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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Bahan Ajar 

 Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa 

bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Dalam website Dikmenjur 

dikemukakan pengertian bahwa, bahan ajar merupakan seperangkat 

materi/substansi pembelajaran (teaching material) yang disusun secara 

sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai 

siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi dasar atau KD secara runtut dan sistematis sehingga secara 

akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disarikan bahwa bahan ajar adalah 

merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga 

tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Sebuah 

bahan ajar paling tidak mencakup antara lain petunjuk belajar, kompetensi 

yang akan dicapai, isi materi pembelajaran, informasi pendukung, latihan-

latihan, petunjuk kerja, evaluasi, respon terhadap hasil evaluasi
16

. 

Berdasarkan teknologi yang digunakan, bahan ajar dapat dikelompokkan 
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menjadi empat kategori, yaitu bahan cetak (printed) seperti antara lain 

handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, 

foto/gambar, model/maket.  Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, 

piringan hitam, dan compact disk audio. Bahan ajar pandang dengar (audio 

visual) seperti  video compact disk, film.  Bahan ajar multimedia interaktif 

(interactive teaching material)  seperti CAI (Computer Assisted Instruction), 

compact disk (CD) multimedia pembelajarn interaktif, dan bahan ajar 

berbasis web (web based learning materials). 

2. Kimia Unsur 

a. Pengertian Kimia Unsur 

Kimia unsur adalah bidang kimia yang membahas tentang sifat-sifat, 

sumber, cara membuat, dan kegunaan insur. Kemudian ditambah dengan 

senyawa penting unsur tersebut serta cara membuat dan kegunaannya. 

Mempelajari unsur satu persatu secara rinci cukup sulit, karena 

jumlahnya banyak, tetapi sifat umumnya dapat diketahui dari letaknya 

dalam sistem priodik. Secara umum, unsur yang segolongan dan 

berdekatan mempunyai sifat yang mirip, sedangkan yang jauh dan tak 

segolongan mempunyai sifat berbeda. Oleh sebab itu, pembahasan kimia 

unsur lebih didasarkan atas golongannya
17

. 

a) Karbon 

Dibumi karbon terdapat baik dalam unsur bebas maupun 

dalam senyawa. Batu bara dan intan adalah contoh karbon sebagai 
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unsur bebas. Batu bara bila dipanaskan tanpa udar akan terjadi 

karbon murni yang disebut kokas (arang batu), karena unsur yang 

lain menguap. Karbon murni mempunyai dua bentuk kristal, yaitu 

intan dan grafit. Ikatan C-C dalam intan berupa tetrahedron, 

sedangkan dalam grafit membentuk lingkaran enam dalam bidang 

datar yang beresonansi. Intan merupakan molekul besar yang 

melebar dalam tiga dimensi (ruang), sehingga atom-atomnya terikat 

sangat kuat satu sama lain. Hal ini mengakibatkan intan menjadi 

sangat keras. 

Kayu jika dibakar menghasilkan arang, yaitu grafit yang 

berstruktur terbuka, sehingga permukaannya sangat luas, yaitu kira-

kira 1000 m
2
 per gram. Arang dapat dipakai untuk pemurnian air, 

karena mampu menyerap sejumlah molekul atau zat beracun. 

b) Senyawa Karbon 

Senyawa karbon dapat dibagi dua, yaitu senyawa organik dan 

anorganik. Senyawa anorganik yang penting adalah karbon oksida 

(CO dan CO2), senyawa ion karbonat, ion sianida (CN
-
), dan 

karbida. 

Karbon monoksida (CO) berikatan kuat dengan homoglobin 

darah. Homoglobin berfungsi mengedarkan oksigen dari paru-paru 

ke seluruh tubuh. Orang yang mengisap gas CO akan kekurangan 

oksigen karena homoglobinnya telah mengikat CO, itulah sebabnya 

gas CO sangat berbahaya bagi manusia dan hewan piaraan, tetapi gas 
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ini dipakai sebagai bahan bakar dalam industri melalui reaksi 

eksotermik. 

2CO(g) + O2(g)      2CO2(g) 

Karbon dioksida (CO2) mempunyai struktur molekul linear 

dan bersifat non polar. Karbon dioksida terdapat di udar dan sangat 

penting bagi tumbuhan sebagai bahan fotosintesis. 

Karbon dioksida dapat dibuat dengan membakar karbon, 

senyawa hidrokarbon, atau gas CO dengan oksigen yang cukup. 

C + O2      CO2 

CH4 + 2O2   CO2 + 2H2O 

2CO + O2   2CO2 

Hidogen sianida (HCN) adalah senyawa berupa gas bersifat 

racun, tetapi penting dalam industri, seperti dalam pembuatan 

plastik. 

Karbida adalah senyawa antara karbon dengan logam atau 

metaloid. Ada karbida kovalen, seperti silikon karbida (SiC), dan 

karbida ionik seperti kalsium karbida (CaC2)
18

. 
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3. Sabut Pinang 

a. Morfologi Tanaman Pinang 

 

Gambar II.1: Sabut Pinang 

Pinang (Areca catechu) dikenal sebagai pohon palem areca atau 

palem biji pinang, yang tumbuh tersebar di Kepulauan Pasifik, Asia, dan 

Afrika Timur. Dalam bahasa inggris disebut betelnut (buah areca), pakku 

(Malaysia), tari (Bangladesh). Tumbuhan ini banyak dijadikan tanaman 

agro industri baik berupa perkebunan maupun tumbuh liar di desa-desa. 

Pohon ini tumbuh di Indonesia, Malaysia, Taiwan dan Negara-negara Asia 

lainnya
19

. Pinang merupakan tumbuhan berkayu, tegak, hijau kecokelatan, 

memiliki tinggi hingga 30 meter.
20

 Panjang daunnya bisa mencapai kurang 

lebih 1.5 – 2 m, lurus bertulang, panjang dan bergerombol.
21

 Buah pinang 

berbentuk bulat telur, bijinya tunggal, terletak di dalam buah dan memiliki 

                                                             
19

 Azwar Agoes, Tanaman Obat Indonesia, Jakarta: Salemba Medika, 2010, h.70. 
20

 Lukas Tersono Adi, Tanaman Obat dan Jus untuk Asam Urat dan Rematik, Jakarta: 

Agro Media Pustaka, 2006, h. 87. 
21
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kulit berserabut seperti kelapa
22

. Bagian dari kulit pinang yang berupa 

sabut ini merupakan biomassa yang sangat kurang pemanfaatannya.  

b. Klasifikasi Tanaman Pinang 

Klasifikasi Tanaman pinang menurut Meiyanto (2008) adalah:
23

 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan Berbunga) 

Kelas  : Liliopsida (Berkeping satu/ monokotil) 

Ordo  : Arecales 

Famili : Arecaceae (Suku pinang) 

Genus : Areca 

Spesies : Areca catechu L. 

c. Kandungan dan Manfaat Pinang 

Bagian dari tumbuhan pinang yang biasanya digunakan adalah bagian 

bijinya karena mengandung beberapa zat aktif seperti alkaloida, saponin, dan 

flavonoid
24

. Selain itu biji pinang juga mengandung red tannin 15%, lemak 

14% (palmiti, oleic, stearic, kaproik, kaprilik, laurik, asammiristik), kanji dan 

resin. Khasiat biji pinang adalah untuk mengobati sakit perut, mencret, 

cacingan, cacar, kudis, dan borok
25

. 
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 Redaksi Agromedia, Memanfaatkan Pekarangan untuk Taman Obat Keluarga, 
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23
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Sabut pinang menurut penelitian Sigmawati Maharani (2010), memiliki 

kandungan karbon sebesar 31,03%, selulosa 82,49%, kadar air 8%, kadar abu 

0,28%, fixed carbon 34,4%, dan nilai kalor sebesar 2646 kal/kg
26

 

Sabut pinang juga dimanfaatkan menjadi karbon aktif untuk menyerap 

logam Cd
2+ 

dan Pb
2+,27

serta juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan asam 

oksalat.
28

 

4. Karbon Aktif 

Karbon aktif adalah suatu bahan yang berupa karbon amorf yang 

mempunyai luas permukaan yang sangat besar yaitu 200 sampai 2000 m
2
/g. 

Karbon aktif merupakan salah satu adsorben yang sering digunakan pada 

proses adsorpsi. Hal ini karena karbon aktif mempunyai daya adsorpsi dan 

luas permukaan yang lebih baik dibandingkan dengan adsorben lain. Luas 

permukaan yang besar ini disebabkan karena mempunyai struktur pori-pori. 

Pori inilah yang menyebabkan karbon aktif mempunyai kemampuan untuk 

menyerap.
29

 

Karbon aktif dapat berbentuk serbuk dan butiran yang merupakan suatu 

senyawa karbon yang mempunyai ciri - ciri khas berupa permukaan pori yang 

luas dan dalam jumlah yang banyak. Karbon aktif dengan luas permukaan 

yang besar dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, diantaranya sebagai 

                                                             
26

 Sigmawati Maharani dan Indri Novita Loka, Pembuatan Biobriket Sabut Pinang 

dengan Proses Karbonisasi, Tugas AkhirProgram Studi D3 Teknik Kimia ITS, 2010, h. II.7 dan 

IV.1.  
27

 Muhammad Ridho Syauqi, Subardi Bali dan Itnawita, Op.Cit., h. 1. 
28

 Panjaitan, R.R. Pengembangan Pemanfaatan Sabut Pinang untuk Pembuatan Asam 

Oksalat. Balai Riset dan Standarisasi Industri, Surabaya, 2008. 
29

 Soebandriyo M,  Production Of Super Activated Carbon From Coal And Coconot Shell 

Using Cehmical Activation, International Journal Chemical Research, 2011, h. 15. 
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penghilang warna, penghilang rasa, penghilang bau dan agen pemurni dalam 

industri makanan. Selain itu juga banyak digunakan dalam proses pemurnian 

air baik dalam proses produksi air minum maupun dalam penanganan 

limbah.
30

 

Kualitas karbon aktif juga dipengaruhi oleh kesempurnaan dalam proses 

karbonisasinya. Karbonisasi merupakan proses penguraian selulosa menjadi 

karbon pada suhu berkisar 275°C. Proses ini sangat dipengaruhi oleh suhu 

dan akan menentukan kualitas dari karbon yang dihasilkan. Banyaknya 

karbon yang dihasilkan ditentukan oleh komposisi awal biomassa yang 

digunakan. Bila dalam proses karbonisasi kandungan zat menguap semakin 

banyak maka akan semakin sedikit karbon yang dihasilkan karena banyak 

bagian yang terlepas ke udara. Proses karbonisasi memiliki 4 tahapan 

tertentu, yaitu: 

a. Pada suhu 100 - 120°C penguapan air akan berlangsung, selanjutnya 

saat suhu mencapai 270°C mulai terjadi penguapan selulosa. Destilat 

yang dihasilkan akan mengandung asam organik dan sedikit metanol. 

b. Pada suhu 270 - 310°C reaksi eksotermik berlangsung. Pada suhu ini 

selulosa akan mengalami penguraian secara intensif menjadi larutan 

pirolignat, gas kayu dan sedikit ter. Asam pirolignat merupakan asam 

organik dengan titik didih rendah seperti asam cuka dan metanol, 

sedangkan gas kayu terdiri atas CO dan CO2. 

                                                             
30

 Wahyu Nugroho dan Setyo Purwoto, Removal Klorida, TDS dan Besi pada Air 
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c. Pada suhu 310 - 510°C lignin mulai mengalami penguraian sehingga 

akan dihasilkan lebih banyak ter. Larutan pirolignat akan menurun dan 

produksi gas CO2 pun ikut menurun. Namun hal berbeda terjadi pada 

gas CO, CH4, dan H2 yang jumlahnya meningkat. 

d. Pada suhu 500 - 1000°C merupakan tahap terjadinya pemurnian arang 

atau peningkatan kadar karbon.
31

 

1) Proses Pembuatan Karbon Aktif 

Secara umum, proses pembuatan karbon aktif terdiri dari 3 tahap yaitu 

dehidrasi, karbonisasi, dan aktifasi. 

a) Dehidrasi 

Dehidrasi adalah proses penghilangan kandungan air yang terdapat 

dalam bahan karbon aktif dengan tujuan untuk menyempurnakan proses 

karbonisasi dan dilakukan dengan cara menjemur bahan baku dibawah 

sinar matahari atau memanaskanya dalam oven. 

b) Karbonisasi 

Karbonisasi adalah proses pembakaran material organik pada 

bahan baku. Karbonisasi akan menyebabkan terjadinya dekomposisi 

material organik bahan baku dan pengeluaran pengotor. Sebagian besar 

unsur non-karbon akan hilang pada tahap ini. Pelepasan unsur-unsur 

yang volatil ini akan membuat struktur pori-pori mulai terbentuk/ pori-

                                                             
31

 Fauziah N, Pembuatan Arang Aktif  Secara Langsung Dari Kulit Acacia Mangium Wild 
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pori mulai terbuka. Seiring karbonisasi, struktur pori awal akan 

berubah. 

Karbonisasi dihentikan bila tidak mengeluarkan asap lagi. 

Penambahan suhu memang diperlukan untuk mempercepat reaksi 

pembentukan pori. Namun, pembatasan suhu pun harus dilakukan. 

Suhu yang terlalu tinggi seperti diatas 1000°C akan mengakibatkan 

banyaknya abu yang terbentuk sehingga dapat menutupi pori-pori dan 

membuat luas permukaan berkurang serta daya adsorpsinya menurun.
32

 

c) Aktivasi 

Aktivasi arang berarti penghilangan zat-zat yang menutupi pori-

pori pada permukaan arang. Hidrokarbon pada permukaan arang dapat 

dihilangkan menggunakan oksidator yang sangat lemah (CO2 dan uap 

air) agar atom karbon yang lain tidak ikut teroksidasi. Selain itu dapat 

juga deangan aktivator kimia.  

Ada dua metode aktivasi yang dapat digunakan dalam pembuatan 

karbon aktif, yakni:  

a. Aktivasi kimia yakni pengaktifan arang atau karbon dengan 

menggunakan bahan - bahan kimia sebagai activating agent yang 

dilakukan dengan cara merendam arang dalam larutan kimia, seperti 

ZnCl2, KOH, HNO3, H3PO4, dan sebagainya. 
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b. Aktivasi fisika yakni pengaktifan arang atau karbon dengan 

menggunakan panas, uap, dan CO2 dengan suhu tinggi dalam sistem 

tertutup tanpa udara sambal dialiri gas inert. 

Berikut ini merupakan syarat kualitas karbon aktif berdasarkan 

ketetapan yang telah ditetapkan Standar Nasional Indonesia. 

Tabel II. 1:Standar Kualitas Karbon Aktif Menurut SNI (1995) 

Uraian 

Persyaratan Kualitas 

Butiran Serbuk 

Bagian yang hilang pada pemanasan 950°C Maks. 15 Maks. 25 

Kadar Air, % Maks. 4,5 Maks. 15 

Kadar Abu, % Maks. 2,5 Maks. 10 

Bagian yang tidak mengarang 0 0 

Daya Serap Terhadap I2 Min. 750 Min. 750 

 Sumber : SNI 0258-79 Tahun 1995 

5. Adsorpsi 

Adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida (cairan 

maupun gas) terikat pada suatu padatan yang akhirnya membentuk suatu film 

(lapisan tipis) pada permukaan padatan tersebut. Adsorpsi secara umum 

adalah proses pengumpalan substansi terlarut yang ada dalam larutan, oleh 

permukaan zat atau benda penyerap, dimana terjadi suatu ikatan kimia fisika 

antara subtansi dengan penyerapknya. Definisi lain menyatakan adsorpsi 

sebagai suatu peristiwa penyerapan pada lapisan permukaan atau antar fasa, 

dimana molekul dari suatu materi terkumpul pada bahan pengadsorpsi atau 
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adsorben
33

. Adsorben adalah padatan atau cairan yang mengadsorpsi 

sedangkan adsorbat adalah padatan, cairan atau gas yang diadsorp sebagai 

molekul, atom atau ion
34

. 

Berdasarkan besarnya interaksi antara adsorben dan adsorbat, adsorbsi 

dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

a. Adsorpsi Fisika 

Dalam adsorpsi fisika, molekul-molekul teradsorpsi pada permukaan 

adsorben dengan ikatan yang lemah ( Van Der Waals). Adsorpsi itu 

bersifat reversibel, sehingga molekul-molekul yang teradsorpsi mudah 

dilepaskan kembali dengan cara menurunkan tekanan gas atau 

konsentrasi zat terlarut. Energi adsorpsi yang menyertai adsorpsi fisika 

berkisar 10 kJ/mol. 

Adsorpsi fisika umumnya terjadi pada temperatur yang rendah dan 

jumlah zat yang teradsorpsi akan semakin kecil dengan naiknya suhu. 

Demikian juga kondisi kesetimbangan tercapai segera setelah adsorben 

bersentuhan dengan adsorbat. Hal ini dikarenakan dalam fisika tidak 

melibatkan energi aktivasi. 

b. Adsorpsi Kimia 

Pada adsorpsi kimia, molekul-molekul yang teradsorpsi pada 

permukaan adsorben bereaksi secara kimia, hal ini disebabkan pada 

adsorpsi kimia terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan. Oleh karena 
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 Ariningsih Suprati, Bambang Bakri dan Novi Rahmanita, Pennggunaan Kulit Ubi Kayu 
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Makassar, 2015, h.4. 
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itu, energi adsorpsinya mempunyai kisaran yang sama seperti reaksi 

kimia, yaitu berkisar 100 kJ/mol. 

Ikatan antar adsorben dengan adsorbat dapat cukup kuat sehingga 

spesies aslinya tidak dapat ditemukan kembali
35

. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi antara lain adalah : 

1. Sifat fisika dan kimia adsorben, yaitu luas permukaan, ukuran pori-pori, 

dan komposisi kimia. 

2. Sifat fisika dan kimia adsorbat, yaitu antara lain ukuran molekul, polaritas 

molekul, dan komposisi kimia. 

3. Konsentrasi adsorbat dalam fase cair (larutan). 

4. Sifat fase cair, seperti pH dan temperature 

5. Lamanya proses adsorpsi itu berlangsung
36

. 

6. Logam 

Istilah logam biasanya diberikan kepada semua unsur-unsur kimia dengan 

ketentuan atau kaidah-kaidah tertentu. Unsur ini dalam kondisi suhu kamar 

tidak selalu berbentuk padat melainkan ada yang berbentuk cair.. logam-

logam cair, contohnya adalah air raksa atau hidragyrum (Hg), serium (Ce) 

dan galium (Ga). 

Berdasarkan bentuk dan kemampuan atau daya yang ada pada setiap 

logam, maka dapat diketahui bahwa setiap logam harus memenuhi syarat-

syarat berikut. 
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a. Memiliki kemampuan yang baik sebagai penghantar daya listrik 

(konduktor). 

b. Memiliki kemampuan sebagai penghantar panas yang baik. 

c. Memiliki rapatan yang tinggi. 

d. Dapat membentuk alloy dengan logam lainya. 

e. Untuk logam yang padat , dapat ditempa dan di bentuk
37

. 

Logam dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu sebagai berikut : 

1. Logam berat, adalah apabila berat jenisnya lebih besar dari 5 kg/dm
3
. 

Terletak di sudut kanan bawah sistem priodik, mempunyai afinitas yang 

tinggi terhadap S dan biasanya bernomor atom 22 sampai 92 dari perioda 4 

sampai 7. 

2. Logam ringan, adalah apabila berat jenisnya lebih kecil dari 5 

kg/dm
3.
.misalnya : aluminium, magnesium, natrium, titanium, dan lain-

lain. 

3. Logam mulia, adalah logam yang dalam keadaan tunggal sudah dapat 

dipakai sebagai bahan teknik, artinya dalam keadaan murni tanpa 

dicampur dengan bahan lain sudah dapt diperoleh menjadi barang jadi atau 

setengah jadi, dengan sifat-sifat yang baiksesuai dengan yang diinginkan. 

Diantaranya adalah emas, perak dan platina. 

4. Logam refraktori, yaitu logam yang tahan api. Misalnya : wolfram, 

molebdenum, dan titanium. 
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5. Logam radioaktif, adalah bahan yang menunjukkan gejala radioaktif 

karena radionuklida. Diantara logam radioaktif adalah uranium, radium, 

dan plutonium
38

. 

a. Logam Besi 

Logam besi merupakan unsur terbanyak keempat yang terdapat dalam 

kerak bumi setelah oksigen, silikon, dan aluminium. Di alam, besi berikata 

dengan mineral lain yaitu oksigen dan sulfur. Sumber utama besi adalah 

hematit (Fe2O3) terdiri dari 69,94% Fe dan 30,06% O2, magnetit (Fe2O4) 

terdiri dari 72,4 % Fe dan 27,6 % O2, limonit (FeO(OH) terdiri dari 62,9 % 

Fe, 27 % O2 dan H2O 10.01 % ,Ilmenit (FeTiO3) terdiri dari 36 ,8 % Fe, 31,6 

% O2 dan 31,6 % O2 dan 31,6 % Ti, dan siderit (FeCO3) terdiri dari 48,2 % Fe 

dan 51,8 % CO2. 

Tabel II. 2 Sifat Fisika Dari Logam Besi 

Lambang Fe 

Nomor atom 26 

Massa atom relatif 55,847 

Konfigurasi elektron [Ar] 3d
6
 4s

2
 

Jari-jari atom (nm) 0,116 

Jari-jari ion M
+3

 (nm) 0,064 

Energi ionisasi pertama (kj/mol
-1

) 768 

Kerapatan(g cm 
-1

) 7,87 

Titik leleh (°C) 1538 

Titik didih (°C) 2735 
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Bilangan oksidasi 2, 3, 6 

Potensial elektron (v) 

M
+2

(aq) + 2e         M (s) 

M
+3

(aq) + e          M
+2

(aq) 

 

-0,44 

+ 0,74 

 

b. Kandungan Besi (Fe) dalam Air 

Besi merupakan logam berat yang secara alamiah berada di lingkungan 

akibat adanya pelapukan dari batuan. Pada umumnya besi yang terdapat 

dalam air dapat bersifat terlarut sebagai Fe (II) (ferro) atau Fe (III) (ferri) 

yang bersuspensi sebagai butir koloidal (diameter < 1 µm) atau lebih besar 

seperti Fe2O3, FeO, Fe(OH)3 yang tergabung dengan zat organik atau zat 

padat organik seperti tanah liat. Pada air permukaan jarang ditemui  kadar 

besi 1 mg/L, tetapi di dalam air kadar Fe dapat jauh lebih tinggi. Besi di 

dalam air juga dapat menyebabkan air berwarna agak kuning, baunya amis, 

menimbulkan karat besi pada sisi pipa atau bak, serta menimbulkan bakteri 

yang tahan terhadap adanya kandungan besi dalam air. Menurut Permenkes 

RI No. 416 Tahun 1990, standar baku logam besi adalah 1,0 ppm untuk air 

bersih dan 0,3 ppm untuk air minum
39

. 

7. Air gambut 

Air merupakan senyawa kimia yang terdiri dari atom H dan O. Sebuah 

molekul air terdiri dari satu atom O yang berikatan kovalen dengan dua atom 
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H. Molekul air yang satu dengan molekul air lainya bergabung dengan satu 

ikatan hidrogen antara atom H dengan atom O dari molekul air yang lain
40

. 

Air dapat berwujud padatan (es), cairan (air) dan gas (uap cair). Air 

merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi 

dalam ketiga wujud tersebut. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan 

tidak berbau pada kondisi standar
41

. 

Air gambut merupakan air permukaan dari tanah bergambut dengan ciri 

mencolok karena warnanya merah kecoklatan, mengandung zat organik 

tinggi, rasanya asam, pH 2-5, dan tingkat kesadahannya rendah,
42

 sehingga 

tidak memenuhi syarat untuk memenuhui kebutuhan air minum, rumah 

tangga, maupun sebagai air baku air minum. Disejumlah wilayah di 

indonesia, seperti Riau, Jambi, Kaimatan Selatan, dan Kalimatan Tenggah, air 

gambut merupakan satu-satunya sumber air permukaan yang tersedia bagi 

masyarakat di wilayah ini
43

. 

Secara kualitas, air gambut berpotensi menjadi sumber air untuk 

dimanfaatkan manusia dalam kebutuhannya sehari-hari. Air gambut dari segi 

kualitas, estetika dan kesehatan tidak layak digunakan untuk aktivitas 

manusia karena tidak memenuhi standar air bersih. Agar air gambut dapat 
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dijadikan sumber air bersih maka diperlukan pengolahan terhadap air gambut. 

Salah satu teknologi pengolahan air gambut adalah teknologi konvensional. 

Teknologi konvensional yang umumnya digunakan dalam pengolahan air 

yang mengandung zat organik yang tinggi meliputi koagulasi, flokulasi, 

sedimentasi, dan filtrasi. Metode ini dapat menghasilkan air bersih sesuai 

kualitas air bersih yang ditetapkan  Menteri Kesehatan RI
44

. 

Kandungan utama di dalam air gambut adalah kelompok senyawa humus 

yaitu asam humat, asam fulvat, dan humin dan didominasi oleh senyawa 

humat, yang besifat sulit dirombak olek mikroorganisme atau bersifat 

nondegradable.
45

 

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Muhammad Ridho Syauqi, Subardi 

Bali, dan Itnawita. Hasil penelitian ini adalah efisiensi adsorpsi arang aktif 

sabut pinang diperoleh 69,58% pada konsentrasi 8,58 ppm untuk 

kadmium, sedangkan untuk ion timbal sebesar 97,89 % pada konsentrasi 

22,80 ppm
46

. 

2. Penelitian dalam jurnal oleh Suci Miza Marta Ulfia dan Astuti. Hasil 

penelitian ini adalah kadar besi menurun seiring dengan meningkatnya 
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ukuran pori, hasil kadar besi yang terkecil pada konsentrasi KOH 35% 

sebesar 0,36 mg/L
47

. 

3. Penelitian dalam jurnal oleh Antonia Nunung Rahayu dan 

Adhitiyawarman. Hasil penelitian ini adalah kapasitas adsorpsi besi dalam 

air tanah dengan menggunakan adsorben tongkol jagung tanpa 

pengarangan teraktivasi dan adsorben karbon aktif tongkol jagung pada 

kondisi optimumnya masing-masing sebesar 192,2 mg/g dan 87,2 mg/g
48

. 

4. Penelitian dalam jurnal oleh Yuningsih, menunjukkan bahwa proses dan 

hasil penelitian uji patogenitas spora jamur M. Anisopliae terhadap 

mortalitas larva O. Rhinoceros berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan 

ajar berupa Lembar Kerja Siswa pada meteri Biologi SMA Kelas X
49

. 
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