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ABSTRACT 

 
Rubber seed shells have chemical composition of cellulose, lignin, and pentosan as a 

carbon source, which potentially to be used as charcoal which functions as an adsorbent. 

This research aims to convert rubber seed shells into charcoal through a carbonization 

process and activated with various concentrations of ZnCl2 (5; 10; 15%), then applied 

for post-coagulation peat water treatment. The best concentration of rubber seed shells 

activated charcoal (ACBK) was contacted with post-coagulation peat water with various 

dosages (1; 1.5; 2 g). The resulting ACBK was characterized by determined the 

moisture content and ash content gravimetrically,and iodine absorption capacity. The 

best adsorption results were carried out by ACBK 5% at a dose of 1.5 g was able to 

increased pH from 2.89 to 6.5. The value has been qualified into PERMENKES RI 

No.32 of 2017 about Environmental Health Quality Standards and Water Health 

Requirements for Sanitation Hygiene Purposes. 

 

Keywords: activated, adsorption, charcoal. 

 

ABSTRAK 

 

Cangkang biji karet memiliki komposisi senyawa kimia selulosa, lignin, dan pentosa 

sebagai sumber karbon yang berpotensi untuk dijadikan sebagai adsorben. Penelitian ini 

bertujuan mengubah cangkang biji karet menjadi arang melalui proses karbonisasi dan 

diaktivasi dengan variasi konsentrasi ZnCl2 (5; 10; 15%), kemudian diaplikasikan untuk 

pengolahan air gambut pasca koagulasi. Arang aktif cangkang biji karet (ACBK) 

konsentrasi terbaik dikontakkan dengan air gambut pasca koagulasi dengan variasi dosis 

(1; 1,5; 2 g). ACBK yang dihasilkan dikarakterisasi dengan menentukan kadar air dan 

kadar abu secara gravimetri, dan daya jerap iodium. Hasil adsorpsi terbaik dilakukan 

oleh ACBK 5% dengan dosis 1,5 g yang mampu meningkatkan pH dari 2,89 menjadi 

6,5. Nilai tersebut telah memenuhi PERMENKES RI No.32 tahun 2017 tentang Standar 

Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan 

Higiene Sanitasi. 

 

Kata kunci: adsorpsi, aktivasi, arang. 
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PENDAHULUAN

 

 Provinsi Riau merupakan daerah 

dengan lahan gambut terluas di Pulau 

Sumatera, yaitu ± 4,04 juta ha atau 

56,1% dari total lahan gambut di 

Sumatera. Riau mempunyai lapisan 

gambut terdalam di dunia yaitu 

mencapai 16 m terutama di wilayah 

Kuala Kampar. Kabupaten Kampar 

memiliki luas lahan gambut sekitar 

90.332,2 ha (Mubekti, 2011). Lahan 

gambut akan menghasilkan air gambut 

yang kualitas fisiknya secara 

organoleptik tidak memenuhi 
persyaratan kualitas air bersih. Air 

gambut tidak memenuhi persyaratan air 

bersih karena memiliki intensitas warna 

yang tinggi (berwarna merah 

kecoklatan), kadar pH yang rendah (3-5) 

sehingga bersifat asam, zat organik yang 

tinggi sehingga menimbulkan bau, 

kekeruhan partikel tersuspensi yang 

rendah, serta kandungan kation yang 

rendah (Syarfi & Herman, 2007). 

Padahal, air gambut merupakan salah 

satu sumber air permukaan yang 

digunakan oleh masyarakat Riau untuk 

keperluan sanitasi. 

Syahputri (2019) melaporkan 

bungkil biji karet berpotensi sebagai 

agen koagulan yang ramah lingkungan 

(biokoagulan). Biokoagulan ini telah 

dimanfaatkan untuk pengolahan air, 

salah satunya pengolahan air gambut. 

Penggunaan biokoagulan untuk 

memperbaiki kualitas pH air gambut 

ternyata belum memenuhi 

PERMENKES RI No. 32 tahun 2017 

tentang Standar Baku Mutu Kesehatan 

Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan 

Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi. 

Oleh karena itu, diperlukan metode lain 

untuk mengolah air gambut tersebut 

agar kualitasnya meningkat sesuai 

standar, salah satunya yaitu metode 

adsorpsi. 

Cangkang biji karet (Hevea 

brasiliensis) merupakan salah satu 

limbah tanaman karet yang memiliki 

48,64% selulosa, 33,54% lignin, dan 

16,81% pentosan (Vinsiah dan 

Suherman, 2015) yang berpotensi 

dijadikan arang aktif (adsorben).  

Menurut Sofyani (2019) air gambut 

yang telah dikontakkan dengan arang 

cangkang biji karet yang dikarbonisasi 

pada suhu 500°C selama 15 menit 

dengan waktu kontak 15 menit dan 

dosis adsorben sebesar 1,5 g ternyata 

belum mampu memperbaiki beberapa 

parameter kualitas air gambut pasca 

koagulasi, sehingga penelitian ini perlu 

dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kinerja arang cangkang biji karet 

sebagai adsorben melalui aktivasi kimia 

menggunakan ZnCl2 untuk 

meningkatkan kemampuan adsorpsinya 

(Santoso et al., 2014) dengan dosis 

adsorben yang divariasikan (1; 1,5; 2 g). 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan 
 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah furnace 

(Nabertherm), neraca analitik (ABJ-

320-4NM), oven (Memmert), ayakan 

100 dan 200 mesh, hotplate (REXIM 

RSH-IDR AS ONE), sentrifius 

(Oregon-Electronic Centrifuge), 

magnetic stirrer, turbidimeter (HANNA 

Instrument HI 93703), serta peralatan 

gelas analitis lainnya. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah cangkang biji karet 

(Desa Danau Bingkuang, Kampar, 

Riau), air gambut (Desa Rimbo Panjang, 

Kampar, Riau), ZnCl2 (Merck, 

Germany), H2SO4 (Smart Lab, 
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Indonesia), HCl (Merck, Germany), 

kristal I2, Na2S2O3 (Fisher Scientific 

Company, New Jersey), amilum, serbuk 

KBr, akua demineralisasi (akua DM), 

kertas saring Whatman No.42, larutan 

KMnO4 0,01 N, larutan H2C2O4.2H2O 

0,01 N.  

 

b. Preparasi arang cangkang biji 

karet 
 

Cangkang biji karet diambil dari 

Desa Danau Bingkuang, Kecamatan 

Tambang, Kabupaten Kampar, Riau 

(0°21'09.4"N 101°13'46.9"E). Cangkang 

biji karet yang diambil berwarna coklat 

kekuningan dan memiliki tekstur yang 

baik (tidak berjamur). Sampel yang 

diambil merupakan cangkang biji karet 

yang berjatuhan di sekitar pohon karet. 

Sampel kemudian dimasukkan ke dalam 

karung dan selanjutnya dibawa ke 

Laboratorium Kimia Fisika, FMIPA, 

Universitas Riau. 

Cangkang biji karet diperkecil 

ukurannya menggunakan palu, 

kemudian dicuci bersih dengan air 

mengalir dan dibilas dengan akua DM. 

Selanjutnya, dijemur di bawah sinar 

matahari sampai kering (3-4 hari) untuk 

menghilangkan kandungan air pada saat 

pencucian. Sampel cangkang biji karet 

yang telah kering kemudian dipotong 

kecil-kecil ± 1 (satu) cm dan 

dikarbonisasi dalam furnace pada 500°C 

selama 15 menit. Arang yang dihasilkan 

setelah proses karbonisasi dihaluskan 

dan diayak menggunakan ayakan 

bertingkat 100 mesh dan 200 mesh. 

Sampel yang tertahan di 200 mesh 

diambil, kemudian dimasukkan kedalam 

plastik kedap udara serta disimpan di 

dalam desikator. 

 

 

c. Proses aktivasi dan karakterisasi 

ACBK 
 

Arang cangkang biji karet diambil 

masing-masing 10 g, kemudian 

direndam menggunakan 100 mL larutan 

ZnCl2 dengan variasi konsentrasi 

masing-masing  (5; 10; 15%) ke dalam 

beaker glass 250 mL, diaduk 

menggunkaan pengaduk magnetik 

selama 30 menit dengan kecepatan 250 

rpm. Larutan didiamkan selama 24 jam, 

kemudian disaring dengan kertas saring 

Whatman No. 42, serta dicuci dengan 

akua DM berulang kali hingga pH 

netral. Setelah didapatkan pH netral, 

kemudian dikeringkan dalam oven pada 

suhu 100 ± 5°C selama 3 jam. Kondisi 

terbaik aktivator dari arang aktif 

ditentukan dengan melihat kadar air, 

kadar abu, serta daya jerap iodium (SNI 

No. 06-3730-1995). 

 

d. Uji adsorpsi ACBK pada air 

gambut pasca koagulasi 
 

ACBK terbaik dikontakkan dengan 

air gambut pasca koagulasi. Sampel 

ditimbang dengan variasi dosis (1; 1,5; 

2 g) dan dimasukkan kedalam 

Erlenmeyer 250 mL, kemudian 

ditambahkan 100 mL air gambut pasca 

koagulasi. Campuran diaduk 

menggunakan pengaduk magnetik 

dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 

30°C selama 15 menit dan didiamkan 

selama 24 jam. Campuran di 

sentrifugasi selama ± 30 menit dengan 

kecepatan 2000 rpm dan dibiarkan 

mengendap selama ± 30 menit. Setelah 

terjadi sedimentasi, air yang berada di 

atas diambil dengan pipet dan dianalisis 

perubahan pH setelah adsorpsi untuk 

melihat efektivitas kinerja ACBK. 

Perlakuan tersebut diulangi sebanyak 3 

kali. Kualitas air yang dihasilkan pasca 
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koagulasi-adsorpsi dibandingkan 

dengan PERMENKES RI No.32 tahun 

2017.  

 

e. Analisis parameter pH (SNI 01-

3554-2006) 
 

Alat pH meter dikalibrasi 

menggunakan larutan buffer standar 

dengan pH 4 dan 7. Sebelum digunakan, 

elektroda dibilas dengan akua DM dan 

dikeringkan. Elektroda dicelupkan 

kedalam sampel hingga menunjukkan 

nilai yang stabil. Nilai yang teramati 

kemudian dicatat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Preparasi arang cangkang biji 

karet 
 

Preparasi diawali dengan pencucian 

cangkang biji karet menggunakan air 

mengalir dan akua DM, tujuannya untuk 

menghilangkan pengotor yang melekat 

pada sampel. Setelah dicuci, cangkang 

biji karet dijemur di bawah sinar 

matahari sampai kering (3-4 hari) untuk 

menghilangkan kandungan air pada saat 

pencucian. Konversi cangkang biji karet 

secara karbonisasi pada suhu 500°C 

selama 15 menit tanpa oksigen 

menghasilkan arang yang mengalami 

perubahan fisika, seperti warna menjadi 

hitam keabu-abuan. Karbonisasi tanpa 

oksigen bertujuan untuk memecah 

senyawa organik menjadi karbon 

sederhana tanpa adanya oksigen melalui 

proses pemanasan pada suhu 400-800
o
C 

(Marsh et al., 2006). Arang cangkang 

biji karet yang dihasilkan kemudian 

digerus dan diayak menggunakan 

ayakan berukuran 100-200 mesh (lolos 

100 mesh dan tertahan 200 mesh) yang 

bertujuan untuk menyeragamkan ukuran 

partikel sehingga mempunyai luas 

permukaan per satuan luas yang sama. 

b. Karakterisasi ACBK 
 

Hasil karakterisasi arang cangkang 

biji karet yang dipreparasi pada 500
o
C 

selama 15 menit dan diaktivasi 

menggunakan aktivator ZnCl2 dengan 

variasi konsentrasi masing-masing (5; 

10; 15%) disajikan dalam Tabel 1. 
 

Tabel 1. Karakterisasi ACBK 

 

Pengujian kadar air bertujuan untuk 

mengetahui sifat higroskopis dari arang 

aktif. Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa 

ACBK 5% memiliki hasil karakterisasi 

terbaik dibandingkan konsentrasi 

lainnya. Hal ini dikarenakan ZnCl2 5% 

bekerja dengan baik dalam melarutkan 

senyawa-senyawa yang menutupi 

permukaan arang, sehingga saat 

pemanasan, molekul-molekul air yang 

terperangkap akan lebih mudah 

menguap. Selain itu, hal ini juga 

menunjukkan sifat dari ZnCl2 sebagai 

dehydrating agent. Terikatnya molekul 

air ini akan membuka pori-pori dari 

arang tersebut, sehingga dengan 

terbukanya pori akan memperbesar luas 

permukaan arang. Semakin besar luas 

permukaan, maka semakin baik kualitas 

arang tersebut dalam proses adsorpsi. 

Secara keseluruhan, karakter kadar air 

ACBK dengan semua variasi 

konsentrasi telah sesuai dengan SNI No. 

06-3130-1995. 

Pengujian kadar abu bertujuan untuk 

mengetahui kandungan oksida logam 

[ZnCl2] 

(%) 

Karakterisasi 

Kadar air 

(%) 

Kadar 

abu 

(%) 

Daya 

jerap 

iodium 

(mg g
-1

) 

0 1,59 0,60 292,92 

5 0,70 0,36 804,78 

10 1,39 0,18 341,98 

15 1,50 0,42 244,64 

SNI No. 

06-3730-

1995 

< 15 < 10 > 750 
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dalam suatu adsorben. Kadar abu juga 

dapat mempengaruhi daya adsorpsi 

arang aktif. Kadar abu yang tinggi 

menyebabkan terjadinya penyumbatan 

pori-pori karena karbon yang terikat 

pada arang semakin sedikit sehingga 

luas permukaan dan daya jerap menjadi  

berkurang. Kadar abu terkecil terdapat 

pada ACBK 10%. Hal ini dikarenakan 

molekul-molekul oksida logam yang 

menutupi pori arang dapat diikat lebih 

optimal oleh aktivator dengan 

konsentrasi tersebut, sehingga pori 

terbuka lebih maksimal. Saat ACBK 

5%, kinerja arang belum maksimal. Hal 

ini dikarenakan masih terdapatnya 

oksida logam yang menempel pada 

permukaan arang tersebut. Peningkatan 

kadar abu saat aktivator 15% terjadi 

akibat terbentuknya partikel-partikel 

halus dari garam mineral pada saat 

proses karbonisasi (Laos et al., 2016).  

 ACBK 5% memiliki nilai jerap 

iodium yang terbaik sebesar 804,78 mg 

g
-1

 dan telah memenuhi SNI No. 06-

3130-1995. Daya jerap iodium pada 

ACBK 5% yang lebih tinggi 

dibandingkan tanpa aktivasi 

mengindikasikan bahwa penggunaan 

aktivator mampu membuka pori 

sehingga meningkatkan daya jerap 

arang sebagai adsorben. Pada 

konsentrasi aktivator terlalu tinggi (10; 

15%) terjadi penurunan daya jerap 

iodium berturut-turut sebesar 341,98 mg 

g
-1

 dan 244,64 mg g
-1

. Menurut 

Handayani et al. (2015) hal tersebut 

dikarenakan aktivator yang terlalu 

tinggi dapat merusak pori yang 

sebelumnya telah terbentuk dan 

menurunkan daya jerap arang aktif. 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh 

penurunan kadar air saat konsentrasi 

aktivator 10 dan 15% berturut-turut 

sebesar 1,39% dan 1,50%. 

 

c. Analisis air gambut pasca 

koagulasi 
 

Hasil analisis air gambut pasca 

koagulasi menggunakan biokoagulan 

bungkil biji karet berdasarkan parameter 

kekeruhan dan bau yang dapat dilihat 

pada Tabel 2. 
  

Tabel 2. Hasil analisis air gambut pasca 

koagulasi 

 

Parameter derajat keasaman 

(pH) mengambil peranan yang penting 

dalam menentukan kualitas air. Air 

yang terlalu asam tidak dapat digunakan 

karena bersifat korosif serta tidak aman 

bagi kesehatan. Setelah proses 

koagulasi dilakukan, pH air gambut 

menjadi 2,89. Terjadinya peningkatan 

keasaman pada proses ini disebabkan 

karena penambahan HCl tiap beaker 

glass tidak sama rata untuk mencapai 

pH 2, sehingga ketika digabungkan, air 

gambut mengalami peningkatan 

keasaman akibat pengaruh HCl tersebut 

(Anggraini, 2019). pH 2 ini merupakan 

kondisi optimum untuk proses koagulasi 

air gambut yang diperoleh dari 

penelitian sebelumnya. Selain itu, pH 

air gambut pasca koagulasi meningkat 

dikarenakan terjadinya destabilisasi 

muatan dalam air gambut oleh muatan 

protein pada biokoagulan. Proses 

koagulasi harus dilakukan pada rentang 

pH optimum agar proses pembentukan 

flok tidak gagal sehingga 

mempengaruhi kualitas air yang 

dihasilkan (Rachmawati et al., 2009). 

Hasil pH dari air gambut pasca 

No. Analisis pH 

1. Karakteristik air 

gambut pasca 

koagulasi 

2,89 

2. PERMENKES RI 

No. 32 tahun 2017 
6,5-8,5 
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koagulasi ini belum memenuhi standar 

yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan 

kandungan bahan organik yang tinggi 

dalam air gambut, seperti zat humat 

dengan berat molekul hingga 100.000 

Dalton (Da) dan berada dalam rentang 

ukuran koloid (Gonder, et al., 2006) 

yang belum bisa diminimalisir dengan 

proses koagulasi serta menyebabkan pH 

air menjadi rendah (Husada et al., 

2016).  

 

d. Uji adsorpsi ACBK pada air 

gambut pasca koagulasi 
 

Hasil analisis adsorpsi air gambut 

pasca koagulasi menggunakan ACBK 

5% pada variasi dosis (1; 1,5; 2 g) 

berdasarkan parameter pH ditampilkan 

pada Gambar 1. 

Gambar 1. Grafik peningkatan pH dari 

berbagai variasi dosis 

adsorben. 
 

Hasil analisis pH dapat dilihat 

pada Gambar 1. Berdasarkan hasil 

tersebut, peningkatan dosis ACBK 5% 

mampu memperbaiki pH air gambut 

pasca koagulasi dengan dosis terbaik 2 

g sebesar 6,7. Penggunaan ACBK 5%  

dengan semua variasi dosis lebih baik 

dalam meningkatkan pH air gambut 

pasca koagulasi dengan rentang pH 6,1-

6,7 dibandingkan dengan arang 

cangkang biji karet pada penelitian 

Sofyani (2019) yang hanya mampu 

meningkatkan pH air gambut pasca 

koagulasi pada rentang pH 1,9-2,4. Hal 

ini disebabkan karena penggunaan 

aktivator dapat meningkatkan jumlah 

karbon (C) yang terdapat pada arang 

(Allwar et al., 2008). Menurut 

Maisrilestari et al., (2013) sumber 

karbon yang tinggi mampu 

meningkatkan kinerja dari adsorben 

dalam meningkatkan pH air gambut 

pasca koagulasi, sehingga dapat 

mengadsorpsi senyawa organik 

penyebab pH lebih banyak 

dibandingkan adsorben yang memiliki 

sumber karbon rendah. Selain itu, 

adanya ion Zn dan Cl2 yang 

teridentifikasi dapat mengganggu 

muatan positif dan negatif dalam air 

gambut pasca koagulasi, sehingga pH 

air menjadi meningkat. 

 

KESIMPULAN  
 

Kondisi preparasi ACBK terbaik, 

yaitu saat konsentrasi aktivator ZnCl2 

5% dengan 0,70% kadar air, 0,36% 

kadar abu, dan 804,78 mg g
-1

 daya jerap 

iodium. Dosis 1,5 g ACBK 5% dinilai 

paling efektif meningkatkan pH air 

gambut pasca koagulasi dari 2,89 

menjadi 6,5. Hasil ini telah memenuhi 

PERMENKES RI No. 32 tahun 2017 

tentang Standar Baku Mutu Kesehatan 

Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan 

Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi. 
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