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BAB I 

PENDAHULUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

1.1. Latar Belakang 

 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 
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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. 

1.2. 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. 

1.3. Manfaat penelitian 

1. Pengembangan Akademis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

tentang pengolahan air menggunakan komposit arang tempurung 

kelapa dan arang serbuk gergaji. 

2. Pengembangan Industri 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan 

pengolahan limbah industri menggunakan komposit arang 

tempurung kelapa dan serbuk gergaji. 
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1.4. Batasan masalah 

1. Spesimen pengujian komposit dengan fraksi berat: 

- 100% arang tempurung kelapa + 0% arang serbuk gergaji 

- 75% arang tempurung kelapa + 25% arang serbuk gergaji 

- 50% arang tempurung kelapa + 50% arang serbuk gergaji 

2. Sampel pengujian diambil dari air sungai Bengawan Solo, 

Standar pengujian  air yang digunakan adalah Standar 

Nasional Indonesia (SNI).  

- SNI 06-6989.11-2004 Metode pengujian pH 

- SNI 06-6989.4-2004 Metode pengujian kandungan Besi (Fe) 

- SNI 06-6989[1].41-2005 Metode pengujian kandungan Mn 

- SNI 06-6989.22-2004 Metode pengujian kandungan Zat 

organik 

- SNI 06-6989[1].25-2005 Metode pengujian Kekeruhan 
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