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ABSTRACT 

Manufacturing and testing of magnetic carbon  of rubber wood sawdust mixture and 
 for heavy metal absorption of iron in water samples Drilling, Well Water Excavation in 

Dumai, has been investigated the magnetic carbon begins with a pre-carbonization 
process at a temperature of 280oC in a vacuum. Milling and sieving process to obtain the 
carbon particle size is less than 38 μm, the increment in the surface area of the carbon is done 
by using a chemical activation with potassium hydroxide (KOH), the activator weight ratio of 
KOH and carbon powder was 4: 1. The carbon is then neutralized by using distilled water and 
a solution of chloride acide (HCl) repeated until the pH of the washing water became neutral. 
Furthermore,the activated carbon powder mixed uses  powder with a ratio of 5: 4. 
Mixture is done by using a mortar and proceeded with the process ball milling for 2 hours. 
Finally, a mixture of carbon powder and  is carbonized at 850 °C at  N2 gas and then 
followed by washing and drying to produce a magnetic carbon . The testing of Fe ion 
absorption from water sample, Water Well Drilling Excavation and filtered in Dumai is done 
every 2 hours. The results at atomic absorption spectroscopy showed that the increment of 
absorption after 2 hours has water absorption percentage of 97.94% Drilling, Well Water 
Excavation amounted of 83.58 % Minerals and Water Drilling filtered by 56.18% with the 
use of magnetic . Testing X-ray diffraction showed peaks Fe 2θ = 36o angle and 
Scanning Electron Microscopy shows the particle size is similar to irregular shapes and 
whitish. Dispersive energy X-rays have shown the presence of Fe in the magnetic carbon 
absorbent material of rubber wood sawdust. 
 
Keywords : rubber wood sawdust mixture, magnetic carbon Fe3O4 
 

ABSTRAK 

Telah dilakukan pembuatan dan pengujian karbon magnetik dari campuran serbuk 
gergaji kayu karet dan  untuk penyerapan logam berat Fe pada sampel Air Sumur Bor, 
Air Sumur Galian di Kota Dumai. Penyediaan karbon magnetik diawali dengan proses 
pra-karbonisasi pada suhu 280oC dalam keadaan vakum. Proses penggilingan dan 
pengayakan mendapatkan ukuran partikel karbon kecil dari 38 μm, peningkatan luas 
permukaan karbon dilakukan dengan aktivasi kimia menggunakan aktivator KOH dengan 
perbandingan berat KOH dan serbuk karbon adalah 4:1. Karbon kemudian dinetralkan 
menggunakan aquades dan larutan HCl berulang-ulang hingga pH air cucian menjadi netral. 
Selanjutnya serbuk karbon yang telah diaktivasi dicampur menggunakan serbuk  
dengan perbandingan 5:4. Pencampuran dilakukan dengan menggunakan mortar dan 
dilanjutkan dengan proses ballmiling selama 2 jam. Akhirnya, campuran serbuk karbon dan 
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 dikarbonisasi pada suhu 850oC dalam lingkugan gas N2 dan kemudian dilanjutkan 
dengan pencucian dan pengeringan untuk menghasilkan karbon magnetik  Pengujian 
serapan logam berat Fe dalam sampel Air Sumur Bor, Sumur Galian dan Air Sumur Bor yang 
disaring di Kota Dumai dilakukan dengan waktu selama 2 jam berturut-turut. Hasil pengujian 
spektroskopi serapan atom memperlihatkan bahwa peningkatan penyerapan setelah waktu 2 
jam dengan persentase serapan Air Sumur Bor sebesar 97,94%, Air Sumur Galian sebesar 
83,58 % dan Air Sumur Bor yang disaring sebesar 56,18 % dengan menggunakan magnetik 

. Pengujian difraksi sinar-X menunjukkan puncak Fe pada sudut 2θ = 360 dan scanning 
electron microscopy menunjukkan ukuran partikel hampir sama dengan bentuk tidak teratur 
dan berwarna keputihan.  Energi dispersives sinar-X telah membuktikan keberadaan logam 
Fe di dalam bahan penyerap karbon magnetik  dari serbuk gergaji kayu karet. 
 
Kata Kunci : Serbuk Gergaji Kayu Karet, Magnetik Karbon Fe3O4 
 

PENDAHULUAN 
 

Air merupakan komponen yang 
penting bagi kehidupan. Air merupakan 
kebutuhan utama bagi proses kehidupan di 
bumi, sehingga tidak ada kehidupan 
seandainya di bumi tidak air. Namun 
demikian, air dapat menjadi malapetaka 
bila tidak tersedia dalam kondisi yang 
benar baik kualitas maupun kuantitasnya 
(Warlina, 2004). Air yang dibutuhkan air 
yang bersih dan hygiene, serta memenuhi 
syarat kesehatan yaitu air yang jernih, 
tidak berwarna, dan tidak berbau. 
Konsekuensi dari penggunaan air yang 
tidak bersih dan hygiene akan 
mengganggu kesehatan bagi yang 
mengkonsumsinya. Air yang berkualitas 
meliputi kualitas fisik , kimia, dan bebas 
dari mikroorganisme (Soemirat, 2001). 

Bahaya atau resiko kesehatan yang 
berhubungan dengan pencemaran air 
secara umum dapat diklasifikasikan 
menjadi dua yakni bahaya langsung dan 
bahaya tak langsung. Bahaya langsung 
terhdapa kesehatan manusia/masyarakat 
dapat terjadi akibat mengkonsumsi air 
dengan kualitas air yang buruk, baik secara 
langsung diminum atau melalui makanan, 
dan akibat penggunaan air yag terjemar 
untuk berbagai kesehatan sehari-hari. 
Bahaya tak langsung dapat terjadi sebagai 
akibat pendayagunaan air yang dapat 
meningkatkan ataupun menurunkan 
kesejahteraan masyarakat, sehingga 

berdampak terhadap kesehatan manusia 
(Soemirat,2001). 

Limbah dapat digolongkan sebagai 
limbah B3 (Bahan Beracun dan 
Berbahaya). Limbah B3 adalah setiap 
bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses 
produksi yang mengandung bahan 
berbahaya atau beracun karena sifat serta 
konsentrasi atau jumlahnya, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dapat 
merusak, mencemarkan lingkungan hidup 
atau membahayakan kesehatan manusia. 

Logam berat tergolong limbah B3 
pada kadar tertentu dapat membahayakan 
lingkungan sekitarnya karena bersifat 
toksik  bagi hewan dan manusia. Logam 
berat dapat menyebabkan kanker paru-
paru, kerusakan hati (liver) dan ginjal, jika 
kontak dengan kulit menyebabkan iritasi 
dan jika tertelan dapat menyebabkan sakit 
perut dan muntah. Logam berat merupakan 
unsur - unsur logam yang memiliki 
densitas lebih besar dari 5 mg/l. Adapun 
jenis logam berat meliputi Ni, Mn, Pb, Cr, 
Cd, Zn, Cu, Fe, dan Hg. 
  Hasil Profil Dinas Kesehatan 
Propinsi Riau tahun 2008 cakupan 
keluarga yang di periksa memiliki akses 
air bersih adalah sebesar 41,31% dari 
jumlah keluarga yang ada di provinsi Riau.  
Hasil inpeksi sanitasi petugas puskesmas 
penggunaan air bersih pada setiap keluarga 
yang paling tinggi adalah sumur gali yaitu 
sebesar (51.37%). 
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Kota Dumai merupakan daerah 
Estuari, dimana air ini merupakan 
campuran antara air sungai dan air laut 
(payau), dan merupakan daerah masuknya 
bahan pencemar yang berasal dari daratan 
kelautan (Sukandarrumidi,2009). Kondisi 
air tanah dangkal, sumur gali dan sumur 
pompa dengan kedalaman rata-rata 1-2 
meter di Kota Dumai pada umumnya 
kurang baik, hampir 85% payau dan 
mengandung ferro (fe) yang sangat tinggi 
yaitu >0.4 ppm, Profil Kesehatan Kota 
Dumai,2009. 

Umumnya warga menggunakan air 
sumur untuk mandi dan mencuci. Secara 
fisik air yang digunakan masih bewarna 
kuning, sedikit berasa dan bila di diamkan 
kurang lebih 1-2 jam permukaan air seperti 
mengandung minyak, dapat di duga bahwa 
air dengan ciri tersebut banyak 
mengandung ferro (fe), mangan (mn), dan 
secara fisik belum memenuhi syarat 
kesehatan. 

Penelitian ini memanfaatkan 
serbuk gergaji dari kayu karet sebagai 
bahan baku pembuatan karbon aktif untuk 
pembersih air sumur. Ketertarikan 
pemilihan bahan baku serbuk gergaji kayu 
karet sebagai karbon aktif disebabkan 
karena ketersediaannya,harganya 
terjangkau, dan tidak menyebabkan 
pencemaran,selain itu proses pembuatan 
dan penggunaan produk juga merupakan 
hal yang harus di pertimbangkan. 
 
METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian ini dijabarkan 
pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Pengujian SSA  

Setelah dilakukan pengujian SSA 
pengujian penyerapan logam berat oleh 
karbon magnetik  dari serbuk gergaji 
kayu karet untuk sampel logam berat Fe 
dengan waktu kontak selama 2 jam dapat 
dilihat pada Gambar 2 maka diperoleh data 
sebagai berikut : 
 

 
 
Gambar 2. Persentase penyerapan      

maksimal logam Fe oleh kode 
sampel yang berbeda. 

 
Berdasarkan Gambar 2 dari ketiga 

sampel air sumur terjadi peningkatan 
penyerapan logam berat Fe terbesar untuk 
masing-masing sumur dengan massa 

C4 B4 A4

56.18%
83.54% 97.94%

Persentase Penyerapan Fe
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karbon aktif sebesar 0.35 gram dalam 
waktu kontak 2 jam, sehingga pada 
Gambar 4.4 menunjukan hasil persentase 
penyerapan logam berat Fe yang optimum. 
Pada penyerapan dengan kode sampel C4 
memiliki persentase terendah 
dibandingkan dengan persentase pada kode 
B4 dan A4 yaitu mencapai 83.54 % dan 
97.94 % sehingga dari penelitian ini 
terlihat bahwa penyerapan logam berat Fe 
pada air sumur bor dengan kode sampel 
A4 lebih tinggi. 
 
4.2. Hasil Pengujian Scanning Electron 

Microscopy  
 

Keberadaan logam berat dibuktikan 
pada sampel serbuk karbon setelah proses 
penyerapan perlu dilakukan analisis 
Scanning Electron Microscopy (SEM). 
SEM untuk sampel serbuk karbon sesudah 
proses penyerapan logam Fe pada 
perbesaran yang berbeda-beda ditunjukkan 
pada Gambar 3. 
 

5 µm 1000 X

a b

5 µm 2000 X
 

 
Gambar 3. Hasil SEM karbon serbuk 

gergaji kayu karet dengan 
perbesaran 1000x dan 
2000x. 

 
Gambar 3 menampilkan perbesaran 1000 
dan 2000 X. Pada perbesaran 1000 X 
gumpalan-gumpalan partikel terlihat lebih 
banyak dan ukurannya lebih kecil 
dibandingkan dengan perbesaran 2000X. 
Perhitungan pada perbesaran 1000X dapat 
diukur nilai panjang dan lebar. Rata-rata 
ukuran partikel pada perbesaran 1000X 
memiliki panjang 5,19 µm dan lebar 4,59 
µm. Perbesaran 2000X partikel yang 

terlihat dan terukur panjangnya 11,58 µm 
dan lebar 16,16 µm. 
 
4.3. Hasil Pengujian Difraksi Sinar-X  
 

Hasil pengujian difraksi sinar-X 
(XRD) untuk sampel serbuk karbon 
sesudah proses penyerapan logam berat Fe 
selama 2 jam dapat dilihat pada Gambar 4. 
 

 
 
Gambar 4. Difraktogram sinar-x untuk 

sampel serbuk karbon 
sesudah penyerapan logam 
berat Fe. 

 
Gambar 4. menjelaskan difraktogram 
sinar-X untuk sampel serbuk karbon 
setelah terjadinya penyerapan Fe pada 
waktu serapan 2 jam kedalam air Sumur 
Bor dan Sumur Galian. Sampel ini 
menunjukkan kehadiran puncak tertinggi 
yang ditunjukkan pada sudut 2θ = 360 
untuk unsur logam Fe. Hasil pembahasan 
XRD ini telah membuktikan kehadiran 
logam berat Fe setelah proses perendaman 
sampel air Sumur Bor dan Sumur Galian 
di Kota Dumai. 
 
4.4. Hasil Analisa Energi Dispersive 

Sinar-X  
 

Hasil uji analisis SEM perlu 
dilakukan pengujian jenis unsur yang 
terdapat dalam sampel serbuk karbon. 
Pengujian ini dilakukan dengan analisis 
Energi Dispersive Sinar-X (EDX) untuk 
sampel karbon sesudah penyerapan logam 
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Fe dan hasilnya ditunjukkan pada Gambar 
5. 
 

 
 
 
Gambar 5. Hasil pengujian EDX untuk 

sampel serbuk karbon 
sesudah   perendaman pada 
sampel air yang mengandung 
logam berat Fe. 

 
Gambar 5 merupakan data 

pengujian EDX untuk sampel karbon yang 
telah direndam dengan limbah air Sumur 
Bor yang mengandung logam Fe dengan 
konsentrasi 7.0331 ppm. Gambar 5 
menampilkan bahwa sampel karbon dari 
kayu karet dapat menyerap logam Fe lebih 
banyak dibandingkan menyerap logam 
berat lain yang terdapat pada air. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengukuran dan 
pembahasan bahwa ternyata  logam 
magnetik Fe3O4 dapat meningkatkan 
penyerapan logam berat Fe pada Air 
Sumur Bor , Air Sumur Galian dan Air 
Sumur Bor yang disaring. Dari hasil 
penelitian dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut:  

1. Hasil penyerapan logam magnetik  
Fe3O4  terhadap sampel berdasarkan 
lamanya waktu penyerapan menunjukan 
adanya perbedaan yang cukup jelas, 
dimana penyerapan logam Fe pada 
sampel Air Sumur Bor  A1, A2, A3, A4 

selama 2 jam berturut-turut dengan 
perlakuan yang sama mengalami 
penurunan kadar kandungan logam 
yang sangat optimum dengan 
persentase penyerapan yaitu: A1 ( 
12,42% ), A2 ( 81,80 % ), A3 ( 89,007 
% ), A4 ( 97,94 % ). 

2. Hasil penyerapan logam magnetik  
Fe3O4  terhadap sampel berdasarkan 
lamanya waktu penyerapan 
menunjukan adanya perbedaan yang 
cukup jelas, dimana penyerapan 
logam Fe pada sampel Air Sumur 
Galian B1, B2, B3, B4 selama 2 jam 
berturut-turut dengan perlakuan yang 
sama mengalami penurunan kadar 
kandungan logam yang sangat 
optimum dengan persentase 
penyerapan yaitu: B1 ( 37,12 % ),  
B2  ( 55,28 % ), B3 ( 72,58 % ), B4 ( 
83,58 % ). 

3. Hasil penyerapan logam magnetik  
Fe3O4  terhadap sampel berdasarkan 
lamanya waktu penyerapan 
menunjukan adanya perbedaan yang 
cukup jelas, dimana penyerapan 
logam Fe pada sampel Air Sumur 
Bor yang disaring C1, C2, C3, C4 
selama 2 jam berturut-turut dengan 
perlakuan yang sama mengalami 
penurunan kadar kandungan logam 
yang sangat optimum dengan 
persentase penyerapan yaitu: C1 ( 
7,31 % ),  C2  ( 27,30 % ), C3 ( 
51,65 % ), B4 ( 56,18% ). 

4. Keberadaan unsur logam Fe pada 
permukaan sampel serbuk karbon 
telah dibuktikan dengan hasil 
pengujian XRD, SEM dan EDX. 
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