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ABSTRACT 

Bamboo betung (Dendrocalamus asper) is one of the plant types found in Buruk Bakul 

village where located in Bukit Batu Bengkalis. The aim of this study was to analyze of 

the potential of charcoal from bamboo betung as adsorben. Charcoal was made by doing 

carbonization of bamboo betung at 500
o
C for an hour and then re-carbonized for 60 and 

30 minutes. The results indicated that charcoal from 60 minutes re-carbonization of 

bamboo betung contained 0.70% water, 5.69% ash and 80.18 m
2
/g surface area. The 

charcoal from 60 minutes re-carbonization proses was used for further adsorption 

analysis of borehole water in batch system. The results  indicated that all tested 

parameters (pH, temperature, color, DHL, TSS, TDS, copper and sulphate) were below 

the minimum threshold required by PERMENKES No.416/MENKES/PER/IX/1990. 

Keywords : Dendrocalamus asper, water borehole, copper and sulphate 

ABSTRAK 

Bambu betung (Dendrocalamus asper) adalah tanaman yang terdapat dalam jumlah 

cukup besar di Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui potensi arang sebagai solusi pemecahan masalah logam 

tembaga (II) dan ion sulfat pada pencemaran air. Pada penelitian ini arang dibuat dari 

bambu betung yang dikarbonisasi pada suhu 500
o
C selama 1 jam dan kemudian 

dilakukan kembali penyempurnaan karbonisasi dengan variasi waktu 30 menit dan 60 

menit. Dari hasil karakterisasi diperoleh bahwa arang  bambu betung dengan variasi 

waktu 60 menit memiliki nilai kandungan air sebesar 0.70%, kandungan abu sebesar 

5.69% dan luas permukaan sebesar 80.18 m
2
/g. Selanjutnya, arang dengan variasi waktu 

60 menit dilakukan pengontakan dengan proses adsorpsi sistem batch terhadap air 

sumur bor. Dari hasil yang diperoleh, penjerapan arang aktif bambu betung terhadap air 

sumur bor diantaranya pH, suhu, warna, DHL, TSS, TDS, kation tembaga (II) dan anion 

sulfat berada dibawah batas ambang yang diperbolehkan PERMENKES 

No.416/MENKES/PER/IX/1990 tentang daftar persyaratan kualitas air bersih. 

 

Kata kunci : Bambu betung, air sumur bor, tembaga dan sulfat 
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PENDAHULUAN 

 

Bambu merupakan tumbuhan 

yang tergolong keluarga Graminiae 

(rumput-rumputan), yang terdiri dari 

sejumlah batang (buluh) yang tumbuh 

secara bertahap mulai dari rebung, 

batang muda dan batang tua. Batang 

bambu berbentuk silindris, berbuku-

buku, beruas-ruas, berongga dan 

berdinding keras. Dari kurang lebih 

1,000 spesies bambu, sekitar 200 spesies 

ditemukan di Asia Tenggara. Khususnya 

di Indonesia spesies bambu yang 

ditemukan sekitar 60 jenis bambu.  Salah 

satu jenis tanaman bambu yaitu bambu 

betung (Dendrocalamus asper), dengan 

luas yang diperkirakan ± 1 Ha luas tanah 

terdapat di Desa Buruk Bakul 

Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten 

Bengkalis. Bambu betung belum 

dimanfaatkan secara maksimal oleh 

masyarakat biasanya hanya digunakan 

sebagai bahan baku pangan dan bahan 

baku bangunan. Modifikasi selulosa 

pada bambu betung mampu menurunkan 

bilangan iodin sebesar 1004 mg/g 

dengan rendemen 16,7%. (Krisdianto 

dkk., 2000) Penelitian lain dilakukan 

(Rahayu dkk., 2014) tentang adsorben 

bio-charcoal bambu ternyata mampu 

menyerap ion Cr
3+

 dengan daya adsorpsi 

sebesar 62,829%. 

Pada umumnya masyarakat Desa 

Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu, 

Kabupaten Bengkalis memilih sumber 

air yang berasal dari sumur bor untuk 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Akan tetapi desa buruk bakul tersebut 

memiliki lahan tanah gambut yang 

menyebabkan tanahnya bersifat asam 

dan air menjadi bewarna. Hal ini sangat 

dikhawatiran air tersebut mengandung 

logam berbahaya seperti tembaga dan 

ion sulfat. Adanya kandungan tembaga 

dan ion sulfat di dalam air berpotensi 

menimbulkan pencemaran air yang 

sangat berbahaya bagi makhluk hidup 

dan lingkungan, dan berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan 

No.416/MENKES/PER/IX/1990 tentang 

Persyaratan dan Pengawasan Kualitas 

Air Bersih kadar maksimum untuk 

tembaga yang diperbolehkan sebesar 1,0 

mg/L dan kadar maksimum sulfat 

sebesar 1,0 mg/L. 

 

Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, maka pada penelitian ini 

dilakukan pemanfaatan bambu betung 

(Dendrocalamus asper) sebagai 

adsorben dalam bentuk arang. Produk 

arang yang didapat dikarakterisasi untuk 

mengetahui kandungan air, kandungan 

abu dan luas permukaan. Berdasarkan 

ketiga karakterisasi tersebut, maka 

dilakukan uji arang sebagai adsorben 

untuk menurunkan kandungan ion 

tembaga (Cu
2+

) dan ion sulfat (SO4
-
) 

dalam air sumur bor Desa Buruk Bakul, 

Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten 

Bengkalis. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat yang digunakan 

 

 Alat yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah Spektrofotometer 

UV-VIS (V 1100D Spectrophotometer), 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)-

nyala SHIMADZU AA 7000, 

Spektrofotometer Spectroquant Pharo 

300, Orion Star A112, Circulating 

Aspirator merk SIBATA seri WJ-15, 

Furnace merk Gallenkamp Muffle 

Furnace Size 1, Oven merk Gallenkamp 

Hotbox Oven Size 1, Timbangan analitik 

Mettler tipe AE 200, botol Polyetilen, 

pH meter, Thermometer, Desikator, 

Hotplate, Cawan porselen, Cawan 
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krusibel, Buret 50 mL, Kertas saring 

Whatman 42, Lumpang, Ayakan 100 

mesh, Pisau/Parang, Stopwatch dan 

peralatan gelas yang umum digunakan di 

laboratorium. 

 

b. Bahan yang digunakan 

 

Bahan yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah Bambu betung 

(Dendrocalamus asper), air sumur bor, 

metilen biru p.a, HNO3 pekat (65%), 

H2SO4 pekat (98%) p.a, HCl pekat, 

etanol 69%,  KCl 0,01 M, gliserol p.a, 

larutan NaCl 30%, kristal BaCl2.2H2O, 

alumunium foil dan akuades. 

 

c. Proses Kabonisasi 

 

 Bambu Betung yang sudah tua 

diambil, dibersihkan dan dikeringkan di 

bawah sinar matahari. Kemudian 1070 

gram bambu betung dikarbonisasi dalam 

furnace pada suhu 500
o
C selama ± 1 

jam. Lalu arang bambu betung 

didiamkan hingga dingin dalam 

desikator selama 15 menit. Selanjutnya 

arang bambu betung dipisahkan dari abu 

atau sisa bambu yang belum terbakar. 

Kemudian ditentukan % rendemen dari 

arang bambu betung untuk mengetahui 

persentase pengurangan berat bambu 

sebelum dan sesudah karbonisasi. 

 

d. Aktivasi arang bambu betung 

 

 Proses aktivasi arang bambu 

dilakukan dengan penyempurnaan 

karbonisasi. Proses aktivasi dilakukan 

dengan cara dipanaskan pada suhu 

500
o
C dengan dua variasi waktu masing-

masing selama 30 menit dan 60 menit di 

dalam furnace. Lalu didinginkan dan 

disimpan di dalam desikator. 

 

 

e. Penentuan kandungan air  

 

Arang bambu betung yang akan 

dianalisis ditimbang sebanyak 1 gram. 

Kemudian arang bambu tersebut 

dimasukkan ke dalam cawan porselen 

yang sudah diketahui bobotnya. Lalu 

cawan porselen tersebut dimasukkan 30 

menit ke dalam oven yang telah diatur 

suhunya ± 105
o
C. Setelah itu 

didinginkan dan disimpan dalam 

desikator selama 15 menit lalu ditimbang 

hingga berat konstan. 

  

f. Penentuan kandungan abu 

 

Krusibel porselin kosong 

beratnya dikonstankan dengan 

pemanasan pada suhu 100-105
o
C selama 

30 menit kemudian didinginkan dalam 

desikator. Setelah dingin lalu ditimbang 

hingga konstan. Krusibel yang telah 

diketahui beratnya diisi dengan 1 gram 

arang bambu betung dan ditutup. 

Kemudian arang bambu betung tersebut 

dipanaskan dalam furnace pada suhu 

750
o
C selama 4 jam. Setelah menjadi 

abu, kemudian didinginkan dalam 

desikator, lalu ditimbang hingga 

konstan. 

 

g. Adsorpsi sampel terhadap metilen 

biru 
Arang bambu betung dioven pada 

suhu 105
o
C selama 1 jam dan 

didinginkan di dalam desikator, 

kemudian arang bambu betung tersebut 

dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 

sebanyak 1 gram. Selanjutnya larutan 

metilen biru 250 ppm sebanyak 100 mL 

ditambahkan ke dalam arang bambu 

betung, kemudian diaduk dengan 

pengaduk magnetik stirer selama 15 

menit dan dilanjutkan dengan proses 

sentrifugasi selama 15 menit. Larutan 

kemudian disaring dan filtratnya diambil 
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untuk diukur absorbansinya pada 

panjang gelombang maksimum 665 nm. 

Kemudian larutan dilakukan proses 

pengenceran 1 : 10 dan diukur kembali 

wabsorbansinya. 

 

h. Persiapan Sampel 

 

 Sampel air diambil dari sumur 

bor yang terdapat di Desa Buruk Bakul, 

Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten 

Bengkalis. Sumur bor yang digunakan 

memiliki kedalaman ± 80 m dan berjarak 

± 1 Km dari laut. Sampel air diambil dari 

tiga sumur yang mewakili  dari beberapa 

sumur bor yang dibuat oleh warga 

menggunakan mesin pompa air. 
Kemudian sampel air sumur bor 

dimasukkan ke dalam 2 buah botol 

polietilen masing-masing sebanyak 1 

Liter. Botol A ditambahkan 20 tetes 

HNO¬3 pekat (65%) untuk sampel 

analisis logam tembaga, sedangkan botol 

B merupakan sampel air untuk analisis 

ion sulfat. Selanjutnya masing-masing 

botol dibalut dengan aluminium foil dan 

dimasukkan ke dalam kotak pendingin 

sebagai langkah pengawetan untuk 

dibawa ke Laboratorium. 

   

i. Proses adsorpsi terhadap sampel  

 

Proses adsorpsi dilakukan dengan 

metode perendaman (batch). Proses ini 

dilakukan dengan cara sebanyak 5 gram 

arang bambu betung dimasukkan ke 

dalam buret 50 mL dan dipadatkan. 

Selanjutnya sampel air sumur bor 

sebanyak 100 mL dialirkan ke dalam 

buret yang berisi arang bambu betung 

tersebut secara bertahap. Sampel air 

dibiarkan selama 1 jam di dalam buret 

dengan kondisi kran pada buret tertutup. 

Setelah 1 jam kran dibuka dan sampel air 

dibiarkan turun melewati kran pada buret 

akibat gaya gravitasi, kemudian effluen 

ditampung menggunakan Erlenmeyer. 

Effluen yang didapatkan kemudian 

dilakukan proses analisis selanjutnya. 

 

j. Proses analisis pada sampel air 

 

Proses analisis pada sampel air 

dilakukan sebelum dan setelah 

dikontakkan dengan arang bambu 

betung, dan pada penelitian ini juga 

dilakukan proses analisis secara in-situ 

yang meliputi analisis pH dan temperatur 

dan ex-situ yang meliputi analisis TDS, 

TSS, DHL, warna dan ion tembaga. 

 

k. Adsorpsi ion sulfat menggunakan 

arang bambu betung 

Ditimbang 0,5; 1,0; 1,5 dan 2,0 g 

arang bambu betung, dimasukkan 

masing-masing ke dalam buret. 

Tambahkan 50 mL larutan standar sulfat 

ke dalam buret, masing-masing dengan 

konsentrasi 200 mg/L (konsentrasi 

dikondisikan) didiamkan selama 24 jam. 

Ketiga larutan disaring menggunakan 

kertas saring Whatman No.42 hingga 

didapatkan filtratnya. Kemudian 

keempat filtrat dianalisis menggunakan 

alat Spektrofotometer UV-VIS pada 

panjang gelombang 420 nm. 

l. Analisis Data 

Analisis data dari hasil penentuan 

daya serap tembaga dan sulfat dari arang 

bambu betung yang telah diaktivasi 

disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan 

kurva kalibrasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Hasil penjerapan arang akasia 

tanpa aktivasi dan arang aktif 

akasia terhadap timbal 
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Hasil karakterisasi arang aktif 

daun dan ranting akasia yang telah 

diaktivasi dengan Na2CO3 5% seperti 

kandungan air, kandungan abu, daya 

serap terhadap iodium dan daya serap 

terhadap metilen biru, dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Karakterisasi arang bambu betung dengan variasi waktu 

Proses 

Aktivasi 

(menit) 

Kandungan 

Air (%) 

Kandungan  

Abu (%) 

Adsorpsi 

Metilen Biru 

(mg/g) 

Luas 

Permukaan 

(m
2
/g) 

Tanpa aktivasi 

 

30 

2,51 

 

0,72 

7,34 

 

6,65 

21,09 

 

21,24 

 

78,28 

 

78,83 

60 0,70 5,69 21,60 80,18 

SNI 06-3730-

1995 

Maksimum 

5% 

Maksimum 

5% 

Minimum  

25 mg/g 

_ 

 

Penentuan kandungan air 

bertujuan untuk mengetahui sifat 

higroskopis dari arang bambu betung 

yang telah diaktivasi. Pengujian 

kandungan air dilakukan dengan 

memanaskan arang bambu betung dalam 

oven selama 15 menit pada suhu 105
o
C. 

Melalui pemanasan tersebut diharapkan 

air yang terkandung dapat menguap 

dengan maksimal. 

Penentuan kandungan abu 

dilakukan untuk mengetahui kandungan 

oksida logam dalam arang bambu 

betung. Pengujian kandungan abu ini 

dilakukan dengan memanaskan arang 

bambu betung dalam Furnace pada suhu 

650
o
C selama 30 menit. Pada penelitian 

ini, arang bambu betung dengan variasi 

waktu 60 menit dengan memiliki nilai 

kandungan abu lebih kecil dibandingkan 

pada variasi waktu 30 menit. 

Karakterisasi daya serap metilen 

biru bertujuan untuk melihat luas 

permukaan arang. Luas permukaan 

merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh pada proses penjerapan 

(Prasetyo dkk., 2011). Penetapan luas 

permukaan arang bambu betung 

bertujuan untuk mengetahui banyaknya 

pori dalam setiap meter persegi arang. 

Berdasarkan Tabel 2, perbandingan luas 

permukaan arang bambu betung untuk 

masing-masing variasi waktu 30 menit 

dan 60 menit adalah 78,83 m
2
/g dan 

80,18 m
2
/g. Luas permukaan tertinggi 

terlihat pada waktu 60 menit 

dikarenakan pori-pori arang telah 

terbuka akibat proses aktivasi. Luas 

permukaan dan daya serap ini belum 

mencapai batas minimal yang telah 

ditetapkan yaitu 25 mg/g, hal ini bisa 

dikarenakan kandungan abu pada arang 

bambu betung yang masih dipenuhi oleh 

oksida logam sehingga mengurangi 

kemampuan adsorben dalam penyerapan.
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Tabel 2 . Hasil analisis sampel air sumur bor 

Parameter 

Analisis 

PERMENKES No.416 

Tahun 1990 dan PP 

No.82 Tahun 2001 

Air sumur bor 

sebelum 

adsorpsi 

Air sumur 

bor setelah 

adsorpsi 

pH 

Suhu (
o
C) 

Warna (TCU) 

TSS (mg/L) 

TDS (mg/L) 

DHL (µS/cm) 

Logam Tembaga (mg/L) 

Sulfat (mg/L) 

Antara 6,5 - 9,0 

Suhu udara ±3
o
C 

15 

50 

1000 

- 

1,0 

400 

7,3 

27 

478 

<0,1 

1045 

2106 

0,0029 

16,785 

8,3 

29 

304 

<0,1 

1054 

3030 

0,000 

7,619 
*
Suhu udara saat pengambilan sampel  : 29

o
C 

 Suhu udara setelah proses adsorpsi  : 31
o
C  

 

Tabel 2 di atas memperlihatkan 

parameter air sumur bor yang yang 

dianalisis antara lain: pH, suhu, warna, 

DHL, TSS, TDS, kation tembaga dan 

anion sulfat sebelum dan sesudah 

adsorpsi menggunakan arang bambu 

betung aktivasi waktu 60 menit. Setelah 

itu, hasil analisis dibandingkan dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan No.416/ 

MENKES/PER/IX/1990 tentang daftar 

persyaratan kualitas air bersih dan PP 

Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air. 

Data menunjukkan bahwa daya 

serap arang bambu betung mampu 

menurunkan beberapa dari kadar 

parameter seperti warna, logam tembaga 

dan sufat namun tidak mampu menyerap 

kadar dari parameter TDS dan DHL. 

Hasil dari proses analisis warna 

pada sampel air sumur bor sebelum 

dilakukan proses adsorbsi dengan arang 

bambu betung sesuai pada Tabel 3 

adalah sebesar 478 TCU. Warna dapat 

disebabkan adanya tanin dan asam 

humat yang secara alamiah di air rawa, 

berwarna kuning muda. Konsentrasi zat 

organik pada air sumur bor dapat 

diturunkan melalui proses adsorpsi salah 

satunya adsorpsi dengan sistem batch 

yang mudah dipisahkan. Proses adsorpsi 

ini menyebabkan berkurangnya 

intensitas warna dari air sumur bor 

menjadi 304 TCU (Tabel 2) (besar % 

penurunan: 36,40%). 

Air sumur bor mengandung zat 

padat terlarut yang berasal dari mineral 

dan garam-garam yang terlarut ketika air 

mengalir dibawah atau di permukaan 

tanah. Proses adsorpsi menggunakan 

arang bambu betung aktivasi waktu 60 

menit tidak dapat menurunkan 

konsentrasi jumlah zat padat terlarut. 

Berdasarkan Tabel 3 konsentrasi TDS 

terjadi peningkatan dari 1045 mg/L pada 

analisis setelah adsorpsi menjadi 1054 

mg/L. Hal ini dikarenakan adsorben 

tidak mampu mengikat partikel koloid di 

dalam air, sehingga masih terdapat sisa-

sisa mineral organik pada air setelah 

proses adsorpsi. 
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Hasil analisis DHL pada sampel 

air sumur bor sebelum dilakukan proses 

adsorbsi seperti yang terlihat pada Tabel 

3 adalah 2106 µS/cm. Sedangkan hasil 

analisis DHL setelah proses adsorbsi 

adalah 3030 µS/cm. Peningkatan nilai 

daya hantar listrik air sumur bor 

disebabkan karena pengaruh nilai TDS 

air yang mengalami peningkatan setelah 

proses adsorpsi. Tingginya kandungan 

TDS sejalan dengan meningkatnya DHL 

suatu larutan. 

Pengurangan kandungan ion Cu 

(II) dari air sumur bor dilakukan dengan 

mengontakkan arang bambu betung 

aktivasi waktu 60 menit ke dalam air 

sumur bor. Kemudian diukur nilai 

absorbansi dan kandungan ion Cu (II) 

dari air sumur bor menggunakan 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) 

pada panjang gelombang 324,8 nm. Dari 

proses analisis yang dilakukan pada 

sampel air sumur bor sebelum dilakukan 

adsorpsi dengan arang bambu betung 

nilai kandungan ion tembaga yang 

diperoleh adalah 0,002 mg/L (Tabel 2). 

Dari analisis yang dilakukan, 

diperoleh kandungan anion sulfat pada 

sampel air sumur bor sebelum dilakukan 

pengontakan dengan arang bambu 

betung sebesar 16,78 mg/L. Kandungan 

anion sulfat setelah dilakukan 

pengontakan dengan arang bambu 

betung sebesar 7,61 mg/L. Arang bambu 

betung mampu menyerap 54,60% ion 

sulfat yang ada di sampel sumur bor 

tersebut. 

  

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Arang bambu betung 

memiliki potensi yang baik terhadap 

penjerapan ion tembaga (II) dalam air 

sumur bor Desa Buruk Bakul, 

Kabupaten Bengkalis dengan persentase 

penjerapan 100% dan ion sulfat sebesar 

54,60%. 

Hasil kandungan ion tembaga (II) dan 

ion sulfat yang diperoleh dalam air 

sumur bor sebelum dan sesudah proses 

adsorpsi tidak melebihi ambang batas 

yang diizinkan oleh PERMENKES 

No.416/MENKES/PER/IX/1990 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Bersih. 
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