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ABSTRACT 

 

Rubber seed shell (Hevea brasiliensis) is a by-product of the rubber plant. Rubber 

seed shells contain high cellulose, lignin and pentosan compounds so that they can be 

used as adsorbents for post-coagulation-adsorption peat water purification. In this 

study, rubber seed shells were carbonized at a temperature of 500oC for 15 minutes 

and activated with various concentrations of KOH (0; 5; 10; 15%). The rubber seed 

shell charcoal produced was characterized by water content, ash content and iodine 

adsorption capacity, so that the best concentration of activated charcoal with activated 

rubber seed shell activated KOH 10% was obtained. Rubber seed shell activated 

charcoal was applied to peat water after coagulation-adsorption in various doses (1; 

1.5; 2) g with a contact time of 15 minutes. The best condition of activated charcoal 

was in sample A1 with a percentage of color removal of 95,96%. The purification of 

peat water using activated charcoal as an adsorbent of rubber seed shells has been 

able to improve the quality of peat water with color parameters in accordance with 

the PERMENKES RI No. 32 of 2017 concerning Environmental Health Quality 

Standards and Water Health Requirements for Sanitary Hygiene Needs. 
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ABSTRAK 

 

Cangkang biji karet (Hevea brasiliensis) adalah produk sampingan dari tanaman 

karet.  Cangkang biji karet memiliki kandungan senyawa selulosa, lignin dan 

pentosan yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai adsorben untuk penjernihan 

air gambut pasca koagulasi-adsorbsi. Pada penelitian cangkang biji karet 

dikarbonisasi pada suhu 500oC selama 15 menit dan diaktivasi dengan KOH variasi 

konsentrasi (5; 10; 15%). Arang cangkang biji karet yang dihasilkan dikarakterisasi 

kadar air, kadar abu dan daya jerap iodin, sehingga didapatkan konsentrasi terbaik 

arang aktif cangkang biji karet aktivasi KOH 10%. Arang aktif cangkang biji karet 

diaplikasikan pada air gambut pasca koagulasi-adsorbsi variasi dosis (1; 1,5; 2)g 

dengan waktu kontak 15 menit. Arang aktif cangkang biji karet kondisi terbaik pada 

sampel A1 dengan persentase penyisihan warna 95,96%. Penjernihan air gambut 
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menggunakan adsorben arang aktif cangkang biji karet telah mampu memperbaiki 

kualitas air gambut dengan parameter warna sesuai dengan PERMENKES RI No. 32 

tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan 

Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi. 

 

Kata kunci : arang aktif, adsorpsi, air gambut 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah 

satu negara penghasil karet terbesar 

kedua di dunia setelah Thailand, 

dengan total area perkebunan 

mencapai 3,43 juta hektar (Ha). Salah 

satu daerah di Indoneisa dengan 

perkebunan pohon karet terbesar di 

Sumatera  adalah Provinsi Riau 

dengan luas lahan karet sebesar 

494106,00 Ha berdasarkan (BPS) 

tahun 2019. Namun, masyarakat pada 

umumnya memanfaatkan pohon karet 

hanya getahnya saja, sedangkan bagian 

yang lain seperti cangkang biji karet 

kurang dimanfaatkan. Cangkang biji 

karet terdiri dari selulosa 48,64%; 

lignin 33,54%; pentosan 16,81%; 

kadar abu 1,25%; dan kadar silica 

0,55% Vinsiah & Suharman, (2015) 

yang  berpotensi dijadikan adsorben. 

Sofyani (2019) telah 

melakukan penelitian adsorben arang 

cangkang biji karet dengan melihat 

pengaruh dosis adsorben dan waktu 

adsorpsi. Hasil penelitian ini adsorben 

arang cangkang biji karet belum 

mampu memperbaiki parameter warna 

sesuai PERMENKES RI No.32 Tahun 

2017 tentang Standar Baku Mutu 

Kesehatan Lingkungan dan 

Persyaratan Kesehatan Air untuk 

Keperluan Higiene Sanitasi dan 

Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 

2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air.  

Berdasarkan alasan tersebut 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lanjutan kinerja adsorben 

arang cangkang biji karet aktivasi 

KOH untuk pengolahan air gambut 

pasca koagulasi: pengaruh konsentrasi 

aktivator dan dosis adsorben. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah furnace 

(Nabertherm), spektrofotometer UV-

Vis (Spectroquantpharo 300) , neraca 

analitik (ABJ- 320-4NM), oven 

(Memmert), ayakan 100 dan 200 mesh, 

hotplate (REXIM RSH-IDR AS 

ONE), sentrifius (Oregon-Electronic 

Centrifuge), dan alat gelas analitis 

lainnya. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah cangkang 

biji karet dan bungkil biji karet (Desa 

Danau Bingkuang, Kampar, Riau), air 

gambut (Desa Rimbo Panjang, 

Kampar, Riau), H3PO4 (Darmstadt, 

Germany), HCl (Darmstadt, 

Germany), H2SO4 (Smart Lab 

Indonesia), kristal I2, Na2S2O3 (Fisher 

Scientific Company, New Jersey), 

larutan KMnO4 0,01 N, larutan 

H2C2O4.2H2O 0,01 N, larutan buffer 

pH 4 dan 7, amilum, serbuk KBr, akua 

demineralisasi (akua DM), dan kertas 

saring Whatman No.42. 
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b. Pengambilan dan preparasi 

cangkang biji karet 

Cangkang biji karet diambil dari 

Desa Danau Bingkuang, Kecamatan 

Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. 

Cangkang biji karet yang diambil 

memiliki ciri coklat kekuningan yang 

memiliki tekstur yang baik (tidak 

berjamur). Sampel cangkang biji karet 

diambil yang berjatuhan disekitar 

pohon karet. Sampel kemudian 

dimasukkan ke dalam karung dan 

selanjutnya dibawa ke Laboratorium 

Kimia Fisika, FMIPA, Universitas 

Riau. 

c. Pembuatan arang cangkang 

biji karet 

Cangkang biji karet (CBK) 

diambil dari Desa Danau Bingkuang, 

Kecamatan Tambang, Kabupaten 

Kampar, Riau. CBK diperkecil 

ukurannya menggunakan palu, CBK 

dicuci bersih dengan air mengalir dan 

dibilas dengan Aqua DM. CBK 

dijemur di bawah sinar matahari 

sampai kering untuk menghilangkan 

kandungan air pada saat pencucian, 

kemudian dikarbonisasi dalam 

furnace pada 500°C selama 15 menit. 

Arang yang dihasilkan setelah 

karbonisasi dihaluskan dan diayak 

menggunakan ayakan bertingkat 100 

mesh dan 200 mesh. Sampel yang 

tertahan di 200 mesh diambil, 

kemudian dimasukkan ke dalam 

plastik kedap udara dan disimpan di 

dalam desikator. 

d. Proses aktivasi arang 

cangkang biji karet dengan 

aktivator KOH dan penentuan 

kondisi aktivator terbaik. 

Serbuk arang cangkang biji karet 

diambil masing-masing 10 gram 

kemudian (arang tanpa aktivasi) 

direndam dengan 100 mL larutan 

KOH dengan variasi konsentrasi (5; 

10; 15)% di dalam beaker glass 250 

mL dan diaduk menggunakan 

pengaduk magnetik dengan kecepatan 

250 rpm selama 30 menit. Larutan 

didiamkan selama 24 jam kemudian 

disaring dengan kertas saring 

Whatman No. 42. Endapan yang 

berada pada kertas saring dicuci secara 

berulang dengan akua DM sampai pH 

netral. Arang yang diaktivasi 

kemudian dikeringkan dalam oven 

pada suhu 100 ± 5°C selama 3 jam lalu 

disimpan dalam desikator. Kondisi 

terbaik aktivator dari arang aktif 

ditentukan dengan melihat kadar air, 

kadar abu serta daya jerap iodium 

yang merujuk pada SNI No. 06-3730-

1995. 

e. Uji adsorpsi arang aktif 

cangkang biji karet terhadap 

air gambut  pasca koagulasi 

Arang aktif cangkang biji karet 

yang telah diaktivasi dengan KOH  

kondisi terbaik dikontakkan dengan air 

gambut pasca koagulasi. Sampel 

ditimbang dengan variasi dosis (1; 1,5; 

2) g dimasukkan dalam Erlenmeyer 

250 mL, ditambahkan air gambut 

pasca koagulasi sebanyak 100 mL. 

Campuran tersebut diaduk 

menggunakan magnetic stirrer dengan 

kecepatan 150 rpm pada suhu 30°C 

selama 15 menit dan didiamkan 

selama 24 jam. Kemudian, 

disentrifugasi selama ±30 menit 

dengan kecepatan 2000 rpm. Sampel 

dibiarkan mengendap selama ±30 

menit. Setelah terjadi sedimentasi, air 

yang berada di lapisan atas diambil 

dengan pipet dan dianalisis perubahan 

warna setelah proses adsorpsi untuk 

melihat efektivitas kinerja arang aktif 

cangkang biji karet. Pengulangan 

dilakukan sebanyak 3 kali. Kualitas air 
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dihasilkan sebelum dan pasca adsorpsi 

dibandingkan dengan standar yang 

ditetapkan. 

f. Analisis warna (SNI 6989-80- 

2011) 
Analisis warna air gambut 

dilakukan menggunakan alat UV-Vis 

(Spectroquantpharo 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. Kualitas warna air 

yang dihasilkan dibandingkan dengan 

PERMENKES RI No.32 Tahun 2017 

tentang Standar Baku Mutu Kesehatan 

Lingkungan dan Persyaratan 

Kesehatan Air untuk Keperluan 

Higiene Sanitasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Preparasi arang aktif 

cangkang biji karet 

Preparasi arang aktif cangkang 

biji karet diawali dengan pemisahan 

bagian bungkil dengan cangkang biji 

karet kemudian dicuci bersih dengan 

air mengalir dan dibilas dengan aqua 

DM untuk menghilangkan pengotor 

yang masih melekat pada sampel, 

kemudian cangkang biji karet dijemur 

di bawah sinar matahari sampai kering 

untuk menghilangkan kandungan air 

pada saat pencucian. Proses 

karbonisasi dalam furnance pada suhu 

5000C selama 15 menit diperoleh dari 

Kholimah (2019) yang bertujuan untuk 

memecah senyawa organik menjadi 

karbon sederhana. Guna 

menyeragamkan ukuran dan 

memperluas permukaan kontak arang 

maka dilakukan pengayakan berukuran 

100-200 mesh. 

Pada penilitian ini, dalam 

meningkatkan kinerja adsorben, 

dilakukan proses aktivasi 

menggunakan    aktivator KOH. 

Pemilihan aktivator ini berdasarkan 

sifat- sifat dari KOH seperti, KOH 

memiliki sifat basa kuat, yang dapat 

menghilangkan zat-zat pengotor pada 

arang cangkang biji karet, yang 

mengakibatkan luas permukaan lebih 

besar (Apriani at al., 2013). Selain itu, 

KOH dapat mengurangi kandungan 

unsur lain seperti garam-garam yang 

terdapat dicangkang biji karet (Anwar 

& Suwarto, 2016), dan KOH bersifat 

dehydrating agent, artinya mampu 

mengikat air dari molekul yang 

diikatnya (Munawarah, 2015).  

 

b. Karakterisasi arang aktif 

cangkang biji karet 

Hasil kadar air terendah dari 

penelitian ini terdapat pada konsentrasi 

aktivator KOH 5% yaitu 0,29%. 

Angka ini berada di bawah nilai 

maksimal yang ditetapkan oleh SNI 

yakni <15%, jika dibandingkan 

dengan arang cangkang biji karet 

tanpa aktivasi (0). Nilai kadar air yang 

didapatkan lebih kecil. Hal ini 

disebabkan agen aktivator KOH 

bersifat dehydrating agent, yang 

mampu mengikat air dari molekul 

yang diikatnya. Kadar abu terendah 

sebesar 0,22% pada konsentrasi 

aktivator KOH 10%, dimana angka ini 

berada di bawah nilai maksimal yang 

ditetapkan oleh SNI yakni <10%. Hal  

ini dikarenakan penggunaan aktivator 

KOH yang bersifat basa sehingga  

dapat menghilangkan zat-zat pengotor  

berupa mineral anorganik yang tidak 

hilang selama proses karbonisasi 

(Apriani at al., 2013).  
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Pada penelitian Sofyani (2019) 

kadar air 0,97% dan kadar abu yaitu 

1,40% sedangkan arang aktif cangkang 

biji karet teraktivasi KOH kadar air 

0,29% dan kadar abu 0,22%. Dapat 

disimpulkan bahwa arang cangkang 

biji karet dengan aktivasi KOH lebih 

baik dibandingkan tanpa aktivasi, 

dimana dengan panambahan aktivator 

KOH dapat menggurangi zat pengotor 

berupa mineral-mineral anorganik 

yang ada pada cangkang biji karet. 

Nilai daya jerap iodin 

konsentrasi terbaik aktivator 10% 

adalah 878,19 mg.g-1 dan telah 

memenuhi standar yang ditetapkan 

oleh SNI yaitu 750 mg.g-1, sedangkan 

untuk arang cangkang biji karet tanpa 

aktivasi (0) nilai daya jerp iodin yaitu 

292,92 mg.g-1. Naiknya nilai daya 

jerap iodin dikarenakan adanya 

aktivator             KOH dapat membentuk 

pori-pori yang baru dan memperluas 

permukaan arang sehingga dapat 

memperbesar daya jerap karbon aktif 

tersebut.  

c. Analisis warna air gambut 

pasca koagulasi dan koagulasi-

adsorpsi 

 

Tabel 1. Karakteristik air gambut 

pasca koagulasi dan pasca koagulasi-

adsorbsi 

Parameter 

Karakteristik 

air gambut 

pasca 
koagulasi 

Karakteristik air 
gambut pasca 

koagulasi-adsorbsi 

 

 

  A1 A1,5 A2 

Warna 

(TCU) 
310 12,5 14,3 17,5 

 

Air gambut pasca koagulasi 

mengalami penurunan intensitas warna 

yaitu 310 TCU. Hal ini dikarenakan 

adanya interaksi koagulan yang 

memiliki muatan positif dengan 

partikel koloid yang bermuatan 

negative menyebabkan turunnya 

intensitas warna pada air gambut. 

Menurunya intensitas warna berakibat 

pada netralisasi muatan sehingga 

terjadi destabilisasi koloid membentuk 

mikroflok (Wang et al., 2005). Proses 

koagulasi dilakukan dengan 

pengadukan cepat (160 rpm), terjadi 

interaksi penetralan antara koagulan 

dan koloid, dimana koagulan 

bermuatan positif dan koloid 

bermuatan negatif. Selanjutnya 

dilakukan pengadukan sedang (100 

rpm) untuk menghasilkan mikroflok 

dan pengadukan terakhir (40 rpm) 

terbentuk makroflok. Setelah 

makroflok terbentuk, terjadi 

pengendapan akibat adanya gaya 

gravitasi.  

Hasil analisis adsorpsi air 

gambut pasca koagulasi-adsorpsi 

menggunakan adsorben arang 

cangkang                         biji karet yang diaktivasi 

KOH pada variasi dosis adsorben (1; 

1,5; 2)g berdasarkan parameter warna 

ditampilkan pada Tabel 1. 

Parameter warna yang dihasilkan 

oleh proses penjernihan air gambut 

pasca koagulasi-adsorbsi dengan tiga 

dosis menghasilkan intensitas warna 

dari rentan 12,5-17,5 TCU. Intensitas 

ini mengalami penurunan dikarenakan 

pori-pori adsorben mampu menjerap 

senyawa organik yang terdapat pada 

air gambut pasca koagulasi. Asam 

humat, humit dan fulvat (komponen 

terbesar air gambut) merupakan koloid 

hidrofilik yang mempunyai muatan 

negatif (Yoseva, 2015). Menurut 
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Zhang et al., (2011) interaksi 

elektrostatik antara muatan positif dari 

adsorben dengan muatan negatif dari 

air gambut pasca koagulasi (-COOH, -

OH dan C=O) dapat meningkatkan 

penyerapan warna.  

 

Tabel 2. Persentase penyisihan air 

gambut pasca koagulasi-adsorbsi 

Parameter 
 Sampel  

A1 A1,5 A2 

Warna (TCU) 95,96 95,38 94,35 

Berdasarkan Tabel 2 Persentase 

intensitas warna yang tertinggi yaitu 

95,96 % dengan dosis 1 gram. Dapat 

dikatakan bahwa dengan dosis 1 g 

telah mampu memperbaiki efisiensi 

penyisihan warna pada air gambut 

pasca koagulasi-adsorpsi. Persentase 

penyisihan warna yang dihasilkan 

telah memenuhi standar 

PERMENKES RI No.32 tahun 2017 

tentang Standar Baku Mutu Kesehatan 

Lingkungan dan Persyaratan 

Kesehatan Air untuk Keperluan 

Higiene Sanitasi. 

 

KESIMPULAN 

Arang cangkang biji karet 

teraktivasi KOH kondisi terbaik  

konsentrasi 10% memiliki parameter 

karakterisasi kadar abu 0,22%; daya 

jerap iodin 878,19 mg.g-1. Kinerja 

adsorbsi paling efektif pada 

pengolahan air gambut pasca 

koagulasi yaitu dosis 1 gram dengan 

persentase penyisihan 95,96%. Hasil 

ini telah mampu memperbaiki 

parameter warna pada air gambut 

pasca koagulasi sesuai persyaratan 

PERMENKES RI No.32 Tahun 2017 

tentang Standar Baku Mutu Kesehatan 

Lingkungan dan Persyaratan 

Kesehatan Air untuk Keperluan 

Higiene Sanitasi. 
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