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Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan arang? 

Apakah hanya karena warnanya yang hitam itu? 

Atau, arang hanyalah kayu yang dibakar saja?  

Pada awalnya, arang dibuat dari sisa-sisa atau 

limbah kayu yang tidak berguna, karena jika tidak 

segera digunakan maka limbah kayu tersebut 

menjadi busuk dan mencemari pabrik, maka 

dibakarlah limbah kayu-kayu tersebut untuk 

disimpan dan digunakan pada waktu selanjutnya. 

Pada saat itulah arang pertama kali dibuat. 

Secara umum,Arang, merupakan suatu benda 

padat berpori yang mengandung 85-95% karbon, 

dan dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung 

karbon dengan pemanasan pada suhu tinggi. 

Ketika pemanasan berlangsung, diusahakan agar 

PENDAHULUAN 
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tidak terjadi kebocoran udara didalam ruangan 

pemanasan sehingga bahan yang mengandung 

karbon tersebut hanya terkarbonisasi dan tidak 

teroksidasi. Dalam artian zat karbonnya tidak 

terkotori oleh udara atau O2. Arang selain 

digunakan sebagai bahan bakar, juga dapat 

digunakan sebagai adsorben (penyerap). 

Apasajakah yang diserap oleh arang? Biasanya 

arang menyerap kandungan-kandungan tertentu di 

dalam suatu zat cair. Kalian pernah melihat Ayah 

kalian membersihkan air kotor? Air itu, oleh Ayah 

akan diberinya arang, agar sejumlah kotoran dan 

racun bisa ditawarkan oleh karbon yang 

terkandung dalam arang. Nah,daya serap arang 

itu ditentukan oleh luas permukaan bahan 

penyerapnya yaitu arang itu sendiri, Kemampuan 

ini dapat menjadi lebih tinggi jika terhadap arang 

tersebut diaktifkan atau diaktivasi. Aktifasi 
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yaitu sebuah proses untuk memperkuat daya 

serap dan daya penggubah dari arang, caranya 

dengan memberi bahan-bahan kimia tertentu 

ataupun dengan pemanasan pada temperatur atau 

suhu tinggi. Jadi harus panas sekali. Dengan 

demikian, arang akan mengalami perubahan sifat-

sifat fisik dan kimianya. Perubahan fisika adalah 

perubahan bentuknya, sedangkan kalau perubahan 

kimia adalah perubahan unsur-unsur pembangun 

atau pembentuknya. Arang yang demikian disebut 

sebagai arang aktif. 
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ARANG, DARIMANA ASALMU? 

Pada abad XV, diketahui bahwa arang aktif dapat 

dihasilkan melalui pengolahan kayu dan dapat 

digunakan sebagai adsorben atau penyerap warna 

dari larutan. Selama itu arang tidak 

diperjualbelikan, hanya dipakai oleh pembuatnya 

itu saja. Penggunaan untuk dijual, baru 

dikembangkan pada tahun 1974 yaitu pada 

industri gula sebagai pemucat, dan menjadi 

sangat terkenal karena kemampuannya menyerap 

uap gas beracun yang digunakan pada Perang 

Dunia I. Karena hal tersebut maka sejak saat itu 

karbon aktif banyak digunakan oleh kalangan 

industri. Hampir 60% produksi arang aktif di 

BAB   I 
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dunia ini dimanfaatkan oleh industri-industri gula 

dan industri lainnya untuk pembersihan minyak 

dan lemak, kimia dan farmasi.  

 

A.  PABRIK KAYU, PENGHASIL ARANG. 

Pabrik kayu merupakan penyumbang yang besar 

dalam pembuatan arang aktif, mengingat arang 

aktif tidak terbuat hanya dari kayu saja. 

Sekarang ini, mari kita belajar dulu mengenai 

pabrik kayu. Bagaimana proses di dalam 

pengerjaan dan pengolahan kayu sehingga 

terakhir menjadi sebuah arang. Menurut urutan 

dan pembagian kerjanya ada 4 bidang atau 

departemen utama dalam sebuah pabrik kayu.  

Satu 

BAGIAN MATERIAL(kayu), fungsi bagian ini 

adalah memeriksa semua bahan baku produksi 

sebelum memasuki proses produksi. Paling utama 
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bisa dilakukan pada waktu membeli kayu 

gelondongan atau kayu gergajian. Pada saat itu 

harus diteliti dengan benar mutu tiap-tiap 

gelondong kayu.  

 

Kayu Gelondong 

Dua 

Proses produksi, ini merupakan pekerjaan yang 

membutuhkan pekerja paling banyak dalam 

sebuah pabrik kayu,  tergantung dari besar 

kecilnya pabrik itu. Berawal dari pembahanan, 
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proses mesin, perakitan (assembling) dan 

pengamplasan.   

Tiga 

Finishing, sebaiknya terdiri dari pekerja atau tim 

yang memiliki kemampuan teknik tinggi dalam 

industri kayu. Tentu saja mereka harus menguasai 

sebagian besar jenis finishing untuk kayu. Pada 

bagian ini yang memiliki kontribusi besar tentang 

jumlah barang yang ditolak atau yang diterima. 

  

 

 

 

 

 

 

Finishing Kayu 
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Empat 

Final Inspection, pengawasan terakhir biasanya 

dilakukan oleh pihak ketiga sebagai kontrol 

terakhir sebelum barang dikirim.  

 

Termasuk dalam pembahanan adalah bagian 

penggergajian dan pembelahan kayu. Kebanyakan 

pabrik furniture yang berukuran kecil dan 

menengah tidak menempatkan sawmill (bagian 

penggergajian) sebagai bagian yang harus dimiliki 

dan berada di dalam pabrik(areal produksi). Ini 

juga didukung dengan adanya sejumlah usaha 

penggergajian dari luar pabrik, khusus 

menawarkan jasa penggergajian ataupun penjualan  

kayu belahan.  Beberapa tahun terakhir beberapa 

pabrik besar mulai menempatkan sawmill sebagai 

salah satu bagian atau departemen yang penting 

untuk menghemat pengeluaran pabrik (tidak perlu 
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membeli kayu belahan ataupun membayar 

perusahaan penggergajian kayu di luar pabrik 

yang biasanya mematok harga tinggi). 

 

Mesin Gergaji Kayu 

Kebanyakan dari perusahaan jasa sawmill 

(penggergajian) hanya menawarkan jasa 

penggergajian tanpa pengeringan, sehingga 

seringkali kayu gergajian yang dikirimkan ke 

pabrik furniture pemberi jasa masih dalam 

keadaan basah. Resiko lain juga timbul ketika 

penyedia jasa sawmill atau perusahaan 

penggergajian kayu itu membelah kayu sedikit 
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berbeda dari ukuran yang diinginkan. Rata-rata 

sawmill belum memiliki cara penggergajian yang 

bisa menurunkan limbah sesedikit mungkin. Hal ini 

disebabkan karena sawmill tidak mengerti betul 

tentang kebutuhan pabrik furniture secara 

mendalam. Akhirnya, disiasati, pabrik itu memberi 

pelatihan secara khusus pada pekerjanya agar 

bisa menggergaji dan memotong gelondong (log) 

lebih efisien (sedikit menyisakan limbah). 

Beberapa cara pembelahan kayu log sebagai 

berikut: 

1. Plain sawn 

Log dibelah mengikuti arah yang selalu sama. 

cara paling efisien untuk kayu log yang 

berbentuk penampang bundar. Hasil 

permukaan arah serat bervariasi dari serat 

lurus ke serat berbunga. 
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2. Riftsawn 

Sangat sulit dan lama dalam pelaksanaannya. 

Log dibelah dulu pada bagian tengah menjadi 

papan (ini bagian paling tinggi kualitasnya) lalu 

empat potongan lainnya dibelah ke arah 

melingkar log (ke pusat lingkaran). Besar 

sekali limbah yang dihasilkan tapi hasil kayu 

gergajian akan memiliki serat yang selalu lurus 

dan sangat kecil kemungkinan perubahan 

bentuk karena penyusutan. 

3. Quartersawn 

Diawali pembelahan menjadi empat bagian ke 

arah pusat lingkaran, lalu masing-masing 

bagian dibelah searah dengan lingkar kayu log. 

memiliki penghematan yang tinggi. 
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Macam Cara Memotong Log 

Kedua cara terakhir biasanya digunakan oleh 

pabrik pembuat vinir kayu untuk plywood 

dimana penggergajian bagian permukaan 

adalah yang  paling akhir.  

 

B. TENTANG  KAYU   

1. Mengetahui Bagian Penampang kayu  

Pernahkah kalian mendengar bahwa dengan 

melihat garis yang melingkar pada bagian 

penampang kayu bulat (gelondong) kita bisa 

memperkirakan umur pohon tersebut? Apabila 
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kalian mendengar jawaban 'Ya', itu adalah 

benar. 

 

Penampang Lingkaran Umur Kayu, (angka 

pada gambar menunjukkan umur dalam 

tahun) 

 

Karena dari bagian penampang kayu kita bisa 

memperkirakan umur kayu tersebut. namun 

kita tidak membahas hal tersebut secara 

mendalam, sebaiknya kita pelajari beberapa 

detail bagian penampang kayu. 
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a. Pith (hati kayu) : menjadi bagian paling 

lunak pada kayu tetapi sangat kecil ukurannya 

dibanding lingkaran kayu. bagian ini harus 

selalu dihindari dan dibuang. 

b. Heartwood (kayu teras): bagian utama 

kayu yang dibutuhkan. Keras,  

 

Penampang Kayu Bulat (Log) 

berwarna gelap dan lebih berat. Bagiannya 

juga paling besar (m3). Detail penjelasan ada 

di sini. 
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c. Sapwood (kayu gubal): berada pada lapisan 

luar, berwarna lebih terang dan lebih mudah 

menyusut. 

d. Cambium layer (lapisan kambium): lapisan 

yang berisi zat-zat makanan untuk 

perkembangan pohon. 

e. Bast : pengirim makanan untuk diolah oleh 

daun melalui fotosintetis. 

f. Bark (kulit pohon): melindungi batang 

pohon. 

g. Annular ring (lingkaran tahun): garis-garis 

yang melingkar pada pohon yang menunjukkan 

umur pohon. Lingkaran terbentuk setiap tahun 

berdasarkan musim di mana pohon itu tumbuh. 

h. Spring growth: lapisan yang terbentuk pada 

waktu musim gugur. Biasanya lebih tipis karena 

pada musim ini pertumbuhan pohon terbatas. 
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i. Autumn growth: lapisan yang terbentuk di 

waktu musim semi. memiliki ketebalan lebih 

karena pohon tumbuh lebih cepat ketika musim 

ini dengan adanya proses pengolahan makanan 

untuk pohon yang lebih banyak. 

j. Medularry rays: garis yang melintang dari 

pusat kayu hingga bagian luar sebagai media 

penyimpan makanan bagi pohon. bagian ini bisa 

menjadi dekorasi ketika kita melakukan 

pemotongan kayu bulat secara radial. 

 

2. LIMBAH INDUSTRI KAYU 

Limbah utama dari industri kayu yang jelas adalah 

potongan - potongan kecil dan serpihan kayu dari 

hasil penggergajian serta debu dan serbuk 

gergaji. Limbah tersebut sangat sulit dikurangi, 

hanya bisa dimanfaatkan sesedikit mungkin atau 

diolah menjadi barang lain yang memiliki nilai jual. 
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a. Limbah utama industri kayu: 

1) Potongan kayu dan serbuk gergaji sebagai 

bahan dasar pembuatan perabot kayu.  

2) Limbah bahan finishing (seperti bahan 

pelapis kayu, cat, pernis) beserta peralatan 

bantu lainnya.  

b. Limbah kimia sekunder sebagai hasil dari alat 

bantu dari sebuah industri kayu misal: accu 

dari mesin forklift, oli/pelumas bekas, lampu 

bekas, tinta dan lain-lain.  

c. Bahan pembantu lain seperti kardus, plastik 

pembungkus, kertas amplas bekas, kain bekas 

untuk proses finishing, pisau bekas dari mesin 

serut dan lainnya.  

 

Begitulah sekilas tentang kayu, sebagai bahan 

pembuatan arang aktif yang paling banyak 

digunakan, mulai dari industri kayu, tentang kayu 
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itu sendiri, juga tentang limbah apasaja yang 

dihasilkan pabrik kayu. Disini terlihat sekali 

bahwa penggunaan sisa atau limbah kayu sangat 

menguntungkan bagi perusahaan kayu, sehingga 

ada pabrik kayu yang mendirikan bagian khusus 

pembuatan arang kayu, tertama untuk dijadikan 

arang aktif, karena nilai jualnya yang tinggi. 

 

 

 

 

PENGGUNAAN LIMBAH KAYU 
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ARANG AKTIF 

A. SUMBER ARANG AKTIF 

Bahan baku yang berasal dari hewan, tumbuh-

tumbuhan, limbah ataupun mineral yang 

mengandung karbon dapat dibuat menjadi arang 

aktif, antara lain: tulang, kayu lunak, sekam, 

tongkol jagung, tempurung kelapa, sabut kelapa, 

ampas penggilingan tebu, ampas pembuatan 

kertas, serbuk gergaji, kayu keras dan batubara, 

dan tempurung biji sawit.  

Jadi selain dari bahan baku kayu, masih banyak 

bahan baku lainnya yang bisa dipakai untuk 

pembuatan arang aktif. Namun yang terbanyak 

memang dari bahan baku kayu dan tempurung biji 

BAB II 
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sawit. Karena dari kayu dan tempurung biji sawit 

sudah tersedia bahan baku untuk pembuatan 

arang aktif dalam jumlah besar. Mengapa bisa 

terjadi seperti itu? Karena utuk dua bahan baku 

tersebut mengambil dari limbah yang dihasilkan 

pabrik-pabrik besar, yaitu pabrik pengolahan kayu 

dan pabrik minyak kelapa sawit. Nah, kalau tadi 

kita sudah membahas tentang kayu, sekarang kita 

sekilas membahas tentang biji sawit.  

1. Sekilas Tempurung Biji Sawit 

Tempurung biji sawit selain digunakan sebagai 

bahan bakar atau arang aktif juga digunakan 

senagai pengeras jalan. Arang tempurung inti 

sawit tersebut jika diperlakukan dengan bahan-

bahan kimia atau dipanaskan lebih lanjut, dapat 

dijadikan sebagai arang aktif.  

Kelapa sawit diklasifikasikan atas 3 (tiga) tipe:  
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a. Elaeis quineesis varitas Dura 

Daging buahnya, mempunyai inti yang besar dan 

ketebalan tempurungnya berkisar antara 2-8 mm. 

b. Elaeis quineensis varitas Pisifera 

Buah jenis ini, tidak mempunyai tempurung dan 

intinya sangat kecil, sedangkan daging buahnya 

tebal. 

c. Elaeis quineensis varitas Tenera 

Daging buahnya tebal, disekeliling tempurung 

terdapat Berst (fiber ring). 

Ketebalan tempurung berkisar antara 0,5 -4 mm. 

 

Penampang Buah Kelapa Sawit 
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Di negara tropis masih dijumpai arang yang 

dihasilkan secara tradisional. Dan arang 

tradisional ini nantinya akan diaktifasi jika ingin 

diperoleh arang aktif. Jika begitu apa sih 

perbedaan antara arang yang dibuat dengan cara 

tradisional dengan arang aktif? Baik, mari kita 

pelajari satu persatu.  

 

2. Arang Tradisional. 

Cara pembuatan arang tradisional:        

a. Siapkan drum atau satu lubang dalam tanah 

yang cukup untuk memuat bahan baku arang, 

biasanya mengunakan kayu, tempurung sawit, 

tempurung kelapa dan lain-lain. 

b. bahan yang akan dibakar dimasukkan dalam 

lubang atau drum yang terbuat dari plat besi.  

c. Api pembakaran dinyalakan untuk membakar 

bahan baku 
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d. , pada saat pembakaran, drum atau lubang 

ditutup sehingga hanya ventilasi yang 

dibiarkan terbuka. lni bertujuan sebagai jalan 

keluarnya asap. 

 

Drum Pembakar Arang 

e. Ketika asap yang keluar berwarna kebiru-

biruan, ventilasi ditutup dan dibiarkan selama 

kurang lebih kurang 8 jam atau satu malam. 

Dengan hati-hati lubang atau drum dibuka dan 

dilihat apakah masih ada bara yang menyala. 
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Jika masih ada yang menyala lubang atau drum 

ditutup kembali.  

f. Tidak dibenarkan mengggunakan air untuk 

mematikan bara yang sedang menyala, karena 

dapat menurunkan kwalitas arang. 

 

ARANG KAYU 

 

B. TAHAPAN PEMBUATAN ARANG AKTIF 

Yang dimaksud dengan aktifasi yaitu sebuah 

proses untuk memperkuat daya serap dan daya 

penggubah dari arang, caranya dengan memberi 

bahan-bahan kimia tertentu ataupun dengan 
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pemanasan pada temperatur atau suhu tinggi. 

Jadi intinya adalah bagaimana caranya untuk 

memperbesar pori dari bahan baku, sehingga 

luas permukaan bertambah dan daya serapnya 

makin tinggi. Tahapan pembuatan arang aktif 

terdiri dari tiga tahap yaitu: 

a. Dehidrasi: proses penghilangan air. 

Bahan baku dipanaskan sampai temperatur 170 °C. 

b. Karbonisasi: pemecahan bahan-bahan organik 

menjadi karbon.  Pembentukan karbon terjadi 

pada temperatur 400 – 600 0C. Temperatur 

diatas 170 °c akan menghasilkan CO, CO2 dan 

asam asetat. Pada temperatur 

275 °C, dekomposisi menghasilkan tar, metanol 

dan hasil sampingan lainnya. 

c. Aktifasi: dekomposisi atau penguraian dari 

arang dan perluasan pori-pori. Dapat dilakukan 

dengan uap atau CO2 sebagai aktifator. 
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C. PROSES PEMBUATAN ARANG AKTIF 

Sedangkan, secara teknik atau caranya,  proses 

pembuatan arang aktif dapat dibagi dua: 

a. Proses Kimia: bahan baku dicampur dengan 

bahan-bahan kimia tertentu, Selanjutnya bahan 

tersebut dibentuk menjadi batangan dan 

dikeringkan serta dipotong-potong. Aktifasi 

dilakukan pada temperature 100°c. Arang aktif 

yang dihasilkan, dicuci dengan air selanjutnya 

dikeringkan pada temperatur 300 °c. Dengan 

proses kimia, bahan baku dapat 

dikarbonisasi terlebih dahulu, kemudian dicampur 

dengan bahan-bahan kimia.  

b. Proses Fisika: bahan baku terlebih dahulu 

dibuat arang. Selanjutnya arang tersebut digiling, 

diayak untuk selanjutnya diaktifasi dengan cara 

pemanasan pada temperatur 1000 °c yang disertai 
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pengaliran uap. Proses fisika banyak digunakan 

dalam aktifasi arang antara lain: 

1) Proses Briket: bahan baku atau arang 

terlebih dahulu dibuat briket, dengan cara 

mencampurkan bahan baku atau arang halus 

dengan ter. Kemudian, briket yang dihasilkan 

dikeringkan pada 550°c untuk selanjutnya 

diaktifasi dengan uap. 

2) Destilasi kering: merupakan suatu proses 

penguraian suatu bahan akibat adanya 

pemanasan pada temperatur tinggi dalam 

keadaan sedikit udara maupun tanpa udara. 

Dengan cara destilasi kering, diharapkan daya 

serap arang aktif yang dihasilkan dapat 

menyerupai atau lebih baik dari pada daya 

serap arang aktif yang diaktifkan dengan 

menyertakan bahan-bahan kimia. Juga dengan 

cara ini, pencemaran lingkungan sebagai akibat 
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adanya penguraian senyawa-lenyawa kimia dari 

bahan-bahan pada saat proses pengarangan 

dapat diihindari. Selain itu, dapat dihasilkan 

asap cair sebagai hasil pengembunan uap hasil 

penguraian senyawa-senyawa organik dari 

bahan baku. 

 

 

 

ARANG BATUBARA 
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BAGAN ALAT PEMBAKARAN ARANG 

 

 Alat pembakaran 

arang. Gambar di 

sebelah atas adalah 

penampang samping, 

sedang foto di bawah 

adalah gambar aslinya.
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KEGUNAAN ARANG 

A.  RUPA-RUPA KEGUNAAN ARANG 

1. Peternakan  

 Banyak sekali kegunaan dari arang aktif, selain 

memang kegunaan utamanya adalah menyerap zat-

zat yang tidak dibutuhkan dalam suatu zat cair, 

yaitu zat-zat yang bisa ditarik oleh karbon. Akan 

tetapi untuk zat-zat yang tidak bisa ditarik oleh 

karbon arang aktif tidak bisa digunakan sebagai 

penyerap. Salah satu kegunaan arang aktif diluar 

tugasnya di pabrik gula sebagai penyerap dan 

pemutih, juga berguna untuk bidang  peternakan: 

a. Untuk sapi, seringkali arang digunakan untuk 

mengurangi bau kotoran kandang dengan cara 

BAB III 
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melapisi lantai kandang dengan arang setebal 10-

15 cm.  

b. Untuk campuran pakan ayam, berguna untuk :  

1) Mencegah penyakit ternak seperti diare.  

2) Membantu proses pembentukan tulang dan 

kulit telur. 

3) Kandungan kuning telur lebih pekat. 

4) Kesegaran telur tahan lebih lama. 

5) Daging ternak lebih segar berwarna 

kemerahan. 

6) Mengurangi kandungan lemak dan kolesterol. 

7) Menjadi lebih subur dan bertelur lebih banyak 

8) Menghindari bau tidak sedap pada kotoran. 

9) Menyerap kandungan racun dan gas dalam 

perut. 

c. Untuk lingkungan pemeliharaan di sekitar 

kandang ayam, arang berguna untuk :  
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1) Mengurangi bau kotoran 

2) Mengurangi gangguan hama dan lalat 

sehingga penyakit tidak menyebar 

3) Kelembaban lingkungan saat terjadi 

perubahan cuaca menjadi lebih stabil 

4) Penghilang bau kandang ayam sehingga 

memberikan kondisi yang segar 

5) Membuang bau kotoran sehingga bebas dari 

lalat pembawa kuman 

6) Kandang tetap kering dengan lingkungan yang 

terasa lebih segar  

7) Kotoran menyuburkan tanaman di sekitarnya 

8) Arang bekas dari kandang dapat 

ditambahkan pada kompos organik atau 

digunakan langsung sebagai pupuk untuk 

tanaman pekarangan dan sawah 
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2. Untuk pembibitan, arang digunakan untuk : 

a. Media pembibitan lebih subur 

b. Merangsang aktivitas mikroba 

c. Meningkatkan kelembaban dan menyediakan 

bahan gizi 

d. Menyerap air dan membuat peredaran udara 

lebih baik 

e. Pertumbuhan akar halus dan lebih banyak 

f. Memperpendek masa pembibitan 

g. Menghasilkan buah lebih banyak 

h. Akarnya tumbuh lebih dalam dan banyak 

i. Memperkecil kematian bibit 

 

3. Dalam memperbaiki kondisi tanah arang 

berguna untuk : 

a. Tata cara penggunaan tambahan arang pada 

tanah mirip dengan cara pembakaran lading. 

b. Mengkondisikan agar siap ditanami 
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c. Dalam musim hujan, daya serap terhadap air 

meningkat 

d. Dalam musim kemarau, daya menyalurkan air 

meningkat 

e. pH tanah meningkat 

f. Pori-pori arang menangkap dan menyimpan 

gizi untuk kesuburan tanaman 

g. Memungkinkan mikro-organisme hidup 

h. Menetralisir kandungan racun/gas 

i. Merangsang pertumbuhan akar-akar halus 

j. Merangsang tanaman untuk tumbuh subur, 

kokoh, lebih cepat dan sehat dengan daun 

yang lebih hijau 

 

B. PENGGUNAAN ARANG AKTIF 

Arang aktif terbagi atas 2 tipe yaitu 

- arang aktif sebagai pemucat  

- arang aktif sebagai penyerap uap 
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Arang aktif merupakan senyawa karbon tertentu, 

yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan yang 

mengandung karbon atau dari arang yang 

diperlakukan dengan cara khusus untuk 

mendapatkan permukaan yang lebih luas. Luas 

permukaan arang aktif berkisar antara 300-3500 

m2/gram dan ini berhubungan dengan sifat pori-

porinya yang menyebabkan arang aktif mempunyai 

sifat sebagai penyerap(adsorben). Arang aktif 

dapat menyerap gas dan senyawa-senyawa kimia 

tertentu saja. Sifat penyerapannya selektif itu 

tergantung pada besar atau volume pori-pori dan 

luas permukaan. Daya serap arang aktif sangat 

besar, yaitu 1/4-10 kali lipat terhadap  berat 

arang aktif itu.  

Arang aktif dibagi atas 2 tipe yaitu: 

1 Arang aktif sebagai pemucat. Arang aktif 

sebagai pemucat, biasanya berbentuk serbuk 
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powder yang sangat halus, diameter pori 

mencapai 1000A0, digunakan dalam fase cair, 

berfungsi untuk memindahkan zat-zat 

penganggu yang menyebabkan warna dan bau 

yang tidak diharapkan, membebaskan pelarut 

dari zat-zat penganggu.  

2 Arang aktif sebagai penyerap uap. Arang 

aktif sebagai penyerap uap, biasanya 

berbentuk granular atau pellet yang sangat 

keras diameter pori berkisar antara 10-200 

A0 , tipe pori lebih halus, digunakan dalam 

bentuk gas, berfungsi untuk memperoleh 

kembali pelarut, katalis (zat yang berguna 

mempercepat suatu proses kimia), pemisahan 

dan pemurnian gas. Diperoleh dari tempurung 

kelapa, tulang, batu bata atau bahan baku yang 

mempunyai susunan bahan yang  keras. 
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Adapun penggunaan arang aktif secara umum 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

TABEL  PENGGUNAAN ARANG AKTIF 

No PEMAKAI MANFAAT JENIS/ 

MESH 

1 Industri obat 

dan makanan 

Menyaring, 

penghilangan 

bau 

dan rasa 

 

8x30 

2 Minuman 

keras dan 

Ringan 

Pengilangan 

warna, bau 

pada 

Minuman 

 

4x8,4x12 

 

3 Kimia 

perminyakan 

Penyulingan 

bahan mentah 

4x8,4x12, 

8x30 

4 Pembersih air Penghilangan  
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warna, bau 

penghilangan 

resin 

5 Budi daya 

udang 

Permurnian, 

penghilangan 

ammonia, 

netrite phenol 

dan 

logam berat 

 

4x8,4x12 

 

6 Industri gula Penghilangan 

zat-zat warna, 

menyerap 

proses 

penyaringan 

menjadi lebih 

sempurna 

 

 

 

 

 

 

4x8, 4x12 
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7 Pelarut yang 

digunakan 

kembali 

Penarikan 

kembali 

berbagai 

pelarut 

 

 

4x8,4x12,8

x30 

 

8 Pemurnian gas Menghilangkan 

sulfur, gas 

beracun, bau 

busuk asap 

 

 

4x8, 4x12 

9 Katalisator Reaksi 

katalisator 

pengangkut 

vinil chloride, 

vinil acetat 

 

4x8, 4x30 

 

10 Pengolahan 

Pupuk 

Pemurnian, 

penghilangan 

bau 

 

8x30 

 



 44 

 

 

1. Arang aktif adalah arang baik dari kayu atau 

lainnya yang telah mengalami perubahan sifat-

sifat fisika dan kimianya karena dilakukan 

perlakuan aktifasi dengan aktifator bahanbahan 

kimia ataupun dengan pemanasan pada temperatur 

tinggi, sehingga daya serap dan luas permukaan 

partikel serta kemampuan arang tersebut 

akan menjadi lebih tinggi. 

2. Arang aktif merupakan senyawa amorph, yang 

dapat dihasilkan dari bahan-bahan yang 

mengandung karbon atau dari arang yang 

diperlakukan dengan cara khusus untuk 

mendapatkan permukaan lebih luas. 

KESIMPULAN 
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3. Arang aktif dibagi atas dua tipe yaitu arang 

aktif sebagai pemucat dan arang aktif sebagai 

penyerap uap. 

4. Bahan baku arang aktif berasal dari hewan, 

tumbuh-tumbuhan, limbah ataupun mineral yang 

mengandung karbon antara lain: tulang, kayu 

lunak, sekam, tongkol jagung, tempurung kelapa, 

sabut kelapa, ampas penggilingan tebu, ampas 

pembuatan kertas, serbuk gergaji, kayu keras dan 

batu bara. 

5. Proses aktifasi adalah hal yang sangat perlu 

diperhatikan dalam pembuatan arang aktif selain 

dari pada bahan baku yang digunakan yang 

bertujuan untuk memperbesar pori. 

6. Aktifasi adalah suatu perlakuan terhadap 

arang yang bertujuan untuk memperbesar pori 

yaitu dengan cara memecahkan ikatan 

hidrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul 
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permukaan sehingga arang mengalami perubahan 

sifat, baik fisika maupun kimia, yaitu luas 

permukaannya bertambah besar dan berpengaruh 

terhadap daya adsorpsi. 

7. Secara umum metoda aktifasi yang digunakan 

adalah aktifasi kimia dan aktifasi fisika. Arang 

aktif sebagai pemucat dapat dibuat dengan 

aktifasi kimia dan arang aktif sebagai penyerap 

uap dapat dibuat dengan aktifasi kimia. 

8. Proses pembuatan arang aktif dapat terbagi 

dua yaitu proses kimia dan proses fisika. 

9. Pengujian mutu arang aktif meliputi: penentuan 

bagian yang hilang pada pemanasan, penentuan 

kadar air, penentuan kadar abu dan daya serap 

terhadap larutan I2. 

10. Yang mempengaruhi daya serap arang aktif 

adalah: sifat daya arang, sifat serapan, 

temperatur, pH dan waktu singgung.  
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