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PEMBUATAN DAN KUALITAS ARANG AKTIF DARI SERBUK GERGAJIAN KAYU JATI 
(Tectona grandis L.f) DAN TONGKOL JAGUNG (Zea mays LINN) SEBAGAI 

ADSORBEN MINYAK GORENG BEKAS (MINYAK JELANTAH) 
 
 

Oleh : J.P. Gentur Sutapa1) dan Perdamen Sagala2) 

1) Staf Pengajar Fakultas Kehutanan UGM 2) Alumni Fakultas Kehutanan UGM 
 
 

INTISARI 
 
 

 Arang aktif adalah bentuk karbon buatan yang mempunyai luas permukaan yang 
luas dan dirancang untuk penyerapan gas maupun cairan (Anonim, 1966). Arang aktif 
digunakan secara luas sebagai penyerap khususnya di sektor industri. Usaha 
pemanfaatan berbagai jenis bahan baku arang aktif merupakan upaya untuk memenuhi 
kebutuhan arang aktif yang terus meningkat. Serbuk gergajian kayu jati dan tongkol jagung 
merupakan sumber bahan baku yang memadai karena tersedia dalam jumlah yang besar. 
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah serbuk gergajian jati dan tongkol 
jagung, mengetahui sifat-sifat arang aktif yang dihasilkan, mengetahui suhu aktifasi dan 
komposisi campuran bahan terhadap kualitas arang aktif yang dihasilkan serta 
memanfaatkan arang aktif terbaik sebagai adsorben minyak jelantah. 
 Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 
percobaan faktorial. Faktor yang digunakan adalah suhu aktifasi dan komposisi campuran 
bahan arang, masing-masing perlakuan terdiri atas tiga ulangan. Penelitian ini dilakukan 
dengan mengarangkan serbuk gergajian jati dan tongkol jagung pada suhu 500ºC selama 
3–4 jam. Kedua jenis arang tersebut dicampur sesuai komposisi yang ditentukan, 
kemudian direndam larutan (NH4)2CO3 1% selama 24 jam. Setelah ditiriskan dan 
dikeringkan, arang diaktifasi pada suhu 750ºC atau 900ºC selama satu jam. Arang aktif 
yang dihasilkan diuji sifat dan kualitasnya meliputi rendemen, kadar air, kadar abu, kadar 
zat menguap, kadar karbon terikat, daya serap terhadap benzene, iodium, dan metilen 
biru.  
 Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa serbuk gergajian jati dan tongkol 
jagung dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan arang aktif dengan kualitas baik. 
Sifat dan kualitas arang aktif yang dihasilkan sebagai berikut: rendemen 54,98–78,94%; 
kadar air 7,38– 8,93%; kadar abu 4,25–8,39%, kadar zat menguap 10,21–18,90%; kadar 
karbon terikat 67,33–76,39%; daya serap terhadap benzene 7,86–9,93%; daya serap 
terhadap iodium 849,09–1145,81mg/g; daya serap terhadap metilen biru 76,99–123,72 
mg/g. Hasil terbaik diperoleh dari arang yang diaktifasi pada suhu 750ºC dengan 
komposisi bahan arang 75% serbuk gergajian jati dan 25% tongkol jagung. Penelitian ini 
juga membuktikan bahwa arang aktif dapat memperbaiki kualitas minyak jelantah dengan 
menurunkan kadar air, kadar asam lemak bebas, dan bilangan iod namun tidak dapat 
menurunkan bilangan peroksida minyak tersebut. 
 
Kata kunci : arang aktif, adsorben, serbuk gergajian jati, tongkol jagung. 
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PENDAHULUAN 
 
 

 Salah satu perbedaan arang dan arang aktif adalah besar luas permukaannya 
arang aktif mempunyai luas permukaan yang jauh lebih luas dari seluruh pori yang ada     
(bisa mencapai 1500m2 per gram arang aktif). Pembuatan arang aktif merupakan 
tantangan menarik khususnya di Indonesia karena di negeri ini jumlah bahan baku sangat 
melimpah. Arang aktif dapat dibuat dari bahan-bahan yang mengandung karbon baik 
bahan organik maupun bahan anorganik asalkan bahan tersebut mempunyai struktur 
berpori. Secara umum bahan lignoselulosik banyak digunakan sebagai bahan baku arang 
aktif misalnya kayu.  
 Pada penelitian ini diusahakan sebagai salah satu alternatif mengatasi limbah 
kayu yang sangat melimpah terutama dalam bentuk serbuk gergajian yang dikombinasikan 
dengan limbah tongkol jagung dari sektor pertanian. Arang aktif hasil penelitian dicoba 
diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas minyak jelantah dengan harapan kualitasnya 
lebih baik. 
 
 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 
 

Bahan 
 
  

Bahan penelitian terdiri dari : 
1. Limbah serbuk gergajian kayu jati dari  C.V. Morodadi Bantul yogyakarta. 
2. Limbah tongkol jagung dari Madang rakyat di Sentolo, Kulon Progo yogyakarta 
3. Minyak goreng jelantah dari KFC galeria mall Yogyakarta. 

 
 

Metode Penelitian 
 
 

 Pembuatan arang dilakukan dengan pirolisis pada suhu 5000 C selama 3-4 jam. 
Aktivasi secara kimia menggunakan aktivator (NH4)2CO3 dengan konsentrasi 1%  
dilakukan dengan perendaman selama 24 jam kemudian dicuci dan ditiriskan selanjutnya 
dipanaskan pada suhu 1100 C.  Aktivasi termal dilakukan dengan pemanasan pada suhu 
750 0 C dan 9000 C selama 1 jam. 
 Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 
percobaan faktorial. Faktor yang digunakan adalah suhu aktifasi dan komposisi campuran 
bahan arang, masing-masing perlakuan terdiri atas tiga ulangan 
Faktor 1: Suhu aktivasi : 750 0 C  dan 900 0 C 
Faktor 2: komposisi bahan baku arang: 
 K1 :100 %serbuk arang 

K2: 75% serbuk arang dan 25% tongkol jagung 
K3: 50% serbuk arang dan 50% tongkol jagung 
K4: 25% serbuk arang dan 75% tongkol jagung 
K5: 100% tongkol jagung 
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 Pengamatan sifat dan kualitas dilakukan terhadap perameter sebagai berikut: 
rendemen ; kadar air ; kadar abu ; kadar zat menguap; kadar karbon terikat ; daya serap 
terhadap benzene ; daya serap terhadap iodium dan daya serap terhadap metilen biru. 
Selanjutnya dilakukan aplikasi arang aktif terbaik sebagai  absorben untuk meningkatkan 
kualitas minyak goreng jelantah. 
 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

Rendemen 
 
 

 Pengukuran rendemen bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas pembuatan 
arang berdasarkan bahan baku yang diperlukan.  
Hasil perhitungan rendemen (dalam %) secara lengkap dapat dilihat pada tebel 1. berikut: 
 
Tabel 1. Hasil pengukuran rendemen pembuatan arang aktif (%) 

Suhu aktivasi Komposisi 
K1 K2 K3 K4 K5 

7500 C 78,94 71,24 65,23 59,53 54,98 
9000 C 70,51 67,49 61,11 59,11 56,14 

 
 Rendemen yang diperoleh pada suhu aktivasi 9000 C relatif lebih rendah dari pada 
suhu aktivasi 7500 C. Rendemen cenderung menurun seiring dengan semakin banyak 
penambahan tongkol jagung. 
 
 

Kadar Air 
 
 

 Pengujian kadar air dimaksudkan untuk mengetahui tingkat higroskopisitas arang 
aktif. Kadar air arang aktif yang dihasilkan berkisar antara 7,38 % sampai 8,93% hasil 
penelitian ini jauh lebih baik dibandingkan kadar air arang aktif Kayu Acacia mangium 
dalam penelitian Pari (1998) sebesar 14,33%.  
 
 Tabel 2. Kadar air arang aktif (%) 

Suhu aktivasi Komposisi 
K1 K2 K3 K4 K5 

7500 C 7,40 7,46 7,38 7,85 7,53 
9000 C 8,17 8,93 8,29 8,49 8,87 

 
 Dari analisa data terbukti ada interaksi faktor suhu aktivasi dan komposisi bahan 
baku, kadar air terbaik dicapai pada komposisi 50% arang serbuk kayu jati dan 50% arang  
tongkol jagung. 
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Kadar Abu 
 
 

 Jumlah mineral dan oxida logam tercermin dari besarnya kandungan abu suatu 
material. Pada penelitian ini kadar abu yang diperoleh memenuhi standar SNI, hasil secara 
lengkap disajikan pada tabel berikut:  
 
Tabel 3. Kadar abu arang aktif (%) 

Suhu aktivasi Komposisi 
K1 K2 K3 K4 K5 

7500 C 6,28 6,15 5,45 4,25 5,32 
9000 C 8,39 7,43 5,29 4,35 4,89 

 
 Tidak didapatkan interaksi n antara faktior yang diteliti denghan kandungan abu 
dalam arang. Kadar abu semakin menurun dengan ditambahkannya bahan dari tongkol 
jagung hal ini dapat dipahami karena banyaknya kandungan mineral pada kayu jati  yang 
berpengaruh pada besarnya kadar abu. 
  
 

Kadar Zat Menguap 
 
 
 Bahan mudah menguap pada arang aktif berupa hidrokarbon dan sebagian kecil 
berupa nitrogen. Hasil selengkapnya pengujian kadar zat menguap disajikan pada tabel 4 
berikut. 
 
Tabel 4. Kadar zat mudah menguap arang aktif (%) 

Suhu aktivasi Komposisi 
K1 K2 K3 K4 K5 

7500 C 10,21 18,23 18,41 11,51 13,82 
9000 C 15,51 14,48 18,36 12,86 18,90 

 
 Semua hasil pengujian diatas memenuhi estándar SNI (maks 25%). Interaksi 
antara suhu aktivasi dan komposisi bahan baku berpengaruh sangat nyata. Earl (1974) 
menyatakan bahwa kadar zat mudah menguap berbanding terbalik dengan suhu 
karbonisasi, hal ini sesuai dengan hasil penelitian kecuali pada komposisi bahan baku K4. 
 
 

Kadar Karbon Terikat 
 
 

 Kadar karbon terikat merupakan indikasi kandungan karbon murni pada arang 
aktif.  Pada penelitian ini didapatkan interaksi nyata antara faktor suhu aktivasi dengan 
kombinasi bahan baku. Kadar karbon terikat tertinggi diperoleh pada kombinasi K4 dengan 
suhu aktivasi   7500 C.  Rata-rata lengkap hasil pengujian kadar karbon terikat dapat dilihat 
pada tabel 5. Pada aktivasi dengan suhu tinggi kadar karbon terikatnya relatif lebih rendah, 
hal ini karena reaksi yang terjadi pada reaktor lebih banyak proses oksidasi dari pada 
proses reduksi (Sudrajat dan Suryani, 2002) 
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Tabel 5. Kadar karbon terikat arang aktif (%) 

Suhu aktivasi Komposisi 
K1 K2 K3 K4 K5 

7500 C 76,09 68,16 68,75 76,39 73,32 
9000 C 67,93 69,16 68,06 74,29 67,33 

 
 

Daya Serap Terhadap Benzena 
 
 
 Pada penelitian ini tidak didapatkan adanya interaksi kombinasi bahan baku 
dengan suhu aktivasi terhadap daya serap terhadap benzene. Hasil rata rata pengujian 
daya serap terhadap benzene disajikan pada tabel 6 berikut.  
 
Tabel 6. Daya serap arang aktif terhadap benzene (%) 

Suhu aktivasi Komposisi 
K1 K2 K3 K4 K5 

7500 C 8,59 9,65 8,95 9,43 7,86 
9000 C 9,93 8,86 8,48 9,23 8,93 

 
 Hasil ini relatif rendah dibandingkan hasil penelitian Pari (1998) sebesar 23,37%. 
Hal ini menunjukkan arang aktif hasil penelitian tidak begitu efektif kalau digunakan 
sebagai penyerap uap atau gas. 
  
 

Daya Serap Terhadap Iodium 
 
 

 Daya serap iodium merupakan indikator luas permukaan pori pada arang aktif, 
maka parameter ini biasa digunakan sebagai parameter kualitas yang penting mengingat 
pengukuran luas permukaan pori relatif lebih mahal biayanya.  Arang aktif hasil penelitian 
mempunyai daya serap terhadap Iodium antara 849,09 – 1145 mg/g  
 
Tabel 7. Daya serap arang aktif terhadap iodium mg/g 

Suhu aktivasi Komposisi 
K1 K2 K3 K4 K5 

7500 C 849,09 1145,61 979,99 1026,58 1082,23 
9000 C 1031,72 1077,64 1052,90 1052,52 1005,80 

 
 Analisa keragaman menunjukkan adanya interaksi antara kombinasi bahan baku 
dengan suhu aktivasi. Daya serap tertinggi dimiliki oleh kombinasi K2 dengan suhu aktivasi 
750 0 C 
 
 

Daya Serap Terhadap Metilen Biru 
 
 
 Pengujian daya serap terhadap metilin biru ditujukan untuk mengetahui apakah 
arang aktif cocok untuk menyerap larutan berwarna dengan ukuran 15 Amstrong.  
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Tabel 8. Daya serap arang aktif terhadap metilen biru 

Suhu aktivasi Komposisi 
K1 K2 K3 K4 K5 

7500 C 103,12 109,02 106,01 82,88 76,99 
9000 C 123,72 108,96 117,77 109,09 103,15 

 
 Kombinasi K1dengan suhu aktivasi 7500 C telah memenuhi standar SNI (120mg/g) 
sedang kombinasi lanilla belum memenuhi. Rendahnya daya serap terhadap benzene ini 
menunjukkan bahwa ikatan C dan H pada arang belum sepenuhnya terlepas sehingga 
tidak terjadi proses pergeseran plat karbon kristalit yang dapat membuka pori yang baru 
(Pari dan Sailah, 2001). 
 
 

Aplikasi Penjernihan Minyak Jelantah 
 
 

 Aplikasi dengan menambahkan 2 gram arang aktif pada 100 ml minyak jelantah 
yang dikocok-kocok selama 30 menit menghasilkan data sebagai berikut (Tabel 9) 
 
Tabel 9. Kualitas minyak goreng jelantah sebelum dan sesudah diperlakukan dengan 

arang aktif 

Parameter Minyak 
Jelantah 

Minyak 
Jelantah 
dengan 

arang aktif 
Minyak Baru Standard SII-

1987 

Kadar air (%) 0,196 0,166 0,341 0,5 
Asam lemak bebas (%) 1,512 1,037 1,158 5 

Bilangan Iod (%) 52,389 52,169 49,824 - 
Bilangan Peroksida mg 
oksigen /100g sampel 3,165 3,305 6,851 3 

 
 Dari data diatas maka dapat diketahui manfaat dari arang aktif dalam memurnikan 
minyak jelantah. Permasalahan masih terjadi pada kandungan peroksida yang justru 
sedikit lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa arang aktif telah berperan dalam 
pengurangan asam lemak bebas dan kadar air namun kurang efektif untuk menangkap 
radikal bebas. Maka disarankan langkah penjernihan dengan arang perlu dilanjutkan 
dengan penanganan lain untuk mengurangi bilangan peroksida  
 
 

KESIMPULAN 
 
 

Dari kesimpulan dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
1. Sifat dan kualitas arang aktif dari campuran arang serbuk  kayu jati dan tongkol 

jangung adalah sebagai berikut: rendemen: 54,98 – 8,93 %; kadar air: 7,38-8,93;kadar 
abu:4,25-8,39; kadar zat menguap: 10,21-18,90; kadar karbon terikat:67,33-76,39; 
daya serap terhadap benzene:7,86-9,93: dsaya serap terhadap iodium: 849-1145,81 
mg/g; daya serap terhadap metilen biru: 76,99-123,72 mg/g 
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2. Interaksi faktor suhu aktivasi dan komposisi campuran bahan arang mempunyai 
pengaruh sangat nyata terhadap nilai kadar air,kadar zat mudah menguap kadar 
karbon terikat dan daya serap terhadap iodium  

3. Faktor suhu aktivasi berpengaruh Sangat nyata terhadap kadar air , kadar zat mudah 
menguap, kadar karbon terikat, dan daya serap terhadap metilen biru. 

4. Arang aktif terbaik diperoleh dengan kombinasi bahan 75% arang serbuk kayu jati 
dengan 25% arang tongkol jagung 

5. Arang aktif hasil penelitian dapat digunakan sebagai absorben minyak jelantah dan 
dapat menurunkan kadar air, asam lemak bebas, bilangan iod minyak jelantah namun 
tidak mampu menurunkan bilangan peroksida. 
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