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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan industri di negara Indonesia cukup pesat termasuk industri 

makanan, khususnya industri makanan hasil laut seperti frozen food, sarden, fillet 

(mackarel, salmon, snow crab) sehingga menimbulkan dampak positif juga dampak 

negatif. Dampak positif berupa menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan 

lapangan kerja serta meningkatkan kualitas hidup, sedangkan dampak negatif 

berupa air limbah yang mengandung beberapa zat hasil dari proses pengolahan yang 

dapat mencemari lingkungan yang salah satunya sangat berbahaya yaitu terdapat 

ion logam yang berupa Pb(II) pada IPAL. Ion logam Pb(II) merupakan logam berat 

yang bersifat toksik yang mana sulit terdegradasi  sehingga cenderung terakumulasi 

dalam lingkungan dan dapat masuk ke dalam tubuh organisme, dan akan 

berdampak pada keasaman tanah, bahan organik, mineral liat, suhu dan kadar-kadar 

dari unsur lain pada lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukannya pemurnian atau 

penghilangan ion logam Pb(II) dalam air limbah tersebut, salah satu cara untuk 

memurnikan dan menghilangkan zat-zat yang tidak dibutuhkan seperti ion logam 

Pb(II) adalah melakukan adsorpsi dengan bantuan karbon aktif. 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, 

namun sumber daya alam hayati yang sangat banyak dan beragam yang sampai saat 

ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Diantara keanekaragaman hayati 

yang sangat banyak dan beragam, terdapat tanaman yang berpotensi untuk 

dijadikan bahan baku pembuatan karbon aktif. Sebagian besar bahan baku yang 

dimanfaatkan sebagai karbon aktif ialah tempurung kelapa dan kayu, selain itu 

bahan baku yang dapat dibuat menjadi karbon aktif adalah semua bahan yang 

mengandung karbon, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun 

barang tambang seperti batubara. Bahan-bahan tersebut adalah berbagai jenis kayu, 

cangkang kelapa sawit, cangkang biji karet, sekam padi, tulang binatang, batubara, 

tempurung kelapa, kulit biji kopi, bagase, dan lain-lain (Hendra dkk., 1999). Namun 
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terdapat satu jenis tanaman yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat 

Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif 

yakni serabut siwalan. Pada kondisi kering komposisi sabut ini mengandung 89,2% 

selulosa, 5,4% air, 3,1% karbohidrat, dan 2,3% abu. Karena kandungan selulosa 

tersebut maka sabut siwalan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan arang aktif 

untuk menyerap logam-logam berat. Selulosa merupakan komponen penting untuk 

proses adsorpsi (Syafitra,2020). 

Di Indonesia, tanaman siwalan banyak yang tumbuh didaerah yang 

mendapatkan sinar matahari secara berlimpah, misalnya di daerah yang dekat 

dengan pantai. Di Nusa Tenggara Timur, Dinas Perkebunan memperkirakan jumlah 

atau populasi siwalan adalah 4.000.000 pohon yang terdiri dari tumbuhan muda 

berusia kurang dari 10 tahun sebanyak 950.000 pohon dan tumbuhan dewasa 

berusia lebih dari 10 tahun sebanyak 3.050.000 pohon. Siwalan juga banyak 

ditemukan di Bali sekitar 2.270.000 pohon, 2.068.000 pohon terdapat di Kabupaten 

Karangasem dan 203.000 pohon terdapat di Kabupaten Buleleng. Kemudian di 

Jawa Tengah, Kabupaten Rembang siwalan ditemukan sekitar 2.821.000 pohon, di 

Jawa Timur dan Madura  ditemukan 500.000 pohon, di Kabupaten Tuban sekitar 

295.750 pohon serta masih banyak penyebaran diwilayah lain (Tambunan, 2009). 

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Tuban pada tahun 2019  panen buah siwalan di Kabupaten 

Tuban mencapai 116,92 ton (BPS Tuban,2019) 

Karbon aktif merupakan karbon hitam yang telah mengalami proses aktivasi 

agar sesuai dengan standar SNI 06-3730-1995. Pada dasarnya karbon sangat mudah 

ditemukan di lingkungan sekitar, karena karbon merupakan salah satu unsur yang 

sangat melimpah di bumi. Salah satu sumber karbon adalah kayu, batu bara, serat 

alam, dan lain – lain. Karbon dapat dihasilkan dari proses penguraian senyawa 

organik dengan oksigen terbatas, sehingga terurai menjadi arang dengan unsur 

karbon yang tinggi, inilah yang disebut dengan proses karbonisasi. Karbon aktif 

dengan luas permukaan yang besar dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yaitu 

sebagai penghilang warna, penghilang rasa, penghilang bau, dan agen pemurni 

dalam industri makanan. Selain itu juga karbon aktif banyak digunakan dalam 
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proses pemurnian air baik dalam proses produksi air minum maupun dalam 

penanganan limbah. 

Kebutuhan karbon aktif untuk industri dalam negeri maupun untuk ekspor 

saat ini cukup tinggi. Konsumsi karbon aktif dunia semakin meningkat setiap 

tahunnya, sebagai gambaran yaitu pada tahun 2007 mencapai 300.000 ton/tahun. 

Sedangkan negara besar seperti Amerika kebutuhan perkapitanya mencapai 0,4 kg 

per tahun dan Jepang berkisar 0,2 kg per tahun. Hal ini berdampak pada harga 

karbon aktif yang semakin kompetitif. Di pasaran dalam negeri harga karbon aktif 

antara Rp 6.500/kg sampai Rp 15.000/kg tergantung pada kualitasnya. Bahkan di 

pasaran internasional karbon aktif dengan bilangan iodine lebih besar 1.000 

m2/gram dapat mencapai 20 dolar Amerika per kilonya. Berdasarkan pada data dari 

Badan Pusat Statistik Indonesia kebutuhan import karbon aktif pada tahun 2011 

sebanyak 5.444,834, pada tahun 2012 sebanyak 6.650,384, pada tahun 2014 

sebanyak 8.842,249, pada tahun 2015 sebanyak 9.366,417, pada tahun 2016 

sebanyak 9.176,328, pada tahun 2018 sebanyak 11.860,851 (Bps Pusat, 2020). 

Pada Kajian Pustaka Sintesis Karbon Aktif berbahan Serabut Siwalan 

sebagai Adsorben Ion Logam pada Limbah Industri Makanan Hasil Laut ini metode 

yang digunakan adalah study literature atau review jurnal untuk pengambilan data 

serta pembanding dari beberapa tahapan penelitian yang telah dilakukan demi 

memperkuat alasan serta hasil yang diperoleh. Kajian pustaka ini meninjau dari 

beberapa metode aktivasi untuk sintesis karbon aktif berbahan serabut siwalan 

yakni metode aktivasi kimia dan aktivasi fisika. Aktivasi merupakan tahapan 

terpenting dalam pembuatan karbon aktif, karena aktivasi merupakan tahapan inti 

dan tahapan akhir dalam proses penyempurnaan pembuatan karbon aktif. Selain 

dari metode aktivasi, kajian pustaka ini meninjau dari aktivator kimia dan juga suhu 

karbonisasi yang digunakan, dimana aktivator kimia yang digunakan adalah ZnCl2, 

LiOH, NaOH, dan KOH. Sedangkan suhu akrboniasi yang digunakan yaitu pada 

300°C, 400°C, 500°C, 650°C, 750°C, 850°C dan 950°C. Kajian pustaka ini penting 

untuk dilakukan mengingat pemanfaatan sabut siwalan yang kurang optimal yang 

mana banyak masyarakat yang menganggap sabut siwalan ini sebagai limbah yang 

tidak memiliki nilai guna lebih sehingga sabut siwalan ini dibakar atau hanya 

dibuang begitu saja dan tidak dimanfaatkan. Selain itu banyaknya peeliti yang 
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melakukan penelitian terkait performansi sabut siwalan sebagai ion logam, maka 

penting sekali dilakukan kajian pustaka ini sebagai komparasi metode dan kondisi 

operasi yang digunakan dalam pembuatan karbon aktif berbahan serabut siwalan 

untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang mana akan menghasilkan adsorben 

berbahan serabut siwalan yang memiliki efektivitas yang tiggi dalam menyerap ion 

logam Pb (II). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka didapatkan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh dari jenis aktivator terhadap performansi karbon 

aktif dalam menyerap ion logam Pb(II)? 

2. Bagaimana pengaruh dari suhu karbonisasi terhadap performansi karbon 

aktif dalam menyerap ion logam Pb(II)? 

3. Bagaimana pengaruh dari pH dan waktu kontak pada proses adsorpsi ion 

logam Pb(II) menggunakan karbon aktif berbahan serabut siwalan? 

1.3. Tujuan Kajian Pustaka 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat 

disebutkan beberapa tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh dari jenis aktivator terhadap performansi karbon 

aktif dalam menyerap ion logam Pb(II) 

2. Mengetahui pengaruh dari suhu karbonisasi terhadap performansi karbon 

aktif dalam menyerap ion logam Pb(II)  

3. Mengetahui pengaruh dari pH dan waktu kontak pada proses adsorpsi ion 

logam Pb(II) menggunakan karbon aktif berbahan serabut siwalan 

1.4. Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari kajian pustaka ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai panduan dalam alternatif pembuatan adsorben untuk keperluan 

pengolahan air limbah pada IPAL industri makanan hasil laut. 

2. Dapat digunakan sebagai Unit Usaha Mandiri (UKM) oleh masyarakat 

menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi 
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3. Bagi masyarakat, kajian pustaka ini mampu memberikan pemahaman 

kepada masyarakat bahwa serabut siwalan dapat dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya menjadi adsorben yang dapat menyerap ion logam Pb 

sehingga menjadi produk yang memiliki nilai guna yang tinggi. 

4. Bagi universitas, kajian pustaka ini dapat dijadikan sebagai referensi dasar 

dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Bagi mahasiswa,kajian pustaka ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan mengenai kandungan serabut siwalan serta mengetahui 

metode apa yang tepat untuk mendapatkan karbon aktif dengan kualitas 

yang diharapkan. 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah yang berkaitan dengan kajian pustaka ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Peninjauan masalah berdasarkan suhu karbonisasi 300°C, 400°C, 500°C, 

650°C, 750°C, 850°C dan 950°C 

2. Peninjauan masalah berdasarkan  aktivator kimia ZnCl2, LiOH, NaOH, dan 

KOH 

3. Peninjauan masalah berdasarkan pada karbon aktif yang digunakan sebagai 

adsorben untuk menyerap ion logam Pb  


