
Seminar Nasional 
Pengembangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat di Indonesia 

Yogyakarta, 12 Desember 2005 

180

STUDI PEMBUATAN ARANG AKTIF DARI TIGA JENIS ARANG 
PRODUK AGROFORESTRY DESA NGLANGGERAN, PATUK, 

GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

 
Oleh : Veronika Yuli K. 

Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

              Sistem agroforestry merupakan teknik pengelolaan lahan yang menjanjikan 
peluang yang lebih luas bagi pengelolaan lahan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Sistem agroforestry merupakan wujud pembangunan kehutanan yang 
memberikan penekanan yang sama pada semua aspek dari sistem sumberdaya hutan, 
baik itu yang berupa kayu, non kayu, jasa lingkungan maupun multi produk lainnya yang 
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. 

Arang merupakan salah satu produk agroforestry yang sudah dikembangkan 
dengan menerapkan pola keberlanjutan dari hasil pemanfaatan kayu maupun limbah kayu. 
Arang yang dibuat  dapat berasal dari semua bagian kayu yang utuh maupun bagian lain 
seperti rencek, cabang, ranting dan bongkol akar yang sudah tidak digunakan. 
Pemanfaatan kayu menjadi arang sudah sejak dulu ada namun harga jual untuk arang 
masih sangat rendah. Pengembangan arang  kayu menjadi arang aktif diharapkan 
memberikan informasi mengenai jenis-jenis arang yang potensial untuk dikembangkan 
menjadi arang aktif  dan harapannya dapat menjadi peluang peningkatan pemanfaatan 
hasil hutan kayu. 

  Arang aktif  merupakan bahan padat yang berpori-pori dan umumnya diperoleh 
dari hasil pembakaran kayu atau bahan yang mengandung unsur karbon (C). Sumber lain 
dari arang berasal dari nabati atau hewani antara lain serbuk gergaji, ampas tebu, 
tempurung, tongkol jagung dan tulang. Saat ini arang aktif telah digunakan secara luas 
dalam indutri kimia, makanan/minuman dan farmasi.  
              Pembuatan arang aktif membuka peluang untuk dikembangkan dalam skala yang 
lebih luas mengingat potensi bahan baku, penggunaan dan potensi pasar cukup besar.  
Pembuatan arang aktif dari arang biasa membuka peluang bagi masyarakat terutama 
masyarakat pedesaan untuk meningkatkan nilai jual atau harga yang telah diperoleh 
sebelumnya.  
 
 

BAHAN DAN METODE 
 
 

Bahan dan Alat 
 
 

Bahan baku yang digunakan berupa arang yang merupakan produk agroforestry 
yang berasal dari Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, DIY. Model 
rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (completely randomized 
design) dengan lima kali ulangan. 

C8 
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 a.     faktor I : bahan baku (A) 
       A1  =  arang kayu akasia (Acacia  auriculiformis A. Cunn ex Benth) 
       A2  =  arang kayu mahoni (Swietenia macrophlla King) 
       A3  =  arang kayu sonokeling  (Dalbergia latifolia Roxb) 

b.  faktor II : bahan pengaktif (B) dengan konsentrasi 1,00%  
B1  =  tanpa pengaktif 
B2  =  NaCl   
B3  =  HCl 
 
 

Metode Penelitian dan Analisis 
 
 

Metode penelitian yang akan dilakukan  sebagai berikut : 
1. Tahap persiapan bahan 
2. Tahap aktifasi. Arang direndam selama 24 jam dengan bahan pengaktif kemudian 

diaktifasi pada suhu 1000ºC selama 1 jam. 
3. Tahap pengujian di laboratorium. Arang aktif dianalisa berdasarkan SNI 06-3730-1995. 
4. Aplikasi arang aktif sebagai penjernih air sumur. Arang aktif kualitas terbaik digunakan 

sebagai penjernih pada air sumur.  
Analisis terhadap arang aktif mengikuti prosedur SNI 06-3730-1995. 

 
 

PEMBAHASAN 
 
 

Tabel 1. Rekapitulasi nilai rata-rata kualitas arang aktif 

Perlakuan Parameter 
Ren Ka K.V K.Ab K.FC DS.B DS.I DS.BM 

A1B1 79,86 2,75 15,49 4,76 79,75 12,03 553,52 142,44 
A1B2 82,21* 2,22 19,12 2,89 78,00 12,94 585,42 141,67 
A1B3 77,24 1.92 17,41 0,92* 81,67 14,54* 632,43* 142,07 
A2B1 64,06 3,12 10,94 4,95 84,56 11,58 533,05 142,65 
A2B2 73,82 2,52 11,48 3,16 85,39 14,08 622,16 143,54* 
A2B3 79,72 1,85* 8,59 2,03 89,38 11,34 608,20 142,38 
A3B1 70,35 1,96 13,64 5,20 81,16 8,90 502,59 141,86 
A3B2 71,02 1,98 13,44 5,18 81,34 11,62 571,25 141,54 
A3B3 71,84 2,99 5,81* 2,50 91,69* 13,26 608,50 142,15 

SNI 1995 - £15 £25 £10 ³65 ³25 ³750 ³120 
Keterangan - ++ ++ ++ ++ - - ++ 

Keterangan :  
Ren  =  Rendemen    
K.FC  =  Kadar Karbon Terikat 
Ka  =  Kadar Air      
DS.B  =  Daya Serap  Benzena 
K.V  =  Kadar Zat Mudah Menguap        
DS.I  =  Daya Serap Iodium  
K.Ab  =  Kadar Abu      
DS.BM  =  Daya Serap Biru Metilen 
      *       =  nilai terbaik      
 -------      =  nilai terendah 
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Rendemen 
 
 

Penetapan rendemen dilakukan untuk mengetahui persentase arang aktif yang 
dihasilkan setelah proses pengaktifan dari bahan baku arang. Rendemen arang aktif yang 
dihasilkan pada penelitian ini  berkisar antara 64,06-82,21%. Rendemen arang aktif yang 
rendah disebabkan karena adanya proses pirolisis dimana senyawa seperti tar, destilat 
dan asam organik lainnya keluar lebih dulu. Rendemen yang rendah juga disebabkan 
karena masih meningkatnya laju reaksi antara karbon dan gas-gas di dalam retort dan 
makin banyak jumlah senyawa kadar karbon yang menguap dan terlepas.  

 
 

Kadar Air 
 
 

Pengujian kadar air dimaksudkan untuk mengetahui sifat higroskopisitas yaitu 
kemampuan menyerap dan melepaskan air. Kadar air arang aktif yang semakin rendah 
menunjukkan arang aktif tersebut semakin baik. Kadar air arang aktif yang dihasilkan dari 
penelitian ini adalah 1,85-3,12 %. Kadar air maksimal arang aktif berdasarkan SNI 06-
3730-95 adalah 15 %, dengan demikian kadar air dari arang aktif yang dihasilkan 
semuanya memenuhi syarat. Nilai kadar air yang kecil ini disebabkan oleh banyaknya 
kandungan air dalam bahan yang keluar pada saat proses aktifasi dengan furnace. 
Menurut Pari (1996) rendahnya kadar air yang dihasilkan disebabkan karena terjadi reaksi 
antara air (H2O) yang terdapat pada arang aktif dengan CO (karbon monoksida) 
menghasilkan gas CO2 (karbon dioksida) dan H2 (hidrogen). 

 
 

Kadar Zat Mudah Menguap 
 
 

Penetapan kadar zat mudah menguap bertujuan untuk mengetahui berapa besar 
kandungan senyawa dari arang aktif yang mudah menguap pada pemanasan dengan 
suhu 950ºC selama 15 menit. Dari penelitian ini dihasilkan kadar zat mudah menguap 
arang aktif yang berkisar antara 5,81-19,12%. Kadar zat mudah menguap yang dihasilkan 
semuanya memenuhi SNI 06-3730-95 karena besarnya kurang dari 25%. Semakin rendah 
kadar zat mudah menguap yang dihasilkan menunjukkan bahwa arang aktif yang 
dihasilkan semakin baik. Kadar zat mudah menguap yang tinggi menunjukkan senyawa 
seperti CO, CO2, CH4 dan H2 masih banyak yang menempel pada permukaan arang aktif 
sehingga dapat mempengaruhi proses aplikasi arang aktif baik terhadap gas maupun 
larutan (Pari, 2000).  
 
 

Kadar Abu 
 
 

Penetapan kadar abu bertujuan untuk mengetahui kandungan oksida logam 
dalam arang aktif. Semakin kecil kadar abu yang dihasilkan maka arang aktif akan 
semakin baik. Dari penelitian ini dihasilkan kadar abu arang aktif berkisar antara 0,92-
5,20%. Kadar abu yang dihasilkan memenuhi SNI 06-3730-95 karena kurang dari 10%. 
Kadar abu arang aktif yang rendah menunjukkan bahwa arang aktif tersebut kualitasnya 
semakin baik. Rendahnya kadar abu disebabkan oleh kontak arang aktif dengan udara 
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pada saat aktifasi sehingga terjadi proses pembakaran lebih lanjut dimana arang aktif yang 
terbentuk berubah menjadi abu. Kadar abu yang besar dapat mengurangi kemampuan 
arang aktif untuk menyerap gas dan larutan karena kandungan mineral (oksida logam) 
yang terdapat dalam abu akan menyebar dalam kisi-kisi arang aktif sehingga menutup pori 
arang aktif.   

 
 

Kadar Karbon Terikat 
 
 

Penentuan kadar karbon terikat arang aktif ini bertujuan untuk mengetahui 
kandungan karbon murni yang terikat setelah proses karbonisasi. Kadar karbon terikat 
arang aktif yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 78,00-91,69%. Kadar abu yang 
dihasilkan memenuhi SNI 06-3730-95 karena lebih besar dari 65%. Kadar karbon yang 
tinggi menggambarkan tingkat kemurnian arang aktif yang dihasilkan. Tingginya kadar 
karbon terikat arang aktif yang dihasilkan kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya kadar 
zat menguap dan kadar abu yang dihasilkan.  

 
 

Daya Serap Terhadap Benzena 
 
 

Penetapan daya serap arang aktif terhadap benzena bertujuan untuk 
mengetahui berapa besar kemampuan arang aktif yang dihasilkan untuk menyerap gas 
yang bersifat non polar dengan ukuran molekul kurang lebih 6 Amstrong. Daya serap 
arang aktif yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 8,90-14,54 %. Daya serap arang aktif 
terhadap benzena  yang dihasilkan tidak memenuhi SNI 06-3730-95 karena kurang dari 
25%. Daya serap arang aktif terhadap benzena yang semakin tinggi menunjukkan bahwa 
arang aktif tersebut semakin baik. Rendahnya daya serap arang aktif terhadap benzena 
pada penelitian ini disebabkan oleh pori-pori yang terbentuk pada permukaan arang aktif 
masih banyak mengandung senyawa non karbon sehingga gas atau uap yang dapat 
diserap menjadi lebih sedikit. 

 
 

Daya Serap Terhadap Iodium 
 
 

Penetapan daya serap arang aktif terhadap iodium bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan arang aktif yang dihasilkan untuk menyerap larutan berwarna dengan ukuran 
molekul 10 Amstrong. Daya serap arang aktif yang semakin tinggi menunjukkan bahwa 
arang aktif yang dihasilkan semakin baik. Daya serap arang aktif yang dihasilkan dari 
penelitian ini adalah 502,59-632,43 mg/g. Daya serap arang aktif terhadap iodium yang 
dihasilkan tidak memenuhi SNI 06-3730-95 karena daya serap yang dihasilkan kurang dari 
750 mg/g. 

Besarnya daya serap terhadap iodium merupakan indikasi volume daya tampung 
pori arang aktif. Jumlah pori menentukan proporsional terhadap jumlah luas permukaan 
dalam partikel karbon. Rendahnya daya serap arang aktif yang dihasilkan pada penelitian 
ini disebabkan oleh masih terdapatnya senyawa hidrokarbon yang tertinggal pada 
permukaan arang sehingga permukaannya menjadi aktif. Kemungkinan lain adalah ikatan 
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antara hidrogen dan karbon belum terlepas sempurna sehingga memperluas permukaan 
yang aktif.  

 
 

Daya Serap Terhadap Biru Metilen 
 
 

Penetapan daya serap arang aktif terhadap biru metilen bertujuan untuk 
mengetahui berapa besar kemampuan arang aktif yang dihasilkan untuk menyerap larutan 
berwarna dengan ukuran molekul 15 Amstrong. Daya serap arang aktif yang dihasilkan 
dari penelitian ini adalah 141,54-143,53 mg/g. Daya serap arang aktif terhadap biru metilen 
yang dihasilkan semuanya memenuhi SNI 06-3730-95 karena daya serap yang dihasilkan 
lebih dari 120 mg/g. 

Besarnya daya serap biru metilen yang dihasilkan disebabkan oleh senyawa 
hidrokarbon yang keluar pada saat aktifasi. Daya serap biru metilen yang tinggi 
menunjukkan bahwa ikatan antara atom C dan H sudah terlepas sehingga tidak terjadi 
proses pergeseran pelat karbon kristalit yang dapat membuka pori yang baru. 

 
 

Aplikasi Arang Aktif  Sebagai Penjernih Air Sumur 
 
 

Penjernihan air dilakukan untuk mengurangi kotoran bahan organik, partikel atau 
gabungan antara bau, warna dan rasa. Arang aktif terbaik diperoleh dari arang akasia 
dengan pengaktif HCl. Hasil aplikasi arang aktif terbaik pada penjernihan air sumur 
disajikan pada Tabel 2 
Tabel 2. Hasil analisis air sumur 

No Parameter Satuan 
Standar Air Minum 

Peraturan Menkes RI 
No.416/Menkes/ 

Per/IX/90 

Hasil Uji 
 

A 
 

B 
 

Perubahan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Warna 
Kekeruhan 
pH 
Besi (Fe) 
Mangan (Mn) 
Seng (Zn) 

Pt-Co 
NTU 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

maks 15,0 
maks 5,0 
6,5-9,0 
maks 0,3 
maks 0,1 
maks 5,0 

31,26 
61,98 
6,50 
4,50 
0,00 
0,00 

2,82 
3,40 
9,00 
0,08 
0,00 
0,00 

-90,98% 
-94,51% 
- 
98,22% 
- 
- 

Keterangan : 
Hasil analisis setelah perlakuan dengan arang aktif memenuhi Standar Air Minum Permenkes RI No. 
416/Menkes/Per/IX/90 
A : Air sumur mula-mula 
B :  Air sumur setelah diperlakukan dengan arang aktif 

 
Hasil analisis tersebut menyatakan bahwa untuk parameter fisik, air sumur 

menjadi jernih. Air yang dijernihkan dengan arang aktif dari arang akasia dengan bahan 
pengaktif HCl mengalami penurunan warna sebesar 90,98% dari warna semula, 
penurunan kekeruhan sebesar 94,51 % dari kekeruhan semula serta mengalami kenaikan 
pH dari 6,5 menjadi 9,0. Nilai pH ini masih memenuhi syarat air minum berdasarkan 
Permenkes (1990) yaitu berada pada kisaran pH antara 6,5-9,0. Parameter kimia 
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anorganik yang dianalisa untuk arang aktif sebagai penjernih air sumur antara lain adalah 
kadar Besi (Fe), kadar Mangan (Mn) dan Kadar Zeng (Zn). Kadar Besi (Fe) mengalami 
penurunan sebesar 98,22%.  

Air sumur setelah dijernihkan dengan arang aktif dari arang akasia dengan bahan 
pengaktif HCl secara keseluruhan memberikan nilai yang memenuhi persyaratan sebagai 
air minum berdasarkan standar air minum menurut Peraturan Menkes RI 
No.416/Menkes/Per/IX/90Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan arang akasia sebagai 
bahan baku arang aktif dan penambahan bahan pengaktif dapat meningkatkan kualitas 
arang aktif yang dihasilkan.  

 

KESIMPULAN 
 
 

 Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Arang aktif dari arang akasia, mahoni dan sonokeling dengan bahan pengaktif NaCl 

dan HCl dapat digunakan sebagai bahan baku arang aktif yang sebagian besar 
memenuhi SNI 06-3730-1995, karakteristik arang aktif yang tidak memenuhi standar 
hanya pada daya serap arang aktif terhadap benzena dan daya serap terhadap 
iodium.  

2. Dari hasil penelitian ini didapatkan rendemen dari arang menjadi arang aktif sebesar 
64,06-82,21%, kadar air 1,85-3,12%, kadar zat mudah menguap 5,81-19,12%, kadar 
abu 0,92-2,03 %, kadar karbon terikat 78,00-91,69%, daya serap benzena 8,90-
14,54%, daya serap iodium 502,59-632,43 mg/g dan daya serap terhadap biru metilen 
141,54-143,54 mg/g. 

3. Penggunaan bahan arang dan bahan pengaktif sebagai faktor tunggal serta interaksi 
antara bahan arang dan bahan pengaktif sangat berpengaruh terhadap kualitas arang 
aktif yang dihasilkan. 

4. Kualitas arang aktif terbaik dihasilkan dari arang akasia (Acacia auriculiformis A. Cunn. 
ex Benth) dengan bahan pengaktif HCl.  

5. Aplikasi arang aktif terbaik sebagai bahan penjernih air sumur menghasilkan 
penurunan warna sebesar 90,98%, penurunan kekeruhan sebesar 94,51 %, 
penurunan kadar besi (Fe) sebesar 98,22% serta kenaikan pH dari 6,5 menjadi 9,0. 
Kualitas air sumur yang dihasilkan memenuhi standar air minum menurut Peraturan 
Menteri Kesehatan RI No. 416/Menkes/Per/IX/90. 
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