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ABSTRACT 

This study is about the synthesis and characterization of composite activated carbon and 

silver nanoparticle. Activated carbon has been modified by loading with silver 

nanoparticle to prepare a novel adsorbent. The quality of adsorbent was determined 

based on the Indonesia National Standard (SNI 06-3730-1995). The result of 

characterization with water content, ash content, iodine adsorption power, methylene 

blue adsorption power and surface area were 7,06%; 16,32% 202,02 mg/g; 24,18 mg/g 

and 89,74m
2
/g. Silver nanoparticles were synthesized by chemical reduction method 

with sodium citrate as reducing agent. the results of characterization composite of 

nanoparticles and activated carbon were 0,48%; 19,78%; 248,72 mg/g; 24,34 mg/g and 

90,35 m
2
/g for water content, ash content, iodine adsorption power, methylene blue 

adsorption power and surface area, respectively. 

Keywords: activated carbon, adsorbent, characterization, composite, silver nanoparticle 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk sintesis dan karakterisasi arang aktif dan komposit arang 

aktif dengan nanopartikel perak. Arang aktif dikompositkan dengan nanopartikel perak 

untuk membuat adsrorben baru. Kualitas adsorben ditentukan berdasarkan Standar 

Nasional Indonesia (SNI-06-3730-1995). Hasil karakterisasi dengan kadar air, kadar 

abu, daya adsorpsi iodium, daya adsorpsi terhadap metilen biru dan luas permukaan 

adalah 7,06%; 16,32%; 202,02 mg/g 24,18 mg/g dan 89,74 m
2
/g. nanopartikel perak 

disintesis menggunakan metode reduksi kimia dengan natrium sitrat sebagai zat 

pereduksi. Hasil karakterisasi komposit nanopartikel perak arang aktif adalah 0,48%; 

19,78%; 248,72 mg/g 24,34 mg/g dan 90,35 m
2
/g untuk kadar air, kadar abu, daya 

adsorpsi terhadap iodium, daya adsorpsi terhadap metilen biru dan luas permukaan.  

 

Kata kunci: adsorben, bubuk biji alpukat, karakterisasi, komposit,  nanopartikel perak. 
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PENDAHULUAN 

Komposit merupakan suatu 

material yang dibuat dengan 

penggabungan dua macam bahan yang 

mempunyai sifat berbeda menjadi satu 

material baru dengan sifat berbeda pula 

Krishna, 2013). Komposit merupakan 

salah satu bahan alternative yang banyak 

digunakan untuk menggantikan bahan –

bahan konvensional untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas bahan yang 

dihasilkan (Rahmadhonal, 2010). Telah 

banyak peneliti yang melakukan 

penelitian tentang komposit, diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Sugesti 

(2018) yang membuat dan 

mengkarakterisasi komposit ZnO dari 

karbon aktif tempurung kelapa sawit 

teraktivasi ZnCl2 menggunakan metode 

hidrotermal untuk penjerapan fenol, 

Nugroho (2017) karakterisasi komposit 

berpenguat serat tandan kosong kelapa 

sawit, dan Rahmadhonal (2010) 

pembuatan komposit matriks logam. 

Komposit dapat dibuat dengan berbagai 

cara salah satunya dengan metode 

hidrotermal seperti yang dilakukan oleh 

Sugesti (2018) dengan mencampurkan 

karbon aktif dan ZnO dengan 

perbandingan 10:1 dimasukkan kedalam 

reactor hidrotermal. Pada penelitian ini 

akan dibuat komposit dari arang aktif 

yang dikompositkan dengan nanopartikel 

perak. 

 Pada zaman sekarang ini 

penelitian arang aktif dari berbagai 

bahan dasar   telah banyak dilakukan 

dalam penelitian sebagai adsorben, 

tentunya ini menjadi perhatian khusus 

bagi industri. Pada era industrialisasi ini, 

kebutuhan arang aktif semakin 

meningkat. Peningkatan tersebut 

disebabkan karena banyak industri yang 

dibangun, baik industri pangan maupun 

non pangan yang menggunakan arang 

aktif dalam proses produksinya 

(Rumidatul, 2006). Saat ini karbon aktif 

telah banyak digunakan untuk 

mengadsorpsi bahan pencemar seperti 

logam berat, diantaranya untuk 

mengadsorpsi tembaga (Aliatun dkk, 

2004), kadmium (Tilaki dan Ali, 2003), 

dan alumunium (Singh dkk, 2006). 

Karbon aktif juga dapat digunakan untuk 

menurunkan COD (Aluyor dan Badmus, 

2008), pestisida (Hotton dkk, 2011), dan 

Deterjen (Rosariawari, 2008). Penelitian 

yang dilakukan oleh Tejawati (2017) 

yang menggunakan karbon aktif 

komersial serta aplikasinya sebagai 

adsorben Ion Timbal(II) dan Krom(III) 

dimana hasil yang didapat  yaitu kadar 

air sebesar 6,8%, kadar zat menguap 

sebesar 13,22%, kadar abu sebesar  1,9 

% dan kadar karbon terikat sebesar 

79,1% sudah memenuhi standar SNI 06 

– 3730 – 1995 tentang kualitas karbon 

aktif teknis. 

Untuk meningkatkan efisiensi 

dari adsorben maka perlu dikompositkan 

dengan nanomaterial. Hal ini 

dikarenakan nanomaterial dapat 

memberikan solusi dalam bidang 

teknologi dan masalah lingkungan 

seperti antimikroba, obat-obatan, 

bioteknologi, optik, mikroelektronika, 

katalisis (Yeo et al, 2007). Nanopartikel 

merupakan dispersi partikulat dengan 

ukuran 10-100 nm. Nanopartikel 

disintesis dari berbagai logam seperti 

tembaga (Cu), seng (Zn), emas (Au) dan 

perak (Ag). Salah satu jenis logam yang 

banyak dikaji sebagai nanopartikel 

adalah perak (Ag). Nanopartikel perak 

memiliki sifat fisika, kimia, dan 

mikrobakterial yang unik terutama 

dalam bidang optis, katalisis, dan 

biomedis (Korbekandi & Iravani, 2012). 

Ukuran perak dalam skala nano menjadi 

pertimbangan penting karena dapat 

meningkatkan reaktivitas pada 
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permukaan perak (Junaidi, 2015). 

Nanopartikel perak banyak disintesis 

oleh peneliti karena memiliki sifat yang 

stabil sehingga dapat digunakan sebagai 

katalis, detektor sensor optik, tekstil, 

suplemen makanan, kemasan makanan, 

pelapis alat bedah dan agen antimikroba 

(Haryono et al., 2008). Oleh karena itu, 

nanopartikel perak banyak digunakan 

oleh Sudhakar (2018) menjelaskan 

bahwa nanopartikel perak yang telah 

dikompositkan dengan karbon aktif 

cangkang sawit dapat dijadikan sebagai 

katalis yang efektif untuk mereduksi 

nitrofenol menjadi aminofenol. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Thamilselvi dan Radha (2017) dengan 

memanfaatkan tongkol jagung yang 

dikompositkan dengan nanopartikel 

perak digunakan untuk pengolahan 

limbah dan menunjukkan hasil yang 

efektif dalam penurunan (COD, BOD, 

TDS, TSS), dan penelitian Ghaedi 

(2012) menjelaskan bahwa kombinasi 

nanopartikel dengan adsorben diketahui 

dapat meningkatknaan efisiensi adsorpsi 

dalam penjernihan air seperti untuk 

mengadsorpsi zat warna merah Congo, 

metil orange dan metil biru. Pada kajian 

ini akan dipelajari karakterisasi komposit 

nanopartikel perak-arang aktif terhadap 

kadar air, kadar abu, daya serap terhadap 

iodium dan daya serap terhadap metilen 

biru berdasarkan Standar Nasional 

Indonesia (SNI 06-3730-1995) 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu Spektrofotometer 

UV–Vis (Thermo Scientific Genesys 20), 

Spektrofotometer UV- Vis (Thermo 

Scientific genesys 10), Spektrofotometer 

FTIR (IR Prestige Fourier Transform 

Infrared Spectrophotometer Shimadzu), 

Oven (Gallenkamp Hotbox Oven Size 1), 

furnace (Gallenkamp Muffle Furnace 

Size 1), neraca analitik (Mettler tipe 

AE200), magnetik stirer (PMC 502 

series), stopwatch, ayakan 100 mesh dan 

200 mesh, desikator, lumpang alu dan 

peralatan gelas yang sering digunakan di 

Laboratorium. 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah arang aktif, larutan 

iodin (I2) 0,1 N, larutan Na2S2O3 0,1 N, 

KIO3 0,1 N, KI 10 %, H2SO4 10 %, 

amilum 1%, Metilen biru 1000 dan 250 

ppm, perak nitrat (AgNO3), natrium 

sitrat dihidrat (TSC, C6H5O7Na3), 

akuades dan aqua DM. 

b. Preparasi Arang aktif 

Arang aktif digerus dan diayak 

menggunakan ayakan lolos 100 

dantertahan pada 200 mesh. Kemudian 

arang aktif yang tertahan pada ayakan 

200 mesh disimpan di dalam desikator. 

 

c. Karakterisasi bubuk biji alpukat 

1. Uji daya serap terhadap Iodium 

Pengujian terhadap daya serap 

iodium dilakukan melalui tahapan. 

Sampel ditimbang sebanyak 0,5 gram 

dan dikontakkan dengan 50 mL larutan 

iodium 0,1 N. Kemudian diaduk 

menggunakan magnetik stirrer selama 15 

menit. Setelah itu didiamkan sampai 

bubuk teraktivasi turun selama 1 jam. 

Kemudian diambil 5 mL larutan itu dan 

dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 

0,1 N. Jika warna kuning pada larutan 

mulai samar, ke dalam larutan tersebut 

ditambahkan larutan amilum 1% sebagai 

indikator. Dititrasi kembali warna biru 

tua hingga menjadi warna bening. Catat 

volume titrasi, semakin besar volume 

titrasi, maka semakin besar daya serap 



 
4 

adsorben terhadap I2. Hitung daya serap 

iodium dengan persamaan: 

 

 1 

            

2. Uji daya serap terhadap Metilen 

biru 

Sampel sebanyak 0,5 gram 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer, 

kemudian ditambah 50 mL larutan 

methylene blue 250 ppm. Kemudian 

diaduk menggunakan magnetik stirrer 

selama 15 menit Setelah itu didiamkan 

sampai bubuk teraktivasi turun selama 1 

jam. Cairan dipipet dan diukur daya 

serapnya pada panjang gelombang 

maksimum dengan alat Spektrofotometer 

UV-Visible. Konsentrasi akhir metilen 

biru dicari dengan menggunakan kurva 

kalibrasi yang telah didapat. Hitung daya 

serap metilen biru dan luas permukaan 

adsorben dengan persamaan:   
 

 
dan                              

 
  Dimana: 

 

Xo = Konsentrasi metilen biru 

awal (ppm) 

Xi = Konsentrasi metilen biru 

akhir   (ppm) 

W = Berat sampel (g) 

 

 

d. Sintesis nanopartikel perak 

Sintesis nanopartikel perak pada 

penelitian ini dilakukan dengan cara 

mereduksi prekursor AgNO3 1 x 10
-3

M 

dengan Na3C6H5O7 1% pada rasio 

konsentrasi mol AgNO3 : Na3C6H5O7 

1% yaitu 2:1. Larutan AgNO3 1 x 10
-3

M 

dengan volume 34 mL dipanaskan 

sampai mulai mendidih. Larutan 

kemudian ditambahkan sebanyak 0,5 mL 

Na3C6H5O7 1% tetes demi tetes sampai 

habis. Selama proses pemanasan, 

dilakukan pengadukan menggunakan 

magnetic stirrer sehingga larutan 

homogen. Pemanasan dilanjutkan 

samapai larutan berwarna kuning pucat. 

Pemanasan kemudian dihentikan tetapi 

tetap dilakukan pengadukan hingga 

temperatur campuran menjadi 

temperatur kamar. 

 

f. Sintesis komposit nanopartikel 

perak-arang aktif 

Sintesis arang aktif dikompositkan 

nanopartikel perak dilakukan 

berdasarkan prosedur yang dijelaskan 

oleh Roosta et al., 2013. Larutan 

nanopartikel perak (0,3672 g/L) 

sebanyak 250 mL dicampur dengan 

arang aktif sebanyak 7,35 g di dalam 

beaker gelas 1000 mL kemudian diaduk 

I = Iodium terserap (mg/g) 

V1 = Volume iodium (mL) 

V2 = Volume natrium tio sulfat   

terpakai (mL) 

N1 = Normalitas iodium 

N2 = Normalitas natrium 

tiosulfat 

Wo = berat sampel (g) 

Mr = berat molekul iodium 

Fp = faktor pengenceran 

V = Volume larutan (mL) 

S = Luas permukaan adsorben 

(m
2
/g) 

Xm = Banyaknya metilen biru 

yang  terserap oleh 1 gram 

karbon 

N = Bil. Avogardo 6,02 x 10
23 

mol
-1 

A = Ukuran 1 molekul adsorben   

metilen biru= 197 x 10
-20

m
2
 

M = Mr Metilen biru = 320,5 

g/mo 
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menggunakan magnetic stirrer selama 

12 jam. Hasil yang diperoleh adalah 

endapan nanopartikel perak di dalam 

bubuk. Campuran kemudian disaring dan 

dicuci bersih menggunakan aqua DM. 

Campuran dikeringkan pada suhu 110
0
C 

selama 12 jam. Campuran kemudian 

digerus untuk menghomogenkannya. 

Produk disimpan dalam suhu ruang 

sehingga dapat bertahan selama kurang 

lebih 1 tahun. 

 

g. Karakterisasi komposit  

nanopartikel perak-arang aktif 

Adsorben nanopartikel perak 

dikompositkan arang aktif diuji kadar 

air, kadar abu, daya serap iodium, daya 

serap metilen biru dan analisis 

morfologinya menggunakan instrumen 

Fourier Tranform Infrared Spectroscopy 

(FTIR). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Karakterisasi arang aktif 

 Data karakterisasi yang diperoleh 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Karakterisasi arang aktif  

 

Parameter 

 

Hasil 

 

SNI 06 – 3730 – 1995 

Kadar Air (%) 7,06 Maksimal 15 

Kadar Abu (%) 16, 32 Maksimal 10 

Daya Serap terhadap 

Iodium (mg/g) 

202, 02 Minimal 750 

Daya Serap terhadap 

Metilen biru (mg/g) 

24,18 Minimal 120 

Luas Permukaan 

(m2/g) 

89,74 Minimal 445,37 

 Penentuan kadar air dilakukan 

untuk mengetahui sifat higroskopis dari 

adsorben. Keberadaan air di dalam arang 

berkaitan dengan sifat higroskopis dari 

arang itu sendiri, dimana arang 

mempunyai sifat afinitas yang besar 

terhadap air (Subabdra, 2002). Hasil 

karakterisasi kandungan air arang aktif 

dapat dilihat pada Tabel 1. yaitu 7,06%.  

Menurut Standar Nasional Indonesia 

(SNI-06-3730-1995), kandungan air 

maksimum adalah sebesar 15%. Hasil 

karakterisasi kadar air pada Tabel 1. 

menunjukkan bahwa  adsorben arang 

aktif sudah memenuhi syarat Standar 

Nasional Indonesia (SNI-06-3730-1995) 

karena memiliki nilai kadar air yang 

lebih kecil dari 15%.  

 Penentuan kadar abu bertujuan 

untuk menentukan banyaknya 

kandungan oksida logam dari arang 

aktif. Abu merupakan komponen 

anorganik yang terbentuk dan tertinggal 

setelah material dipanaskan pada suhu 

500-600 
o
C seperti kalium, magnesium, 

natrium, kalsium dan komponen lain. 

Pada Tabel 1. diperoleh kadar abu 

sebesar 16,32 %. Menurut Standar 

Nasional Indonesia (SNI-06-3730-1995), 

kandungan abu maksimum adalah 

sebesar 10 %. Hasil karakterisasi kadar 

abu pada Tabel 1. menunjukkan bahwa 

adsorben arang aktif belum memenuhi 

syarat Standar Nasional Indonesia (SNI-

06-3730-1995) karena memiliki nilai 

kadar abu yang lebih besar dari 10 %. 

Hal ini dikarenakan pada arang aktif 

masih terdapat banyak mineral yang 

disebabkan dari bahan pembuatan arang 

aktif  yang beraneka sumber dan proses 

pemanasan suhu tinggi. Kadar abu besar 

menunjukkan bahwa pori-pori yang 

terdapat pada permukaan arang aktif 

masih tertutup oleh mineral-mineral dan 

luas permukaan kecil sehingga 

mengakibatkan daya adsorpsinya 

menurun (Azmi, 2015). 

 Penentuan daya serap terhadap 

iodium bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan arang aktif untuk menyerap 

larutan berwarna dengan ukuran molekul 
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kurang dari 10 Å atau 1 nm (Kurniawan, 

2010). Selain itu, besarnya daya serap 

terhadap iodium menunjukkan 

banyaknya struktur makropori pada 

adsorben (Perdana,2018). Pada Tabel 1. 

menunjukkan hasil karakterisasi daya 

serap terhadap iodium pada adsorben 

yaitu 202,0248 mg/g. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa adsorben arang 

aktif belum memenuhi syarat  Standar 

Nasional Indonesia (SNI-06-3730-1995) 

yaitu daya serap terhadap iodium 

minimal 750 mg/g. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada adsorben arang aktif masih 

terdapat pengotor sehingga sedikit 

makropori yang terbentuk dan terbuka 

serta memiliki luas permukaan yang 

lebih kecil. Banyaknya makropori dan 

luas permukaan yang lebih besar 

membuat adsorben memiliki 

kemampuan mengadsorpsi iodium yang 

lebih baik dan lebih optimal dari 

adsorben yang lain (Perdana, 2018). 

 Karakterisasi terhadap metilen biru 

dilakukan untuk menentukan kapasitas 

adsorpsi dari adsorben. Menurut 

Prasetyo (2011), penentuan daya serap 

adsorben terhadap metilen biru bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan adsorben 

dalam menjerap zat warna dengan 

ukuran kurang dari 15 Å serta 

mengetahui luas permukaan pada 

adsorben tersebut. Menurut Standar 

Nasional Indonesia (SNI-06-3730-1995) 

daya serap terhadap metilen biru adalah 

minimal 120 mg/g. Berdasarkan Tabel 1. 

diperoleh nilai daya serap terhadap 

metilen biru pada adsorben arang aktif 

yaitu 24,1794 mg/g. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa adsorben arang 

aktif  belum memenuhi syarat  Standar 

Nasional Indonesia (SNI-06-3730-1995) 

yang menyatakan bahwa daya serap 

minimum terhadap metilen biru adalah 

120 mg/g.  Hasil adsorpsi terhadap 

metilen biru tersebut dapat menunjukkan 

luas permukaan adsorben. Luas 

permukaan arang aktif ditentukan 

dengan daya serapnya terhadap metilen 

biru 250 ppm. Pada Tabel 1. diperoleh 

luas permukaan yang didapatkan adalah 

89,7392 m
2
/g. Daya adsorpsi arang aktif 

terhadap I2 memiliki korelasi dengan 

luas permukaan dari arang aktif, dimana 

semakin besar daya adsorpsi terhadap I2 

maka semakin besar kemampuan dalam 

mengadsorpsi adsorbat atau zat terlarut 

(Agusriyadin, 2012).. 

 

b. Penentuan gugus fungsi arang aktif 

    dan komposit nanopartikel perak-

    arang aktif 

 

Gambar 1. Merupakan hasil dari 

FTIR dari arang aktif dan komposit 

nanopartikel perak-arang aktif. 
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Gambar 1.  Gugus fungsi arang aktif 

dan komposit nanopartikel 

perak-arang aktif. 

 

Penentuan gugus fungsi arang aktif 

dianalisis menggunakan Fourier 

Transform Infrared (FTIR). Analisis 

gugus fungsi dilakukan pada bilangan 

gelombang 450 – 4500 cm
-1

. Pada 

Gambar 1. dapat dilihat bahwa  arang 

aktif dan komposit nanopartikel perak-

arang aktif mempunyai gugus fungsi 

OH, N-H,  dan C–O.  

Dari spektrum diperoleh bahwa 

gugus fungsi yang terkandung dalam 

arang aktif sebagai berikut. Pada 

bilangan gelombang 3626,33; 3203,72; 

N-H 

O-H 

C-O 
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dan 1592,31cm
-1

 dapat diidentifikasi 

adanya NH2, OH, dan C–O,  dalam 

arang aktif. Gugus OH dari molekul H2O 

yang diidentifikasi pada bilangan 

gelombang 3203,72 cm
-1

, hal ini juga 

sesuai dengan penelilitian yang 

dilakukan oleh Tejawati (2017) dimana 

teridentifikasi gugus OH pada bilangan 

gelombang 3055,24 cm
-1

  pada arang 

aktif. Pada bilangan gelombang 1592,31 

cm
-1

  menunjukkan adanya C-O alifatik 

yang menunjukkan bahwa sampel 

tersebut merupakan arang aktif (Sugesti, 

2018), selanjutnya pada bilangan 

gelombang 3626,33 cm
-1

  menunjukkan 

adanya NH2 Arang aktif setelah 

dikombinasi nanopartikel perak tidak 

menunjukkan perubahan pada spektrum 

FTIR.  

Sedangkan untuk komposit 

Nanopartikel perak-arang aktif  masing-

masing gugus diidentifikasi pada 

bilangan gelombang yang tidak berbeda 

jauh, hanya terjadi pergeseran bilangan 

gelombang dan transmitasi. 

 

c. Karakterisasi adsorben setelah 

       dikompositkan nanopartikel 

        perak 

 Data karakterisasi arang aktif dan 

komposit nanopartikel perak-arang aktif. 

 

Tabel 2. Hasil karakterisasi adsorben 

sebelum, setelah dikomposit 

nanopartikel perak.  
Sampel Kadar 

Air 

(%) 

Kadar 

Abu 

(%) 

Daya 

Serap 

terhadap 

Iodium 

(mg/g) 

Daya 

Serap 

terhadap 

metilen 

biru 

(mg/g) 

Luas 

Permukaan 

(m2/g) 

AA  7,06 16,32 202,02 24,18 89,74 

 

NPP-AA 

     

0,48 19,78 248,72 24,34 90,35 

     

Efektifitas 

komposit 

93,22 17,49 18,77 0,68 0,68 

Keterangan: 

AA    :   Arang Aktif 

NPP-AA : Komposit nanopartikel 

      perak-arang aktif 

 

menunjukkan hasil karakterisasi 

komposit nanopartikel perak-arang aktif 

dilakukan dengan uji kadar air, kadar 

abu, uji daya serap iodium, uji daya 

serap metilen biru dan luas permukaan. 

Hasil yang diperoleh yaitu kadar air 

0,48%; kadar abu 19,78%; uji daya serap 

metilen biru 24,344; daya serap terhadap 

iodium 248,72 mg/g dan luas permukaan 

90,35 m
2
/g. Hasil kadar air komposit 

nanopartikel perak-arang aktif memiliki 

nilai yang lebih kecil dibandingkan 

dengan arang aktif, hal ini dikarenakan 

proses pengeringan dengan oven selama 

12 jam sehingga menghilangkan 

kandungan air pada komposit. Jumlah 

pori-pori suatu adsorben meningkat 

apabila molekul air yang terdapat pada 

adsorben berkurang (Rizky, 2015). 

Kemudian pada kadar abu komposit 

nanopartikel perak-arang aktif lebih 

besar dibandingkan dengan  kadar abu 

sebelum dikompositkan, hal ini 

dikarenakan adanya logam Ag dalam 

bentuk oksida logam yang 

mengakibatkan kadar abunya menjadi 

lebih besar. Pada uji iodin dan metilen 

biru, komposit nanopartikel perak-arang 

aktif, hasil yang diperoleh belum 

memenuhi Standar Nasional Indonesia 

yaitu masing-masing sebesar 248,72 

mg/g; 24,34 mg/g dan 90,35 m
2
/g 

Berdasarkan hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa proses 

mengkompositkan arang aktif dengan 

nanopartikel perak belum berhasil. 

Menurut Tang (2017) untuk 

mengkomposit adsorben dengan 

nanopartikel perak diperlukan kitosan 

sebagai agen pengikat, karena agen 

pengikat berfungsi sebagai stabilizer 

tambahan. Jika tidak ada stabilizer 

tambahan, nanopartikel perak setelah 

diencerkan dan dikompositkan dengan 

adsorben cenderung terakumulasi dalam 

suspensi air. Pada penelitian ini, 
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menggunakan kertas saring Whatman 42 

untuk proses penyaringan komposit yang 

mengakibatkan nanopartikel perak ikut 

larut ke dalam filtrat ketika proses 

pencucian dan penyaringan. Hal ini 

disebabkan karena  ukuran nanopartikel 

yang lebih kecil dari ukuran pori kertas 

saring yang memiliki ukuran pori 2,5 m 

(Nofrianto, 2013). 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. arang aktif dapat dikompositkan 

dengan nanopartikel perak dan 

menghasilkan adsorben dengan 

kinerja yang lebih efisien.  

2. Hasil karakterisasi kandungan air, 

kandungan abu, adsorpsi terhadap 

iodium, adsorpsi terhadap metilen 

biru dan luas permukaan komposit 

nanopartikel perak-arang aktif 

sebesar 0,48%; 19,78%; 248,72 

mg/g; 24,34 dan 90,351 m
2
/g.  

3. Efektifitas komposit diperoleh kadar 

air 93,22%; kadar abu 17,49%; daya 

serap terhadap iodium 18,77%; daya 

serap terhadap metilen biru 0,68% 

dan luas permukaan 0,68%. 
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