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 The growth of motor vehicles every year has 
increased, it produces air pollution that is harmful to the 
environment and health. Based on these conditions one of 
the efforts that can be done is to reduce vehicle emission 
levels by adding adsorber on the exhaust gas channel. 
Active charcoal is used as raw material adsorber because 
it has a good absorption. 

The purpose of this research is to know the 
influence of coconut shell activated charcoal as adsorber 
on vehicle exhaust channel in reducing exhaust emission 
in motor vehicle, and influence activation temperature to 
coconut shell activated charcoal quality in decreasing CO 
emission, CO2 and HC motorized. 

The results show that coconut shell activated 
charcoal can reduce emissions from CO, CO2, and HC 
more effectively than regular charcoal. Active charcoal 
adsorbents with activation temperature of 800 ° C can 
reduce CO, CO2 and HC gas emissions better than 
activated charcoal with temperature other activation. 
Activation of charcoal with an activation temperature of 
800 ° C can break the bond on charcoal so that the pores 
of charcoal are getting bigger or more and causing an 
increase in the ability of activated charcoal. 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan jumlah penduduk 
mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat di 
berbagai sektor, dari sektor pangan, tekstil, 
perumahan sampai pada sektor transportasi 
sebagai alat mobilitas masyarakat. Peningkatan 
pada sektor ini begitu pesat baik kendaraan tanpa 
motor maupun kendaraan bermotor, namun untuk 
perkembangan kendaraan bermotor perlu 

perhatian khusus. Laju pertumbuhan penduduk 
Indonesia pada tahun 2010 – 2015 adalah sebesar 
1,38% per tahun, angka tesebut diiringi dengan 
perkembangan sektor transportasi yang dalam hal 
ini merupakan kendaraan bermotor dari tahun 
2011 – 2015 mencapai 9,13% unit per tahun 
(Anonim, 2015). 

Emisi kendaraan bermotor mengandung 
berbagai senyawa kimia. Salah satu hasil 
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1. Lubang tube untuk temperatur T1, 2. Lubang tube untuk temperatur T2, 3. Lubang tube untuk 
temperatur T3, 4. Lubang tube untuk temperatur T45. Tabung adsorber 6. Lubang tube untuk 
tekanan P1 7. Lubang tube untuk tekanan P2 

 
Gambar 1. Titik rangkain termokopel.

 

 

pembakaran kendaraan bermotor adalah gas CO. 
Karbon monoksida yang keluar dari knalpot akan 
berada di udara ambient, jika terhirup oleh 
manusia maka molekul tersebut akan masuk 
kedalam saluran pernapasan terus masuk ke 
dalam paru – paru dan kemudian akan menempel 
pada hemoglobin darah membentuk carboxy 
haemoglobin (COHb). Pada paparan menahun 
akan menunjukkan gejala gangguan syaraf, infark 
otak, infark jantung dan kematian bayi dalam 
kandungan. Gas CO yang tinggi di dalam darah 
dapat berasal dari rokok dan asap dari kendaraan 
bermotor. 

Salah satu upaya untuk menekan polusi 
udara adalah merancang kendaraan yang dapat 
memproduksi gas-gas emisi dengan kadar rendah. 
Upaya tersebut dapat direalisasikan menggunakan 
suatu teknologi after treatment yaitu dengan 
menambahkan adsorber dalam saluran buang 
kendaraan. Adsorber yang diterapkan 
menggunakan media penyerapan dari arang aktif 
tempurung kelapa, selain mudah didapatkan 
penggunaan tempurung kelapa juga diharapkan 
dapat lebih menyerap gas-gas emisi kendaraan. 

 
Hasil penelitian Shofa (2012) terhadap 

karakteristik arang aktif ampas tebu menggunakan  
metode aktivasi secara kimia (KOH) dan 

secara fisika, serta memvariasikan temperatur 
pengaktifan; 600ºC, 700ºC, 800ºC dan durasi 

pengaktifan; jam, 1 jam. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa luas permukaan 1135 
m

2
/gram arang aktif ampas tebu terbaik berasal 

dari pengaktifan secara kimia dengan temperature 
800ºC dan selama ½ jam. Karakteristik tersebut 

diperoleh dari pengujian luas permukaan dengan 
metode BET. 

Hasil penelitian Verlina, (2014) tentang 
potensi arang aktif tempurung kelapa sebagai 
adsorben emisi gas CO, NO, dan NOx dengan 
memvariasikan konsentrasi aktifator ZnCl2 6%, 
8%, 10% menunjukan bahwa konsentrasi aktifator 
mempengaruhi penyerapan emisi gas buang 
dengan aktifator terbaik pada komsentarsi ZnCl2 

10% yang mampu menyerap gas NO dan NOx  
sebesar 100% sereta menyerap gas CO sebesar 
81%. 

Pengontrolan emisi gas buang adalah 
usaha untuk membatasi atau mengontrol emisi 
yang keluar dari kendaraan bermotor. 
Pengontrolan emisi gas buang pada motor bensin 
bertujuan untuk mereduksi kosentrasi karbon 
monoksida (CO), hidrokarbon (HC) pada gas 
buang. Guna mereduksi emisi gas buang 
kendaraan bermotor tersebut terdapat beberapa 
metode yang biasa digunakan antara lain :  

1. Modifikasi mesin.  
2. Modifikasi pada saluran gas 

buang.  

3. Modifikasi penggunaan bahan 
bakar  

Pengurangan lebih lanjut dalam emisi dapat 
diperoleh dengan menghilangkan polutan dari gas 
buang dalam sistem gas buang mesin. Perangkat 
yang dikembangkan untuk mencapai hasil ini 
menggunakan adsorber dengan bahan baku arang 
aktif tempurung kelapa. 

Arang aktif merupakan suatu padatan 
berpori yang mengadung 85-95% karbon, suhu 
tinggi. Kvech et al. (1998), menyatakan bahwa 
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karbon aktif adalah suatu bahan padat yang 
berpori dan merupakan hasil pembakaran dari 
bahan yang mengadung karbon melalui proses 
pirolisis. Sebagian dari pori-porinya masih tertutup 
hidrokarbon, tar, dan senyawa organik lain 
Komponennya terdiri dari karbon terikat (fixed 
carbon), abu, air, nitrogen, dan sulfur. 

 
a.  Pengukuran kadar air 

Masing-masing sampel arang sebanyak 1 
gram sebelum dan sesudah diaktifasi 
menggunakan ZnCl2 ditimbang sebagai massa 
awal. Masing-masing sampel dioven dengan 

temperatur 100  sampai massa sampel konstan. 
Pengamatan diukur tiap 1 jam. 

 

%100
ker

(%) 



massabasah

ingmassamassabasah
Kadarair .   (1) 

 
b. Pengukuran massa jenis 

Hasil penimbangan awal sampel arang 
sebelum maupun setelah diaktifasi dijadikan 
penentuan massa jenis arang-arang tersebut. 

Penentuan massa jenis arang sebelum dan 
sesudah diaktifasi dapat diukur dengan: 

volume

massa
Massajenis                                               (2) 

METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan adalah eksperimen 

dengan menggunakan alat-alat seperti motor 
Honda supra, termokopel, alat baca termokopel, 
alat uji emisi, tachometer gelas ukur, oven, tanur, 
las listrik, manometer, ayakan mesh 10, alat uji 
SEM EDX. Titik rangkaian termokopel dilihat pada 
gambar 1, sedangkan foto unit adsorber yang 
digunakan disajikan pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Unit adsorber yang dipasang pada gas 

buang kendaraan. 

 
Arang tempurung kelapa ditumbuk dan 

diayak dengan ukuruan mes 10. Hasil ayakan 
arang tempurung kelapa yang lolos 10 mesh 
masing-masing direndam dalam larutan ZnCl2 10% 
(b/v) selama 24 jam. Kemudian rendaman arang 
tersebut disaring menggunakan kertas saring dan 
dicuci dengan akuades. Selanjutnya, dikeringkan 
dalam oven pada suhu 100° C selama 1 jam. Dan 
dimasukkan ke dalam tanur pada tiap-taip 
temperatur 600° C, 700° C, dan 800° C selama 1 
jam. Setelah itu, didinginkan dengan udara normal. 

 
Pengujian 

Menurut Rahman, 2016 Prinsip dasarnya 
adalah untuk pembacaan hasil uji emisi 
mengunakan bantuaan sinar inframerah sebagai 
sumber sensor pengirim yang di lewatkan pada 
emisi gas buang kemudian inframerah akan di filter 
dan di deteksi untuk menentukan presentase 
kandungan emisi gas buang CO, CO2, dan HC. 
Ruang Lingkup: Prosedur ini meliputi cara untuk 
menentukan kadar karbon monoksida CO, hidro 
karbon HC, karbon dioksida CO2 yang terkandung 
di dalam gas buang kendaraan bermotor pada 
posisi putaran idle serta mendapatkan nilai lamda 
(perbandingan campuran udara dan bahan bakar). 
Adapun langkah-langkah dalam penngambilan 
data yaitu: 

a. Hubungkan saluran gas buang sebelum 
maupun yang telah dimodifikasi dengan 
penambahan adsorben .  

b. Hubungkan alat ukur termocouple ke 
komputer untuk pembacaan distribusi 
temperatur kerja pada saluran gas buang. 

c. Hubungkan manometer U ke dua titik tube 
pada saluran gas buang untuk pembacaan 
tekanan kerja pada saluran gas buang. 

d. Hidupkan mesin sampai temperatur kerja 
normal, dilakukan sekitar 2-3 menit.  

e. Menaikkan putaran mesin sampai diperoleh 
putaran yang sudah ditentukan yaitu pada 
kondisi putaran mesin idle 1400 rpm (±50 
rpm).  

f. Melakukan pengujian dengan tiga kali 
pengulangan pengambilan data untuk setiap 
variasi, dimulai dari kondisi saluran gas buang 
tanpa penambahan adsorber, setelah 
ditambahkan adsorber dari arang sebelum 
diaktifasi dan setelah diaktifasi. 

g. Mencatat kandungan emisi gas CO, CO2, dan 
HC yang terbaca pada alat ukur Automotive 
Emissien Analyzer. 
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Pada tahap ini akan dilakukan pengujian 
arang aktif tempurung kelapa dengan tujuan untuk 
mengetahui komposisi kimia dari arang aktif 
tempurung kelapa dan morfologi permukaannya 
dengan menggunakan SEM (Scanning Electron 
Microscopy) dan Enegy Dispersion X Ray (EDX), i 
dari sampel arang aktif tempurung kelapa sebelum 
maupun setelah dilewatkan emisi gas buang 
kendaraan bermotor berbahan bakar bensi.  

Untuk pengujian arang aktif tempurung 
kelapa ini dilakukan di UPT Laboratorium Terpadu 
Universitas Diponogoro Semarang. dengan 
spesifikasi alat yang digunakan untuk analisa SEM 
dan EDX (Scanning Electron Microscope) adalah 
JEOL JSM-6510LA tujuannya adalah untuk 
mengetahui Morfologi dan ukuran partikel dari 
sampel padat. Sampel yang akan dianalisis 
dengan SEM terlebih dahulu dipreparasi. Setelah 
dilakukan preparasi, sampel dimasukkan dalam 
sample holder kemudian dilakukan perbesaran 
gambar SEM antara 1.000, 3.000, 5.000, dan 
10.000 kali. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengamati Kadar emisi gas buang 
kendaraan dengan memvariasikan temperatur 
aktifasi arang 600°C, 700°C, 800°C terhadap emisi 
gas HC, CO, CO2, maka disajikan grafik hubungan 
kadar emisi dengan setiap jenis adsorber yang 
dipasang pada saluran buang kendaraan seperti 
pada gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6 di 
bawah ini. 

 

 
Gambar 3. Kadar air arang sebelum diaktifasi, 

arang aktif dengan temperatur aktifasi 
600°C, 700°C, dan 800°C. 

 
Nilai kadar air tertinggi yaitu arang 

tempurung kelapa sebelum aktifasi sebesar 
15,84%. Dilanjutkan kadar air pada arang aktif 
dengan temperatur aktifasi 600°C, 700°C, 800°C 
berturut-turut yaitu 5,94%, 3,96%, 2,94%. Terjadi 

penurunan kadar air arang tempurung kelapa 
antara arang sebelum aktifasi dengan arang 
setelah aktifasi, penurunan kadar air arang aktif 
berurutan berdasarkan kenaikan suhu aktifasinya. 
Menurut Idrus, 2013 semakin tinggi suhu semakin 
banyak pula air dan zat organik yang menguap 
sehingga mengakibatkan berkurangnya massa 
karbon aktif. Dengan demikian terbentuk rongga 
atau pori-pori yang lebih besar pada arang aktif, 
menyebabkan luas permukaan arang aktif 
meningkat. 

 

 
Gambar 4. Massa jenis arang sebelum diaktifasi, 

arang aktif dengan temperatur aktifasi 
600°C, 700°C, dan 800°C. 

 
Secara umum massa jenis arang sebelum 

diaktifasi lebih besar dibandingakan dengan arang 
yang telah diaktifasi. Massa jenis arang sebelum 
diaktifasi yaitu 356,66 kg/m

3
. Massa jenis arang 

aktif dengan temperatur aktifasi 600°C yaitu 
334,80 kg/m

3
. Begitu juga massa jenis arang aktif 

dengan temperatur diaktiasi 700°C adalah 308,46 
kg/m

3
. Terjadi perubahan massa jenis arang aktif 

dengan temperatur diaktiasi 800°C menjadi 302,66 
kg/m

3
. Menurut Verlina, 2014 konsentrasi ZnCl2 

yang berperan sebagai aktifator memutuskan 
ikatan hidrokarbon menjadikan arang memiliki 
rongga atau pori-pori yang lebih besar dan 
berpengaruh kepada massa dari arang tersebut. 
Selain itu disebabkan adanya air dan zat organik 
yang menguap karena pemanasan di dalam tanur, 
seiring bertambahnya temperatur aktifasi jumlah 
air dan zat organik yang menguap semakin tinggi. 
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Gambar 5. Kandungan emisi gas HC sebelum dan 

sesudah penambahan adsorber arang 
biasa dan arang aktif 

 
Keterangan : 
Jenis A = Arang tempurung kelapa 
Jenis B = Arang aktif tempurung kelapa dengan 

temperatur aktivasi 600°C 
Jenis C = Arang aktif tempurung kelapa dengan 

temperatur aktivasi 700°C 
Jenis D = Arang aktif tempurung kelapa dengan 

temperatur aktivasi 800°C 
Penurunan kandungan emisi gas HC terjadi 

saat semua jenis adsorber arang tempurung 
kelapa sebelum dan setelah aktifasi ditambahkan 
ke dalam saluran gas buang. Emisi gas HC pada 
saluran gas buang kendaraan sebelum 
ditambahkan adsorber yaitu 1390,67 (ppm). 
Penurunan kandungan emisi terbaik pada 
adsorber arang aktif dengan temperatur aktifasi 
800°C yaitu 579,33 (ppm). Dilanjutkan adsorber 
arang aktif dengan temperatur aktifasi 700°C yaitu 
677,33 (ppm). Berikutnya adsorber arang aktif 
dengan temperatur aktifasi 600°C yaitu 776,33 
(ppm). Terakhir adsorber arang tempurung kelapa 
tanpa aktifasi yaitu 1268,67 (ppm). 

Emisi gas HC diserap lebih baik oleh 
adsorber arang aktif tempurung kelapa. Karena 
pada arang aktif terjadi peningkatan luas 
permukaan yang mempengaruhi kemampuan 
serap arang. Semakin besar luas permukaan 
arang aktif maka semakin besar kemampuan 
adsorpsi arang aktif (Idrus, 2013). 

 

 
Gambar 6. Kandungan emisi gas CO sebelum dan 

sesudah penambahan adsorber arang 
biasa dan arang aktif. 

 
Emisi gas CO mengalami penurunan 

setelah saluran gas buang ditambahkan adsorber, 
kandungan emisi gas CO pada kendaraan 
sebelum ditambahkan adsorber sebesar 
0,38%/volume. Sedangkan setelah penambahan 
adsorber arang tempurung kelapa sebelum 
diaktifasi menghasilkan kandungan emisi CO 
sebesar 0,253%/volume. Begitu pula dengan 
penggunaan adsorber arang aktif tempurung 
kelapa dengan temperatur aktifasi masing-masing 
600°C, 700°C, dan 800°C yaitu 0,220%/volume, 
0,213%/volume, 0,200%/volume. Temperatur 
aktifasi yang tinggi membuat proses penguapan air 
dan zat organik lebih besar, sehingga terbentuk 
banyak rongga atau pori-pori dalam arang aktif.  

Arang aktif dengan temperatur aktifasi 
800°C memiliki penyerapan terhadap gas CO 
paling baik, hal tersebut mengindikasikan bahwa 
arang aktif tersebut memiliki luas permukaan yang 
besar. Menurut Idrus 2013, semakin besar luas 
permukaan arang aktif maka semakin besar 
kemampuan adsorpsi arang aktif. Selain dari 
penyerapan emisi, perluasan permukaan arang 
aktif tersebut dapat dilihat secara visual pada 
bagian penjelasan SEM. 
 

 
Gambar 7. Perubahan emisi gas CO2 terhadap 

waktu pada saluran gas buang dengan 

penambahan adsorber arang aktif. 
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Keterangan : 

1. Morfologi permukaan arang tempurung 

kelapa. 
2. Morfologi permukaan arang aktif tempurung 

kelapa dengan temperatur aktifasi 800°C 

sebelum dilewati emisi. 

3. Morfologi permukaan arang aktif tempurung 
kelapa dengan temperatur aktifasi 800°C 

setelah dilewati emisi. 
 

 

 
Gambar 8. Uji morfologi permukaan arang aktif tempurung kelapa 

 

 
Emisi gas CO2 kecenderungan mengalami 

kenaikan dari setiap perubahan waktu. 
Peningkatan nilai emisi gas CO2 setiap waktu 
menunjukkan adanya penurunan peforma dari 
adsorber arang aktif tempurung kelapa. Pada 
peforma arang aktif tempurung kelapa dalam 
menurunkan gas CO2, dua jenis adsorber arang 
aktif tempurung kelapa yaitu temperatur aktifasi 
600°C dan 700°C mengalami peningkatan di menit 
ke-15. Sedangkan adsorber arang aktif tempurung 
kelapa dengan temperatur aktifasi 800°C 
mengalami peningkatan di menit ke-10, tetapi 
menurun kembali di menit berikutnya. Ketiga jenis 
adsorber arang aktif tempurung kelapa belum 
mengalami jenuh, karena kadar emisi gs CO2 
masih di bawah hasil uji tanpa adsorber. 

 
Pada Gambar 6. terlihat perubahan pori-pori 

permukaan secara morfologi arang aktif 
tempurung kelapa dengan temperatur aktifasi 
800°C sebelum dilewati emisi tidak terlalu 
signifikan. Meskipun begitu pertambahan pori-pori 
permukan tetap ada, hal tersebut ditujunkan oleh 

adanya deretan rongga di permukaan yang terlihat 
lebih banyak dan teratur. Arang aktif tersebut 
memiliki daya serap yang lebih baik dibandingkan 
arang tempurung kelapa yang belum diaktifasi.  

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 
perendaman arang menggunakan ZnCl2 dan 
pemanasan temperatur tinggi menggunakan tanur 
menyebabkan ikatan karbon pada arang terurai 
sehingga menghasilkan pori-pori atau rongga lebih 
banyak. Pori-pori pada arang aktif setelah dilewati 
emisi gas buang kendaraan tampak kotor dan 
tersumbat, kemungkinan besar diakibatkan pori-
pori tertutup oleh kandungan emisi gas buang 
kendaraan tersebut. 
 
 
 

KESIMPULAN 
Berdasarakan hasil penelitian, kemudian 

melakukan analisa data dan pembahasan dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

  

1 

3 

2 
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1. Arang aktif tempurung kelapa dapat 
menurunkan emisi CO, CO2, dan HC lebih 
efektif dibanding arang biasa. 

2. Arang aktif dengan temperatur aktifasi 800°C 
dapat memutus ikatan karbon dengan lebih 
baik sehingga memiliki kemampuan serap 
yang lebih baik pula.    

3. Selama 15 menit pengujian, adsorber arang 
aktif tempurung kelapa belum mengalami 
jenuh. 

4. Secara morfologi uji SEM, arang aktif memiliki 
pori-pori lebih banyak dibandingkan arang 
biasa. 
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DAFTAR NOTASI 

BET : Brunaeur-Emmet-Teller 
b/v : massa per massa+massa larutan 
CO : Karbonmonoksida 
CO2 : Karbondioksida 

COHb : carboxy haemoglobin 
HC : Hidrokarbon 

KOH : Kaliumhidroksida 
NOx : Nitrogenoksida 
O : Oksigen 

ppm : Part per milion 
ZnCl2 : Zinkklorida 
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