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INTISARI 

 

Arang aktif dapat dibuat dan tempurung kemiri yang ada saat ini masih 

berupa limbah. Pengolahan tempurung kemiri sebagai arang aktif adalah salah 

satu cara mudah untuk menambah nilai ekonomis. Arang aktif dibuat dengan 

proses karbonisasi suhu rendah didalam furnace. Arang hasil karbonisasi tersebut 

kemudian diaktifkan dengan asam kuat, setelah itu dianalisis daya serap arang 

aktif terhadap penyisihan Fe yang terkandung dalam air sumur. 

Kualitas arang aktif tergantung pada proses karbonisasi dan proses 

aktivasi. Dalam penelitian ini aktivator yang dipakai adalah H2SO4 dengan 

konsentrasi 1, 3, 5, 7, dan 9% dan waktu perendaman 8, 12, 16, 20, dan 24 jam. 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil terbaik yaitu pada suhu karbonisasi 

400oC selama 1 jam, waktu perendaman 24 jam dan konsentrasi aktivator 9%, 

menghasilkan penjerapan terbaik logam Fe pada air sumur sebesar 91,38%. 

 

Kata kunci : Tempurung Kemiri, arang aktif, Adsorpsi, Logam Fe 
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ABSTRACT 

Active charcoal can be made and candlenut shell, what in  this time still in the 

form of waste. Candlenut shell processing as charcoal active is one of easy way to 

add economic point. Active charcoal made with process of carbonation low 

temperature in furnace. Charcoal result of the pirolisis then activated with strong 

acid, afterwards analysed the active charcoal absorption of Fe provision 

contained in well water. 

Active charcoal quality clings to carbonation process and activation process. In 

this research activator which is used is H2SO4 with concentration 1, 3, 5, 7, and 

9% and soaking time 8, 12, 16, 20, and 24 hours. Research can be concluded that 

best result wich is on carbonation temperature 400oC up to 1 hours, soaking time 

24 activator hour and concentration 9%, resulting the best adsorption of Fe on 

well water of 91,38%. 

Keyword : candlenut shell, active charcoal, adsorption, ion Fe consentration 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemiri adalah salah satu komoditi yang banyak ditanam di Indonesia 

dengan perkembangannya demikian pesat. Tumbuhan kemiri hidup di daerah 

tropis dan subtropik sehingga dapat ditanam di tanah rendah dan pegunungan, 

baik yang subur maupun tanah yang kurang subur. Pemanfaatan buah kemiri 

sebenarnya sudah banyak diteliti terutama bijinya yaitu untuk minyak rambut 

dan minyak lampu, sedangkan kulitnya dibuang. 

Jumlah produksi buah kemiri di Indonesia pada tahun 2002 menurut 

Biro Pusat Statistik adalah sebesar 1.703.362 Kg (BPS, 2002).  Untuk 

mengatasi peningkatan produksi sampah karena keterbatasan lahan tempat 

pembuangan akhir (TPA), maka upaya yang dikembangkan untuk mengolah 

beberapa hasil sampingan seperti tempurung kemiri agar dapat diolah menjadi 

produk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti tempurung kemiri 

yang sangat potensial untuk diolah menjadi arang aktif. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pemanfaatan tempurung kemiri 

menjadi karbon aktif dan diuji untuk menurunkan kadar besi (Fe) dalam air 

sumur yang mengandung besi (Fe), dimana tempurung kemiri yang 

sebelumnya terbuang dan sedikit dimanfaatkan sebagai bahan baku 

pembuatan karbon aktif. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa 

prosentase massa buah kemiri menjadi tempurungnya sebesar 64,57% dan 

tergolong sangat tinggi bila dibandingkan dengan tempurung kelapa dan 

tempurung kelapa sawit yang tidak lebih dari 30%. Hal ini tentunya 

menunjukkan bahwa tempurung kemiri memang sangat potensial untuk 

dijadikan bahan baku karbon aktif (Suhadak, 2005). Yang membedakan 
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penelitian ini dengan penelitian – penilitian sebelumnya yaitu pada penelitian 

ini proses pembuatan karbon aktifnya dilihat dari pengaruh proses aktivasi 

dan waktu perendamannya terhadap penyisihan besi (Fe) pada air sumur. 

Kandungan Besi (Fe) sebagai parameter uji kemampuan adsorbsi 

karbon aktif tempurung kemiri dalam air sumur ini karena sifat besi yang 

merupakan logam berat yang cukup mengganggu sebagai air bersih. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang mendasari penelitian ini, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut: 

1. Tempurung kemiri yang sebelumnya terbuang serta tak bernilai ekonomi 

memungkinkan untuk diolah menjadi karbon aktif 

2. Dalam pembuatan menjadi karbon aktif dipelajari pengaruh asam sulfat 

sebagai larutan aktivator dan waktu perendaman yang terbaik yang dapat 

menyisihkan Fe terbanyak   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Membuat karbon aktif dari tempurung kemiri sehingga lebih bernilai 

ekonomis 

2. Mengetahui konsentrasi aktivator dan waktu perendaman terhadap mutu 

arang aktif yang dihasilkan dalam proses pembakaran  

3. Mengetahui kemampuan karbon aktif tempurung kemiri dalam 

menurunkan logam besi yang terkandung dalam air sumur 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Menjadi alternatif lain karbon aktif yang selama ini berbahan tempurung 

kelapa, kayu bakar, dan lain-lain. 

2. Meningkatkan nilai ekonomis limbah tempurung kemiri 
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1.5 RuangLingkup 

Untuk membatasi agar dalam penelitian masalah nantinya tidak 

menyimpang dari ruang lingkup yang ditentukan,  maka akan ditetapkan: 

1. Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium 

2. Bahan utama yang digunakan berupa limbah tempurung  kemiri yang 

didapatkan dari petani kemiri di daerah Dinoyo 

3. Pengujian hasil (karbon aktif) menggunakan air sumur yang 

mengandung besi (Fe) yang berasal dari Perumahan Tropodo 

Regency Surabaya sebagai bahan uji 

4. Membandingkan kemampuan karbon aktif tempurung kemiri dengan 

karbon aktif tempurung kelapa pada kondisi proses yang sama dalam 

menyisihkan logam Fe 
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