
 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman gumitir (Tagetes erecta) merupakan salah satu tanaman yang 

banyak dikembangkan di Indonesia, khususnya di Bali. Gumitir merupakan 

tanaman yang biasa dimanfaatkan untuk menghias kebun. Bunga tanaman gumitir 

biasanya berwarna kuning atau oranye dan memiliki bau yang menyengat. 

Bagian bunga tanaman gumitir biasa digunakan sebagai sarana 

persembahyangan ataupun sebagai hiasan guna menambah nilai estetika. Tanaman 

gumitir dibudidayakan secara luas untuk mendapatkan ekstrak lutein yang 

merupakan suatu suplemen makanan, dan sebagai pewarna makanan (Qin et al., 

2014). Selain itu, tanaman gumitir juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan anti 

nyamuk (Patel et al., 2012), anti nematoda (Wang et al., 2007), insektisida 

(Parugrug dan Aurea, 2008), dan juga sebagai antioksidan (Gong et al., 2012).  

Dalam budidaya tanaman gumitir, setelah masa panen selesai, tanaman ini 

akan menyisakan limbah pertanian yang melimpah. Sampai saat ini batang 

tanaman gumitir belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk menanggulangi 

masalah, biasanya petani membakar limbah tanaman ini atau dijadikan pakan 

ternak. Pembakaran limbah tanaman gumitir ataupun limbah pertanian lainnya 

secara terus menerus akan menimbulkan pencemaran udara. 

Limbah tanaman gumitir ini merupakan suatu biomassa yang dapat dirubah 

menjadi materi yang bernilai ekonomis lebih tinggi dan lebih bermanfaat daripada 

dibakar begitu saja.  
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Biomassa merupakan keseluruhan materi yang berasal dari makhluk hidup, 

termasuk bahan organik baik yang hidup maupun yang ada di bawah permukaan 

tanah. Contoh dari biomassa adalah pohon, hasil panen, rumput, hewan dan 

sisa/kotoran hewan (Sutaryo, 2009). Salah satu pemanfaatan biomassa adalah 

sebagai bahan dasar produksi arang aktif. Pemanfaatan biomassa seperti limbah 

tanaman gumitir untuk produksi arang aktif memiliki dampak yang positif sebagai 

pengurangan limbah pertanian dalam hal ini limbah padat organik. 

Arang aktif merupakan padatan dengan bahan dasar karbon berpori yang 

memiliki luas permukaan sangat tinggi yaitu diatas 600 m
2
/gram. Biomassa dapat 

digunakan sebagai bahan untuk pembuatan arang melalui pemanasan pada suhu 

tinggi. Setelah itu arang diubah menjadi arang aktif melalui proses aktivasi. 

Proses aktivasi merupakan proses untuk menghilangkan hidrokarbon yang 

melapisi permukaan arang sehingga dapat meningkatkan porositas karbon 

(Cooney, 1980). Aktivasi arang aktif dapat dilakukan melalui proses aktivasi 

secara fisik dan proses kimia. Proses aktivasi secara fisik dapat dilakukan dengan 

pemberian uap air atau gas CO2, sedangkan secara kimia dilakukan dengan 

penambahan zat kimia tertentu (Jamilatun et al., 2014). Aktivasi secara kimia 

dapat dilakukan dengan penambahan zat kimia sekaligus pada saat pirolisis 

ataupun penambahan zat kimia setelah arang terbentuk. 

Aktivasi secara kimia memberikan beberapa keuntungan karena dapat 

dilakukan dalam satu langkah, dengan mengkombinasikan pirolisis dan aktivasi 

yang dilakukan pada suhu yang lebih rendah maka akan dihasilkan struktur pori 

arang aktif yang lebih baik (Ioannidou dan Zabanitou, 2007). Aktivator kimia 

yang digunakan untuk aktivasi arang aktif biasanya berupa asam, basa, ataupun 
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garam. Qin (2014) melaporkan bahwa arang aktif yang dihasilkan dari batang 

tanaman gumitir (Tagetes erecta) yang aktivasinya menggunakan asam fosfat 

(H3PO4) yang dilakukan sekaligus saat pirolisis menghasilkan arang aktif dengan 

struktur pori yang lebih baik. 

Berdasarkan SNI 06-3730-1995 tentang arang aktif teknis, arang aktif 

berbentuk serbuk yang berkualitas baik memiliki kadar air maksimal sebesar 15%, 

kadar zat mudah menguap maksimal 25%, kadar abu maksimal 10% dan kadar 

karbon minimal 65%. Untuk daya serapnya, arang aktif yang baik memiliki daya 

serap terhadap I2 minimal sebesar 750 mg/g dan  daya serap terhadap metilen biru 

minimal sebesar 120 mg/g (Sudrajat dan Pari, 2011).  

Arang aktif banyak dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik untuk berbagai tujuan, 

diantaranya sebagai pembersih air, pemurnian gas, atau pengolahan limbah cair. 

Dalam perindustrian, arang aktif sangat berguna karena dapat mengadsorpsi bau, 

warna, gas serta logam. Maraknya perkembangan proses industri akan 

meningkatkan resiko pencemaran lingkungan sehingga meningkatkan pula 

kebutuhan akan arang aktif (Sidiq, 2014).   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

aktivasi arang dari batang tanaman gumitir dengan berbagai konsentrasi aktivator 

H3PO4 dan karakterisasinya sehingga diperoleh arang aktif yang berkualitas sesuai 

standar SNI. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu : 

1.2.1 Bagaimanakah karakteristik arang aktif yang dihasilkan dari batang tanaman 

gumitir (Tagetes erecta) yang diaktivasi dengan berbagai konsentrasi  

H3PO4? 

1.2.2 Berapakah konsentrasi H3PO4 yang dibutuhkan untuk membuat arang aktif 

yang memenuhi standar SNI? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1.3.1 Membuat arang aktif dari limbah batang tanaman gumitir (Tagetes erecta) 

dengan aktivator asam fosfat (H3PO4). 

1.3.2 Menentukan konsentrasi optimum asam fosfat (H3PO4) yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan arang aktif yang baik ditinjau dari kadar air, kadar zat 

mudah menguap, kadar abu total, kadar karbon terikat, daya serap terhadap 

iod, daya serap terhadap metilen biru, dan gugus fungsinya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan akan diperoleh informasi ilmiah mengenai 

pemanfaatan limbah batang tanaman gumitir (Tagetes erecta) sebagai bahan 

pembuatan arang aktif yang baik dengan aktivator asam fosfat (H3PO4).  


