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ABSTRACT 

 

Rubber seed is a raw material that can be applied for peat water treatment. The kernel 

was used as a biocoagulant and rubber seed coat as an adsorbent. The aim of this study 

were to determine the effect of adsorbents in peat water treatment. Rubber seed coat 

adsorbent was activated at 105°C for 24 hours to produce pores and enlarge the surface 

area. It was found that 4.26% removal of color was obtained by rubber seed coat as 

adsorbent, whereas organic matter and TDS had not been able to removing by the 

rubber seed coat adsorbent. In this case, the adsorption method has not been effective 

yet to improve the quality of peat water after coagulation, and this result of analysis was 

not fulfilled the water quality based on PERMENKES RI No. 416/ 

MENKES/PER/IX/1990. 

 

Keywords : adsorbent, biocoagulant, peat water 

 

 

ABSTRAK 

 

Biji karet (Havea brasiliensis) merupakan bahan baku yang dapat diaplikasikan untuk  

pengolahan air gambut. Bungkil biji karet dapat dijadikan sebagai biokoagulan 

sedangkan cangkang biji karetnya menjadi adsorben. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan pengaruh adsorben dalam memperbaiki kualitas air gambut. Adsorben 

cangkang biji karet diaktivasi pada suhu 105°C selama 24 jam untuk membentuk pori-

pori serta memperbesar luas permukaan. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa sebanyak 

4,26% mampu disisihkan oleh adsorben cangkang biji karet, sedangkan zat organik dan 

TDS belum mampu disisihkan oleh adsorben cangkang biji karet. Dalam hal ini, metode 

adsorpsi belum efektif dalam memperbaiki kualitas air gambut pasca koagulasi, serta 

hasil analisis ini belum memenuhi kualitas air berdasarkan PERMENKES RI No. 416/ 

MENKES/PER/IX/1990.  
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PENDAHULUAN 

Tanaman karet masih terbatas 

pada pemanfaatan getah karetnya saja, 

bagian lain seperti batang, buah karet 

dan cangkang biji karet belum 

dimanfaatkan dengan baik, sehingga 

kebanyakan dari bagian tersebut menjadi 

limbah. Perkebunan karet mampu 

menghasilkan 5000 butir/ha biji karet 

setiap tahunnya, namun hanya 3% dari 

keseluruhan biji karet yang dapat 

digunakan sebagai bahan tanaman (Tim 

Penulis PS, 2008). Beberapa penelitian 

menyebutkan bahwa bungkil biji karet 

memiliki kadar protein yang cukup 

tinggi (Rachmawan et al,. 2007), serta 

cangkang biji karetnya memiliki 

kandungan selulosa, lignin serta 

hemiselulosa yang dapat dijadikan 

sebagai sumber karbon (Vinsiah et al,. 

2015). 

Buah karet terdiri dari cangkang 

buah karet, cangkang biji karet dan 

bungkil biji karet. Menurut Tim Penulis 

PS (2008), bungkil biji karet 

mengandung protein 27% dan lemak 

32,3%. Syahputri (2017) melaporkan 

bungkil biji karet yang terdapat di Desa 

Rumbio, Kabupaten Kampar 

mengandung protein sebesar 6,88%. 

Menurut Ndabigengesere,. et al (1995) 

pada biji-bijian terdapat komponen aktif 

berupa protein yang dapat bertindak 

sebagai agen koagulan yang ramah 

lingkungan. Syahputri (2017) telah 

memanfaatkan bungkil biji karet tersebut 

sebagai agen biokoagulan untuk 

pengolahan air gambut secara koagulasi. 

Menurut Syahputri (2017) biokoagulan 

tersebut mampu memperbaiki beberapa 

kualitas air gambut diantaranya 

mereduksi warna 96%, kekeruhan 97%, 

zat organik 91%, TSS 68%, TDS 89% 

dan meningkatkan pH air gambut. 

Namun air gambut pasca koagulasi 

menggunakan biokoagulan bungkil biji 

karet tersebut belum memenuhi 

parameter dalam PERMENKES RI No. 

416/MENKES/ PER/IX/1990. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lanjutan 

pengolahan air gambut pasca koagulasi 

dengan metode adsorpsi dari cangkang 

biji karet. Cangkang biji karet yang 

digunakan berasal dari cangkang bungkil 

biji karet yang telah digunakan sebagai 

biokoagulan pada proses koagulasi air 

gambut. 

Pada cangkang biji karet terdapat 

serat yang mengandung selulosa, 

hemiselulosa, lignin, waxes, dan 

beberapa senyawa yang larut dalam air 

dengan komposisi setiap serat berbeda-

beda. Umumnya di dalam serat 

mengandung 60-80% selulosa; 5-20% 

lignin; dan 20% kadar air (Ekebafe et al, 

2012). Penelitian terdahulu telah 

memanfaatkan berbagai limbah yang 

mengandung selulosa dan lignin sebagai 

adsorben rendah biaya. Yosita (2016) 

memanfaatkan limbah ampas sagu 

sebagai adsorben untuk memperbaiki 

kualitas air gambut. Parus (2017) 

menggunakan kulit kacang kastanya 

sebagai adsorben rendah biaya untuk 

mengurangi Cu(II) dalam larutan. 

Annadurai et al,. (2002) memanfaatkan 

kulit pisang dan jeruk untuk 

mengadsorpsi pewarna dari larutan 

berair, sedangkan Krowiak et al,. (2011) 

menggunakan kulit kacang untuk 

mengadsorpsi logam Cu(II) dan Cr(II). 

Berdasarkan beberapa penelitian yang 

telah dilakukan dengan menggunakan 

limbah biomassa dalam pembuatan 

adsorben rendah biaya, maka limbah 

cangkang biji karet diharapkan mampu 
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memperbaiki kualitas air gambut pasca 

koagulasi agar sesuai dengan parameter 

dalam PERMENKES RI No. 

416/MENKES/PER/IX/1990 tentang 

“Syarat-syarat dan pengawasan kualitas 

air”. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

  Alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Blender Listrik 

(miyako), ayakan 30 mesh, ayakan 100-

200 mesh, Oven (Heraeus Instrument D-

63450), Spectroquant Pharo 300, 

magnetic stirrer, hotplate stirrer 

(REXIM RSH-1DR L120), Jar-floc Test 

(Velp Scientific – JLT U), Neraca 

Analitis (KERN ABJ 320-4NM), dan 

peralatan gelas lainnya. 

  Bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah biji karet alam 

(Desa Danau Bingkuang, Kampar, Riau), 

air gambut (Desa Rimbo Panjang, 

Kampar, Riau), kertas saring Whatman 

No.42, larutan HCl 1 M, larutan H2SO4 

8N, larutan KMnO4 0,01 N, larutan 

C2H2O4 0,01 N, akua DM. 

b. Pembuatan biokoagulan bungkil 

biji karet 

  Biji karet yang sudah diambil 

dipecahkan. Cangkang dan bungkil biji 

karet dipisahkan. Bungkil biji karet 

dikupas kulit arinya dan direndam 

dengan akua DM selama 24 jam 

sebanyak 12 kali pergantian. Setelah itu, 

bungkil biji karet dikeringkan di bawah 

sinar matahari dan diblender menjadi 

butiran kasar. Butiran kasar biji karet 

kemudian diekstraksi dengan 500 mL 

akua DM sebanyak 500 g selama 5 menit 

dan didiamkan selama 30 menit. 

Endapan yang dihasilkan diperas dengan 

kain, kemudian  sampel dikeringkan 

dibawah sinar matahari dan diblender 

halus. Serbuk biokoagulan yang telah 

halus diayak menggunakan ayakan 30 

mesh. Serbuk ini dinamakan serbuk 

biokoagulan bungkil biji karet dan 

digunakan untuk koagulasi sampel air  

gambut. 

c. Pembuatan Adsorben Cangkang 

Biji Karet 
Cangkang biji karet dicuci bersih 

dan dikeringkan selama 3-4 hari di 

bawah sinar matahari. Cangkang biji 

karet tersebut dipanaskan dalam oven 

suhu 105°C selama 24 jam, kemudian 

dihaluskan dan diayak menggunakan 

ayakan bertingkat 100 - 200 mesh. 

Serbuk ini dinamakan adsorben 

cangkang biji karet dan digunakan dalam 

proses adsorpsi air gambut pasca 

koagulasi. 

c. Proses koagulasi 

Pada penelitian ini proses 

koagulasi menggunakan alat jar-floc test. 

Biokoagulan yang digunakan yaitu 

bungkil biji karet dengan dosis 1,0 g dan 

pH 2,0 dalam 500 mL air gambut. Air 

gambut pasca koagulasi kemudian 

dianalisis berdasarkan warna, zat organik 

dan TDS. 

d. Proses Adsorpsi 

Sebanyak 100 mL sampel air 

gambut yang telah dikoagulasi 

dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 

mL Adsorben cangkang biji karet 

ditambahkan  sebanyak 1,5 g kemudian 

dikontakkan selama 60 menit dengan 

kecepatan pengadukan 150 rpm. Larutan 

tersebut dibiarkan mengendap selama 

±60 menit dan disaring menggunakan 

kertas saring whatmann 42, filtratnya 
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diambil  untuk analisis warna, zat organik 

dan TDS. 

e. Analisis air gambut 

Air gambut sebelum melalui 

koagulasi dan adsorpsi dianalisis 

berdasarkan warna, zat organik dan 

TDS.  

 

1. Warna  

Analisis warna air gambut 

dilakukan menggunakan alat 

Spectroquant Pharo 300 pada panjang 

gelombang 510 nm. Alat dikalibrasi 

terlebih dahulu menggunakan akuades 

sebelum digunakan. Kemudian sampel 

air gambut dimasukkan ke dalam kuvet 

pada alat. Intensitas warna yang terukur 

dicatat. 

2. Zat Organik 

Kandungan zat organik pada air 

gambut ditentukan menggunakan metode 

titrimetri. Air gambut sebanyak 10 mL 

dipipet dan diencerken dengan 100 mL 

akua DM. Air gambut yang telah 

diencerkan tersebut dititrasi 

menggunakan larutan KMnO4 0,0098 N 

yang telah distandardisasi dengan 

H2C2O4 0,01 N hingga berwarna merah 

muda, kemudian ditambahkan 5 mL 

H2SO4 8 N dan dipanaskan hingga bau 

H2S nya hilang. Larutan tersebut 

ditambahkan 10 mL KMnO4 0,0098 N, 

lalu dipanaskan 10 menit pada suhu 

70°C. Sebanyak 10 mL larutan H2C2O4 

0,01 N ditambahkan kedalam larutan 

tersebut, kemudian dititrasi kembali 

dengan larutan KMnO4 0,0098 N hingga 

berwarna merah muda. Volume yang 

terpakai dicatat.  

Konsentrasi zat organik dapat 

ditentukan dengan persamaan (2.1) 

 

..(2.1) 

 
Keterangan : 

A  : Volume KMnO4 (mL) 

B : Normalitas KMnO4 0,0098 N 

C : Normalitas H2C2O4 0,01 N 

D : Volume sampel air gambut  

3. Total Dissolved Solid (TDS) 

Gelas beaker yang telah berisi 

filtrat dari proses penentuan TSS air 

gambut dipanaskan hingga semua airnya 

menguap. Gelas beaker tersebut 

dikeringkan di dalam oven pada suhu 

100±5°C sampai benar-benar kering, 

kemudian dimasukkan ke dalam 

desikator selama 15 menit dan 

ditimbang. Berat yang didapat dicatat 

dan nilai TDS ditentukan dengan 

menggunakan persamaan (2.2) : 

 

  ...........(2.2) 

Keterangan:  

W1 : Berat gelas beaker awal (telah    

  kering/konstan) (mg) 

W2 : Berat gelas beaker kering + residu                  

(mg) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Analisis air gambut awal sebelum 

koagulasi 

Air gambut sebelum dikoagulasi 

dianalisis berdasarkan bau, warna, 

kekeruhan dan zat organik, kemudian 

dibandingkan dengan parameter kualitas 

air berdasarkan  PERMENKES RI No. 

416/ MENKES/PER/IX/1990. Hasil 

analisis air gambut tertera pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Karakter awal air gambut 

Parameter 

Karakter 

awal  air 

gambut 

PERMENKES 

RI No. 416/ 

MENKES/PER/
IX/1990 

Warna (TCU) 1.332 15 

Zat organik 

(mg L
-1

) 

TDS (mg L
-1

) 

474 

 

2.148 

10 

 

1000 

Tingginya intensitas warna air 

gambut disebabkan oleh senyawa 

organik berupa asam humat, asam fulvat 

dan humin yang berasal dari akumulasi 

sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang 

membusuk. Selain itu warna air gambut 

juga dapat disebabkan oleh oksida-

oksida logam yang terlarut di dalam air, 

seperti logam Fe dan mangan (Effendi, 

2003).  

Zat organik berhubungan dengan 

pH air. Semakin tinggi zat organik maka 

pH air yang dihasilkan semakin rendah 

(asam). Tingginya zat organik pada air 

gambut disebabkan oleh adanya asam 

humat, asam fulvat dan humin yang 

merupakan senyawa organik utama dan 

zat pewarna pada air gambut. 

Zat padat terlarut (TDS) yaitu zat 

padat yang lolos kertas saring pada 

analisis TSS. TDS menyatakan jumlah 

mineral-mineral, garam-garam ataupun 

logam-logam yang terlarut dalam jumlah 

tertentu suatu larutan. Semakin banyak 

jumlah logam yang terlarut dalam air 

gambut, maka semakin tinggi nilai TDS 

yang diperoleh. 

b. Analisis air gambut pasca koagulasi 

dan pasca koagulasi-adsorpsi 

Analisis air gambut pasca 

koagulasi (AGPK) menggunakan 

biokoagulan bungkil biji karet  

dibandingkan dengan analisis air gambut 

pasca koagulasi-adsorpsi (AGPA) . Hasil 

analisis tersebut tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Karakter AGPK dan AGPA 

Parameter  (AGPK)  (AGPA) 

Warna 

(TCU) 

Zat Organik 

(mgL
-1

) 

TDS  

(mgL
-1

) 

493 

 

170,64 

 

744 

472 

 

246,13 

 

980 

 

Air gambut yang telah melalui 

koagulasi mengalami penurunan 

intensitas warna menjadi 493 TCU 

dengan persentase penyisihan sebesar 

63%. Turunnya intensitas warna pada air 

gambut disebabkan karena adanya 

interaksi biokoagulan dengan partikel 

koloid. Pada saat pengadukan cepat, 

terjadi proses destablisasi partikel 

koloid,  sehingga terjadi tumbukan yang 

menyebabkan terjadinya interaksi antara 

koagulan yang bermuatan positif dan 

partikel koloid yang bermuatan negatif. 

Setelah itu dilakukan pengadukan 

sedang yang bertujuan untuk membentuk 

mikroflok, dan pengadukan lambat untuk 

membentuk makroflok. Setelah 

makroflok terbentuk, pengendapan akan 

terjadi akibat adanya gaya gravitasi. 

Setelah melalui adsorpsi, intensitas 

warna yang dihasilkan yaitu 472 TCU 

dengan persentase penyisihan yaitu 

4,26%. Penurunan warna pada proses 

adsorpsi karena pengikatan senyawa-

senyawa organik berupa asam fulvat, 

tanin, lignin dan asam humus yang 

terdapat dalam air gambut ke pori-pori 

adsorben (Yoseva, 2015). 

Koagulasi mampu menurunkan 

zat organik yang terdapat pada air 
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gambut, persentase penyisihan yang 

diperoleh yaitu 48%. Setelah adsorpsi 

dilakukan dengan menggunakan 

adsorben cangkang biji karet, kandungan 

zat organik dalam air gambut pasca 

koagulasi-adsorpsi semakin bertambah. 

Adsorben cangkang biji karet masih 

memiliki senyawa organik berupa lignin 

dan hemiselulosa yang dapat larut dalam 

air, sehingga menambah kandungan zat 

organik dalam air tersebut. Ikatan yang 

terbentuk antara adsorben cangkang biji 

karet dengan adsorbat dipengaruhi oleh 

gaya van der waals, interaksi yang 

terjadi lemah dan berlangsung cepat 

(Sukardjo, 2002), selain itu sisi aktif 

yang terdapat pada adsorben juga sedikit 

akibatnya adsorben cangkang biji karet 

tidak mampu menjerap senyawa organik 

dalam air gambut pasca koagulasi-

adsorpsi. 

Gambar 1. Analisis warna, zat organik 

dan TDS AGPK dan AGPA  

Pada penelitian ini, biokoagulan 

bungkil biji karet mampu menyisihkan 

TDS air gambut pasca koagulasi sebesar 

65%. Setelah melalui adsorpsi, nilai TDS 

meningkat seiring dengan meningkatnya 

pula zat organik pada air gambut pasca 

koagulasi-adsorpsi. Gambar 1 

memperlihatkan bahwa terjadi kenaikan 

yang cukup signifikan pada analisis 

TDS. Air gambut pasca koagulasi-

adsorpsi mengalami kenaikan nilai TDS 

karena larutnya senyawa organik berupa 

lignin, tanin, logam Fe yang terikat pada 

senyawa organik, serta garam dan 

mineral. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan pada penelitian ini, adsorben 

cangkang biji karet yang telah diaktivasi 

dengan pemanasan pada suhu 105°C 

selama 24 jam belum mampu 

memperbaiki kualitas air gambut pasca 

koagulasi dan belum memenuhi 

parameter dalam PERMENKES RI No. 

416/ MENKES/PER/IX/1990. Oleh 

karena itu, adsorben cangkang biji karet 

perlu dilakukan proses karbonisasi agar 

luas permukaan yang dihasilkan lebih 

besar dan situs aktif pada adsorben lebih 

banyak sehingga proses penjerapan akan 

lebih maksimal. 
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