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ABSTRACT 

 

Composite is a material formed from two or more mixtures with different chemical and 

physical properties to produce a new material. The composite materials used in this 

study were SIR 20 natural rubber as a matrix, activated charcoal from rubber fruit shells 

and cast sand as filler. Composites were made by varying the filler materials, namely 

natural rubber SIR 20-100% activated carbon-0% cast sand (KA), natural rubber SIR 

20-50% activated carbon-50% cast sand (KAP I), natural rubber SIR 20- activated 

carbon 75%-cast sand 25% (KAP II), natural rubber SIR 20-activated carbon 25%-sand 

cast75% (KAP III) natural rubber SIR 20-activated carbon 0%-cast sand 100% (KP) 

while the control consists of 4 sheets of natural rubber SIR 20. Composites were applied 

for peat water treatment in Rimbo Panjang Village. The results showed that the analysis 

of color parameters, pH, TSS and TDS after filtering with composites, showed natural 

rubber SIR 20-activated carbon 100%-cast sand 0% (KA) was able to improve color 

quality, TSS and TDS respectively by 30, 63%; 90.12; 91.12%;97.95% and can increase 

the pH from 3.66 to 6.98. 
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ABSTRAK 

 
Komposit merupakan suatu material yang terbentuk dari dua campuran atau lebih 

dengan sifat kimia dan fisika berbeda menghasilkan sebuah material baru. Material 

komposit yang digunakan pada penelitian ini adalah karet alam SIR 20 sebagai matriks, 

arang aktif cangkang buah karet dan pasir cor sebagai bahan pengisi. Pembuatan 

komposit dilakukan dengan memvariasikan bahan pengisi yaitu karet alam SIR 20- 

arang aktif 100%-pasir cor 0% (KA), karet alam SIR 20-arang aktif 50%-pasir cor 50% 

(KAP I), karet alam SIR 20-arang aktif 75%-pasir cor 25% (KAP II), karet alam SIR 

20-arang aktif 25%-pasir cor75% (KAP III) karet alam SIR 20-arang aktif 0%-pasir cor 
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100% (KP) sedangkan kontrol terdiri dari 4 lembar karet alam SIR 20. Komposit 

diaplikasikan untuk pengolahan air gambut di Desa Rimbo Panjang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa analisis parameter warna, pH, TSS dan TDS setelah penyaringan 

dengan komposit, menunjukkan karet alam SIR 20-arang aktif 100%-pasir cor 0% (KA) 

mampu memperbaiki kualitas warna, TSS dan TDS Berturut-turut sebesar 30,63%; 

90,12; 91,12%; 97,95% dan dapat meningkatkan pH dari 3,66 menjadi 6,98. 

 
Kata kunci : arang aktif, komposit, penyaringan 

 
PENDAHULUAN 

 

Komposit merupakan material 

yang tersusun atas dua bagian yaitu 

matriks dan bahan pengisi. Matriks 

berfungsi untuk melindungi dan 

mengikat bahan pengisi, sedangkan 

bahan pengisi sebagai penahan gaya atau 

penguat yang bekerja pada komposit 

(Mochane et al., 2019). Hal inilah yang 

menyebabkan komposit memiliki 

struktur yang ringan dan kuat. Bahan 

pengisi sangat mempengaruhi karakter 

sifat mekanik komposit. Salah satu 

perubahan sifat mekanik dapat dilihat 

dari nilai uji tariknya. 

Menurut Raharjo (2012) 

penambahan pasir cor dan arang 

cangkang kelapa sawit yang diaktivasi 

menggunakan natrium karbonat (NaCO3) 

dengan variasi massa bahan pengisi 

100% arang aktif : 0% pasir (KA), 50% 

arang aktif : 50% pasir cor (KAP) dan 

0% arang aktif : 100% pasir cor (KP) 

dapat memperbaiki sifat mekanik 

matriks karet alam dan memperbesar 

ukuran porinya, nilai kuat tarik matriks 

sebesar 0,178 MPa, KA 0,436 Mpa, 

KAP 0,320 MPa dan KP 0,275 MPa. Hal 

ini menunjukkan bahwa arang aktif dan 

pasir cor berpotensi sebagai bahan 

pengisi. 

Adryani (2020) dan Agnes 

(2017) melaporkan bahwa matriks karet 

alam SIR 20 dan bahan pengisi berupa 

arang aktif dan pasir cor dapat dijadikan 

sebagai komposit untuk penyaringan air. 

Berdasarkan hasil penelitian Agnes 

(2017), karet alam SIR 20-arang aktif 

tongkol jagung-pasir cor yang 

diaplikasikan untuk penyaringan air 

gambut mampu mengurangi intensitas 

warna sebesar 25,93%, meningkatkan 

pH dari 5,3 menjadi 6,6 dan menurunkan 

kandungan logam Fe sebesar 52,23%. 

Intensitas warna air gambut di 

Desa Rimbo Panjang pada tahun 2017 

sebesar 1.620,0 TCU (Agnes, 2017). 

Nilai tersebut melebihi ambang batas 

ketentuan kualitas air berdasarkan 

persyaratan PERMENKES RI No.32 

tahun 2017 tentang “Standar Baku Mutu 

Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan 

Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene 

Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per 

Aqua, dan Pemandian Umum” yaitu 

maksimal 50 TCU. Oleh sebab itu perlu 

dilakukan kajian untuk meningkatkan 

kualitas air gambut dengan 

menggunakan komposit yang dibuat dari 

karet alam SIR 20-arang aktif cangkang 

buah karet-pasir cor yang diaplikasikan 

pada penyaringan air gambut di Desa 

Rimbo Panjang. 

Penggunaan komposit dalam 

proses penyaringan air memiliki 

beberapa keuntungan yaitu struktur- 

molekul zat yang dipisahkan tidak 
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mengalami perubahan dan tidak terjadi 

penambahan zat kimia selama proses 

pemisahan. Oleh karena itu, kajian 

pemanfaatan komposit untuk proses 

pengolahan air gambut perlu 

ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut, 

penelitian ini dilakukan untuk lebih 

mengetahui kemampuan komposit pada 

proses pengolahan air gambut di Desa 

Rimbo Panjang, terutama untuk 

memperbaiki kualitas intensitas warna, 

TDS dan TSS serta menetralkan pH. 

 
 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah neraca analitik 

(Kern ABJ 320-4NM), furnace, oven 

(Heraeus Instrument D-63450), ayakan 

ukuran 8, 100, dan 200 mesh, mesin 

giling krep 2 roll tipe S (X) K–160A, 

pengukur tebal (batty model 1353), alat 

pemotong 3 (wallace punch), press 

manual (hi-tech scientific magnus), alat 

uji tarik (Tensilon RTF-2430) dan uji 

tekan (Hung-Ta HT-8503), pH meter 

(pHep HANNA), kolom, stopwatch, 

spektrofotometer uv-vis (Genesys 10S), 

SEM (JSM-35), FTIR (IR Prestige 

Shimadzu) dan peralatan gelas lainnya. 

Bahan yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu arang cangkang buah karet 

ukuran 100-200 mesh yang diaktivasi 

menggunakan H2SO4 7%, pasir cor 

ukuran 8 mesh, karet spesifikasi teknis 

SIR 20 dari PT. Hervenia Kampar 

Lestari. Air gambut Desa Rimbo 

Panjang, kertas saring Whatman 42, 

alumunium foil, dan Aqua Demineralized 

(Akua DM) dan akuades. 

b. Pengambilan sampel 

 

Cangkang buah karet diperoleh 

dari seorang petani karet yang 

berdomisili di Desa Perawang, 

Kabupaten Siak, Tualang, Daerah 

Provinsi Riau. Karet alam SIR 20 

sebagai     matriks,     diperoleh     dari 

PT. Hervenia Kampar Lestari yang 

berlokasi di Desa Sungai Pinang, 

Kecamatan Tambang, Kabupaten 

Kampar. Sampel air gambut diperoleh 

dari salah satu desa di Rimbo Panjang. 

 

c. Pembuatan arang aktif cangkang 

buah karet 

 

Sampel cangkang buah karet 

yang telah disiapkan, dimasukkan ke 

dalam krusibel dan dikarbonisasi. Proses 

karbonisasi menggunakan furnace pada 

suhu 450
o
C selama ±1 jam. Sampel yang 

sudah dikarbonisasi disimpan dalam 

desikator. Arang cangkang buah karet di 

gerus menggunakan lumpang dan alu 

hingga halus. Arang cangkang buah 

karet yang lolos ayakan 100 mesh dan 

tertahan pada ayakan 200 mesh diambil 

masing-masing sebanyak 10 g dan 

direndam dengan aktivator berupa 

larutan H2SO4 7% sebanyak 100 mL 

dalam gelas beker 250 mL dan di aduk 

menggunakan magnetik stirrer dengan 

kecepatan 360 rpm selama 15 menit lalu 

didiamkan selama 24 jam. Setelah itu, 

campuran disaring dengan kertas saring 

Whatman 42, dan dicuci dengan akua 

DM 100 mL yang dilakukan berulang 

kali hingga filtrat mencapai pH netral. 

Kemudian arang dikeringkan dalam 

oven pada suhu 105°C selama 1 jam dan 

dikalsinasi pada suhu 600°C   selama 

45 menit. Selanjutnya, didinginkan dan 

disimpan di dalam desikator. Arang aktif 

cangkang buah karet dilakukan 

karakterisasi kadar air kadar abu serta 
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daya jerap iodium berdasarkan SNI 06- 

3730-1995. 

 
 

d. Perlakuan awal pasir cor 

 

Pasir cor dicuci dan 

dikeringanginkan selama 2-3 hari. Pasir 

cor diayak dengan ayakan 8 mesh dan 

dipanaskan pada suhu 105
o
C selama 

1 jam. Pasir cor digunakan sebagai 

bahan pengisi untuk pembuatan 

komposit. 

 

e. Pembuatan komposit 

 

Modifikasi komposit dengan 

metode sheet memvariasikan dua 

komponen bahan pengisi yaitu arang 

aktif cangkang buah karet 100-200 mesh 

dan pasir cor 8 mesh. Kode sampel 

berdasarkan komposisi bahan seperti 

dicantumkan Tabel 1. Karet alam SIR 20 

Tabel 1. Komposisi komposit 

sebagai matriks, arang aktif cangkang 

buah karet dan pasir cor sebagai bahan 

pengisi. Bahan pengisi sebanyak 5% dari 

berat total matriks diratakan pada 

permukaan karet alam SIR 20 dan dibuat 

sebanyak 3 lapisan seperti Gambar 1. 

Setelah rata, maka dilakukan 

pengepresan dengan menggunakan 

mesin press hitech scientific magnus 

dengan tekanan 10 KN selama 10 menit. 

 

f. Prosedur penyaringan air gambut 

di desa Rimbo Panjang 

 

Proses penyaringan dilakukan 

dengan bantuan kolom yang memiliki 

diameter 3 cm dan tinggi 50 cm. 

Penyaringan dilakukan dengan cara 

menyusun dan memadatkan komposit ke 

dalam kolom. Sampel air gambut di 

Desa Rimbo Panjang dibiarkan mengalir 

melewati komposit dan filtratnya di 

tampung. Penyaringan dilakukan dengan 

Jenis 

Komposit 

% Filler  Lapisan 

karet 

Berat karet 

(g) 

Berat arang 

(g) 

Berat pasir 

(g) 
Arang Pasir 

KA 

(100:0) 

100 0 4 5,0079 0,2503 0,0000 

100 0 4 5,0023 0,2501 0,0000 

100 0 4 5,0018 0,2501 0,0000 

KAP I 

(50:50) 

50 50 4 5,0043 0,1251 0,1251 

50 50 4 5,0072 0,1252 0,1252 

50 50 4 5,0091 0,1252 0,1252 

KAP II 

(75:25) 

75 25 4 5,0097 0,1762 0,0587 

75 25 4 5,0002 0,1759 0,0586 

75 25 4 5,0011 0,1760 0,0587 

KAP III 

(25:75) 

25 75 4 5,0069 0,0587 0,1761 

25 75 4 5,0054 0,0587 0,1760 

25 75 4 5,0094 0,0587 0,1762 

KP 

(0:100) 

0 100 4 5,0088 0,0000 0,2504 

0 100 4 5,0093 0,0000 0,2505 

0 100 4 5,0003 0,0000 0,2500 

Keterangan : KA (100:0) = arang aktif 100% - pasir cor 0% 

KAP I (50:50) = arang aktif 50% - pasir cor 50% 

KAP II (75:25) = arang aktif 75% - pasir cor 25% 

KAP III (25:75) = arang aktif 25% - pasir cor 75% 

KP (0:100) = arang aktif 0%-pasir cor 100% 
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Gambar 1. Skema struktur komposit (a) KA (100:0), (b) KAP I (50:50), (c) KAP II 

(75:25), (d) KAP III (25:75), (e) KP (0:100) dan (f) kontrol. 
 

menyusun dan memadatkan komposit 

ke dalam kolom. Sampel air gambut di 

Desa Rimbo Panjang dibiarkan 

mengalir melewati komposit dan 

filtratnya di tampung 

 

g. Analisis parameter air gambut di 

Desa Rimbo Panjang 

 

1. Warna 

Analisis warna dilakukan 

dengan menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis (Genesys 10S). Panjang 

gelombang adalah 455 nm. Alat 

dikalibrasi terlebih dahulu. Sampel air 

gambut di Desa Rimbo Panjang 

dimasukkan ke dalam kuvet. Intensitas 

warna yang terukur dicatat 

 

2. Derajat Keasaman (pH) 

 
Analisis derajat keasaman (pH) 

diukur menggunakan pH meter. pH 

meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan 

larutan penyangga pH 4, 7 dan 10. 

Elektroda dibilas dengan akuades dan 

dikeringkan . elektroda dicelupkan ke 

dalam sampel air gambut. pH dicatat 

ketika angka yang ditunjukkan pH 

meter telah stabil. 

 
3. Zat padat tersuspensi (Total 

Suspended Solid atau TSS) 

Total Suspended Solid (TSS) 

diuji menggunakan metode gravimetri. 

Uji TSS secara gravimetri dilakukan 

dengan mengambil sebanyak 250 mL 

sampel air gambut di Desa Rimbo 

Panjang. Sampel air disaring 

menggunakan kertas saring whatman 

No.42. Filtrat ditampung ke dalam gelas 

beaker. Kertas saring whatman No.42 

yang berisi padatan yang tersuspensi 

dikeringkan ke dalam oven 100 ±5
ο
C 

selama 1 jam didinginkan hingga berat 

konstan. 

 

4. Zat padat terlarut (total dissolved 

solid atau TDS) 

 

Total Dissolved Solid (TDS) 

diuji menggunakan metode 

konduktometri. Penentuan TDS 

digunakan alat TDS meter atau yang 

dikenal dengan konduktometer. 

Langkah pertama sampel air gambut 
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Tabel 2. Hasil karakterisasi arang aktif cangkang buah karet 
 

No. Analisis Satuan Hasil SNI 06-3730-1995 

1. Kadar air % 0,04 Maks 15,0 
2. Kadar abu % 0,61 Maks 10,0 

3. Daya jerap iodium mg g
-1

 1.396,0 Min 750 
 

yang akan diukur TDS nya disiapkan. 

Kemudian alat konduktometer 

dihidupkan dengan menekan tombol 

power dan elektroda dikalibrasi terlebih 

dahulu. Elektroda dibilas dengan 

aquadest dan dikeringkan dengan tisu. 

Kemudian elektroda dicelupkan kedalam 

sampel air gambut hingga batas 

elektroda sambil menekan tombol 

CAL/MEAS untuk melakukan 

pengukuran nilai TDS. Nilai pembacaan 

TDS ditunggu hingga stabil dan dicatat 

nilai TDS yang muncul pada layar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pembuatan arang aktif cangkang 

buah karet 

 

Arang aktif cangkang buah karet 

diaktivasi menggunakan asam sulfat 

(H2SO4) 7%. Pemilihan asam sulfat 

(H2SO4) sebagai aktivator karena H2SO4 

berperan sebagai dehydrating agent. 

H2SO4 juga mencegah pembentukan tar, 

asam asetat, metanol dan lain-lain 

(Atmayudha, 2007). Arang aktif yang 

telah diaktivasi dicuci dengan aqua DM 

bertujuan untuk menghilangkan sisa 

aktivator dan zat-zat hasil reaksi. 

Kalsinasi pada suhu 600
o
C selama 45 

menit bertujuan untuk menghilangkan 

oksida dari senyawa organik yang tidak 

hilang hanya dengan pemanasan pada 

suhu 105
o
C pada permukaan arang 

cangkang buah karet sehingga pori yang 

terbentuk akan semakin banyak. 

B. Karakterisasi arang aktif 

cangkang buah karet 

 

Penentuan kadar air arang aktif 

bertujuan untuk mengetahui sifat 

higroskopis dari arang aktif, penentuan 

kadar abu bertujuan untuk menentukan 

kandungan oksida logam arang aktif dan 

daya jerap terhadap iodium 

menunjukkan kemampuan arang aktif 

untuk menyerap larutan berwarna 

dengan ukuran molekul kurang dari 10 Å 

atau 1 nm. 

Penentuan kadar air dan kadar 

abu dan daya jerap iodium ditunjukkan 

pada Tabel 2. Hasil analisis kadar air 

pada penelitian ini yaitu 0,04 %. H2SO4 

memiliki sifat higroskopis, sehingga 

dapat menyerap molekul air yang 

terkandung dalam arang aktif. Nilai 

kadar abu yaitu sebesar 0,61%. Kadar 

abu yang tinggi dapat mengurangi 

kapasitas adsorpsi karena pori-pori 

adsorben tertutupi oleh senyawa oksida 

logam. Hasil penelitian menunjukkan 

daya jerap adsorben terhadap iodium 

adalah 1.396,0 mg g
-1

. Semakin besar 

nilai angka iod maka semakin besar pula 

daya adsorpsi dari adsorben. 

Berdasarkan Tabel 2. dapat 

dilihat bahwa hasil kadar air, kadar abu 

serta daya jerap iodium arang cangkang 

buah karet yang teraktivasi asam sulfat 

(H2SO4) telah memenuhi standar mutu 

arang aktif berdasarkan SNI 06-3730- 

1995. 
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C. Pembuatan komposit 

Karet alam SIR 20 telah 

digunakan sebagai bahan dasar matriks 

yang termasuk ke dalam jenis komposit 

polimer. Sedangkan partikel arang aktif 

dan pasir cor sebagai bahan pengisinya 

tersebar secara merata ke segala arah 

dalam matriks yang termasuk kedalam 

jenis komposit partikel berdasarkan 

bahan penguatnya. Pembuatan komposit 

dilakukan dengan memvariasikan bahan 

pengisi yaitu karet alam SIR 20-arang 

aktif 100%-pasir cor 0% (KA), karet 

alam SIR 20-arang aktif 50%-pasir cor 

50% (KAP I), karet alam SIR 20-arang 

aktif 75%-pasir cor 25% (KAP II), karet 

alam SIR 20-arang aktif 25%-pasir 

cor75% (KAP III) karet alam SIR 20- 

arang aktif 0%-pasir cor 100% (KP) 

sedangkan kontrol terdiri dari 4 lembar 

karet alam SIR 20. Komposit dibuat 

dengan cara menambahkan bahan 

pengisi sebanyak 5% dari berat total 

karet alam SIR 20. Penambahan bahan 

pengisi sebanyak 5% bertujuan untuk 

membuat komposit tidak mengalami 

kejenuhan (Rahmaniar, 2017). 

Apabila komposit mengalami 

kejenuhan, maka akan menyebabkan 

lemahnya interaksi antara matriks 

dengan bahan pengisinya sehingga 

material komposit tersebut mudah 

terdeformasi (Hildayati et al., 2009). 

Komposit dibuat menyesuaikan kolom 

yang tersusun dalam bentuk sheet, hal ini 

bertujuan agar memudahkan dalam 

penyusunan komposit ke dalam kolom. 

 

D. Analisis parameter air gambut di 

Desa Rimbo Panjang 

 

1. Warna 

 

Analisis warna awal pada air 

gambut di desa Rimbo Panjang sebesar 

114,7 TCU. warna merah kecokelatan 

pada air gambut ini begitu kuat akibat 

tingginya kandungan zat organik (bahan 

humus). Peran arang aktif sebagai bahan 

pengisi komposit sangat penting untuk 

penyaringan air gambut. Intensitas pasca 

penyaringan air gambut menggunakan 

komposit semakin menurun disebabkan 

karena adanya senyawa-senyawa organik 

(senyawa humus) terlarut, 
 

 
 

Tabel 3. Analisis sampel air gambut sebelum penyaringan 
 

 

Parameter 

*PERMENKES RI No.32 

Tahun 2017 dan Peraturan 

Pemerintah No. 22 Tahun 2021 

Lampiran VI 

 

Karakteristik air gambut 

sebelum penyaringan 

Warna (TCU) maksimal 50 114,7 
pH 6,5-8,5 3,66 
TSS (mg L

-1
) maksimal 50 49,6

(2)
 

TDS (mg L
-1

) maksimal 1000 48,0
(2)

 
Keterangan : 1. Telah memenuhi syarat PERMENKES RI No.32 Tahun 2017 “Standar Baku Mutu Kesehatan 

Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, 

Solus Per Aqua, dan Pe mandian Umum” 

2. Telah memenuhi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI tentang “Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. 
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terutama dalam bentuk asam humus dan 

turunannya penyebab warna merah 

kecoklatan pada air gambut teradsorpsi 

ke dalam pori-pori arang aktif cangkang 

buah karet (Suzana, 2016). Penurunan 

intensitas warna sebesar 30,63%. Nilai 

ini belum memenuhi baku mutu 

berdasarkan PERMENKES RI No.32 

Tahun 2017. 

 

2. pH (Derajat Keasaman) 

 

Hasil analisis awal air gambut di Desa 

Rimbo Panjang menunjukkan pH air 

sebesar 3,66. Derajat keasaman air 

gambut setelah dilakukan penyaringan 

menggunakan karet alam SIR 20-arang 

aktif 100%-pasir cor 0% (KA) 

mengalami peningkatan dari 3,66 

menjadi 6,98. Hal ini dikarenakan 

adanya pengaruh penambahan bahan 

pengisi berupa arang aktif lebih banyak 

ke dalam komposit, sehingga mampu 

mengadsorpsi asam-asam organik. Nilai 

ini sudah memenuhi baku mutu 

berdasarkan PERMENKES RI No.32 

Tahun 2017. Seperti dilihat pada Tabel 

4. 

3. Zat padat tersuspensi (Total 

Suspended Solid atau TSS) 

 

Analisis awal zat padat tersuspensi 

(total suspended solid atau TSS) pada air 

gambut di Desa Rimbo Panjang sebesar 

49,6 mg L
-1

. Sistem penyaringan 

komposit dengan kinerja terbaik adalah 

komposit arang aktif 100% yang mampu 

menurunkan kandungan TSS sebesar 

4,4 mg/L atau persentase efisiensi 

penurunan TSS sebesar 91,12%. Hal ini 

disebabkan arang aktif mampu menyerap 

lumpur, pasir halus dan partikel lainnya 

ke permukaan arang aktif. Nilai TSS 

pada semua variasi komposit. Nilai TSS 

pada semua variasi komposit dalam 

proses penyaringan sudah memenuhi 

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 

2021 Lampiran VI. 

 

4. Analisis zat padat terlarut (Total 

dissolved Solid atau TDS) 

 

Analisis awal zat padat terlarut (total 

dissolved solid atau TDS) pada air 

gambut di Desa Rimbo Panjang sebesar 

48 mg L
-1

. Tujuan dilakukannya analisis 

TDS ini yaitu seberapa besar peranan 

komposit dalam memperbaiki kualitas 

air gambut. Variasi komposit terbaik 
 

 

Tabel 4. Analisis sampel air gambut pasca penyaringan 
 

Parameter 
    Sesudah penyaringan komposit   

KA KAP I KAP II KAP III KP KONTROL 
Warna 79,56 83,36 87,20 89,09 92,67 100,20 
pH 6,98

(1)
 6,59

(1)
 6,46 6,38 6,31 6,28 

TSS (mg L
-1

) 4,40
(2)

 10(2) 12,8
(2)

 14,0
(2)

 15,2
(2)

 26,40
(2)

 

TDS (mg L
-1

) 0,980
(2)

 1,52
(2)

 1,70
(2)

 1,82
(2)

 2,08
(2)

 3,35
(2)

 
Keterangan : 1. Telah memenuhi syarat PERMENKES RI No.32 Tahun 2017 “Standar Baku Mutu 

Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene 

Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pe mandian Umum” 

2. Telah memenuhi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI tentang 

“Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. 
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menghasilkan TDS terendah adalah 

komposit arang aktif   100%   sebesar 

0,980 mg L
-1

 dengan persentase efisiensi 

penurunan TDS sebesar 98%. Pada saat 

proses penyaringan semua variasi komposit 

sudah memenuhi baku mutu Peraturan 

Pemerintah No.22 Tahun 2021 Lampiran 

VI. 

 

KESIMPULAN 

 

Pada variasi komposit yaitu (KA) 

mampu memperbaiki kualitas air gambut di 

desa Rimbo Panjang dari segi intensitas 

warna, TSS, TDS secara berurutan adalah 

30,63%, 91,12%, 97,95% sedangkan pH 

mengalami peningkatan dari 3,66 menjadi 

6,98. Hasil ini dari parameter warna masih 

belum memenuhi baku mutu tetapi dari 

parameter pH, TSS dan TDS telah 

memenuhi PERMENKES RI No.32 Tahun 

2017 dan Peraturan Pemerintah No.22 

Tahun 2021 
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