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ABSTRAK 

Industri hasil hutan adalah industri terpadu dan ramah lingkungan serta dapat dibagi 
menjadi industri kayu dan non kayu.Salah satu industri non kayu yang dapat menjadi industri 
terpadu dan ramah lingkungan adalah industri penyulingan minyak kayu putih.Dalam 
prosesnya, penyulingan minyak kayu putih menghasilkan limbah penyulingan berupa limbah 
padat dan limbah cair. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan baku, suhu 
aktivasi, dan interaksi di antara keduanya terhadap rendemen dan kualitas arang aktif dari 
limbah daun dan ranting penyulingan minyak kayu putih. Arang aktif dengan kualitas terbaik 
diterapkan untuk penjernihan air limbah penyulingan minyak kayu putih sehingga industri 
penyulingan minyak kayu putih dapat menjadi industri terpadu dan ramah lingkungan.  

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap yang disusun secara faktorial 
dengan dua aras yaitu bahan baku (daun dan ranting) serta suhu aktivasi (750oC dan 850oC) 
dengan masing-masing perlakuan lima ulangan. Penelitian dilakukan dengan mengarangkan 
limbah daun dan ranting penyulingan minyak kayu putihdalam retort listrik pada suhu 450oC 
selama 3 jam. Proses aktivasi dilakukan secara fisika / thermal. Nilai rata-rata dianalisis 
dengan analisis varians. Pengujian kualitas arang aktif berdasarkan Standar Mutu Arang 
Aktif Teknis Serbuk SNI 06-3730-1995. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arang aktif yang dihasilkan memiliki rendemen 
berkisar antara 72,659 - 82,420%; kadar air 6,500 - 9,720%; kadar volatile 45,780 - 
50,780%; kadar abu 8,010 - 14,360%; kadar karbon terikat 36,520 - 46,210%; daya serap 
benzena 8,436 - 12,800%; daya serap iodium 355,320 - 805,815 mg/g; dan daya serap 
metilen biru 129,195 - 132,785 ml/g. Kualitas arang aktif terbaik dihasilkan dari perlakuan 
dengan bahan baku ranting pada suhu aktivasi 750oC. Arang aktif ini diterapkan sebagai 
penjernih air limbah penyulingan minyak kayu putih. Hasil analisis terhadap air limbah 
setelah diperlakukan dengan arang aktif kualitasnya menjadi lebih baik dan memenuhi 
kriteria baku mutu limbah cair golongan I menurut SK Menteri Negara Lingkungan Hidup 
No.03/MENKLH/II/1991 untuk T S S, pH, phenol, dan NO2. Peningkatan kualitas ditunjukkan 
dengan adanya penurunan warna 73,077%; penurunan T S S 23,750%; penurunan phenol 
40,000%; penurunan COD 3,603%; penurunan BOD5 42,163%; penurunan NO2 86,364%; 
dan kadar pH air nilainya dari 4 berubah menjadi 7.  

 
Kata kunci: arang aktif, Melaleuca cajuputi Powell, limbah penyulingan minyak kayu putih, 

penjernih, air limbah penyulingan minyak kayu putih 
 

PENDAHULUAN
 

Menurut Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY (2007), luas areal pemungutan daun 
kayu putih sebesar 3.576,64 ha dengan jumlah daun yang diolah sebesar 4.199,81 ton.Luas 
areal pemungutan daun kayu putih di pabrik penyulingan minyak kayu putih di daerah 
Sendangmole Playen Gunung Kidul sebesar 1.847 ha dengan jumlah daun dan ranting yang 
disuling mencapai 1802 ton (Data Sekunder, 2009).Pabrik penyulingan minyak kayu putih di 
daerah Sendangmole Playen Gunung Kidul menggunakan limbah padat berupa daun dan 
ranting kayu putih yang telah disuling menjadi briket.Berat per briket sebesar 5 kg. 
Kebutuhan setiap kali masak sebesar 90 kg selama 4 jam dalam dua buah bak pemasakan. 
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Proses pemasakan membutuhkan briket sebesar 3600 kg selama sehari dengan empat kali 
pemasakan setiap harinya (Ningsih, 2008). Kebutuhan bahan bakar dipenuhidengan 30%  
limbah yang dihasilkan, maka masih terdapat limbah penyulingan minyak kayu putih sebesar 
1261,4 ton (Data Sekunder, 2009). Arang aktif yang dihasilkan kemudian diterapkan sebagai 
penjernih air limbah penyulingan minyak kayu putih. 
 

BAHAN DAN METODE 

Bahan baku yang digunakan adalah limbah daun dan ranting penyulingan minyak 
kayu putih (Melaleuca cajuputi Powell), larutan benzoat teknis, larutan iodium, larutan 
natrium thiosulfat, larutan kanji, larutan metilen biru, dan aquades 

Peralatan utama yang digunakan antara lain : oven, retort listrik, cawan porselin, 
ayakan, furnace, desikator, timbangan analitik, cruisable, cawan arloji, gelas ukur, 
Erlenmeyer, stirrer, multi shaker, spektrofotometer, dan gelas beker.  

Penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
1.  Tahap Pirolisis : pengarangan pada suhu 450 oC selama 3 jam 
2.  Tahap Aktivasi : aktivasi fisis pada suhu 750 oC dan 850 oC selama 60 menit 
3.  Tahap Pengujian : rendemen, kadar air, kadar abu, kadar volatile, kadar karbon terikat, 

daya serap terhadap benzene, daya serap terhadap iodium, daya serap terhadap 
metilen biru (SNI 06-3730-1995).  

 
Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis sidik ragam.Arang aktif kualitas terbaik 

yang dihasilkan digunakan sebagai penjernih air limbah penyulingan minyak kayu putih. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian secara rinci disajikan dalam tabel berikut : 
 

Tabel 1. Kualitas arang aktif limbah daun dan ranting penyulingan minyak kayu putih 
 

Perlakuan 

Parameter 

Rendemen 
(%) 

Kadar 
Air 
(%) 

Kadar 
Volatile

(%) 

Kadar 
Abu 
(%) 

Kadar 
Karbon 
Terikat 

(%) 

Daya  
Serap 

Benzena 
(%) 

Daya  
Serap 
Iodium 
(mg/g) 

Daya 
Serap 

Metilen 
Biru 

(ml/g)
A1B1 75,049 9,620 50,780 10,050 39,170 11,718 805,815 131,570
A1B2 72,659 9,720 45,780 8,010 46,210 12,800 647,195 132,785
A2B1 82,420 6,500 50,600 12,880 36,520 8,436 355,320 129,195
A2B2 75,030 7,320 47,460 14,360 38,180 10,698 494,910 131,915

SNI 1995 -  15  25  10  65  25  750  120 
 
Keterangan : A1 = Bahan Baku Ranting ; A2 = Bahan Baku Daun 
  B1 = Suhu Aktivasi 750 oC ; B2 = Suhu Aktivasi 850 oC 
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Tabel 2. Analisis Keragaman (ANOVA) 
 

Parameter Signifikansi 
Bahan Baku Suhu Aktivasi Bahan Baku * Suhu Aktivasi 

Rendemen 36,680** 37,022** 9,657** 
Kadar Air 36,658** 1,018ns 0,624ns 

Kadar Volatile 0,124ns 3,666ns 0,191ns 

Kadar Abu 138,697** 0,516ns 20,392** 
Kadar Karbon Terikat 6,791* 4,506* 1,723ns 

Daya Serap Benzena 113,811** 43,909** 5,459 * 
Daya Serap Iodium 392,378** 0,391ns 96,035** 
Daya Serap Metilen Biru 21,270** 31,277** 4,575 * 

Rendemen Arang Aktif 
Penetapan rendemen bertujuan untuk menentukan jumlah arang aktif yang terbentuk 

setelah proses aktivasi dari bahan baku. Rendemen arang aktif dari limbah daun dan ranting 
penyulingan minyak kayu putih berkisar antara 72,659 hingga 82,420%. Analisis sidik ragam 
diketahui bahwa faktor bahan baku, suhu aktivasi, dan interaksi kedua faktor menunjukkan 
perbedaan nyata terhadap rendemen pada taraf uji 1%. Rendemen arang aktif berbahan 
baku ranting lebih rendah dari arang aktif berbahan baku daun. Semakin tinggi suhu aktivasi 
maka rendemen yang diperoleh semakin turun, hal ini disebabkan pada suhu tinggi laju 
reaksi antara karbon dengan hasil gas di dalam retort meningkat sehingga karbon yang 
bereaksi dengan O2, H2O, dan CO2 makin banyak (Pari dkk ,1996). 

Kadar Air Arang Aktif 
Penetapan kadar air bertujuan untuk mengetahui sifat higroskopisitas arang aktif 

yang diperoleh. Kadar air arang aktif dari limbah daun dan ranting penyulingan minyak kayu 
putih berkisar antara 6,500 hingga 9,720%. Hasil analisis sidik ragam diketahui bahwa 
interaksi kedua faktor dan faktor suhu aktivasi tidak menunjukkan perbedaan nyata terhadap 
kadar air pada taraf uji 1% dan 5%. Faktor bahan baku menunjukkan perbedaan nyata 
terhadap kadar air pada taraf uji 1%. Kadar air arang aktif berbahan baku ranting lebih tinggi 
dari arang aktif berbahan baku daun. Semakin tinggi suhu aktivasi maka kadar air yang 
diperoleh semakin naik. Peningkatan kadar air selain disebabkan terjadinya peningkatan 
higroskopisitas arang aktif terhadap uap air dari udara juga disebabkan terjadinya 
pengikatan molekul air oleh enam atom karbon arang aktif yang telah diaktivasi (Pari dkk, 
1996). 

Kadar Volatile Arang Aktif 
Penetapan kadar volatile bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa yang 

mudah menguap pada arang aktif yang diperoleh. Kadar volatile arang aktif dari limbah daun 
dan ranting penyulingan minyak kayu putih berkisar antara 45,780 hingga 50,780%. Hasil 
analisis sidik ragam diketahui bahwa faktor bahan baku, suhu aktivasi, dan interaksi kedua 
faktor tidak menunjukkan perbedaan nyata terhadap kadar volatile pada taraf uji 1% dan 5%. 
Kadar volatile arang aktif berbahan baku ranting lebih rendah dari arang aktif berbahan baku 
daun. Semakin tinggi suhu aktivasi maka kadar volatile yang diperoleh semakin turun 
disebabkan tidak sempurnanya penguraian senyawa non karbon seperti CO2, CO, CH4, dan 
H2 (Pari dkk, 1996). 

 
Kadar Abu Arang Aktif 

Penetapan kadar abu bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral/logam yang 
terkandung dalam arang aktif. Kadar abu arang aktif dari limbah daun dan ranting 
penyulingan minyak kayu putih berkisar antara 8,010 hingga 14,360%. Hasil analisis sidik 
ragam diketahui bahwa interaksi kedua faktor dan faktor bahan baku menunjukkan 
perbedaan nyata terhadap kadar abu pada taraf uji 1%. Faktor suhu aktivasi tidak 
menunjukkan perbedaan nyata terhadap kadar abu pada taraf uji 1% dan 5%. Kadar abu 
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arang aktif berbahan baku ranting lebih rendah dari arang aktif berbahan baku daun. 
Semakin tinggi suhu aktivasi maka kadar abu yang diperoleh semakin turun pada arang aktif 
berbahan baku ranting. Pada arang aktif berbahan baku daun, semakin tinggi suhu aktivasi 
maka kadar abu yang diperoleh semakin besar. Menurut Pari dkk (1996), peningkatan kadar 
abu disebabkan oleh proses oksidasi arang aktif dari partikel halus yang dapat mengurangi 
kemampuan menyerap gas dan larutan. Kandungan mineral yang terdapat dalam abu 
seperti kalium, natrium, magnesium, dan kalsium akan menyebar dalam kisi-kisi arang aktif 
sehingga menutupi pori arang aktif (Hendra dan Pari, 1999). 

 
Kadar Karbon Terikat Arang Aktif 

Penetapan kadar karbon terikat bertujuan untuk mengetahui kandungan karbon 
terikat setelah aktivasi. Kadar karbon terikat arang aktif dari limbah daun dan ranting 
penyulingan minyak kayu putih berkisar antara 36,520 hingga 46,210%. Hasil analisis sidik 
ragam diketahui bahwa interaksi kedua faktor tidak menunjukkan perbedaan nyata terhadap 
kadar karbon terikat pada taraf uji 1% dan 5%. Faktor bahan baku dan suhu aktivasi 
menunjukkan perbedaan nyata terhadap kadar karbon terikat pada taraf uji 5%. Kadar 
karbon terikat arang aktif berbahan baku ranting lebih tinggi dari arang aktif berbahan baku 
daun. Selanjutnya diketahui bahwa semakin tinggi suhu aktivasi maka kadar karbon terikat 
yang diperoleh semakin besar. 

Daya Serap Benzena Arang Aktif 
Penetapan daya serap benzena bertujuan untuk mengetahui kemampuan arang aktif 

untuk menyerap gas yang bersifat nonpolar dengan ukuran molekul tidak lebih dari 6 Å atau 
0,6 nm. Daya serap benzena arang aktif dari limbah daun dan ranting penyulingan minyak 
kayu putih berkisar antara 8,436 hingga 12,800%.Hasil analisis sidik ragam diketahui bahwa 
interaksi kedua faktor menunjukkan perbedaan nyata terhadap daya serap benzena pada 
taraf uji 5%. Faktor bahan baku dan suhu aktivasi menunjukkan perbedaan nyata terhadap 
daya serap benzena pada taraf uji 1%. Daya serap benzena arang aktif berbahan baku 
ranting lebih tinggi dari arang aktif berbahan baku daun. Menurut Pari dkk (1996), ada 
kecenderungan makin tinggi suhu aktivasi daya serap benzena makin besar karena pori 
yang terbentuk pada arang aktif makin banyak. Menurut Hendra dan Pari (1999), besarnya 
daya serap benzena selain menggambarkan tingkat kepolaran permukaan arang aktif juga 
memberikan petunjuk terhadap besarnya diameter pori arang aktif yang lebih besar dari 
molekul benzena yang berdiameter 6 Å. 

Daya Serap Iodium Arang Aktif 
Penetapan daya serap iodium bertujuan untuk mengetahui kemampuan arang aktif 

untuk menyerap larutan berwarna dengan ukuran molekul kurang dari 10 Å atau 1 nm. Daya 
serap iodium arang aktif dari limbah daun dan ranting penyulingan minyak kayu putih 
berkisar antara 355,320 hingga 805,815 mg/g. Hasil analisis sidik ragam diketahui bahwa 
interaksi kedua faktor dan faktor bahan baku menunjukkan perbedaan nyata terhadap daya 
serap iodium pada taraf uji 1%. Faktor suhu aktivasi tidak menunjukkan perbedaan nyata 
terhadap daya serap iodium pada taraf uji 1% dan 5%. Daya serap iodium arang aktif 
berbahan baku ranting lebih tinggi dari arang aktif berbahan baku daun. Semakin tinggi suhu 
aktivasi maka daya serap iodium yang diperoleh semakin turun pada arang aktif berbahan 
baku ranting. Semakin tinggi suhu aktivasi maka daya serap iodium yang diperoleh semakin 
besar pada arang aktif berbahan baku daun. Menurut Pari dkk (1996), ada kecenderungan 
makin tinggi suhu aktivasi maka daya serap iodium makin besar. Menurut Hendra dan Pari 
(1999), besarnya daya serap arang aktif terhadap iodium menggambarkan banyaknya pori 
atau luas permukaan arang aktif, selain itu ikatan antara C dan H terlepas dengan sempurna 
sehingga terjadi pergeseran pelat karbon kristalit membentuk pori yang baru dan 
mengembangkan pori yang sudah terbentuk. Besarnya daya serap arang aktif terhadap 
iodium menggambarkan juga banyaknya struktur mikropori yang terbentuk. 
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Daya Serap Metilen Biru Arang Aktif 
Penetapan daya serap metilen biru bertujuan untuk mengetahui kemampuan arang 

aktif untuk menyerap larutan berwarna dengan ukuran molekul kurang dari 15 Å atau 1,5 nm. 
Daya serap metilen biru arang aktif dari limbah daun dan ranting penyulingan minyak kayu 
putih berkisar antara 129,195 hingga 132,785 ml/g. Hasil analisis sidik ragam diketahui 
bahwa interaksi kedua faktor menunjukkan perbedaan nyata terhadap daya serap metilen 
biru pada taraf uji 5%. Faktor bahan baku dan suhu aktivasi menunjukkan perbedaan nyata 
terhadap daya serap metilen biru pada taraf uji 1%. Daya serap metilen biru arang aktif 
berbahan baku ranting lebih tinggi dari arang aktif berbahan baku daun. Menurut Pari dkk 
(1996), ada kecenderungan makin tinggi suhu aktivasi maka daya serap metilen biru 
semakin besar dan menunjukkan bahwa senyawa hidrokarbon yang terdapat pada 
permukaan arang telah banyak keluar pada waktu aktivasi. Ikatan antara C dengan H 
terlepas dengan sempurna sehingga terjadi pergeseran pelat karbon kristalit membentuk pori 
yang baru dan mengembangkan pori yang sudah terbentuk. 

Penerapan Arang Aktif sebagai Bahan Penjernih Air Limbah
Arang aktif yang digunakan sebagai penjernih air limbah penyulingan minyak kayu 

putih adalah arang aktif yang memiliki nilai daya serap iodium tertinggi dan diperoleh dari 
bahan baku ranting dengan suhu aktivasi 750 oC. Analisis yang dilakukan meliputi warna, T 
S S, pH, phenol, COD, BOD5, dan NO2. 

Tabel 3. Pengujian Kualitas Air Limbah Penyulingan Minyak Kayu Putih 
 

Parameter Sebelum 
Proses 

Sesudah 
Proses 

Perubahan 
(%) 

Golongan Baku Mutu Air Limbah 
Keterangan 

I II III IV 

Warna (Pt-Co) 65 17,5 73,077           

T S S (mg/l) 80 61 23,750 100 200 400 500 Golongan I 

pH  4 7  75 6 - 9 6 - 9 6 - 9 5 - 9 Golongan I 

Phenol (mg/l) 0,0005 0,0003 40,000 0,01 0,5 1 2 Golongan I 

COD (mg/l) 2465,91 2377,06 3,603 40 100 300 600 Tidak Sesuai  

BOD5 (mg/l) 1919,66 1091,075 43,163 20 50 150 300 Tidak Sesuai  

NO2 (mg/l) 0,0132 0,0018 86,364 0,06 1 3 5 Golongan I 

 
Hasil pengujian kualitas air limbah setelah diperlakukan dengan arang aktif 

menunjukkan bahwa : 
Warna mengalami penurunan sebesar 73,077% dari 65 Pt-Co sebelum perlakuan 

dengan arang aktif menjadi rata-rata sebesar 17,5 Pt-Co setelah perlakuan dengan arang 
aktif. 

TSS mengalami penurunan sebesar 23,750% dari 80 mg/l sebelum perlakuan 
dengan arang aktif menjadi rata-rata sebesar 61 mg/l setelah perlakuan dengan arang aktif. 
TSS yang telah diberi perlakuan dengan arang aktif sesuai dengan baku mutu limbah cair 
golongan I menurut SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.03/MENKLH/II/1991. 

pH mengalami perubahan dari pH 4 sebelum perlakuan dengan arang aktif menjadi 
rata-rata sebesar pH 7 setelah perlakuan dengan arang aktif. pH yang telah diberi perlakuan 
dengan arang aktif sesuai dengan baku mutu limbah cair golongan I menurut SK Menteri 
Negara Lingkungan Hidup No.03/MENKLH/II/1991. 

Phenol mengalami penurunan sebesar 40,000% dari 0,0005 mg/l sebelum perlakuan 
dengan arang aktif menjadi rata-rata sebesar 0,0003 mg/l setelah perlakuan dengan arang 
aktif. Phenol yang telah diberi perlakuan dengan arang aktif sesuai dengan baku mutu 
limbah cair golongan I menurut SK Menteri Negara Lingkungan Hidup 
No.03/MENKLH/II/1991. 
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COD mengalami penurunan sebesar 3,603% dari 2465,91 mg/l sebelum perlakuan 
dengan arang aktif menjadi rata-rata sebesar 2377,06 mg/l setelah perlakuan dengan arang 
aktif. COD yang telah diberi perlakuan dengan arang aktif tidak sesuai dengan baku mutu 
limbah cair menurut SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.03/MENKLH/II/1991.

BOD5 mengalami penurunan sebesar 43,163% dari 1919,66 mg/l sebelum perlakuan 
dengan arang aktif menjadi rata-rata sebesar 1091,075 mg/l setelah perlakuan dengan arang 
aktif. BOD5 yang telah diberi perlakuan dengan arang aktif tidak sesuai dengan baku mutu 
limbah cair menurut SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.03/MENKLH/II/1991. 

NO2 mengalami penurunan sebesar 86,364% dari 0,0132 mg/l sebelum perlakuan 
dengan arang aktif menjadi rata-rata sebesar 0,0018 mg/l setelah perlakuan dengan arang 
aktif. NO2 yang telah diberi perlakuan dengan arang aktif sesuai dengan baku mutu limbah 
cair golongan I menurut SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.03/MENKLH/II/1991. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Limbah penyulingan minyak kayu putih berupa ranting dan daun dapat digunakan 
sebagai bahan baku pembuatan arang aktif namun hasilnya kurang memenuhi Standar 
Mutu Arang Aktif Teknis Serbuk SNI 06-3730-1995. Nilai rata-rata rendemen yang 
dihasilkan berkisar antara 72,659 hingga 82,420%. Kualitas arang aktif yang sesuai 
dengan Standar Mutu Arang Aktif Teknis SNI 06-3730-1995 antara lain kadar air (6,500-
9,720%) dan daya serap metilen biru (129,195-132,785 ml/g). Kadar abu (8,010-
14,360%) dan daya serap iodium (355,320-805,815 mg/g) sebagian sesuai dengan 
Standar Mutu Arang Aktif Teknis SNI 06-3730-1995. Kadar volatile (45,780-50,780%), 
kadar karbon terikat (36,520-46,210%),  dan daya serap benzena (8,436-12,800%) tidak 
sesuai dengan Standar Mutu Arang Aktif Teknis Serbuk SNI 06-3730-1995. 

2. Interaksi jenis bahan bakuarang aktif dan suhu aktivasi berpengaruh sangat nyata 
terhadap rendemen, kadar abu, dan daya serap iodium, berpengaruh nyata pada daya 
serap benzena dan daya serap metilen biru, dan tidak berpengaruh nyata pada kadar 
air, kadar volatile, dan kadar karbon terikat. 

3. Arang aktif dari ranting lebih bagus daripada dari daun pada sifat kadar abu, kadar 
karbon terikat, daya serap benzena, daya serap iodium, dan daya serap metilen biru 

4. Peningkatan suhu aktivasi dapat meningkatkan kadar karbon terikat, daya serap 
benzena, dan daya serap metilen biru. 

5. Arang aktif terbaik yang diperoleh dari bahan baku ranting dengan suhu aktivasi 750 oC 
(A1B1)  

6. Penggunaan arang aktif dari ranting kayu putih untuk penjernihan air limbah penyulingan 
minyak kayu putih menghasilkan tingkat penurunan warna sebesar 73,077%, T S S 
sebesar 23,750%, pH sebesar 75%, phenol sebesar 40%, COD sebesar 3,603%, BOD5 
sebesar 43,163%, dan NO2 sebesar 86,364%. Kualitas air limbah penyulingan minyak 
kayu putih setelah perlakuan dengan arang aktif memenuhi baku mutu limbah cair 
golongan I berdasarkan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.03/MENKLH/II/1991 
untuk TSS, pH, Phenol, dan NO2 dan tidak memenuhi baku mutu limbah cair 
berdasarkan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.03/MENKLH/II/1991 untuk COD 
dan BOD5. 
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