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ABSTRAKSI 

  
 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat komposit arang 
tempurung kelapa dan arang serbuk gergaji sebagai filter penjernih air, 
serta mengetahui pengaruh penggunakan komposit arang tempurung 
kelapa dan arang serbuk gergaji pada proses pemfilteran. 
 Dalam melakukan penelitian ini diawali dengan perakitan alat, 
kemudian alat diisi dengan bahan filter berupa kapas filter, batu ziolit, 
pasir silika dan komposit arang tempurung kelapa dan arang serbuk 
gergaji. Sampel air yang diuji diambil dari aliran air sungai Bengawan 
Solo, kemudian pengujian kualitas air  dilakukan di laboraturium PDAM 
Surakarta dengan standar pengujian kualitas air berdasarkan SNI. 
 Hasil penelitian menunjukkan penurunan kandungan Besi (Fe) 
manjadi 0.13 mg/L, penurunan kandungan Mangan (Mn) menjadi 0.05 
mg/L, penurunan kandungan Zat Organik menjadi 5.37 mg/L, penurunan 
nilai kekeruhan menjadi 6.92 NTU, dan pH menjadi 7.7. Hasil pengujian air 
menunjukkan bahwa penggunakan komposit arang tempurung kelapa dan 
arang serbuk gergaji mampu mengurangi zat-zat berbahaya yang 
terkandung dalam air, sehingga meningkatkan mutu air menjadi lebih baik. 
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Pendahuluan 

 Penggunaan dan pemanfaatan material komposit saat  ini semakin 

berkembang, seiring dengan meningkatnya penggunaan bahan komposit 

yang semakin meluas mulai dari yang sederhana seperti alat-alat rumah 

tangga sampai sektor industri baik industri skala kecil maupun industri 

skala besar. Komposit mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan 

dengan bahan teknik lain seperti kuat, ringan, tahan korosi dan ekonomis. 

 Arang merupakan salah satu material alternatif yang dapat 

digunakan dalam pembuatan komposit, secara ilmiah pemanfaatannya 

pun terus dikembangkan selain sebagai bahan bakar juga dikembangkan 

dalam bidang pengolahan air. Pemilihan material arang dikarenakan 

bahan baku pembuatan arang mudah didapat, murah dan arang 

mempunyai sifat penyerap (adsorben) yang dapat membantu pada proses 

penjernihan air. 

 Arang merupakan suatu bahan padat yang berpori-pori dan 

merupakan hasil pembakaran dari bahan yang mengandung unsur 

karbon. Arang memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga arang dapat 

dipakai dalam proses pemurnian gas maupun cairan. Arang juga dipakai 

sebagai penghilang rasa dan bau serta penghilang senyawa-senyawa 

organik dalam air. Dengan demikian arang sangat efektif dalam proses 

pemurnian cairan yang telah mengandung polutan organik maupun 

anorganik. 

 Dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka penelitian ini 

dilakukan untuk mendapatkan data kemampuan filter komposit arang 

tempurung kelapa dan arang serbuk gergaji pada proses penjernihan air. 



 

 

Tujuan penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat komposit arang 

tempurung kelapa dan arang serbuk gergaji sebagai filter air, serta 

mengetahui pengaruh penggunakan komposit arang tempurung kelapa 

dan arang serbuk gergaji pada pemfilteran air sungai Bengawan Solo. 

Dasar Teori 

1.   Komposit 

Kata komposit (Composite) merupakan kata sifat yang berarti 

susunan atau gabungan. Composite ini berasal dari kata kerja “to 

compose” berarti menyusun atau menggabung. Jadi, pengertian 

komposit  adalah suatu sistem material yang merupakan campuran 

atau kombinasi dari dua atau lebih bahan pada skala makroskopis, 

maksudnya bahan penyusunnya masih dapat dilihat dan dibedakan 

secara kasat mata baik itu serat maupun matriknya (Mardiyanto, 

2009). 

Unsur-Unsur Pembentuk Komposit Partikel: 

Matriks 

Syarat pokok matriks yang digunakan dalam komposit adalah 

matriks harus bisa meneruskan beban sehingga serat harus bisa 

merekat pada matriks dan kompatibel antara serat dan matriks 

artinya tidak ada reaksi yang mengganggu. 

 Menurut Mardiyanto (2009) pada bahan komposit matriks 

mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut : 

1. Matriks memegang dan mempertahankan serat pada posisinya 



 

 

2. Pada saat pembebanan, merubah bentuk dan mendistribusikan 

tegangan ke unsur utamanya yaitu serat  

3. Memberikan sifat tertentu, misalnya dectility, toughness dan 

electrical insulation. 

Partikel 

Partikel dalam bahan komposit berperan sebagai bagian utama 

yang menahan beban, sehingga besar kecilnya kekuatan bahan 

komposit sangat tergantung dari kekuatan partikel pembentuknya. 

Semakin kecilbahan (diameter serat mendekati ukuran Kristal) maka 

semakin kuat bahantersebut, karena minimnya cacat pada material. 

Selain itu partikel juga merupakan unsur terpenting, karena seratlah 

nantinya yang akan menentukan sifat mekanik komposit tersebut 

seperti kekakuan, keuletan, kekuatan. 

Menurut Mardiyanto (2009) Fungsi utama dari partikel adalah . 

a. Sebagai pembawa beban 

b. Memberikan sifat kekakuan, stabilitas panas dan sifat – sifat lain 

dalam komposit 

c. Memberikan insulasi kelistrikan (konduktivitas) pada komposit, 

tetapi ini tergantung dari serat yang digunakan. 

2.   Arang 

Arang adalah suatu bahan padat yang berpori-pori dan 

merupakan hasil pembakaran dari bahan yang mengandung unsur 

karbon (Damanik, 2009). 



 

 

Arang dapat dibuat dari semua bahan yang mengandung 

karbon, baik organik maupun anorganik, asal bahan tersebut memiliki 

struktur berpori. Arang dapat dibuat dari bahan yang berasal dari 

tumbuhan ataupun barang tambang, bahan tersebut adalah berbagai 

jenis kayu, serbuk gergaji, sekam padi dan batu bara (Sambiring, 

2003) 

Proses pembuatan arang dibagi menjadi dua, yaitu proses 

pengarangan lambat yaitu proses pengarangan yang terjadi pada 

suhu 150 – 300oC, hasil dari proses pengarangan lambat adalah 

arang, H2O, CO dan CO2. Proses pengarangan cepat yaitu pada suhu 

300 – 400oC, hasil dari proses pengarangan cepat adalah arang, gas, 

H2O dan uap (Sambiring, 2003). 

Menurut Sambiring (2003) mekanisme adsorbsi dapat 

diterangkan sebagai berikut: molekul adsorbat berdifusi melalui suatu 

lapisan batas ke permukaan luar adsorben (disebut difusi eksternal); 

sebagian ada yang teradsorbsi di permukaan luar, sebagian besar 

berdifusi lanjut di dalam pori-pori adsorben (disebut difusi internal). 

Proses adsorbs pada arang aktif terjadi melalui tiga tahap dasar, yaitu; 

zat terserap pada bagian luar, zat bergerak menuju pori-pori arang 

dan zat terserap kedinding bagian dalam arang. 

3.   Kemampuan Filter 

Untuk mengetahui kemampuan filter dalam menyaring air, 

maka dilakukan uji filter dengan menggunakan air sungai Bengawan 

Solo sebagai bahan uji. Parameter yang di uji yaitu: 



 

 

1. Kekeruhan 

Kekeruhan adalah Ukuran yang menggunakan efek cahaya 

sebagai dasar untuk mengukur keadaan air baku dengan skala 

NTU (nephelometrix turbidity unit) atau JTU (jackson turbidity unit) 

atau FTU (formazin turbidity unit), kekeruhan ini disebabkan oleh 

adanya benda tercampur atau benda koloid  didalam air. Hal ini 

membuat perbedaan nyata dari segi estetika maupun dari segi 

kualitas air itu sendiri (Pararaja, 2008). 

2. pH  

pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Yang 

dimaksudkan "keasaman" di sini adalah konsentrasi ion 

hidrogen(H+) dalam pelarut air (Sumartini, 2008). 

3. Besi dan Mangan 

Zat besi atau mangan dalam air umumnya berada dalam bentuk ion 

Fe2+ atau Mn2+ bentuk senyawa yang terlarut dalam air ini tidak 

berwarna, jika air tersebut berhubungan dengan udara maka ion 

Fe2+ atau Mn2+ secara perlahan akan teroksidasi menjadi bentuk 

senyawa ferri (Fe3+) atau senyawa mangandioksida (Mn4+) yang 

terlarut dalam air, senyawa-senyawa ini berwarna coklat dan dapat 

menimbulkan baud an rasa yang kurang enak (Said, 1999). 

4. Zat Organik 

Zat organik adalah zat yang pada umumnya merupakan bagian dari 

binatang atau tumbuh-tumbuhan dengan komponen utamanya 



 

 

adalah karbon, protein, dan lemak lipid. Zat organik ini mudah 

sekali mengalami pembusukan oleh bakteri dengan menggunakan 

oksigen terlarut (Pararaja, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

    

 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 
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HASIL PENELITIAN 
 

Data Hasil Pengujian Air sungai Bengawan Solo Menggunakan Komposit 
Arang tempurung Kelapa dan Arang Serbuk Gergaji 

 

NO filter 
Kekeruhan 

pH 
Fe Mn Zat organik 

(NTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1 
air sebelum 
difilter 18.02 7.5 0.58 1.09 26.38 

2 

100%arang 

8.06 7.7 0.18 0.13 7.27 
tempurung+ 

0%arang 

serbuk gergaji 

3 

75%arang 

7.11 7.6 0.15 0.13 5.69 
tempurung+ 

25%arang 

serbuk gergaji 

4 

50%arang 

7 7.6 0.13 0.05 5.37 
tempurung+ 

50%arang 

serbuk gergaji 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.  Kesimpulan 

Filter komposit dapat dibuat menggunakan partikel dari arang 

tempurung kelapa dan arang sebuk gergaji dan lem kayu sebagai 

matriknya, dari data hasil pengujian, filter komposit arang tempurung 

kelapa dan arang serbuk gergaji mampu menyaring zat-zat yang 

berbahaya yang terbawa air sehingga menurunkan nilai kekeruhan 

dari 18.02 NTU menjadi 7 NTU, kandungan Besi dari 0.58 mg/L 

menjadi 0.13 mg/L, kandungan Mangan dari 1.09 mg/L menjadi 0.05 

mg/L, penurunan kandungan zat oraganik dari 26.38 mg/L menjadi 

5.37 mg/L dan derajat keasaman atau pH relatif tetap yaitu antara 7.5 

hingga 7.7. 

2.  Saran  

1. Untuk penelitian berikutnya disarankan pembuatan komposit 

tidak menggunakan lem tetapi dengan pengepresan kemudian 

bagian luar komposit arang dilapisi kawat strimin. 

2. Perlu adanya penambahan tahapan pemfilteran sehingga 

pemfilteran tidak hanya dilakukan sekali untuk menghasilkan 

kualitas air yang lebih baik. 
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