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ABSTRACT 

Composite is a combination of two or more different materials of its type to form a material 

with new properties. In this research, the raw material for making composites is natural 

rubber SIR 20 as a matrix, activated charcoal and cast sand as filler. Composite were made 

by varying the mass of filler (activated charcoal : cast sand) 100% : 0% (KA), 50% : 50% 

(KAP) and 0% : 100% (KP). The results obtained in this research showed that the highest 

value of tensile strength was on KA (0.4607 MPa), the highest value of compressive 

strength was on KP(12, 6625 MPa) and the highest value of density was shown by KP 

(0.8539 g mL
-1

). Analysis of color parameters, pH, TSS and TDS after filteration using the 

three composites variations of and two filtering variations, showed optimum results on 50% 

: 50% active charcoal composites : cast sand with a combination of simple-composite filter 

that can reduce color 89%, TSS 90% and TDS 64% and improved pH from 6,2 to 7,02.  
 

Keywords : charcoal, composite, filtration, 

 

ABSTRAK 
 

Komposit merupakan gabungan dari dua atau lebih bahan yang berbeda jenis sehingga 

terbentuk material dengan sifat yang baru. Pada penelitian ini, bahan baku pembuatan 

komposit adalah karet alam SIR 20 sebagai matriks, arang aktif cangkang kemiri dan pasir 

cor sebagai bahan pengisi. Pembuatan komposit dilakukan dengan memvariasikan massa 

bahan pengisi (arang aktif : pasir cor) yaitu 100% : 0% (KA), 50% : 50% (KAP) dan 0% : 

100% (KP). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa nilai kuat tarik tertinggi yaitu KA 

(0,4607 MPa), nilai kuat tekan tertinggi yaitu KP (12,6625 MPa) dan nilai densitas tertinggi 

KP (0,8539 g mL
-1

). Analisis parameter warna, pH, TSS dan TDS setelah penyaringan 

menggunakan tiga variasi komposit dan dua variasi penyaringan, menunjukkan hasil 

optimum yaitu  menggunakan komposit arang aktif : pasir cor (50% : 50%) dengan sistem 

kombinasi penyaring sederhana-komposit yang mampu menurunkan warna sebesar 89%, 

TSS 90% dan TDS 64% serta memperbaiki pH dari 6,2 menjadi 7,02.  

 

Kata kunci: arang aktif, komposit, pasir cor 
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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 mempengarui 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 komposisi 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.  

Belvin (2013) dan Agnes (2017) 

melaporkan bahwa matriks karet alam 

SIR 20 dan bahan pengisi berupa arang 

aktif-pasir cor dapat dijadikan sebagai 

komposit untuk penyaringan air. 

Berdasarkan hasil penelitian Agnes 

(2017), komposit karet alam–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%.   

Penggunaan komposit dalam 

proses penyaringan air memiliki 

beberapa keuntungan yaitu struktur -

molekul zat yang dipisahkan tidak 

mengalami perubahan dan tidak terjadi 

penambahan zat kimia selama proses 

pemisahan. Oleh karena itu, kajian 

pemanfaatan komposit untuk proses 

penjernihan air perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 

dilakukan untuk lebih mengetahui 

kemampuan komposit pada proses 

penjernihan air Sungai Kampar Desa 

Teratak Buluh, terutama untuk 

mengurangi intensitas warna, TDS dan 

TSS serta menetralkan pH. Potensi 

penurunan kualitas air disebabkan oleh 

tingginya aktivitas manusia, seperti 

kegiatan mandi cuci kakus (MCK), 

perkebunan, industri, penebangan hutan 

dan penambangan pasir.  

Intensitas warna air Sungai 

Kampar Desa Teratak Buluh pada tahun 

2017 sebesar 40 TCU (Rahmaniar, 

2017). Nilai tersebut melebihi ambang 

batas ketentuan kualitas air berdasarkan 

persyaratan PERMENKES RI 

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

“Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas 

Air” yaitu maksimal 15 TCU. Oleh 

sebab itu perlu dilakukan kajian untuk 

meningkatkan kualitas air sungai dengan 

menggunakan komposit yang dibuat dari 

karet alam SIR 20-arang aktif cangkang 

kemiri-pasir cor yang diaplikasikan pada 

penyaringan air Sungai Kampar Desa 

Teratak Buluh.  

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, 

gilingan laboratorium, pengukur tebal 

(batty model 1353), alat pemotong 
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(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 dalam 

penelitian ini adalah kerikil, arang 

cangkang kemiri, ijuk, pasir cor, batu 

bata, arang aktif cangkang kemiri ukuran 

100-200 mesh yang diaktivasi 

menggunakan KOH 5%, pasir cor 

ukuran 8 mesh, karet spesifikasi teknis 

SIR 20 dari PT. P & P Bangkinang 

Simalinyang, air Sungai Kampar Desa 

Teratak Buluh, kertas saring Whatman 

42, alumunium foil dan Aqua 

Demineralized (Aqua DM). 

b. Persiapan sampel  

1. Pengambilan sampel 

Karet alam SIR 20 sebagai matriks, 

diperoleh dari PT. P & P Bangkinang 

yang berlokasi di Desa Simalinyang 

Kabupaten Kampar. Cangkang kemiri 

diperoleh dari petani kemiri Kota Solok 

Provinsi Sumatera Barat. Sampel 

cangkang kemiri dicuci dengan air 

sumur dan dikering-anginkan selama 6-7 

hari. 

 Sampel air Sungai Kampar diambil 

di Desa Teratak Buluh pada 3 (tiga) titik 

Sampel diambil menggunakan botol 

polietilen Sebelum dilakukan 

pengambilan sampel, alat pengambil 

sampel dibilas sebanyak tiga kali dengan 

air sungai tersebut. Sampel air tersebut 

dihomogenkan dan dimasukkan ke 

dalam botol polietilen kemudian dibalut 

menggunakan aluminium foil. Sampel 

diukur parameter insitunya yaitu 

temperatur, pH dan TDS sebelum 

dibawa ke laboratorium. Sampel 

disimpan dalam lemari es sebelum 

dianalisis warnanya di Laboratorium Air 

dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi Riau, Pekanbaru. 

2. Pembuatan matriks 

Karet alam SIR 20 gabungan dari 

bandel 9, 18,36 ukuran 5 x 5 x 20 cm, 

digiling dengan mesin giling krep 2 roll 

dengan ketebalan 6 mm sebanyak tiga 

kali, kemudian digiling lagi dengan 

ketebalan 0,3 mm sebanyak tiga kali. 

Ketebalan karet bisa dipastikan dengan 

menggunakan pengukur tebal merk batty 

model 1353. Kemudian karet dipotong 

dengan ukuran 3x3 cm. 
 

3. Pembuatan arang aktif cangkang 

kemiri 
 

Sampel cangkang kemiri dikalsinasi 

di dalam furnace pada suhu 600 °C 

selama 1 jam. Kemudian dihaluskan dan 

diayak dengan ukuran 100-200 mesh 

Sampel disimpan dalam desikator untuk 

dianalisa selanjutnya.  

Arang cangkang kemiri diambil 

sebanyak 10 g, kemudian direndam 

dengan aktivator KOH 5% (w/v)  

sebanyak 100 mL dalam gelas beaker 

250 mL, diaduk selama 5 menit dan 

didiamkan selama 24 jam. Campuran 

tersebut disaring dengan kertas saring 

Whatman No. 42, dikeringkan dalam 

oven 105 °C selama 1 jam dan 

dikalsinasi dalam furnace pada suhu 450 

°C selama 2 jam. Selanjutnya, sampel 

didinginkan dan dicuci dengan akua DM 

hingga pH filtrat netral. Sampel 

dikeringkan kembali dalam oven pada 

suhu 105 °C selama 1 jam dan 

selanjutnya disimpan dalam desikator. 

Arang aktif cangkang kemiri 

dikarakterisasi berdasarkan kadar air dan 

kadar abu berdasarkan SNI No. 06-3730-

1995. 
 

4. Perlakuan awal pasir cor 
 

Pasir cor dicuci dengan air sumur, 

lalu dikering-anginkan selama 2-3 hari di 
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sekitar laboratorium Kimia Fisika, 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Riau. Setelah pasir kering, kemudian 

pasir diayak menggunakan ayakan 

ukuran 8 mesh. Pasir cor dipanaskan 

selama 1 jam pada suhu 105 °C untuk 

memastikan bahwa pasir telah kering. 
 

5. Pembuatan komposit karet alam 

SIR 20-arang aktif-pasir cor 
 

 

Modifikasi komposit dengan metode 

sheet memvariasikan dua komponen 

bahan pengisi yaitu arang aktif cangkang 

kemiri 100-200 mesh dan pasir cor 8 

mesh. Kode sampel berdasarkan 

komposisi bahan seperti dicantumkan 

Tabel 1. 

Karet alam SIR 20 sebagai matriks, 

arang aktif cangkang kemiri dan pasir 

cor sebagai bahan pengisi. Bahan pengisi 

sebanyak 5% dari berat total matkriks 

diratakan pada permukaan matriks dan 

dibuat sebanyak 3 lapisan pada setiap 

komposit seperti Gambar 1. Setelah 

rata, maka dilakukan pengepresan 

dengan menggunakan mesin press hi-

tech scientific magnus dengan tekanan 

10 KN selama 10 menit. 
 

6. Proses penyaringan 
 

Proses penyaringan dilakukan 

dengan metode perkolasi (sistem kolom). 

Terdapat dua variasi penyaringan yaitu 

penyaring komposit (PKL) dan 

kombinasi penyaring sederhana-

komposit (PKPPS). Penyaringan dengan 

menggunakan komposit dilakukan pada 

kolom tinggi 25 cm dan diameter 3 cm, 

sedangkan alat penyaring sederhana 

dibuat dengan menyusun ijuk-pasir cor-

batu bata-arang cangkang kemiri-kerikil 

dari bawah ke atas, masing-masing 

ketinggian 5 cm pada kolom setinggi 1 

meter dan diameter 3,5 cm. Filtrat yang 

diperoleh dari setiap penyaringan 

dianalisis warna, pH, TSS dan TDS.  
 

c. Karakterisasi komposit 

1. Uji tarik (ASTM D638-03) 

Komposit dibuat dengan ukuran 20 

x 2  x 1,2 cm, kemudian dibuat dumbell 

menggunakan alat cutting dumbell dan 

disimpan pada suhu ruang selam 3 jam. 

Dumbell dijepit pada grip mesin uji dan 

ditarik hingga putus, data yang 

dihasilkan diamati pada monitor.  

 

Tabel 1. Komposisi komposit karet alam-arang aktif cangkang kemiri-pasir cor 
 

Jenis bahan 

pengisi 

% Bahan pengisi Berat karet 

(g) 

Berat arang 

(g) 

Berat pasir 

(g) Arang Pasir 

KA 

100 0 24,8639 1,2432 0,0000 

100 0 25,3225 1,2661 0,0000 

100 0 25,6452 1,2823 0,0000 

KAP 

50 50 24,7936 0,6198 0,6198 

50 50 25,0980 0,6275 0,6275 

50 50 25,3468 0,6337 0,6337 

KP 

0 100 24,9913 0,0000 1,2496 

0 100 25,4721 0,0000 1,2736 

0 100 25,3860 0,0000 1,2693 

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

 KAP  = arang aktif 50% - pasir cor 50% 

 KP   = arang aktif 0% - pasir cor 100% 
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Gambar 1. Skema komposit karet alam 

Sir 20 sebagai matriks dan 

arang aktif – pasir cor 

sebagai bahan pengisi  

 

2. Uji tekan (ASTM D395) 
 

Komposit dibuat dengan ukuran 50 

x 20 x 12 mm. Sampel yang akan diuji 

diletakkan pada Testing Machine untuk 

dilakukan pembebanan sampai terbentuk 

retakan pada permukaan komposit atau 

hingga setengah ketebalan material awal. 

Beban maksimum yang terjadi selama 

pemeriksaan dicatat. Pengukuran 

dilakukan sebanyak tiga kali untuk 

mendapatkan nilai rata-rata. 
 

3. Uji densitas 
 

Massa jenis ditentukan dengan 

membandingkan massa material 

terhadap pertambahan volume air di 

dalam wadah pengukuran. Komposit 

ditimbang lalu dimasukkan ke dalam 

gelas ukur yang telah berisi air kemudian 

dicatat perubahan ketinggian cairan dari 

posisi semula. 
 

d. Analisis air sungai 

1. Warna (SNI 6989.80 : 2011) 

Alat yang digunakan yaitu 

spektrofotometer uv-vis (Genesys 10S). 

Panjang gelombang yang digunakan 

adalah 455 nm. Alat dikalibrasi terlebih 

dahulu dengan akuades, kemudian 

sampel air Sungai Kampar dimasukkan 

ke dalam kuvet. Intensitas warna yang 

terukur dicatat. 
 

2. Derajat Keasaman (pH) (SNI 01-

3554-2006) 

Analisis pengukuran derajat 

keasaman (pH) menggunakan pH meter 

(pHep HANNA). Sebelum digunakan, pH 

meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan 

larutan penyangga pH 4, 7 dan 10, 

kemudian elektroda dibilas dengan 

akuades dan dikeringkan. Elektroda 

dicelupkan ke dalam sampel air Sungai. 

pH dicatat ketika angka yang 

ditunjukkan pH meter telah stabil.  
 

3. Zat padat tersuspensi (Total 

Suspended Solid atau TSS) (SNI 

06-6989.3-2004) 

Total Suspended Solid (TSS) diuji 

dengan menggunakan metode 

gravimetri. Uji TSS secara gravimetri 

dilakukan dengan mengambil sebanyak 

50 mL sampel air sungai yang kemudan 

disaring menggunakan kertas Whatman 

No.42 dan filtrat ditampung dalam gelas 

beaker. Filtrat yang didapatkan disimpan 

untuk pengukuran TDS. Kertas saring 

Whatman No.42 yang berisi padatan 

tersuspensi dikeringkan dalam oven pada 

temperatur 100 ±5 ᴼC selama 1 jam 

selanjutnya didinginkan dalam desikator 

selama 30 menit kemudian ditimbang. 

Perlakuan ini dilakukan hingga diperoleh 

berat konstan. Penentuan jumlah TSS 

dapat dihitung menggunakan 

Persamaan (3.6) : 

      TSS = 
              

                  
        (3.6) 

Keterangan:  

W1 = berat kertas saring sebelum 

penyaringan(telah kering / 

konstan) (mg) 

W2 = berat kertas saring kering +        

residu (mg) 

 

4. Zat padat terlarut (Total Dissolved 

Solid  atau TDS) (SNI 01-3554-

2006)  

Filtrat  yang berasal dari proses 

penentuan TSS air Sungai Kampar 

diukur TDS menggunakan alat 
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konduktometri (Horiba scintific ES-71). 

Sebelum pengukuran, alat harus 

dikalibrasi Pengukuran dilakukan 

dengan menekan tombol on/off, 

kemudian elektroda dicelupkan pada 

sampel air sungai lalu tekan meas, nilai 

DHL akan terbaca terlebih dahulu, lalu 

tekan mode dan pilih TDS. Nilai TDS 

akan muncul pada monitor alat dalam 

satuan mg.L
-1

 atau ppm. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Karakterisasi arang aktif 

cangkang kemiri 

Arang aktif cangkang kemiri 

diaktivasi menggunakan aktivator 

kalium hidroksida (KOH) 5% dengan 

suhu aktivasi 450 
o
C selama 120 menit. 

Pemilihan konsentrasi aktivator pada 

penelitian ini berdasarkan hasil 

penelitian Agara (2019) yang 

menghasilkan konsentrasi aktivator 

optimum sebesar 5% dengan daya jerap 

metilen biru 98,61%.  

Kalium hidroksida digunakan 

sebagai aktivator karena bersifat 

dehydrating agent yaitu mampu 

mengikat air dari molokul yang  terikat 

pada arang (Munawarah et al., 2015). 

Selain itu, KOH juga mampu melarutkan 

senyawa-senyawa oksida logam yang 

menutupi pori-pori arang, sehingga 

menyebabkan terbukanya pori-pori dan 

memperbesar luas permukaan adsorben 

tersebut (Chang, 2005).  

Karakterisasi arang aktif melalui uji 

kadar abu dan kadar air dengan metode 

grafimetri dilakukan untuk mengetahui 

kualitas arang yang telah di preparasi. 

Pengujian kadar air bertujuan untuk 

mengetahui sifat higroskopis arang aktif, 

kadar air dapat mempengaruhi 

kemampuan adsorpsi, semakin tinggi 

kadar air pada arang aktif, maka 

kemampuannya untuk menjerap adsorbat 

akan semakin rendah. Hal ini 

dikarenakan pori-pori arang aktif 

tertutup oleh molekul air. Sedangkan, 

pengujian kadar abu dilakukan untuk 

mengetahui oksida logam pada arang 

aktif, kadar abu diasumsikan sebagai 

mineral yang tertinggal setelah proses 

karbonisasi. Hasil karakterisasi arang 

aktif cangkang kemiri disajikan pada 

Tabel 2.. Hasil ini telah memenuhi 

standar syarat mutu arang aktif teknis 

SNI No. 06-3730-1995.  

Tabel 2. Hasil karakterisasi arang aktif 

cangkang kemiri 
 

No Analisis Hasil SNI 06-3730-1995 

1 Kadar 

air (%) 

0,5976 Maks. 15,0 

2 Kadar 

abu(%) 

1,8000 Maks. 10,0 

 

B. Pembuatan Komposit karet alam 

SIR 20 – arang aktif – pasir cor 

Komposit karet alam - arang aktif 

cangkang kemiri - pasir cor termasuk ke 

dalam jenis komposit polimer 

berdasarkan jenis matriksnya dan 

komposit partikel berdasarkan bahan 

penguatnya. Penguat pada komposit ini 

berupa partikel arang yang tersebar 

secara merata ke segala arah di dalam 

matriks.  

Proses modifikasi dilakukan dengan 

cara menambahkan arang aktif dan pasir 

cor sebanyak 5% dari berat total karet 

yang digunakan seperti pada Tabel 1. 

Penambahan bahan pengisi sebanyak 5% 

bertujuan untuk membuat komposit tidak 

mengalami kejenuhan. Komposit yang 

jenuh akan menyebabkan lemahnya 

interaksi antara matriks dengan bahan 

pengisinya sehingga material komposit 

mudah terdeformasi (Hildayati et al, 

2009). Selain itu, komposit dipres 

dengan tekanan 10 KN selama 10 menit 

untuk membuka pori-pori karet, 

sehingga arang aktif dan pasir cor lebih 

mudah terikat.  
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C. Karakterisasi komposit 
 

 

Tabel 3. Hasil karakterisasi komposit karet alam-arang aktif cangkang kemiri-pasir cor 
  

Sampel 
% Bahan pengisi Kuat Tarik 

(MPa) 

Kuat Tekan 

(MPa) 

Densitas  

 (g mL
-1

) Arang Pasir 

KA 100 0 0,4607 7,3663 0,6985 

KAP 50 50 0,3516 10,7267 0,7377 

KP 0 100 0,2820 12,6625 0,8539 

Kontrol 0 0 0,1867 4,8433 0,6151 

1. Uji tarik  

Kuat tarik komposit dipengaruhi 

oleh kekuatan ikatan antara material 

utama yaitu karet alam SIR 20 sebagai 

matriks dan bahan pengisi berupa arang 

aktif cangkang kemiri dan pasir cor. 

Nilai kuat tarik diperoleh dari rata-rata 

tiga buah sampel uji dan kontrol dengan 

luas permukaan 240 mm
2
. Hasil 

karakterisasi kuat tarik disajikan dalam 

Tabel 3. 

Nilai kuat tarik tertinggi yaitu 

variasi komposit arang aktif 100% 

sebesar 0,4607 MPa dengan efisiensi 

peningkatan sebesar 27%. Pengujian 

kuat tarik komposit mengalami 

peningkatan seiring dengan penambahan 

konsentrasi arang aktif cangkang kemiri. 

Hal ini disebabkan pada saat perekatan, 

adhesi antar fasa akan mengikat kuat 

sehingga pori matriks terisi oleh partikel 

arang aktif (Setiorini et al., 2017).  

Penambahan pasir cor sebagai bahan 

pengisi menyebabkan nilai kuat tarik 

menurun, karena terjadi peningkatan 

kekakuan dari karet alam dan pasir cor 

sehingga bahan yang dihasilkan menjadi 

getas. Semakin banyak jumlah pasir cor 

pada matriks akan menyebabkan slip 

atau kerapuhan dan crosslink karet alam 

SIR 20 (Hildayati et al., 2019). 
 

2. Uji tekan 

Uji tekan berfungsi  untuk melihat 

kemampuan suatu bahan menahan 

tekanan terhadap beban yang diberikan. 

Kuat tekan material komposit 

dipengaruhi oleh komposisi bahan 

pembentuknya, kekuatan masing-masing 

bahan pembentuk dan proses lekatan 

antara matriks dan bahan pengisi. Nilai 

kuat tekan komposit berbanding terbalik 

dengan nilai uji tariknya, oleh sebab itu 

yang paling mempengaruhi mutu suatu 

komposit ialah kuat tekannya. Kuat 

tekan diperoleh dari rata-rata tiga buah 

benda uji berbentuk balok berukuran 20 

x 50 mm.  

Hasil karakterisasi pada Tabel 3., 

memperlihatkan variasi komposit pasir 

100% memiliki nilai kuat tekan tertinggi 

yaitu 12,6625 MPa. Hal ini disebabkan 

pasir cor memiliki tingkat kekerasan 

yang tinggi dibanding arang aktif, 

sehingga dapat menahan tekanan yang 

diberikan saat pengujian. Sedangkan, 

penambahan konsentrasi arang aktif 

pada komposit menyebabkan nilai kuat 

tekannya menurun. Hal ini diakibatkan 

oleh tingkat kekerasan arang aktif lebih 

rendah dibanding pasir cor, sehingga 

ketika diberi tekanan arang akan terurai 

atau terdeformasi, akibatnya ikatan 

antara karet dengan arang tidak begitu 

kuat dan pori-pori karet mengalami 

kejenuhan.   
 

3. Uji densitas 

Densitas komposit sangat 

dipengaruhi oleh kerapatan suatu 

material. Pengujian densitas dilakukan 

dengan cara membandingkan massa 

komposit dengan perubahan volume air. 

Ketika dilakukan pengukuran densitas 

akan terjadi interaksi antara permukaan 

komposit dan air. Hasil karakterisasi 
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densitas komposit pada Tabel 3, 

memperlihatkan bahwa variasi komposit 

pasir 100% memiliki densitas tertinggi 

yaitu sebesar 0,8539 g mL
-1

. 

Nilai densitas berbanding lurus 

dengan nilai kuat tekan. Hal ini 

dikarenakan massa pasir cor lebih besar 

dibandingkan massa arang aktif.  

Komposisi bahan pengisi yang cukup 

besar dan tersebar secara merata pada 

setiap lapisan matriks ketika diberi 

tekanan akan menyebabkan  kepadatan 

komposit semakin meningkat sehingga 

densitasnya besar. Sedangkan 

penambahan arang aktif membuat 

densitas menurun, karena terbentuk 

rongga akibat dari sifat bahan pengisi 

yang tidak dapat campur (Immiscible 

bleed) dan juga dipengaruhi oleh teknik 

pencampuran (Setiorini et al., 2017). 
 

4. Analisis morfologi komposit 

Analisis morfologi dengan metode 

SEM (Scaning Electron Microscopy) 

Cross Sectional Image (penampang 

melintang) dengan pembesaran 2000x 

seperti Gambar 2. hasil uji SEM 

menunjukkan adanya pengaruh 

penambahan bahan pengisi berupa arang 

aktif dan pasir cor pada matriks karet 

alam SIR 20. 

  

  

Gambar 2. Morfologi penampang 

melintang komposit KA (a), KAP (b), 

KP (c) dan Kontrol (d). 

 

Berdasarkan hasil SEM, variasi 

komposit terbaik adalah komposit arang 

aktif - pasir cor 50% : 50%, morfologi 

permukaannya lebih smooth, hal ini 

dapat dinyatakan komposit KAP 

memiliki pori-pori lebih kecil dan rapat. 

Kerapatan pori-pori dapat meningkatkan 

sifat mekanik dan termal yang sangat 

tajam (Siregar, 2010).  
 

5. Analisis gugus fungsi 

Analisis ini dilakukan dengan 

menggunakan instrumen Fourier 

Tranform Infra Red (FTIR) pada 

bilangan gelombang 450–4500 cm
-1

. 

Berdasarkan Gambar 3., hasil analisis 

spektrum menunjukkan adanya 

peningkatan intensitas setelah 

penambahan bahan pengisi berupa arang 

aktif dan pasir cor, hal ini 

mengindikasikan terjadinya reaksi dalam 

komposit tersebut. Namun, tidak terjadi 

perubahan bilangan gelombang yang 

signifikan pada kontrol dan sesudah 

dimodifikasi bahan pengisi. Dalam hal 

ini dapat disimpulkan bahwa hasil 

modifikasi komposit tidak teramati 

melalui hasil FTIR, dikarenakan adanya 

kemungkinan tumpang tindih dengan 

serapan pita lainnya. Bilangan 

gelombang dan interpretasi gugus fungsi 

dapat dilihat pada Tabel 4.  

 
Gambar 4.3. Spektrum FTIR kontrol 

dan komposit uji 
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Tabel 4. Gugus fungsi komposit uji dan kontrol karet alam SIR 20 

Vibrasi 
Bilangan gelombang (cm

-1
) 

Kontrol KA KAP KP 

Regangang CH pada -C=C- 2959 2960 2960 2960 

Regangan C=C 1663 1658 1658 1660 

Scissoring CH3 1375 1375 1375 1375 

Wagging pada CH3C=C 1038 1038 1039 1039 

 CH=CH-  836 838 837 837 

D. Analisis air sungai 

Tabel 5. Analisis parameter air Sungai Kampar Kiri sebelum dan setelah 

penyaringan komposit 

Parameter 
Standar 

mutu 

Sebelum 

penyaringan 

PKL PKPPS 

Penyaringan komposit Penyaringan 

sederhana 

Penyaringan komposit 

KA KAP KP Kontrol KA KAP KP Kontrol 

Warna 

(TCU) 
15,0 125 25 23 26 30 80 *13 *9 16 18 

pH 6,5-8,5 6,2 *7,39 *6,87 6,44 6,31 6,4 *7,65 *7,02 *6,72 *6,54 

TSS 

(mgL-1) 
50 52,2 *30 *26,3 *32,2 *34,7 *20 *4 *2 *4 *8 

TDS  

(mgL-1) 
1000 

*70,8 *10 *6 *8 *16 *46 *17,7 *16,6 *18,2 *21,1 

1. Warna  

Hasil analisis warna air Sungai 

Kampar Kiri pasca penyaringan dengan 

komposit dan kombinasi penyaring 

sederhana-komposit disajikan pada 

Tabel 5. Variasi komposit dengan 

kinerja terbaik yaitu arang aktif : pasir 

cor (50% : 50%) pada sistem PKPPS 

yaitu, 9 TCU. Nilai ini sudah memenuhi 

syarat PERMENKES RI 

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

“Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas 

Air” 

Namun, penyaringan menggunakan 

komposit secara langsung (PKL) dengan 

variasi komposit yang sama, intensitas 

warna yang dihasilkan sebesar 23 TCU. 

Hal ini disebabkan oleh komposit 

mengalami kejenuhan akibat banyaknya 

partikel yang teradsorpsi. Intensitas 

warna pasca penyaringan air Sungai 

Kampar Kiri menggunakan komposit 

semakin menurun disebabkan karena 

adanya senyawa-senyawa organik 

penyebab warna yang teradsorpsi ke 

dalam pori-pori pasir cor dan arang aktif. 

2. Derajat keasaman (pH) 

Hasil analisis menunjukkan pH air 

Sungai Kampar Kiri sebelum 

penyaringan yaitu 6,2. Analisis derajat 

keasaman air Sungai Kampar Kiri pasca 

penyaringan berdasarkan Tabel 5., 

menunjukkan bahwa pH air mengalami 

peningkatan dengan rentang 6,4-7,65 

dan telah memenuhi syarat kualitas air 

berdasarkan PERMENKES RI 

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

“Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas 

Air”, yaitu 6,5-8,5.  

Hasil penyaringan dengan sistem 

PKPPS lebih baik dibandingkan dengan 

sistem PKL. Hal ini dikarenakan 

penyaringan PKPPS akan meringankan 

kinerja komposit dan pada sistem 

penyaring sederhana terdapat arang 

cangkang kemiri yang mampu 

mengadsorbsi asam-asam organik, 

sehingga pH meningkat. 
 

3. Zat padat tersuspensi (TSS) 

Total Suspended Solid (TSS) 

berhubungan dengan kekeruhan air, 
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semakin tinggi nilai kekeruhan maka 

nilai TSS juga semakin tinggi. TSS 

terdiri atas lumpur dan pasir halus serta 

jasad-jasad renik yang disebabkan oleh 

kikisan tanah atau erosi tanah yang 

terbawa ke badan air. 

Nilai TSS pada air sungai kampar 

sebelum penyaringan yaitu 52 mg.L
-1

. 

Analisis parameter TSS berdasarkan 

Tabel 5., menunjukkan bahwa sistem 

penyaring konvensional mampu 

menurunkan TSS sebesar 63%. Variasi 

komposit dengan kinerja terbaik adalah 

arang aktif : pasir cor (50% : 50%) pada 

sistem penyaringan PKPPS yaitu sebesar 

2 mg.L
-1

. Nilai TSS pada semua variasi 

komposit dalam dua metode penyaringan 

sudah memenuhi Peraturan Pemerintah 

No.82 Tahun 2001 tentang “Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air”. 

4. Zat padat terlarut (TDS) 

Analisis Total Dissolved Solid 

(TDS) merupakan pengukuran 

kandungan padatan terlarut dalam air. 

Padatan terlarut dapat berasal dari unsur 

logam pada tanah yang terlarut dalam air 

tanah dan limbah rumah tangga seperti 

air buangan yang mengandung sabun, 

deterjen atau surfaktan. Berdasarkan 

Tabel 5., nilai TDS awal air Sungai 

Kampar Kiri adalah 70,8 mg.L
-1

.  

Variasi komposit dengan nilai TDS 

terendah adalah arang aktif : pasir cor 

(50% : 50%) pada jenis penyaringan 

PKPPS yaitu sebesar 16,6 mg.L
-1

. Nilai 

tersebut telah memenuhi syarat kualitas 

air berdasarkan PERMENKES RI 

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

“Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas 

Air” yaitu maksimal 1000 mg.L
-1

. 
 

E. Penentuan efektivitas variasi 

metode penyaringan dan variasi 

komposit dalam memperbaiki 

kualitas air Sungai Kampar Kiri 

Berdasarkan hasil analisis parameter 

uji, metode penyaringan kombinasi 

penyaring sederhana – komposit (PKPS) 

lebih baik dibandingkan penyaringan 

menggunakan komposit secara langsung 

(PKL). Hal ini disebabkan pada 

penyaringan sederhana, partikel 

penyebab rendahnya kualitas air seperti 

lumpur, pasir, jasad renik dan unsur 

logam dalam tanah yang terlarut dalam 

air telah tersaring sebahagian sehingga 

ketika dilakukan penyaringan 

menggunakan komposit akan 

meringankan kinerja komposit atau 

komposit bekerja optimal.  

Variasi komposit arang aktif - 

pasir cor 50% : 50% diketahui memiliki 

kemampuan yang baik dalam 

penyaringan air. Hal ini dilihat dari hasil 

uji beberapa parameter kualitas air pasca 

penyaringan menggunakan komposit 

baik penyaringan komposit langsung 

(PKL) maupun penyaringan kombinasi 

sederhana – komposit. Selain itu, juga 

dapat dilihat dari analisis morfologi 

menggunakan SEM.  

Hasil uji SEM menunjukkan 

bahwa pori-pori dari permukaan 

komposit arang aktif - pasir cor 50% : 

50% lebih kecil dan rapat. Pori-pori yang 

rapat menghasilkan selektivitas dan 

kecepatan permeasi yang tinggi. 

Sehingga pada saat filtrasi, partikel 

tersuspensi maupun terlarut dalam air 

akan tertahan pada permukaan komposit 

(Widayanti, 2013).  

Morfologi komposit juga 

berhubungan dengan parameter uji 

mekanik. Berdasarkan analisi morfologi 

komposit, semakin banyak jumlah arang 

aktif  yang ditambahkan maka akan 

membentuk void (rongga). Adanya void 

membuat komposit KA memiliki nilai 

densitas yang rendah. Nilai densitas 

berbanding lurus dengan nilai kuat 

tekan. Nilai kuat tekan yang kecil 
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dipengaruhi oleh kekakuan bahan 

pengisi, arang aktif memiliki tingkat 

kekakuan yang rendah dibandingkan 

pasir cor, sehingga semakin banyak 

arang aktif yang ditambahkan akan 

membuat nilai kuat tekan menurun.  

Nilai kuat tekan berbanding 

terbalik dengan kuat tarik.   Nilai kuat 

tarik dipengaruhi oleh kekuatan ikatan 

antara matriks dengan bahan pengisi. 

Besarnya nilai kuat tarik dapat 

menyatakan banyaknya pori-pori matriks 

yang terbuka akibat perpanjangan yang 

dialami saat uji tarik. Penambahan pasir 

cor dan pengurangan arang aktif secara 

merata akan menguragi fleksibilitas dan 

meningkatkan kekakuan komposit, 

sehingga nilai kuat tariknya semakin 

menurun. Oleh sebab itu, dengan 

penambahan pasir cor pada komposit 

arang aktif - pasir cor 50% : 50% dapat 

mengurangi terbentuknya void dan 

membentuk pori dengan susunan yang 

rapat, sehingga hasil penyaringan sampel 

air sungai cukup baik dalam 

meningkatkan kualitas air Sungai 

Kampar Kiri Desa Teratak Buluh.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa nilai kuat tarik 

tertinggi (komposit arang aktif 100% = 

0,4607 MPa), nilai kuat tekan tertinggi 

(komposit pasir 100% = 12,6625 MPa), 

dan nilai densitas tertinggi (komposit 

pasir 100% = 0,8539 g.mL
-1

). Kondisi 

preparasi terbaik berdasarkan proses 

penyaringan yaitu variasi komposit KAP 

dengan sistem penyaring PKPPS yaitu 

melalui parameter uji warna (9 TCU), 

pH (7,02), TSS (2 mg L
-1

) dan TDS 

(16,6 mg L
-1

) telah memenuhi syarat 

kualitas air berdasarkan PERMENKES 

RI No.416/MENKES/PER/IX/1990 dan 

Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 

2001. 
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