
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

3.1 Prosedur Penelitian 

Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana proses pembuatan 

superkapasitor sampai kepada analisa kelayakan. Untuk lebih jelasnya urutan serta 

uraian pada tiap-tiap proses kerjanya ditampilkan sebagai berikut: 

Ball Milling

- Massa sampel 60 g (10 jam)

Pengayakan              

-baskom                  -kuas

-sarung tangan        -masker

Aktivasi Kimia

-Air Suling              - KOH 0,4 M

-Magnetic 1 kapsul

Persiapan  Bahan Baku  

Pelepah Kelapa Sawit

Studi Literatur

Perumusan Masalah

Tujuan penelitian

Studi Pendahuluan

Identifikasi Masalah

Pengeringan Bahan Baku 

Limbah Kelapa Sawit 

- Oven 1100

Pra-Karbonisasi

- Massa Sampel 30 g

- Suhu 1000C-2500C (2,5 jam) 

Pencetakan

-Sampel 0,7 g

-Alat hydraulic press 

Karbonisasi (Gas N

-Furnace, Suhu 600 0C

Penggilingan

 

-Mortar 

Penimbangan 

-Timbangan digital

Pengeringan

- Oven, suhu 1100C

Penetralan 

-Air suling 

-Kertas pH

Aktivasi Fisika 

-Furnace, suhu 850  0C

Pemolesan diameter 1 mm

-kertas pasir

Pengukuran Densitas 

Pra-Karbonisasi

- Jangka Sorong Digital

Pengukuran Densitas 

Karbonisasi

- Jangka Sorong Digital

Pengukuran Densitas 

Aktifasi Fisika

- Jangka Sorong Digital

Pencucian dan penetralan

- Air suling

-kertas pH 

Penimbangan massa densitas 

pemolesan

-Timbanagan digital

Pengeringan 

-Oven, suhu 110 0C

mulai

A

 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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Selesai

Pembuatan Superkapasitor

Analisa Hasil Eksperimen dan Kelayakan 

Industri

Pengukuran Sifat Elektrokimia

-CV

Kesimpulan dan Saran

A

 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian (Lanjutan) 

 

1. Persiapan Bahan Baku Limbah Kelapa Sawit 

Limbah pelepah kelapa sawit yang telah disediakan, kemudian dipotong 

dengan ukuran kecil. Disini perlu dilakukan pengukuran massa limbah 

pelepah kelapa sawit.  

2. Pengeringan Limbah Pelepah Kelapa Sawit 

Proses pengeringan limbah dilakukan setelah proses pemotongan, 

pengeringan ini bertujuan untuk menghilangkan massa air yang terkandung di 

dalam limbah. Pengeringan limbah dilakukan dengan cara menjemur di 

bawah sinar matahari kemudian dimasukkan ke dalam oven 110
o
. Biasanya 

proses ini dilakukan selama 2 hari, tujuannya untuk memastikan bahwasanya 

kadar air yang terkandung pada limbah benar-benar sudah hilang. Selain itu, 

juga perlu dilakukan pengukuran massa limbah yang sudah kering sebelum 

dilakukan pra-karbonsasi (Taer, 2015).  

3. Pra-karbonisasi 

Pra-karbonisasi merupakan proses pemanasan limbah. Proses ini dilakukan 

dengan cara memasukkan limbah yang sudah kering ke dalam rantang 
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aluminium foil. Selanjutnya dipanaskan menggunakan oven dengan 

temperatur 100
0
C -250

0
C selama 2,5 jam. Sama seperti proses sebelumnya, 

disini perlu dilakukan pengukuran massa limbah sebelum dan sesudah 

dipanaskan (Taer, 2015). 

4. Ball Milling  

Ball milling merupakan suatu alat  yang berfungsi untuk menghaluskan 

sehingga menghasilkan limbah dengan ukuran butiran yang lebih kecil. Total 

waktu yang dibutuhkan selama proses ball milling adalah 10 jam 

Pengahalusan dilakukan dengan berat sampel 60 gr untuk setiap botol sampel. 

Setiap rentang waktu selama 4 jam, alat harus istirahat selama 1 jam (Taer, 

2015).  

5. Pengayakan 

Pengayakan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan butiran serbuk 

halus yang homogen. Biasanya ayakan yang digunakan 36 µm, 53µm, dan 

100 µm. Dari proses pengayakan dapat diperoleh 3 jenis ukuran partikel. Dari 

ketiga ukuran ini akan diteliti sampel nilai kapasitornya (Taer, 2015). 

Tabel 3.1 Data Perolehan Nilai Kapasitansi    

No Ukuran Partikel Nilai Kapasitansi 

1 ≤ 36 µm  

2 ≤ 53 µm  

3 ≤ 100 µm  

 

6. Aktivasi Kimia 

Aktivasi kimia merupakan suatu proses peningkatan volume dan pembesaran 

dameter pori setelah proses karbonisasi dilakukan. Aktivator yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah KOH 0,1 M agar diameter pori yang dihasilkan 

kecil sehingga nilai kapasitansi semakin besar (Taer, 2015). 

7. Penetralan  

Penetralan dilakukan dengan cara mencampurkan sampel yang sudah di 

aktivasi dengan air, kemudian diaduk dan didiamkan sampai sampel yang 

sudah dicampur mengendap, dan dilanjutkan dengan pengukuran pH. 

Selesainya penetralan ditandai dengan hasil pengukuran pH bernilai 7 (Taer, 

2015). 
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8. Pengeringan 

Pengeringan dilakukan dengan memasukkan sampel ke dalam oven bersuhu 

110
0
 selama 2x24 jam dengan tujuan untuk memastikan bahwa sampel yang 

akan dihasilkan benar-benar kering (Taer, 2015).   

9. Penggilingan  

Penggilingan sampel yang sudah kering digiling menggunakan mortar agar 

sampel kambali menjadi halus seperti serbuk (Taer, 2015).   

10. Penimbangan 

Penimbangan dilakukan setelah penggilingan untuk mengetahui penyusutan 

massa sampel. Alat yang digunakan adalah timbangan digital (Taer, 2015). 

11. Pencetakan Pelet Karbon  

Pencetakan pelet melibatkan alat hydraulic jack dan ulir. Hydraulic jack 

adalah alat yang memberika tekanan pada sampel, sedangkan ulir digunakan 

sebagai penyangga yang menahan sampel apabila mendapatkan tekanan 

tekanan dari  hydraulic jack. Salah satu poin penting yang harus diketahui, 

bahwasanya sampel yang akan dibuat menjadi pelet karbon harus dipastikan 

halus karena akan berpengaruh pada pelet yang akan dihasilkan. Selain itu, 

penghalusan ini juga bertujuan agar pelet yang dihasilkan tidak mudah pecak 

atau rusak. Langkah awal pecetakan pelet karbon adalah menimbang serbuk 

limbah yang telah dihaluskan dengan ukuran standar massa serbuk ± 0,7 gr. 

Tujuan pengukuran ini supaya pelet yang dihasilkan tidak terlalu tipis 

ataupun tebal. Kemudian dilanjutkan dengan pencetakan serbuk menjadi 

pelet. Disinilah penggunaan hydraulic jack. Tekanan standar yang diberikan 

pada saat pencetakan adalah ± 8 ton (Taer, 2015). 

12. Pengukuran Densitas Pra-Karbonisasi 

Mengetahui denstitas sampel dapat diketahui dengan melakukan pengukuran 

diameter dan ketebalan sampel menggunakan alat bantu jangka sorong. Selain 

itu perlu juga dilakukan penimbangan sampel, sehingga nantinya dapat diolah 

menggunakan rumus pengukuran densitas (Taer, 2015). 
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13. Karbonisasi  

Karbonisasi merupakan proses pemanasan bahan baku pada temperatur tinggi 

selama 8-9 jam. Proses in bertujuan untuk membuang bahan-bahan non 

karbon dengan mengalirkan gas N2. Sebelum dan sesudah karbonisasi perlu 

dilakukan pengukuran, hal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya densitas 

dan susut massa pada. Pengukuran yang dilakukan terdiri dari pengukuran 

berat, pengukuran ketebalan, dan pengukuran diameter (Taer, 2015). 

14. Pengukuran Densitas Karbonisasi 

Pengukuran densitas sampel setelah dikarbonisasi sama dengan pengukuran 

densitas pra-karbonisasi. Tujuannya untuk mengetahu apakah nilai yang 

diperoleh masih tetap sama atau mengalami perubahan (Taer, 2015). 

15. Aktivasi Fisika 

Aktivasi fisika bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan, memperkecil 

diameter pori, serta meningkatkan konduktivitas pelet karbon yang 

dihasilkan. Aktivasi dilakukan dengan cara menempatkan pelet yang sudah 

dikarbonisasi ke dalam furnace yang nantinya akan dialiri gas CO2dalam 

kurun waktu selama 2 jam (Taer, 2015). 

16. Pembuatan Sel Superkapasitor 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan sel kapasitor adalah teflon, 

pengumpul arus (stainles stell), separator (membran kulit telur itik), elektroda 

(pelet karbon limbah pelepah kelapa sawit), dan elektrolit (H2SO4).  Tahapan 

pembuatan sel superkapasitor adalah sebagai berikut (Taer, 2015). 

a. Siapkan teflon yang berguna sebagai badan penyangga superkapasitor. 

Selanjutnya buat diameter pada teflon dengan ukuran yang sama dengan 

elektroda yang digunakan 

b. Tempatkan cincin teflon di tengah-tengah lubang badan penyangga. Cincin 

teflon berfungsi sebagai badan penyangga material-material sel yang akan 

disusun serta mencegah kebocoran atau kelolosan bagian-bagian sel dari 

lubang diameter teflon penyangga sel. Kemudian lem bagian belakang 

penyangga. 
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c. Tempatkan stainless stell yang telah dibentuk sesua dengan diameter 

elektoda di atas cincin teflon 

d. Celupkan elektroda karbon ke dalam larutan H2SO4 1 M, diamkan sesaat. 

Selanjutnya angkat elektroda karbon menggunakan spatula atau pinset. 

Kemudian letakkan di atas stainles stell 

e. Tempelkan separator di atas elektroda karbon 

f. Lakukan pengulangan tahap 1–5 untuk penyangga yang ke dua, kemudian 

tempelkan kedua badan penyangga. 

g. Kuatkan posisi kedua badan penyangga menggunakan baut kecil, sesuai 

dengan ukuran lubang pada teflon.   

17. Pengukuran Sifat Elektrokimia 

Pengukuran sifat elektrokimia sel superkapasitor menggunakan metode 

Cyclic Voltametry (CV). Metode ini digunakan untuk mengetahui hasil 

pengukuran sifat elektrokimia. Hasil yang didapatkan berupa nilai kapasitansi 

sel elektrokimia dari material. Pengukuran CV menggunakan alat Physics CV 

UR Rad-Er 5841 yang dikontrol dengan software cyclic voltametry CV v6 

dengan lebar potensial 0 V – 0,5 V, dan laju scan 1 mV/s. Hasil pengukuran 

yang didapatkan, kemudian diolah kembali menggunakan Sigma Plot 11.0 

agar mendapatkan hubungan antara arus dan tegangan (Taer, 2015).      

 

3.2 Alat dan Bahan  

Penggunaan alat dan bahan pembuatan superkapasitor diuraikan pada 

Tabel 3.1 yang disertai dengan fungsi dari masing-masingnya. 

Tabel 3.2 Alat dan Bahan Beserta Fungsinya 
No. Alat dan Bahan Fungsi 

1 
Limbah pelepah kelapa 

sawit 

Sebagai bahan dasar untuk karbon aktif 

2 Oven listrik 
Pra-karbonisasi dan mengeringkan 

sampel sesudah pengaktifan 

3 Rantang vakum Tempat sampel ketika pra-karbonisasi 

4 Ball milling Menggiling arang selama 12 jam 

5 Timbangan Mengukur massa karbon 

6 Gelas beaker Sebagai tempat aktivasi karbon  

Sumber: Pengumpulan Data, 2017 



 

III-7 

 

Tabel 3.2 Alat dan Bahan Beserta Fungsinya (Lanjutan) 
No. Alat dan Bahan Fungsi 

7 Air suling Pencucian karbon aktif setelah aktivasi 

8 Batang pengaduk Mengaduk larutan KOH 

9 pH meter Menentukan pH netral karbon setelah aktivasi 

10 Gelas ukur Mengukur volume larutan yang digunakan 

11 Ayakan Mengayak karbon setelah penggilingan 

12 Timbangan digital Mengukur massa sampel 

13 Kantong plastic Sebagai tempat sampel 

14 Magnetic stirrer Magnet pengaduk 

15 Teflon Sebagai badan superkapasitor. 

16 Hot plate stirrer 
Memanaskan elektroda karbon pada saat 

pengaktifan. 

17 Hydraulic press 
Sebagai alat press atau tekanan pencetakan 

elektroda 

18 Furnace Sebagai tempat karbonisasi elektroda karbon 

19 Sarung tangan karet Alas tangan untuk memegang sampel 

20 Masker Sebagai pelindung alat pernapasan 

21 Botol plastik Sebagai tempat menyimpan sampel 

22 Jarum suntik 
Menyedot kandungan air pada saat penetralan 

aktivasi kimia 

23 KOH Sebagai aktivator 

Sumber: Pengumpulan Data, 2017 

 

3.3 Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data, dilakukan perhitungan yang dimulai dari 

pengukuran sifat fisis elektroda, pengukuran nilai kapasitansi (CV), serta 

pengukuran kelayakan pendirian usaha yang ditinjau dari aspek teknis dan 

Finansial. 

 

3.3.1 Pengukuran Sifat Fisis Elektroda Karbon  

Dalam proses pengolahan bahan mentah sampai pada perakitan piranti 

beberapa data akan diperoleh dan diolah secara manual dan juga perolehan data 

juga didapat melalui hasil tes alat pengukuran diantaranya timbangan digital untuk 

mendapatkan data massa elektroda, jangka sorong digital untuk mengukur 

diameter elektroda, alat cyclic voltametry untuk mendapatkan data CV yang 
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nantinya diolah untuk mendapatkan data CV yang nantinya diolah untuk 

mendapatkan nilai kapasitansi sebuah kapasitor. 

Tabel 3.3 Data Densitas Elektroda 

No Sampel Massa Diameter Densitas 

1 Elektroda 1    

2 Elektroda 2    

3 Elektroda 3    

4 Elektroda n    

  

3.3.2 Pengukuran Luas Permukaan Elektroda 

Pengukuran luas permukaan dilakukan di Laboratorium Institut Teknologi 

Bogor (ITB). Hasil dari luas permukaan mempengaruhi nilai kapasitansi. Dalam 

penelitian Taer, 2015 dinyatakan bahwa sampel yang memiliki luas permukaan 

terbesar akan menghasilkan nilai kapasitansi terbesar. 

 

3.3.3 Pengukuran Nilai Kapasitansi Spesifik (CV) 

Pengukuran nilai kapasitansi menggunakan Cyclic Voltametry (CV), 

dilakukan di Laboratorium Fisika Material Universitas Riau. Besar kecilnya nilai 

kapasitansi dapat diketahui setelah dikukur menggunakan Cyclic Voltametry. 

 

3.3.4 Analisa Kelayakan Industri 

Dalam upaya untuk mendirikan usaha kecil menengah, hal ini dipilih 

untuk melihat skop pendirian usaha awal untuk pembuatan sel superkapasitor. 

Sebuah analisis kelayakan industri dibuat untuk meninjau prospek berdirinya 

usaha pembuatan piranti elektronika sel superkapasitor berbasis limbah pelepah 

sawit. Kelayakan industri pendirian usaha pembuatan sel superkapasitor di 

ditinjau dari dua aspek sebagai berikut: 

1. Aspek Teknis 

Aspek teknis ditinjau dari pemilihan lokasi pendirian industri khususnya di 

Provinsi Riau, dimana era yang dipilih diharapkan berdekatan dengan 

perkebunan kelapa sawit, dalam hal ini Kabupaten Rohul dipilih sebagai 

daerah referensi. Selanjutnya ditinjau juga teknologi yang digunakan   
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sehingga didapatkan berapa jumlah mesin yang dibutuhkan untuk 

memproduksi produk yang dimaksud. 

2. Aspek Finansial 

Untuk menganalisa bagian aspek finansial terlebih dahulu dilakukan 

perhitungan harga pokok produksi, yang bertujuan untuk mengetahui harga 

produk yang akan diproduksi tersebut. Kemudian dilakukan perhitungan 

anggaran nilai penjualan pertahun selama 4 tahun. Pada aspek finansial ini 

akan diperoleh nilai dari perhitungan harga pokok produksi (HPP), net 

present value (NPV), internal rate return (IRR), dan payback period (PP). 

Nilai-nilai selanjutnya yang akan digunakan untuk memutuskan kelayakan 

industri yang didirikan. 

 

3.4 Penutup 

Tahap terakhir dalam penelitian adalah menyimpulkan hasil penelitian, 

kemudian memberikan saran sebagai referensi pada penelitian selanjutnya. 

Kesimpulan berisi hasil dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berupa 

perolehan nilai kapasitansi tertinggi, serta analisa kelayakan pendirian usaha yang 

ditinjau dari aspek teknis dan aspek finansial.  

 


