

pengganti energi minyak bumi yang ada pada masa sekarang. Energi yang 

dihasilkan dari hidrogen ini jauh lebih baik karena tidak mengandung racun, tidak 

berbau dan tidak menghasilkan gas CO yang dapat merusak lapisan ozon serta 

menyebabkan pemanasan global (Ali, 2012) 

Berbagai macam teknologi penyimpanan gas hidrogen sudah banyak 

dikembangkan seperti tangki bertekanan tinggi dan tangki logam berpori. Akan 

tetapi, teknologi tersebut memiliki kelemahan yaitu pada biaya yang mahal. Oleh 

karena itu, salah satu cara untuk menekan harga pembuatan agar tidak terlalu mahal  

adalah dengan memanfaatkan bulu ayam sebagai bahan alternatif pada hydrogen 

storage tersebut. Bulu ayam mengandung serat keratin yang jika dipanaskan 

dengan suhu yang tinggi maka serat tersebut akan membentuk pori yang dapat 

menjerat molekul hidrogen dan menjadi adsorben yang baik. Bulu ayam 

merupakan limbah dari hasil industri peternakan ayam. Walaupun disebut limbah, 

tetapi bulu ayam memiliki banyak kegunaan jika di olah dengan cara dan tujuan 

yang benar. Berbagai macam pengolahan limbah bulu ayam saat ini sangat 

dibutuhkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan tumbuhnya penyakit 

yang disebabkan oleh limbah bulu ayam tersebut. Salah satunya adalah penelitian 

ini yaitu memanfaatkan bulu ayam sebagai bahan alternatif  pada Hydrogen 

Storage.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis akan melakukan 

penelitian tentang bagaimana pengaruh steam pada proses karbonisasi nitrogen 

(N2) terhadap daya serap karbon aktif bulu ayam sebagai bahan alternatif hydrogen 

storage.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil sebuah rumusan masalah 

yaitu : 

1. Bagaimana membuat karbon aktif berbahan dasar bulu ayam yang 

memiliki daya serap untuk dapat menjerat hidrogen dan digunakan pada 

Hydrogen Storage? 

2. Bagaimana pengaruh nitrogen, steam dan KOH terhadap analisis daya 

serap karbon aktif bulu ayam dengan karbon aktif bahan lainnya? 

1.3 Batasan Masalah 

Pada proses pembuatan karbon aktif berbahan dasar bulu ayam ini ada 

beberapa batasan masalah yang dibuat oleh penulis agar penelitian lebih terarah 

dan sesuai tujuan yaitu :  

1. Output dari hasil penelitian adalah karbon aktif (adsorben). 

2. Tidak membuat prototype dari Hydrogen Storage. 

3. Karakterisasi karbon aktif (adsorben) terfokus pada daya serap pori 

yang sesuai dengan kriteria adsorbat (Hydrogen). 

4. Pengujian yang digunakan adalah pengujian bilangan iodin. 

5. Tidak membahas kimia secara detail. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu : 

1. Menghasilkan karbon aktif berbahan dasar bulu ayam yang memiliki daya 

serap sebagai bahan alternatif hydrogen storage. 

2. Menguji karbon aktif bulu ayam dengan karbon aktif berbahan lainnya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan alternatif hydrogen 

storage berbahan dasar bulu ayam dan meningkatkan angka penjualan bulu ayam 

serta mengurangi limbah bulu ayam dari peternakan ayam. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, yaitu : 

1. Bab 1 : Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

2. Bab 2 : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan 

penelitian sebelumnya dan landasan teori sebagai dasar dari penelitian ini. 

3. Bab 3 : Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang alur dari penelitian mulai dari awal hingga hasil dari 

penelitian ini dan juga menjelaskan apa saja alat dan bahan yang 

dibutuhkan pada penelitian ini. 

4. Bab 4 : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil pengujian terhadap 

penelitian yang dilakukan. 

5. Bab 5 : Penutup 

Bab yang terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan juga 

saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

Beberapa macam alternatif hydrogen storage salah satunya yaitu dengan 

cara adsorpsi menggunakan karbon aktif, karena memiliki kemampuan menjerat 

(adsorpsi) yang besar dan juga berkaitan dengan luas permukaan dari karbon aktif 

tersebut. Peneliti menarik adsorben dengan cara menjadikan sebanyak mungkin 

porinya agar sesuai dengan kriteria molekul hidrogen sebagai adsorbate (Putra, 

2016). Tahapan pembuatan karbon aktif berbahan bulu ayam menggunakan 

metode yang telah dilakukan dari penelitian sebelumnya. Kemudian, terdapat 

parameter perbandingan bilangan iodin yang dihasilkan oleh penelitian ini dengan 

bahan karbon aktif lainnya yaitu kulit buah mahoni, pelepah kelapa dan kulit 

jengkol. 

Penelitian tentang karbon aktif berbahan kulit buah mahoni dengan proses 

karbonisasi pada suhu 300℃ selama 30 menit dan diaktivasi kimia menggunakan 

larutan KOH konsentrasi 1 M, 2 M dan 3 M menghasilkan bilangan iodin (daya 

serap) sebesar 46,90 mg/gr, 58,628 mg/gr dan 73,551 mg/gr (Salamah, 2008). 

Penelitian tentang karbon aktif berbahan pelepah kelapa dengan proses 

karbonisasi  pada suhu 400℃, 500℃ dan 600℃ dan diaktivasi kimia 

menggunakan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,2 M menghasilkan bilangan 

iodin (daya serap) sebesar 833,52 mg/gr (Halim, 2008). 

Penelitian tentang karbon aktif berbahan kulit jengkol dengan proses 

karbonisasi pada suhu 90℃ selama 120 menit dan menghasilkan bilangan iodin 

(daya serap) sebesar 634,50 mg/gr (Randi Sitorus, 2016). 

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh (Putra, 2016), dalam 

jurnal yang berjudul “Pengaruh Konsentrasi Larutan KOH, Waktu Tahan dan 

Temperatur Aktivasi Kimia Pada Pembuatan Karbon Aktif Dari Bulu Ayam Untuk 

Pengembangan Hydrogen Storage”. Menurut jurnal tersebut, ada beberapa tahapan 

yang digunakan untuk menghasilkan sebuah karbon aktif dari bulu ayam. Tahap 

pertama yaitu pemanasan bulu ayam dengan suhu 400℃ hingga menjadi karbon. 
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Setelah itu karbon diaktivasi secara kimia menggunakan larutan KOH dengan 

pemanasan pada oven selama 60 menit dengan suhu 80℃. Tahap yang terakhir 

adalah aktivasi fisika selama 60 menit pada suhu 400℃, 500℃ dan 600℃. 

Semakin tinggi temperatur aktivasi maka yield yang dihasilkan akan semakin 

rendah. Luas permukaan juga dipengaruhi oleh temperatur, semakin tinggi 

temperatur maka luas permukaannya akan semakin besar. Kemudian hasil luas 

permukaan tertinggi pada penelitian ini dihasilkan dari karbon aktif serbuk dengan 

nilai sebesar 3,275 𝑚2/gr dan karbon aktif pellet sebesar 3,109 𝑚2/gr. Hal yang 

paling penting dari bulu ayam adalah harganya yang murah dan sangat berlimpah 

karena merupakan limbah dari industri peternakan ayam dan hanya membutuhkan 

temperatur perlakuan panas yang relatif rendah menjadi menarik pilihan masa 

depan untuk mengatasi permasalahan hydrogen storage. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Trijaya, 2019), proses 

pembuatan karbon aktif bulu ayam memiliki beberapa tahapan. Tahap yang 

pertama adalah proses karbonisasi menggunakan nitrogen dan dipanaskan dengan 

suhu 400℃ selama 120 menit, kemudian tahap selanjutnya adalah aktivasi kimia 

yaitu merendam karbon dengan larutan KOH dengan konsentrasi 1 M dan 3 M. 

Tahap yang terakhir adalah aktivasi fisika yaitu proses pemanasan kembali dengan 

menggunakan nitrogen dengan suhu 500℃ selama 60 menit. Berdasarkan 

penelitian tersebut, didapatkan hasil daya serap pada karbon dengan konsentrasi 

KOH 1 M yaitu 638,96 mg/gr dan pada konsentrasi KOH 3 M yaitu 693,72 mg/gr.  

2.2 Dasar Teori  

Peneliti menggunakan dasar teori untuk mendasari teori yang digunakan 

dalam penelitian yang dilakukan. 

2.2.1 Hidrogen 

Hidrogen adalah unsur yang sangat melimpah dengan persentase 75% dari 

total massa unsur alam semesta (Putra, 2016). Sifat hidrogen yaitu ringan, tidak 

berwarna dan tidak berbau. Namun, gas ini sangat mudah terbakar jika berada pada 

suhu kamar atau berkontak langsung dengan oksigen. Dalam suhu -253℃ hidrogen 

akan berkondensasi menjadi cairan sedangkan suhu -259℃ akan menjadi padatan. 
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Beberapa jenis ikatan kimiawi lemah sangat diperlukan dalam organisme 

hidup. Salah satunya ialan ikatan ionik, yang relatif lemah ditengah keberadaan air. 

Satu jenis ikatan lemah lainnya, juga sangat penting bagi kehidupan, dikenal 

sebagai ikatan hidrogen. Diantara beberapa jenis ikatan kimiawi lemah, ikatan 

hidrogen begitu penting dalam kimia kehidupan sehingga ikatan ini patut mendapat 

perhatian khusus. Ikatan hidrogen terjadi apabila atom hidrogen yang secara 

kovalen terikat pada satu atom elektronegatif juga tertarik ke arah atom 

elektronegatif lainnya (Campbell, 2002). 

2.2.2 Hydrogen Storage 

Berbagai teknologi penyimpanan gas hidrogen telah dikembangkan, namun 

kelemahan dari teknologi yang sudah ada tersebut adalah biaya yang mahal dan 

butuh tekanan tinggi untuk pengoperasiannya (Putra, 2016). Dari salah satu 

teknologi tersebut yaitu adalah teknologi penyimpanan gas hidrogen dengan 

metode adsorpsi. Metode adsorpsi berupa karbon aktif dengan mampu mengikat 

dan melepas hidrogen melalui mekanisme adsorpsi dan desorpsi. Dengan 

mekanisme tersebut akan mengubah fase hidrogen dari fase gas hingga mendekati 

fase cair. 

2.2.3 Steam 

Molekul air bergerak secara random, jarak antar molekul agak jauh, sering 

terjadi tumbukan elektron. Bila suhu air naik sampai 100℃, dan tekanan dijaga 

tetap pada 1 atmosfir, maka air akan mendidih dan mengeluarkan uap. Ini adalah 

proses perubahan wujud dari cari ke gas. Uap air atau steam, adalah air dalam 

wujud gas. Sifat molekul uap air dalam wujud gas berbeda dengan sifat molekul 

air dalam wujud cair. Jarak antar molekul uap menjadi lebih jauh dan kecepatan 

gerak molekul menjadi lebih besar daripada molekul air (Soetyono Ch. Iskandar, 

2017) 

2.2.4 Adsorpsi 

Adsorpsi adalah fenomena dimana saat molekul-molekul gas atau cair 

dikontakkan dengan suatu permukaan padatan dan sebagian dari molekul-molekul 
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tadi mengembun pada permukaan tersebut. Atau singkatnya adalah ketika sebuah 

molekul mengalami kontak dan melekat pada permukaan suatu material padat 

(Ginting, 2008). Definisi yang lain yaitu menurut Zulistia (2016) adsorpsi adalah 

serangkaian proses akumulasi suatu zat (adsorbat) pada permukaan zat lain 

(adsorben). Proses ini dapat terjadi pada beberapa fase seperti cair-cair, gas-cair, 

gas-padatan, atau cair-padatan.  Adsorpsi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu adsorpsi 

kimia dan adsorpsi fisika 

1. Adsorpsi fisika 

Adsorpsi fisika merupakan adsorpsi yang terjadi karena gaya Van der 

Waals. Gaya Van der Waals adalah gaya tarik menarik yang relatif lemah 

antara adsorbat dengan permukaan adsorben. Pada adsorpsi fisika, adsorbat 

tidak terikat kuat pada adsorben sehingga adsorbat dapat bergerak dari suatu 

bagian permukaan adsorben ke bagian permukaan adsorben lainnya dan pada 

permukaan yang ditinggalkan oleh adsorbat tersebut dapat digantikan oleh 

adsorbat lainnya. Adsorpsi fisika merupakan peristiwa reversibel sehingga jika 

kondisi operasinya diubah, maka akan membentuk kesetimbangan yang baru. 

Proses adsorpsi fisika terjadi tanpa memerlukan energi aktivasi. Ikatan yang 

terbentuk dalam adsorpsi ini dapat diputuskan dengan mudah yaitu dengan 

pemanasan pada temperatur sekitar 150-200℃ selama 2-3 jam. 

2. Adsorpsi Kimia 

Adsorpsi kimia merupakan adsorpsi yang terjadi karena terbentuknya 

ikatan kimia antara molekul-molekul adsorbat dengan adsorben. Ikatan yang 

terbentuk merupakan ikatan yang kuat sehingga lapisan yang terbentuk 

merupakan lapisan monolayer. Pada adsorpsi kimia yang terpenting adalah 

spesifikasi dan kepastian pembentukan monolayer sehingga pendekatan yang 

digunakan adalah dengan menentukan kondisi reaksi. Adsorpsi kimia tidak 

bersifat reversibel dan umumnya terjadi pada suhu tinggi diatas suhu kritis 

adsorbat. Oleh karena itu, untuk melakukan proses adsorpsi dibutuhkan energi 

yang lebih tinggi untuk memutuskan ikatan yang terjadi anatar adsorben 

dengan adsorbat. 
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2.2.5 Karbon Aktif 

Menurut (Putra, 2016) karbon aktif merupakan senyawa amorf yang 

dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau arang yang 

diperlakukan secara khusus untuk mendapatkan daya adsorpsi yang tinggi. Karbon 

aktif dapat mengadsorpsi gas dan senyawa-senyawa kimia tertentu atau sifat 

adsorpsinya selektif, tergantung pada besar atau volume pori-pori dan luas 

permukaan. Daya serap karbon aktif sangat besar, yaitu 25-100% terhadap berat 

karbon aktif. 

Karbon aktif dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu : 

1. Karbon Aktif Sebagai Pemucat 

Biasanya berbentuk serbuk dan digunakan dalam fase cair serta berfungsi 

untuk memindahkan zat-zat pengganggu. Bisa dilihat pada gambar 2.1 contoh 

karbon aktif berbentuk serbuk 

 

 

  

Gambar 2-1 Karbon aktif berbentuk serbuk 

Sumber : (Hartanto, 2010) 
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2. Karbon Aktif Sebagai Penyerap Uap 

Biasanya berbentuk granular atau pelet yang sangat keras, umumnya 

digunakan pada fase gas yang berfungsi untuk pengembalian pelarut, katalis 

dan pemurnian gas. Bisa dilihat pada gambar 2.2 adalah contoh karbon aktif 

berbentuk granula dan gambar 2.3 adalah contoh karbon aktif berbentuk pelet. 

 

Saat ini jumlah pengguna karbon aktif rata-rata berasal dari kalangan industri. 

Berikut adalah penggunaan karbon aktif dibidang industri pada tabel 2.1 : 

  

Gambar 2-2 Karbon aktif berbentuk granular 

Sumber : (Hartanto, 2010) 

Gambar 2-3 Karbon aktif berbentuk pelet 

Sumber : (Hartanto, 2010) 
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Tabel 2-1 Pemakaian karbon aktif pada industry 

Sumber : (Sembiring, 2003) 

No Pemakai Kegunaan 

1. Industri obat dan makanan Menyaring, penghilangan bau dan rasa 

2. Minuman keras dan ringan Penghilang warna dan bau pada minuman 

3. Kimia perminyakan  Penyuling bahan mentah 

4. Pembersih air  Penghilang warna, bau penghilang resin 

5. Budi daya ulang 
Pemurnian, penghilangan ammonia, nitrit, 

penol dan logam berat 

6. Industri gula 

Penghilangan zat-zat warna, menyerap 

proses penyaringan menjadi lebih 

sempurna 

7. 
Pelarut yang digunakan 

kembali 
Penarikan kembali berbagai pelarut 

8. Pemurnian gas 
Menghilangkan sulfur, gas beracun, bau 

busuk asap 

9. Katalisator 
Reaksi katalisator pengangkut vinil 

khlorida, vinil asetat 

10. Pengolahan pupuk Pemurnian, penghilang bau 

2.2.6 Adsorben 

Menurut (Zulistia, 2016) adsorben merupakan materi yang mampu 

menyerap materi lain pada permukaannya dan biasanya bersifat tidak mudah 

menguap (non-volatille). Adsorben dengan kemampuan baik yakni dapat 

mempertahankan senyawa yang terperangkap selama proses adsorpsi dan dapat 

melepaskan senyawa dengan cepat saat proses desorpsi berlangsung.  

2.2.7 Bulu Ayam 

Bulu ayam merupakan produk samping dari rumah pemotongan ayam 

(RPA) dengan jumlah berlimpah dan terus bertambah seiring meningkatnya 
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populasi ayam dan tingkat pemotongan sebagai akibat meningkatnya permintaan 

daging ayam di pasar (Puastuti, 2004). 

Menurut (Putra, 2016) kegunaan bulu ayam sudah banyak digunakan untuk 

bahan penelitian. Salah satunya pemanfaatan karbon aktif dari bulu ayam untuk 

bahan hydrogen storage. Karena bulu ayam memiliki keratin yang berfungsi 

membentuk tabung-tabung didalamnya. 

Menurut (Aqibara, 2016) bulu merupakan struktur penutup tubuh pada 

burung yang juga merupakan ciri spesifik yang membedakan unggas dengan 

hewan lainnya. Artinya, semua burung pasti berbulu dan tidak ada hewan lain yang 

mempunyai bulu selain unggas. Karena ayam merupakan klasifikasi unggas maka 

juga memiliki bulu yang memiliki kesamaan fungsi. Berikut adalah macam bulu 

tergantung dengan fungsi dan bentuknya, secara umum ada tiga macam bulu yaitu: 

1. Bulu kontur (contour feather). 

2. Bulu halus (down feather). 

3. Biloplum (filoplume). 

Bulu kontur adalah penutup tubuh burung secara umum yang bisa kita lihat 

langsung. Sedangkan bulu halus terdapat di bawah bulu kontur yang berfungsi 

menjaga tubuh agar tetap hangat, dan yang terakhir yaitu filoplum lebih berfungsi 

sebagai sensor atau indera yang tumbuh di tempat tersendiri saja.  

Gambar 2-4 Struktur Bulu Ayam 

Sumber: (B.Gill, 1995) 
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2.2.8 Pengujian Bilangan Iodin (Daya Serap) 

Pengujian bilangan iodin dilakukan sebagai salah satu uji kualitas dari 

produk karbon aktif. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

karbon aktif dalam menyerap larutan berwarna (Harahap, 2014) 

Salah satu metode yang digunakan untuk metode pengujian bilangan iodin 

yaitu metode titrasi iodometri. Titrasi merupakan metode yang digunakan untuk 

menentukan konsentrasi suatu larutan. Rumus yang digunakan untuk menentukan 

bilangan iodin yaitu : 

𝑩𝒊𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒊𝒐𝒅𝒊𝒏 =
(𝑽𝟏 − 𝑽𝟐). 𝑵. 𝟏𝟐𝟔, 𝟗

𝐰
, 𝒎𝒈/𝒈 

 

Keterangan :  

V1 : Volume awal iodium yang dianalisis (ml) 

V2 : Volume larutan natrium tiosulfat yang diperlukan (ml) 

N : Normalitas iodium 

126,9 : Berat atom dari iodium  

W : Berat karbon 

2.2.9 Penentuan Luas Permukaan Berdasarkan Bilangan Iodin 

Menurut (Setianingsih, 2018) Penentuan bilangan iodin merupakan salah 

satu metode yang sering dimanfaatkan oleh industri yang bekerja dengan karbon 

aktif. Metode ini terutama digunakan untuk mempelajari adsorpsi iodin pada 

karbon aktif yang sudah di oksidasi. Penentuan bilangan iodin meliputi pengukuran 

jumlah iodin pada lapisan adsorpsi karbon aktif yang dinyatakan dengan satuan mg 

iodin/gram adsorben.  

Adapun persamaan yang digunakan untuk menentukan luas permukaan 

karbon aktif berdasarkan dari bilangan iodin (daya serap). Dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝑺𝟏 =
𝐈𝐍. 𝟏𝟎−𝟑

𝑴𝟏
𝑵⍵𝟏 
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Keterangan : 

S1 : Luas permukaan spesifik berdasarkan bilangan iodin 

M1 : Massa molar iodium (I) = 126,92 gr/mol 

IN : Bilangan Iodin = Jumlah iodin teradsorpsi per gram sampel (mg/gr) 

⍵1 : Luas permukaan yang ditempati oleh 1 molekul iodin = 0,2096 nm2 

N : Bilangan Avogadro 6,023 x 1023 1/mol 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Penelitian 

Alur penelitian digunakan untuk mempermudah dalam melakukan 

penelitian. Gambar 3-1 dibawah ini merupakan alur penelitian yang dilakukan. 

 

Gambar 3-1 Flowchart Penelitian 
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3.2 Alat dan Bahan 

Penelitian ini membutuhkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk 

membuat karbon aktif berbahan bulu ayam serta pengujian bilangan iodin. 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan selama pembuatan karbon aktif dari bulu ayam dan 

pengujian bilangan iodin yaitu : 

1. Furnace  

Furnace pada penelitian ini adalah wadah untuk memanaskan bulu ayam 

hingga 400℃ selama 120 menit dan juga untuk melakukan aktivasi fisika 

dengan suhu 500℃ selama 60 menit. 

2. Temperature Control 

Temperature control pada penelitian ini adalah alat yang berfungsi untuk 

mengatur temperatur pada furnace saat karbonisasi dan aktivasi fisika 

berlangsung. 

Gambar 3-2 Furnace 

Gambar 3-3 Temperature Control 
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3. Reaktor 

Reaktor adalah wadah untuk bulu ayam pada saat proses karbonisasi. 

Komponen ini digunakan sebagai wadah dalam proses karbonisasi dan aktivasi 

fisika. Reaktor yang digunakan disini berbahan dasar kuningan, karena logam 

kuningan dapat bertahan terhadap asam dan basa kuat dengan temperatur tinggi 

saat proses karbonisasi dan aktivasi fisika.  

 

4. Erlenmeyer 

Erlenmeyer pada penelitian ini adalah untuk wadah air pada saat proses 

steam. 

Gambar 3-4 Reaktor 

Gambar 3-5 Erlenmeyer 
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5. Oven  

Oven pada penelitian ini adalah untuk memanaskan sampel yang dicampur 

dengan larutan KOH selama 60 menit dengan temperatur 90℃. 

 

6. Timbangan 

Timbangan pada penelitian ini berfungsi untuk menimbang sampel dan 

menimbang butiran-butiran KOH pada saat hendak dicampur dengan aquades. 

Gambar 3-6 Oven 

Gambar 3-7 Timbangan 
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7. Burret 

Burret merupakan komponen yang berfungsi untuk meneteskan larutan 

yang digunakan dalam proses titrasi. Pada penelitian ini, burret digunakan 

untuk meneteskan natrium tiosulfat pada iodium dan karbon aktif yang 

tercampur dengan iodium dalam pengujian bilangan iodin. Pada burret juga 

terdapat indikator ukuran (dalam ml) untuk mengetahui volume natrium 

tiosulfat yang diperlukan untuk mengubah iodium dan karbon aktif hingga titik 

akhir reaksi (berubah warna). 

3.2.2 Bahan 

Berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan karbon 

berbahan dasar bulu ayam sebagai adsorben bahan alternatif hydrogen storage. 

1. Bulu ayam  

Bulu ayam merupakan bahan utama dari penelitian ini, penulis 

menggunakan bulu ayam dari Ayam Jago atau biasa disebut Ayam Kampung.  

Gambar 3-8 Burret 

Gambar 3-9 Bulu Ayam 
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2. Gas Nitrogen  

Gas nitrogen pada penelitian ini adalah untuk menstabilkan temperatur 

pada permukaan karbon agar tidak menjadi abu. 

3. Air 

 

Air pada penelitian ini adalah berfungsi pada saat melakukan steam  dengan 

memanaskan air hingga 150℃. 

 

Gambar 3-10 Gas Nitrogen 

Gambar 3-11 Air 
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4. KOH (Kalium Hidroksida) 

KOH pada penelitian ini adalah untuk membuka pori karbon dengan cara 

mencampurkan karbon dan larutan KOH yang lebih dulu dicampur dengan 

aquades sebanyak 150 ml. 

5. Aquades 

Aquades merupakan senyawa air murni yang berfungsi untuk melarutkan 

KOH pada saat ingin mencari kekentalan larutan KOH. 

  

Gambar 3-12 Kalium Hidroksida 

Gambar 3-13 Aquades 
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6. Iodium 

Pada penelitian ini iodium berfungsi untuk pengujian bilangan iodin. 

Iodium dicampurkan dengan karbon aktif yang kemudian akan dilakukan titrasi 

hingga warnanya berubah. Konsentrasi larutan iodium yang dibutuhkan adalah 

0,1 N.  

7. Natrium Tiosulfat 

Natrium tiosulfat berfungsi untuk pengujian bilangan iodin. Natrium 

tiosulfat diteteskan secara perlahan kedalam larutan iodium yang telah 

bercampur dengan karbon bulu ayam hingga warna iodiumnya berubah. 

 

Gambar 3-14 Iodium 0,1 N 

Gambar 3-15 Natrium Tiosulfat 0,1 N 
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3.3 Pembuatan Reaktor 

Material yang digunakan pada reaktor yang ada di Laboratorium Penelitian 

Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Islam Indonesia (UII) 

terbuat dari stainless steel. Kemudian, terjadi kerusakan pada bagian dalam reaktor 

dikarenakan tidak tahannya material terhadap suhu yang tinggi dan basa kuat yang 

ada pada karbon.  

Oleh karena itu, dilakukan observasi pada material yang mampu tahan 

terhadap basa kuat dan suhu yang tinggi sekitar 400℃ - 500℃ yaitu ada pada 

material kuningan. Reaktor berbahan kuningan dibuat dengan dimensi yang serupa 

dengan reaktor yang ada pada Laboratorium Penelitian Teknik Kimia FTI UII. 

Pembuatan reaktor berbahan kuningan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu kerajinan 

kuningan dan tembaga Sotta Artwork yang terletak di Kotagede, Yogyakarta. 

Reaktor berbahan kuningan dapat dilihat pada gambar 3-16 dibawah ini. 

 

Gambar 3-16 Reaktor berbahan kuningan. 
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3.4 Pembuatan Karbon Aktif Bulu Ayam 

Pembuatan karbon aktif bulu ayam pada penelitian ini penulis membuat 

dua sampel, yang pertama adalah karbon yang diaktivasi kimia dengan kekentalan 

larutan KOH (Kalium Hidroksida) 1M dan yang kedua adalah karbon yang 

diaktivasi kimia dengan kekentalan larutan KOH (Kalium Hidroksida) 3 M. Dapat 

dilihat pada gambar 3-17 untuk hasil dari karbon aktif yang telah dibuat oleh 

penulis 

 

Sampel karbon aktif bulu ayam tersebut dibuat dengan metode nitrogen dan 

steam. Kemudian diaktivasi kimia dan aktivasi fisika pada kedua sampel tersebut. 

Sampel A direndam dengan larutan KOH dengan konsentrasi larutan 1 M dan 

sampel B direndam dengan larutan KOH dengan konsentrasi larutan 3 M. 

Langkah-langkah pembuatan adalah sebagai berikut : 

1. Persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan karbon 

aktif berbahan dasar bulu ayam seperti pada gambar 3-18. 

Gambar 3-17 Karbon aktif KOH 3 M dan karbon aktif KOH 1 M. 
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2. Masukkan bulu ayam kedalam reaktor yang ada pada bagian dalam furnace 

untuk dipanaskan.  

3. Selanjutnya memasang selang gas nitrogen dan sambungkan pada 

erlenmeyer yang berisi air untuk proses steam kemudian disambungkan 

pada furnace. Dapat dilihat pada gambar 3.19 

 

4. Proses selanjutnya adalah mengatur temperature control dengan 

temperatur 400℃ selama 120 menit. Pada proses pemanasan ini akan 

menghasilkan asap dari proses pemanasan bulu ayam tersebut.  

Gambar 3-18 Menyiapkan bulu ayam. 

Gambar 3-19 Proses steam. 
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5. Setelah 120 menit dan asap sudah tidak ada lagi, angkat reaktor pada 

furnace dan buka reaktor lalu pindahkan bulu ayam yang sudah menjadi 

karbon ke wadah lain. 

6. Selanjutnya adalah proses aktivasi kimia dengan cara membuat larutan 

KOH dengan konsentrasi 1M dan 3M. Caranya dengan mencampurkan 

butiran KOH seberat 8,5 gr dan 150 ml aquadest untuk larutan kekentalan 

1M. Kemudian untuk larutan dengan kekentalan 3M campurkan butiran 

KOH seberat 25,2 gr dan 150 ml aquadest. Dapat dilihat pada gambar 3-21. 

 

Gambar 3-21 Proses aktivasi kimia. 

Gambar 3-20 Proses Karbonisasi. 
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7. Setelah itu, masukkan karbon bulu ayam kedalam gelas larutan KOH dan 

masukkan kedalam oven yang bersuhu 90℃ selama 60 menit. 

8. Setelah 60 menit, saring karbon yang telah diaktivasi kimia tersebut dan 

kemudian disaring dan disiram kembali dengan aquadest. Dapat dilihat 

pada gambar 3-22. 

9. Kemudian karbon yang telah direndam dan dipanaskan menggunakan 

oven, dikeringkan menggunakan oven kembali dengan suhu 100℃ selama 

240 menit. 

10. Selanjutnya kembali masukkan pada reaktor yang ada pada furnace untuk 

kemudian dilakukan aktivasi fisika yaitu dengan memanaskan karbon 

dengan suhu 500℃ selama 60 menit. 

11. Kemudian tahap selanjutnya setelah menunggu selama 60 menit, buka 

reaktor pada furnace dan keluarkan karbon aktif lalu pindahkan ke wadah 

lain. 

12. Setelah selesai ketiga tahap yaitu karbonisasi, aktivasi kimia dan aktivasi 

fisika. Selanjutnya adalah melakukan pengujian bilangan iodin dengan 

menggunakan larutan iodium. 

13. Setelah semua pengujian sudah dilakukan, penulis membandingkan hasil 

dari karbon bulu ayam dengan beberapa penelitian sebelumnya yang 

menggunakan kulit jengkol, pelepah kelapa dan kulit buah mahoni sebagai 

bahan dasarnya. 

Gambar 3-22 Proses penyaringan. 
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3.5 Pengujian Bilangan Iodin 

Pengujian yang dilakukan pada kedua sampel karbon aktif berbahan dasar 

bulu ayam ini menggunakan larutan iodium dan larutan natrium tiosulfat, yang 

dilakukan pada Laboratorium Pengantar Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Islam Indonesia, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Timbang 0,1 gr karbon aktif dan campurkan kedalam 10 ml larutan iodium 

0,1 N kemudian aduk selama 15 menit menggunakan pengaduk magnetik. 

2. Titrasi terlebih dahulu 10 ml larutan iodium dengan natrium tiosulfat 

hingga titik akhir (berubah warna). 

3. V1 pada persamaan bilangan iodin didapatkan dari volume natrium tiosulfat 

yang dibutuhkan untuk merubah warna larutan iodium. Dapat dilihat pada 

gambar 3-24. 

Gambar 3-23 Proses pengadukan magnetic. 

Gambar 3-24 Larutan iodium. 
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4. Setelah 15 menit, ambil 5 ml campuran karbon aktif dan iodium. Kemudian 

titrasi 5 ml campuran karbon aktif dan iodium tersebut dengan larutan 

natrium tiosulfat. Dapat dilihat pada gambar 3-25 dibawah ini. 

5. V2 pada persamaan bilangan iodin didapatkan dari volume yang dibutuhkan 

untuk titrasi campuran karbon aktif dan iodium hingga berubah warna. 

6. Kemudian masukkan data V1 dan V2 kedalam persamaan bilangan iodin 

untuk mendapatkan hasilnya.  

7. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali dalam 1 sampel. Dapat dilihat pada 

gambar 3-26 untuk proses proses titrasi. 

 

Gambar 3-25 Pencampuran Karbon Aktif 

0,1 gr dengan Iodium. 

Gambar 3-26 Proses Titrasi. 



 

29 

BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa parameter yang dilakukan 

dalam proses pembuatan karbon aktif berbahan dasar bulu ayam ini, tahapan yang 

dilakukan yaitu observasi dari alat, referensi hingga proses pembuatan karbon aktif 

tersebut. Dari hasil referensi didapatkan gambaran untuk membuat karbon aktif 

dengan cara karbonisasi dan dialiri nitrogen serta steam. Kemudian dilanjutkan 

dengan proses aktivasi kimia menggunakan larutan KOH dan selanjutnya proses 

aktivasi fisika yaitu pirolisis dengan dialiri nitrogen. Pada gambar 4-1 merupakan 

hasil karbon aktif setelah melalui proses karbonisasi, gambar 4-2 setelah aktivasi 

kimia dan gambar 4-3 setelah aktivasi fisika. 

  

Gambar 4-1 Setelah Proses Karbonisasi. 
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Gambar 4-2 Setelah Proses Aktivasi Kimia. 

4.2 Analisis Pengujian Bilangan Iodin (Daya Serap) 

Pengujian bilangan iodin (daya serap) dilakukan dengan proses titrasi 

antara larutan natrium tiosulfat terhadap larutan iodium yang telah dicampurkan 

dengan karbon bermassa 0,1 gr untuk mengetahui nilai daya serap pada sampel 

karbon aktif bulu ayam. Indikator keberhasilan pengujian ditandai dengan berubah 

warna pada larutan iodium yang semula berwarna merah gelap menjadi warna 

bening karena ditetesi larutan natrium tiosulfat secara perlahan-lahan. Kemudian 

Gambar 4-3 Setelah Proses Aktivasi Fisika. 
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penulis membuat 2 sampel pada proses pengujian ini, yang pertama adalah karbon 

dengan larutan KOH 1 M dan yang kedua adalah karbon dengan larutan KOH 3 

M. 

 

1. Sampel Karbon Aktif N2 + Steam + KOH 1 M 

Pengujian ini dilakukan dengan hasil yang telah didapatkan yaitu : 

V1 : Volume larutan Natrium Tiosulfat awal (8,5 ml) 

V2 : Volume larutan Natrium Tiosulfat setelah dititrasi dengan 0,1 karbon  

Percobaan 1 : 3,2 ml 

Percobaan 2 : 3,0 ml 

Percobaan 3 : 3,1 ml 

Percobaan I :  

 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑜𝑑𝑖𝑛 =
(8,5 − 3,2)0,1 . 126,9

0,1
, 𝑚𝑔/𝑔𝑟 

Didapatkan daya serap sebesar 672,57 mg/g 

Percobaan II :  

 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑜𝑑𝑖𝑛 =
(8,5 − 3,0)0,1 . 126,9

0,1
, 𝑚𝑔/𝑔𝑟 

 Didapatkan daya serap sebesar 697,95 mg/g 

Percobaan III :  

 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑜𝑑𝑖𝑛 =
(8,5 − 3,1)0,1 . 126,9

0,1
, 𝑚𝑔/𝑔𝑟 

 Didapatkan daya serap sebesar 685,26 mg/g 
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Tabel 4-1 Pengujian bilangan iodin sampel karbon aktif 1 M 

No Percobaan Hasil 

1. Percobaan I 672,57 

2. Percobaan II 697,95 

3. Percobaan III 685,26 

Rata-rata 685,26 mg/g 

Standar Deviasi 12,69 

 

2. Sampel Karbon Aktif N2 + Steam + KOH 3M 

Pengujian ini dilakukan dengan hasil yang telah didapatkan yaitu : 

V1 : Volume larutan natrium tiosulfat awal (8,5 ml) 

V2 : Volume larutan natrium tiosulfat setelah dititrasi dengan 0,1 karbon 

Percobaan 1 : 2,8 ml 

Percobaan 2 : 2,9 ml 

Percobaan 3 : 2,9 ml 

Percobaan I :  

 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑜𝑑𝑖𝑛 =
(8,5 − 2,8)0,1 . 126,9

0,1
, 𝑚𝑔/𝑔𝑟 

 Didapatkan daya serap sebesar 723,33 mg/g 

Percobaan II : 

 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑜𝑑𝑖𝑛 =
(8,5 − 2,9)0,1 . 126,9

0,1
, 𝑚𝑔/𝑔𝑟 

 Didapatkan daya serap sebesar 710,64 mg/g 

Percobaan III :  

 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑜𝑑𝑖𝑛 =
(8,5 − 2,9)0,1 . 126,9

0,1
, 𝑚𝑔/𝑔𝑟 

 Didapatkan daya serap sebesar 710,64 mg/g 
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Tabel 4-2 Pengujian bilangan iodin sampel karbon aktif 3 M 

No Percobaan Hasil 

1. Percobaan I 723,33 

2. Percobaan II 710,64 

3.  Percobaan III 710,64 

Rata-rata 714,87 mg/g 

Standar Deviasi 7,326 

 

Dari pengujian yang telah dilakukan terhadap 2 sampel yang berbeda 

sebanyak masing-masing 3 kali, dapat dilihat bahwa daya serap paling besar ada 

pada sampel karbon dengan larutan KOH konsentrasi 3M. Dapat dilihat pada grafik 

4-4 dibawah ini. 

 

Hal ini disebabkan oleh tingginya konsentrasi KOH pada karbon 3M 

tersebut, karena KOH merupakan basa kuat dan berfungsi untuk membantu 

mengikis permukaan karbon dan membuka pori-pori karbon pada saat proses 

aktivasi kimia, sehingga daya serap yang dihasilkan oleh sampel karbon 3M lebih 

besar daripada sampel karbon 1M. Perbedaan antara kedua sampel tersebut hanya 

terletak pada proses aktivasi kimianya saja. Berdasarkan sampel yang dibuat 

peneliti, semakin tinggi konsentrasi larutan KOH pada saat aktivasi kimia maka 

akan semakin besar daya serap pada sampel tersebut. Akan tetapi, jika konsentrasi 

Gambar 4-4 Grafik standar deviasi sampel 1 M dan 3 M. 

Konsentrasi 1 M Konsentrasi 3 M

Rata - rata 685,26 714,87

685,26 714,87

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

m
g/

gr

Standar Deviasi Sampe 1 M dan 3 M



 

34 

larutan KOH terlalu tinggi maka akan merusak pori-pori pada karbon tersebut 

dikarenakan terlalu kuatnya sifat basa pada larutan tersebut.  

4.3 Analisis Luas Permukaan Berdasarkan Bilangan Iodin 

Hasil luas permukaan dari kedua sampel berdasarkan bilangan iodin (daya 

serap) adalah sebagai berikut : 

𝑆1 =
IN. 10−3

𝑀1
𝑁⍵1 

1. Luas permukaan pada sampel N2 + Steam + KOH 1M : 

 

𝑆1 =
685,26 mg/gr . 10−3

126,92 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
6.023𝑥1023

1

𝑚𝑜𝑙
0,2096𝑥10−18𝑚2 

 

Didapatkan hasil luas permukaan sampel N2 + Steam + KOH 1M sebesar 

681,59 m2/gr 

2. Luas permukaan pada sampel N2 + Steam + KOH 3M : 

 

𝑆1 =
714,87 mg/gr . 10−3

126,92 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
6.023𝑥1023

1

𝑚𝑜𝑙
0,2096𝑥10−18𝑚2 

 

Didapatkan hasil luas permukaan sampel N2 + Steam + KOH 3M sebesar 

711,05 m2/gr 
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4.4 Analisis Perbandingan Dengan Bahan Lainnya 

Setelah melakukan pengujian bilangan iodin untuk mengetahui daya serap 

pada karbon aktif bulu ayam, penulis melakukan perbandingan dengan beberapa 

penelitian karbon aktif berbahan lain yaitu pelepah kelapa, kulit buah mahoni dan 

kulit jengkol (Halim, 2008) (Salamah, 2008) dan (Sitorus, 2016). Didapatkan hasil 

seperti pada gambar 4-5 dibawah ini. 

 

Gambar 4-5 Grafik Perbandingan Nilai Daya Serap Dengan Bahan Lain. 

 

Grafik diatas menunjukkan bahwa karbon aktif bulu ayam ada pada posisi 

ke 2 dibawah pelepah kelapa. Posisi ke 3 ada kulit jengkol dan posisi ke 4 ada kulit 

buah mahoni. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan yang berbeda-beda pada 

setiap bahannya, kemudian dari proses karbonisasi, aktivasi kimia dan juga aktivasi 

fisikanya. Pada karbon aktif kulit buah mahoni dilakukan aktivasi kimia dengan 

konsentrasi larutan kalium hidroksida (KOH) 3 M dan daya serap yang dihasilkan 

sebesar 73,55 mg/gr. Kemudian, pada karbon aktif pelepah kelapa dilakukan 

aktivasi kimia dengan konsentrasi larutan asam hidroklorida (HCl) 0,2 M dan daya 

serap yang dihasilkan sebesar 832,52 mg/gr. Karbon aktif yang terakhir yaitu 

karbon aktif kulit jengkol dilakukan aktivasi kimia dengan konsentrasi larutan 

asam nitrat (NHO3) dan menghasilkan daya serap sebesar 634,50 mg/gr. 
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Karbon aktif berbahan bulu ayam ternyata memiliki daya serap yang dapat 

digunakan sebagai bahan alternatif hydrogen storage. Perlakuan pada saat proses 

karbonisasi menggunakan nitrogen dan steam serta KOH pada aktivasi kimia 

ternyata mampu membuka pori-pori pada permukaan karbon aktif sehingga 

memperoleh nilai daya serap yang lebih tinggi dari daya serap karbon aktif kulit 

buah mahoni dan kulit jengkol. Hal tersebut disebabkan karena pada setiap bahan 

dasar karbon aktif tersebut memiliki perlakuan yang berbeda. 

Nilai daya serap pada karbon aktif bulu ayam ternyata lebih kecil dari nilai 

daya serap pada karbon aktif berbahan pelepah kelapa, hal ini diduga pada saat 

melakukan karbonisasi, peneliti memasukkan seluruh bagian struktur bulu 

ayamnya mulai dari rachis dan vane, sehingga diperkirakan bagian rachis tersebut 

yang membuat tidak maksimalnya daya serap pada bulu ayam. Karena, struktur 

pori pada rachis itu sendiri lebih keras dibandingkan dengan bagian vane. Dan pada 

suhu dimana vane sudah terbentuk pori-porinya, pada bagian rachis belum 

membentuk pori dengan sempurna sehingga pada saat diaktivasi kimia dan fisika, 

penyerapannya tidak maksimal.  

 Adapun kekurangan dari karbon aktif bulu ayam pada skripsi ini yang dapat 

diketahui sebagai berikut : 

1. Kurangnya variasi suhu dan waktu pada saat proses karbonisasi 

menggunakan nitrogen dan steam, sehingga data yang didapatkan kurang 

lengkap jika dibandingkan dengan penelitian yang lainnya. 

2. Tidak memisahkan bagian rachis pada struktur bulu ayam saat proses 

karbonisasi, sehingga diperkirakan hasil daya serap pada karbon aktif bulu 

ayam dapat lebih tinggi lagi. Karena bagian rachis memiliki perlakuan 

yang lebih lagi pada saat karbonisasi untuk dapat membuka struktur 

porinya secara maksimal. 

3. Kedua sampel karbon aktif nitrogen + steam + KOH 1M dan 3M berbahan 

bulu ayam belum diuji Scanning Electron Microscope (SEM), sehingga 

tidak dapat dilihat secara jelas letak perbedaan dari struktur pori pada 

masing-masing sampel tersebut.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Telah dihasilkan karbon aktif berbahan dasar bulu ayam yang memiliki 

nilai daya serap sebesar 714,87 mg/gr dan luas permukaan sebesar 711,05 

m2/gr sebagai bahan alternatif hydrogen storage. 

2. Hasil pengujian bilangan iodin (daya serap) pada karbon aktif bulu ayam 

ternyata lebih tinggi daripada karbon aktif berbahan kulit jengkol dan 

karbon aktif berbahan kulit buah mahoni dikarenakan proses steam dan 

KOH pada saat karbonisasi dan aktivasi kimia membantu pembukaan 

struktur pori pada permukaan karbon.  

5.2 Saran 

Berikut saran yang dapat penulis sampaikan untuk penelitian selanjutnya 

berdasarkan penelitian yang dilakukan : 

1. Lebih memvariasikan suhu dan waktu pada saat melakukan karbonisasi 

sehingga hasil yang didapatkan lebih jelas. 

2. Memisahkan rachis pada bulu ayam terlebih dahulu agar tidak 

memasukkannya pada saat proses karbonisasi untuk dapat mengetahui 

hasil daya serap dan luas permukaannya pada struktur bulu ayam. 

3. Melakukan pengujian Scanning Electron Microscope (SEM) agar 

terlihat dengan jelas perbedaan dari struktur pori pada sampel yang 

dibuat jika membuatnya lebih dari satu. 
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