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ABSTRAK

Arang aktif  dapat dibuat dari  tongkol
jagung,  tempurung  kelapa,  pelepah
kelapa sawit,  dan serbuk kayu gergajian
yang  ada  saat  ini  masih  berupa  limbah
yang terdapat di lingkungan. Pengolahan
tongkol  jagung,  tempurung  kelapa,
pelepah  kelapa  sawit,  dan  serbuk  kayu
gergajian   sebagai  arang  aktif  adalah
salah satu cara mudah untuk menambah
nilai ekonomis. Arang aktif dibuat dengan
proses  kimia  dengan  NaOH  dan
karbonisasi  suhu tinggi  didalam  furnace.
Setelah itu dianalisis kualitas arang aktif
berupa  rendemen,  kadar  air,  kadar  zat
mudah  menguap,  kadar  abu,  kadar
karbon terikat, daya serap benzena, daya
serap  iodium,  dan  daya  serap  metilen
biru. Kualitas arang aktif tergantung pada
proses  karbonisasi  dan  proses  aktivasi.
Dalam penelitian ini aktivator yang dipakai
adalah  NaOH dengan  konsentrasi  1  %
dengan  waktu  perendaman  24  jam  dan
suhu aktivasi 700  0C. Penelitian ini dapat
disimpulkan  bahwa  hasil  bahan  arang
aktif  terbaik  yaitu  pada  limbah  tongkol
jagung.

Kata Kunci :  Tongkol  Jagung,
Tempurung  Kelapa,
Pelepah  Kelapa  Sawit,
dan  Serbuk  Kayu
Gergajian, Arang Aktif 

PENDAHULUAN

Tongkol  jagung,  tempurung  kelapa,
pelepah  kelapa  sawit,  dan  serbuk  kayu
gergajian  merupakan  salah  satu  limbah
biomassa  yang  terdapat  di  lingkungan
yang sangat potensial dimanfaatkan untuk
dijadikan  arang  aktif,  karena  limbah
tersebut  sangat  banyak  dan  terbuang
percuma dilingkungan sekitar. Selama ini
masyarakat  cenderung  memanfaatkan
limbah tongkol jagung, tempurung kelapa,

pelepah  kelapa  sawit,  dan  serbuk
gergajian  kayu  hanya  sebagai  bahan
pakan ternak, bahan bakar atau terbuang
percuma  dilingkungan  sekitar.  Untuk
menghindari hal tersebut maka dilakukan
pemanfaatan  limbah  tongkol  jagung,
tempurung kelapa, pelepah kelapa sawit,
dan serbuk kayu gergajian tersebut, salah
satunya yaitu sebagai bahan baku arang
aktif (Mutmainnah, 2012). Tongkol jagung,
tempurung kelapa, pelepah kelapa sawit,
dan  serbuk  kayu  merupakan  salah  satu
limbah  yang  dapat  dijadikan  atau
dimanfaatkan  untuk  permasalahan
lingkungan  khususnya  diperairan  yakni
dapat  mengurangi  potensi  pencemaran
lingkungan.

Arang aktif merupakan suatu padatan
berpori  yang  mengandung  85-95%
karbon, dihasilkan dari bahan-bahan yang
mengandung  karbon.  Dalam pembuatan
arang  aktif  terdiri  dari  dua  tahap  utama
yaitu  proses  karbonasi  bahan  baku  dan
proses  aktivasi.  Karbonasi  bahan  baku
merupakan  proses  pengarangan  dalam
ruangan tanpa adanya oksigen dan bahan
kimia lainnya dalam proses pengarangan
terjadi  pembentukan pori-pori  sedangkan
aktivasi  arang  aktif  berfungsi  untuk
memperbesar  pori-pori  dari  arang  aktif
sehingga  dapat  menyerap  logam  berat
dengan maksimal. Aktivasi yang dilakukan
meliputi  penambahan  larutan  bahan-
bahan pengaktif seperti lain H3PO4, ZnCl2,
NH4Cl, AlCl3, HNO3, KOH, NaOH, KMnO4,
H2SO4,  dan  K2S,  dan  NaCl  (Sembiring,
2003). Selain itu arang aktif yang dipakai
mempunyai kadar air maksimal 15% dan
kadar  abu  maksimal  10%  untuk
mempunyai  daya  serap  yang  maksimal.
Sesuai  dengan  permasalahan  diatas
maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam
penilitian ini adalah membuat karbon aktif
dari  tongkol  jagung,  tempurung  kelapa,
pelepah  kelapa  sawit,  dan  serbuk  kayu
gergajian sehingga lebih 
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bernilai ekonomis dan memenuhi Standar
Kualitas SNI 06-3730-1995.

LANDASAN TEORI

Arang  aktif  dapat  dihasilkan  dari
bahan-bahan  yang  mengandung  karbon
atau dari arang yang diperlakukan dengan
cara  khusus  untuk  mendapatkan
permukaan  yang  lebih  luas.  Luas
permukaan  karbon  aktif  berkisar  antara
300-3500  m2/gram  dan  ini  berhubungan
dengan  struktur  pori  internal  yang
menyebabkan  arang  aktif  mempunyai
sifat  sebagai  daya  serap  yang  bagus.
Arang  aktif  dapat  dibuat  melalui  dua
tahap, yaitu tahap karbonasi dan aktivasi
(Sembiring,  2003).  Bahan  baku  yang
dapat dibuat menjadi karbon aktif adalah
semua bahan yang mengandung karbon,
baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan,
binatang  ataupun  barang  tambang.
Bahan-bahan  tersebut  adalah  berbagai
jenis kayu,  sekam padi,  tulang binatang,
batu-bara,  tempurung  kelapa,  kulit  biji
kopi.

Karbonisasi  merupakan  proses
pengarangan  dalam  ruangan  tanpa
adanya oksigen dan bahan kimia lainnya,
pada proses ini pembentukan struktur pori
dimulai,  sedangkan  aktivasi  dilakukan
dengan perendaman arang dalam, arang
direndam dalam larutan pengaktif  bahan
pengaktif  masuk  di  antara  sela-sela
lapisan  heksagonal  karbon  aktif  dan
selanjutnya  membuka  permukaan  yang
tertutup  dan  memperbesar  pori.  Bahan-
bahan kimia yang dapat digunakan antara
lain  H3PO4,  ZnCl2,  NH4Cl,  AlCl3,  HNO3,
KOH, NaOH, H3BO3, KMnO4, H2SO4, K2S,
dan  NaCl.  Aktivasi  dibagi  menjadi  dua
yaitu  aktivasi  fisika  dan  aktivasi  kimia.
Aktivasi fisika dapat didefinisikan sebagai
proses memperluas pori  dari  arang aktif
dengan  bantuan  panas,  uap  dan  gas
CO2.  Sedangkan  aktivasi  kimia
merupakan  aktivasi  dengan  pemakaian
bahan  kimia  yang  dinamakan  aktivator.
Proses pembuatan arang aktif dari limbah
penggergajian  batang  kelapa  yang
dilakukan  oleh  Pari  dan  Abdurrohim
(2003),  dilakukan  dengan  aktivasi  kimia
dan  bahan  pengaktif  yang  digunakan
Natrium  Hidroksida  (NaOH).  NaOH
termasuk  bahan  kimia  yang  dapat
dipergunakan  sebagai  pengaktif  karena
merupakan bahan kimia tidak berbahaya,

murah, dan mudah didapat. 
Kualitas  arang  aktif  ditentukan  oleh

beberapa faktor diantaranya adalah waktu
aktivasi,  suhu  aktivasi,  jenis  bahan
pengaktif,  konsentrasi  bahan  pengaktif,
dan  cara  aktivasi  (Pujiarti  dan  Sutapa,
2005).  Kualitas  arang  aktif  yang  baik
menurut  Standar  Industri  Indonesia  (SII
No  0258-79)  yaitu  kadar  air  maksimum
15%  dan  kadar  abu  maksimum  10%.
Kadar abu yang rendah akan mempunyai
daya serap yang lebih bagus (Sembiring,
2003).

METODE PENELITIAN

1. Tahap Persiapan
Pada  tahap  ini  dilakukan  penyiapan

bahan baku berupa penjemuran terhadap
masing-masing  limbah  tongkol  jagung,
tempurung kelapa, pelepah kelapa sawit,
dan serbuk kayu gergajian hingga kondisi
kering.  Tongkol  jagung,  tempurung
kelapa, pelepah kelapa sawit, dan serbuk
kayu  gergajian  kemudian  di  potong-
potong agar mempermudah dalam proses
pengarangan.

2. Tahap Karbonisasi
Proses  karbonisasi  merupakan

proses pemecahan bahan-bahan organik
menjadi  karbon  dengan suhu  tinggi  dan
tanpa  udara  (Salamah,  2008).  Masing-
masing  sampel  limbah  tongkol  jagung,
tempurung kelapa, pelepah kelapa sawit,
dan  serbuk  gergajian  kayu  yang  telah
kering  dimasukkan  kedalam  tungku
pembakaran dan kemudian dibakar pada
suhu 600 0C selama 2 jam hingga menjadi
arang (Kurniati,  2008).  Hasil  karbonisasi
didinginkan  selama  24  jam,  kemudian
arang  hasil  karbonisasi  kemudian
dihaluskan  sehingga  lolos  ayakan  60
mesh.

3. Tahap Aktivasi
Pada  tahap  ini,  arang  yang  telah

dihaluskan  kemudian  dilakukan  proses
aktivasi  secara  kimia  dan  fisik.  Masing-
masing sampel arang kemudian diaktivasi
secara kimia  dengan merendam masing-
masing  sampel  arang  dalam  larutan
NaOH dengan konsentrasi 1% selama 24
jam agar bahan pengaktif  dapat  bekerja
dengan  baik,  kemudian  arang  aktif
tersebut dikeringkan (Pujiarti dan Sutapa,
2005). Lalu masing-masing sampel arang
yang  telah  diaktivasi  kimia  kemudian
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dilakukan  aktivasi  secara  fisik  dengan
masing-masing sampel arang dimasukkan
dalam  alat  berupa  furnace pada  suhu
700oC selama 60 menit. Setelah diaktivasi
selesai,  dibiarkan  dingin  terlebih  dahulu
sebelum  arang  aktif  dikeluarkan  dari
furnace agar  tidak  menjadi  abu  karena
akan  terbakar  sempurna  saat  kontak
langsung dengan udara.

4. Tahap Pengujian

1. Rendemen Arang Aktif
Rendemen arang aktif didapatkan

dengan  membandingkan  berat  arang
aktif  tanpa air yang diperoleh setelah
aktivasi (W2) dengan berat awal arang
tanpa  air  (W1)  sebelum  aktivasi,
digunakan rumus :

Rendemen (%) = 1

2

W

W

x 100%
     Keterangan :
     W1 = Berat awal arang (gram)

W2 = Berat arang aktif yang diperoleh
(gram)

2. Kadar Air Arang Aktif
Air  menguap  pada  suhu  di  atas

100°C.  Kehilangan  bobot  contoh
setelah  pemanasan  pada  115°C
dihitung  sebagai  air  yang  terdapat
dalam contoh.
Prosedur Pengujian:

Contoh  uji  ditimbang  sebesar  1
gram (B1)  dalam botol  timbang yang
telah  diketahui  bobotnya.  Setelah  itu
contoh uji dimasukkan ke dalam oven
yang  telah  diatur  suhunya  (115±5°C)
selama 3 jam. Penimbangan dilakukan
setiap dua jam setelah suhu (115±5°C)
tercapai  dengan  terlebih  dahulu
mendinginkan  contoh  uji  dalam
desikator.  Contoh  uji  kemudian
ditimbang  sampai  mencapai  berat
konstan (B2). 

Kadar  air  dihitung  dengan
menggunakan rumus berikut:

Kadar  Air  (%)  =
B1−B2

B2
 x 100%

Keterangan :
B1   = Berat awal contoh uji (gram)
B2   = Berat akhir contoh uji (gram)

3.  Kadar  Zat  Mudah  Menguap  Arang
Aktif

Zat-zat organik yang terikat dalam
arang  akan  menguap  pada
pemanasan  tanpa  oksigen  pada
suhu  950ºC.  Kehilangan  bobot
contoh dihitung sebagai bagian yang
hilang pada pemanasan 950ºC.
Prosedur Pengujian: 

Contoh  uji  ditimbang  sebesar  1
gram (D1) ke dalam cawan porselen
yang  sudah  diketahui  beratnya.
Setelah  contoh  uji  dimasukkan  ke
dalam cawan,  ditutup  dengan  tutup
cawan  porselen  yang  telah
disediakan.  Agar  tidak  ada  udara
yang masuk ke  dalam cawan pada
saat proses pengujian, ditambahkan
kawat  pengikat  pada  cawan
porselen.  Kemudian  memanaskan
cawan sampai 950oC dalam furnace.
Setelah  suhu  tercapai,  dibiarkan
dingin  terlebih  dahulu,  kemudian
dimasukkan  dalam  desikator  dan
ditimbang (D2).  Bagian  yang  hilang
pada  pemanasan  950°C  dicari
dengan rumus :    

Kadar Zat Mudah Menguap (%)

= 1

21

D

DD 
 x 100%

Keterangan :
D1= Berat contoh uji awal (gram)
D2=  Berat  contoh  uji  setelah
pemanasan (gram)

4. Kadar Abu Arang Aktif 
Sampel  penelitian  diabukan  di

dalam  furnace pada suhu 600°C, sisa
pengabuan  dihitung  sebagai   abu
dalam contoh.
Prosedur Pengujian:

Contoh  uji  ditimbang  sebesar 1
gram  (E1)  ke  dalam  cawan  porselin
yang telah diketahui beratnya. Contoh
uji  dimasukkan kedalam  furnace,  dan
dinaikkan  suhunya  secara  perlahan.
Bila  telah  mencapai  suhu  600°C,
matikan  furnace  kemudian  cawan
didinginkan  dalam  desikator  dan
ditimbang sampai bobot konstan (E2).
Rumus :
Kadar Abu (%) = 

Keterangan :
E1  = Berat contoh uji awal (gram)
E2   =  Berat  contoh  uji  setelah
diabukan (gram)

E2
           x  100 %
E1
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5. Kadar Karbon Terikat Arang Aktif 
Pengujian  karbon  aktif  murni

adalah mengurangkan 100% terhadap
kadar  abu  dan  bagian  yang  hilang
pada pemanasan 950oC. 
Prosedur Pengujian:

Kadar  karbon  terikat  diperoleh
berdasarkan  hasil  perhitungan
pengurangan  100%  terhadap  kadar
zat mudah menguap (F), kadar abu (A)
dan kadar air (B).

Rumus  :  Kadar  Karbon  Terikat
(%) = 100 – (F + A) % 

Keterangan :
F  = Kadar  Zat  Mudah

Menguap (%)
A = Kadar abu (%)

6. Daya Serap terhadap Uap Benzena 
Arang Aktif 

Arang  aktif  akan  menyerap  uap
benzena tersebut. Bertambahnya berat
pada arang aktif dihitung sebagai daya
serap terhadap benzena.

Prosedur Pengujian:
Contoh  uji  ditimbang  sebesar  1

gram  (H1)  dan  diletakkan  ke  dalam
gelas arloji. Setelah itu dimasukkan ke
dalam desikator yang telah dijenuhkan
dengan uap benzena selama 24 jam.
Contoh  uji  yang  telah  menyerap
benzena  (H2)  didiamkan  pada  udara
terbuka  selama  5  menit  untuk
mengeluarkan  uap  yang  menempel
pada permukaan gelas arloji.

     Rumus :
         Daya Serap Benzena (%) =

     Keterangan :
H1  =  Berat  arang  aktif  sebelum
mengadsorpsi uap benzena (gram)
H2  =  Berat  arang  aktif  sesudah
mengadsorpsi uap benzena (gram) 

7. Daya Serap terhadap Iodium Arang
Aktif

Arang  mempunyai  daya
menyerap  larutan  I2.  Berkurangnya
kepekatan  0,1  N  larutan  I2

diperhitungkan sehingga mendapatkan
daya  serap  terhadap  I2.  Nilai  daya
serap  arang  aktif  terhadap  iodium
mengindikasikan  kondisi  luas

permukaan spesifik yang tersusun oleh
struktur pori-pori mikro.
Prosedur Pengujian: 

Contoh  uji  seberat  0,1  gr  mula-
mula  dipanaskan  dengan  suhu
115±50C  selama  1  jam.  Contoh  uji
tersebut  didinginkan  dalam  desikator
dan  ditimbang  berdasarkan  berat
kering tanur arang aktif (W) kemudian
dipindahkan ke tempat berwarna gelap
dan tertutup. Sebanyak 50 ml larutan
iodium 0,1  N  ditambahkan  ke  dalam
tempat  tersebut  lalu  dikocok  selama
15  menit  pada  suhu  kamar.  Setelah
semuanya  selesai,  contoh  uji
didiamkan  hingga  contoh  uji
mengendap  dan  larutannya  menjadi
bening. Selanjutnya contoh uji dititrasi
dengan  larutan  Na2S2O3 0,1  N  yang
diperlukan  (V)  sesuai  standar
normalitas larutan Na2S2O3 0,1 N (N).
Jika warna kuning dari  larutan sudah
terlihat  samar  maka  ditambahkan
larutan  kanji  1%  sebagai  indikator.
Titrasi  kembali  dilakukan  dengan
teratur sampai mendapatkan titik akhir
yaitu warna biru larutan hilang.

Rumus  :

Daya Serap I2 (mg/g) = 
     

Keterangan :
V =  Larutan  Natrium  Tiosulfat

yang diperlukan (mL)
N = Normalitas larutan Natrium

Tiosulfat 
G = Berat contoh uji (gram)
12,96 = Jumlah I2 sesuai dengan 1

ml larutan Natrium Tiosulfat 
0,1 N

h. Daya Serap Terhadap Metilen Biru 
Arang Aktif 
Arang aktif ditimbang masing-masing

sebanyak 0.2 gr kemudian dimasukkan ke
dalam  Erlenmeyer  yang  berbeda
selanjutnya  tambahkan  metilen  blue  50
ppm  ke  dalam  masing-masing  tabung
reaksi  sebanyak  100  ml  dan  didiamkan

H2 – H1           x  100 %
     H1

            
10  –     V x N      
                 0,1    
          G                   x  
12,96  x  5 
         
                    



111
Jepri Greiva M Purba, dkk : Pemanfaatan Limbah Tongkol Jagung….………………………….

selama  1  jam  kemudian  dilakukan
penyaringan  dan  metilen  blue  yang
dihasilkan  diukur  konsentrasinya dengan
spektroskopi UV-Vis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada  umumnya  kualitas  dan  ciri-ciri
arang  aktif  tergantung  pada  kandungan
bahan  mentahnya.  Bahan  mentah  yang
berbeda-beda akan menghasilkan karbon
aktif  yang  berbeda  sifat  fisika  dan
kimianya.  Namun  demikian,  proses
pembuatan karbon aktif merupakan faktor
yang  juga  sangat  berpengaruh  pada
kualitas arang aktif yang dihasilkan (Amin,
2016).

1. Rendemen Arang Aktif

Hasil pengujian rendemen arang aktif
menunjukkan  nilai  rendemen  terendah
terdapat pada serbuk kayu gergajian yaitu
47,076  %  dan  nilai  rendemen  tertinggi
terdapat pada tongkol jagung yaitu 58,063
%. Perbedaan rendemen yang dihasilkan
pada  penelitian  ini  diduga  dikarenakan
adanya  perbedaan  senyawa  yang
terdapat  pada  bahan  baku,  berat  jenis
bahan  baku  dan  jenis  bahan  baku,
sehingga  sangat  memungkinkan  adanya
perbedaan  jumlah  senyawa  zat  mudah
menguap yang terbuang.

2.Kadar Air Arang Aktif
No Bahan Baku Kadar Air

(%)
1 Tempurung 

Kelapa
3,742

2 Serbuk Kayu 
Gergajian

2,687

3 Pelepah Kelapa
Sawit

3,395

4 Tongkol Jagung 3,061

Dari  pengujian  didapatkan  nilai  rata-
rata kadar air arang aktif yang dihasilkan
adalah  berkisar  antara  2,687-3,742  %.

Kadar  air  arang  aktif  tertinggi  diperoleh
dari  arang  aktif  tempurung  kelapa
sedangkan  kadar  air  rendah  (terbaik)
diperoleh  dari  arang  aktif  serbuk  kayu
gergajian. Kadar air maksimal arang aktif
berdasarkan  SNI  06-3730-95  adalah  15
%, dengan demikian kadar air arang aktif
yang  dihasilkan  semuanya  memenuhi
syarat  karena  berada  dibawah  nilai
maksimal.  Rendahnya  nilai  kadar  air
arang  aktif  menunjukan  kandungan  air
dalam bahan baku sebagian besar telah
menguap pada saat aktifasi.

3. Kadar Abu Arang Aktif

Hasil pengujian kadar abu arang aktif
menunjukkan  nilai  kadar  abu  berkisar
antara 1,4766-4,1187 %. Kadar abu arang
aktif  terendah  (terbaik)  diperoleh  dari
arang aktif tempurung kelapa, sedangkan
kadar  abu  tertinggi  diperoleh  dari  arang
aktif  serbuk  kayu  gergajian.  Kadar  abu
arang aktif  berdasarkan SNI  06-3730-95
maksimal  adalah  10  %  sehingga  arang
aktif  yang  dihasilkan  telah  memenuhi
syarat  karena kadar abu kurang dari  10
%.  Semakin  kecil  kadar  abu  yang
dihasilkan maka arang aktif akan semakin
baik.

4.  Kadar  Zat  Mudah  Menguap  Arang
Aktif

No Bahan Baku Kadar Zat Mudah
Menguap (%)

1 Tempurung Kelapa 45,215d
2 Serbuk Kayu Gergajian 28,231b
3 Pelepah Kelapa Sawit 33,109c
4 Tongkol Jagung 22,248a

Hasil  pengujian  kadar  zat  mudah
menguap  arang  aktif  diperoleh  nilai
berkisar  antara  22,248-45,215  %.  Kadar
zat  mudah  menguap  terendah  (terbaik)
diperoleh dari  arang aktif  tongkol jagung
sedangkan  kadar  zat  mudah  menguap
tertinggi  terdapat  pada  arang  aktif
tempurung  kelapa.  Nilai  zat  mudah

Bahan Baku Rendemen
(%)

Tempurung 
Kelapa

48,681

Serbuk Kayu 
Gergajian

47,076

Pelepah Kelapa
Sawit

56,197

Tongkol Jagung 58,063

No Bahan Baku Kadar Abu
(%)

1 Tempurung 
Kelapa

1,476a

2 Serbuk Kayu 
Gergajian

4,118d

3 Pelepah Kelapa
Sawit

2,565c

4 Tongkol Jagung 2,197b
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menguap  dalam  penelitian  ini  yang
memenuhi  standar  SNI  06-3730-1995,
yaitu kurang  dari 25 % adalah arang aktif
yang  terbuat  dari  tongkol  jagung.
Tingginya  kadar  zat  mudah  menguap
arang  aktif  dalam  penelitian  ini  diduga
disebabkan  oleh  tidak  sempurnanya
penguraian  senyawa non  karbon  seperti
CO2,  CO,  CH4,  dan  H2 yang  menempel
pada  permukaan  arang  aktif,  sehingga
dapat mempengaruhi hasil pengaplikasian
arang  aktif  baik  untuk  penyerapan  gas
maupun larutan (Pari Dkk., 2000).

5. Kadar Karbon Terikat Arang Aktif
No Bahan Baku Kadar Kadar

Karbon
Terikat (%)

1 Tempurung 
Kelapa

50,615a

2 Serbuk Kayu 
Gergajian

70,279c

3 Pelepah Kelapa
Sawit

64,331b

4 Tongkol Jagung 75,562d

Besarnya nilai rata-rata kadar karbon
terikat  arang  aktif  yang  dihasilkan
penelitian  ini  berkisar  antara  50,615-
75,562  %.  Nilai  kadar  karbon  terikat
terbesar  (terbaik)  diperoleh  pada  arang
aktif  tongkol  jagung,  sedangkan  kadar
karbon  terikat  terkecil  terdapat  pada
arang aktif tempurung kelapa. Nilai kadar
karbon terikat untuk arang aktif  menurut
SNI  06-3730-95  adalah  lebih  besar  dari
65  %,  yang  memenuhi  standar  adalah
arang  aktif  yang  terbuat  dari  tongkol
jagung  dan  serbuk  kayu  gergajian.
Kenaikan tersebut disebabkan rendahnya
persentase  kadar  abu  dan   kadar  zat
mudah  menguap  yang  terdapat  pada
arang aktif.

6. Daya Serap Benzena Arang Aktif
No Bahan Baku Daya Serap Benzena

1 Tempurung Kelapa
2 Serbuk Kayu Gergajian
3 Pelepah Kelapa Sawit
4 Tongkol Jagung

Besarnya  nilai  rata-rata  daya  serap
benzena  ayang  aktif  yang  dihasilkan
berkisar  antara  13,162-17,920  (%).  Nilai
daya  serap  benzena  terbesar  diperoleh
pada  arang  aktif  tempurung  kelapa
sedangkan  daya  serap  benzena  terkecil

diperoleh  pada  arang  aktif  serbuk  kayu
gergajian.  Dari  data  diatas,  dapat
disimpulkan  bahwa  nilai  daya  serap
benzena arang aktif  dalam penelitian ini
tidak  memenuhi  standar  SNI  06-3730-
1995, yaitu  tidak lebih  dari  25%. Hal  ini
menunjukkan  bahwa  arang  aktif  dari
penelitian ini  tidak efektif  bila  digunakan
dalam penyerapan gas.

7. Daya Serap Iodium Arang Aktif
No Bahan Baku Daya Serap Iodium

(mg/g)
1 Tempurung Kelapa 802,672a
2 Serbuk Kayu Gergajian 1015,335c
3 Pelepah Kelapa Sawit 917,676b
4 Tongkol Jagung 917,678b

Besarnya  nilai  rata-rata  daya  serap
iodium  dari  arang  aktif  yang  dihasilkan
berkisar antara 802,672-1015,335 (mg/g).
Hasil pengujian daya serap iodium arang
aktif menunjukkan nilai daya serap iodium
terendah terdapat pada tempurung kelapa
yaitu 802,672 mg/g dan nilai daya serap
iodium  tertinggi  (Terbaik)  terdapat  pada
serbuk  kayu  gergajian  yaitu  1015,335
mg/g. Dari data diatas, dapat disimpulkan
bahwa nilai daya serap iodium arang aktif
dalam  penelitian  ini  memenuhi  standar
SNI 06-3730-1995, yaitu  lebih dari > 750
mg/g. Nilai daya serap iodium yang tinggi
menggambarkan  banyaknya  struktur
mikropori  yang terbentuk.  Besarnya nilai
daya serap iodium arang aktif diakibatkan
oleh ikatan C dan H yang terlepas dengan
sempurna  sehingga  terjadi  pergeseran
plat karbon kristalit membentuk pori yang
baru  dan  mengembangkan  pori  yang
sudah terbentuk (Pari dkk., 2000).

8. Daya Serap Metilen Biru Arang Aktif
No Bahan Baku Daya Serap Metilen

Biru (ml/g)
1 Tempurung Kelapa 0,051a
2 Serbuk Kayu Gergajian 0,049a
3 Pelepah Kelapa Sawit 0,482b
4 Tongkol Jagung 0,077a

Besarnya  nilai  rata-rata  daya  serap
metilen  biru  arang  aktif  yang  dihasilkan
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berkisar  antara 0,049-0,482 (ml/g).  Hasil
pengujian daya serap metilen biru arang
aktif  menunjukkan  nilai  daya  serap
metilen  biru  terendah  terdapat  pada
serbuk  kayu  gergajian  yaitu  0,049  ml/g
dan nilai daya serap metilen biru tertinggi
(terbaik)  terdapat  pada  pelepah  kelapa
sawit  yaitu  0,482  ml/g.  Nilai  daya  serap
metilen  biru  arang  aktif  yang  tinggi
menandakan  bahwa  senyawa
hidrokarbon pada permukaan arang yang
diaktivasi  telah  banyak  yang  aktif  dan
ikatan  antara  hydrogen  dan  karbon
terlepas  dengan  sempurna  sehingga
semakin luas permukaan yang aktif.  Hal
ini  terjadi  karena  reaksi  oksidasi  dan
reduksi  yang  terlalu  lama  akan
mengoksidasi  dinding  pori  arang  aktif
lebih  banyak  sehingga  menghasilkan
diameter pori yang lebih besar (Pari dkk,.
2005).

KESIMPULAN

1. Tempurung  kelapa,  serbuk  kayu
gergajian, pelepah kelapa sawit, dan
tongkol  jagung  dapat  digunakan
sebagai  bahan  pembuatan  arang
aktif  yang memenuhi  kualitas arang
aktif  sesuai dengan standar SNI 06-
3730-95.

2. Dari  hasil  pengujian  kualitas  arang
aktif, arang aktif yang terbaik adalah
arang aktif dari bahan limbah tongkol
jagung.
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