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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Konsep Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0) 

Sebelum era industri 4.0, revolusi industri 1.0 diawali pada tahun 1784 dengan 

memanfaatkan energi air dan uap. Kemudian dilanjutkan revolusi industri 2.0 pada tahun 

1870 dimana ada penerapan pembagian pekerja berdasarkan divisi. Setelah itu revolusi 

industri 3.0 dimulai pada tahun 1969 dengan penggunaan alat elektronik untuk 

menciptakan sistem produksi otomatis. Kemudian era industri 4.0 dimulai dengan 

penerapan Cyber Phisical System (CPS) untuk memberikan konektivitas antara manusia 

dengan mesin secara real time dengan penggunaan beberapa teknologi yang terdiri dari 

Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Advanced Robotic,  Wearables / 

Augmented Reality / Virtual Reality, dan 3D printing (ATKearney, 2017; Satya, 2018). 

Revolusi industri keempat atau industri 4.0 merupakan suatu istilah yang lahir di Jerman 

pada tahun 2011 menggambarkan mengenai penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi secara penuh dalam industri (Prasetyo & Sutopo, 2018). Penerapan industri 

4.0 berkembang ke negara-negara maju terlebih dahulu di Eropa dan Amerika Serikat. 

Kemudian untuk ASEAN sendiri, diawali oleh Singapura pada tahun 2014 dan diikuti 

oleh Thailand pada tahun 2016 (Ayu, 2018) Penerapan konsep industri 4.0 memanfaatkan 

teknologi internet dan Cyber Phisical System (CPS) meningkatkan efisiensi proses dalam 

suatu pabrik, baik dalam proses pengembangan produk, produksi, pemasaran, dan lain-

lain (Prasetyo & Sutopo, 2018).  

 

Pengembangan konsep industri 4.0 mulai diterapkan di Indonesia dengan adanya 

peluncuran sebuah roadmap dan strategi oleh Kementrian Perindustrian yang disebut 

dengan “Making Indonesia 4.0” pada bulan Mei tahun 2018. Dalam roadmap tersebut 

disebutkan bahwa industri makanan dan minuman merupakan salah satu dari lima industri 

yang menjadi fokus implementasi industri 4.0. Penerapan industri 4.0 dalam industri 

makanan dan minuman mampu memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia 

(Satya, 2018). Manfaat dari penggunaan teknologi di era industri 4.0 adalah perbaikan 

kecepatan-fleksibilitas produksi, peningkatan layanan kepada pelanggan, dan 

peningkatan pendapatan. Namun tujuan utama dari penerapan konsep Industri 4.0 yaitu 
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untuk meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang 

sangat dinamis (Prasetyo & Sutopo, 2018). Selain itu, Dewan Riset Nasional mengatakan 

bahwa tujuan diterapkannya konsep industri 4.0 di industri pangan dan minuman yaitu 

untuk meningkatkan ekspor di Indonesia. 

 

Dalam meningkatkan ekspor dan daya saing produk makanan dan minuman di pasar 

global, Dewan Riset Nasional mengatakan bahwa salah satu tantangan yang perlu 

dihadapi yaitu peningkatan umur simpan dengan keamanan dan kualitas produk pangan 

yang tetap terjaga (tantangan pertama) (Atmawinata, 2018). Selain itu, inovasi produk 

perlu dilakukan oleh suatu industri pangan dalam menghadapi persaingan global dengan 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen (tantangan kedua) (Pattipeilohy, 2018). 

Dalam hal inovasi produk, pada era globalisasi saat ini pilihan konsumen terhadap produk 

pangan tidak terbatas dari segi rasa; mutu; gizi; dan keamanan, namun juga berfokus pada 

penampilan, terutama warna dari produk tersebut (Utami et al., 2016).  Kedua hal yang 

disebutkan dalam manfaat penerapan konsep industri 4.0 yaitu perbaikan kecepatan-

fleksibilitas produksi dan peningkatan pendapatan menunjukkan bahwa perlu adanya 

efisiensi waktu dan biaya dalam suatu industri pangan dan minuman (tantangan ketiga) 

(Prasetyo & Sutopo, 2018). 

 

1.1.2. Arang Aktif 

 

Gambar 1. Atom karbon heksagonal (a), lapisan karbon mikrokristalin (b), dan struktur 

karbon aktif (c) 

 

Arang Aktif merupakan suatu karbon yang memiliki struktur permukaan yang berpori-

pori (Lempang, 2014). Karbon merupakan suatu atom dengan nomor 6 pada tabel 
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periodik dan memiliki 6 elektron sehingga konfigurasi elektronnya berupa [He] 2s2 2p2. 

Karbon dapat membentuk sejumlah komponen dan yang terbesar yaitu terbentuk oleh 

karbon dan hidrogen. Struktur fisik dan kimia karbon bergantung dari struktur kimia 

elemennya. Pada suhu tinggi, karbon mampu mengikat oksigen membentuk karbon 

monoksida atau karbon dioksida. Karbon mampu membentuk ikatan tunggal yang kuat 

untuk membentuk rantai dan cincin atom sehingga tahan dengan serangan kimia. Karbon 

yang berasal dari tumbuhan memiliki struktur amorphous dan biasa digunakan dalam gas 

absorben dan bleaching agent (Lenntech, 1998). Struktur berpori dari arang aktif 

menyebabkan arang aktif dapat berperan sebagai adsorben (Yustinah, 2011). Arang aktif 

terbentuk dari atom karbon heksagonal (Gambar 1a) yang saling berikatan secara kovalen 

membentuk lapisan karbon mikrokristalin (Gambar 1b) yang memberikan sifat non-polar 

atau hidrofobik pada permukaan karbon, dan terbentuk ikatan intermolekular antar 

lapisan karbon yang akan membentuk ruang dan berkembang menjadi struktur berpori 

(Chaemsanit et al., 2018a). Proses pembuatan arang aktif terdiri dari dua proses utama 

yaitu karbonisasi dan aktivasi. Proses karbonisasi merupakan pembentukan karbon dari 

pemecahan bahan organik yang terjadi pada suhu 400-8000C. Sedangkan proses aktivasi 

merupakan proses pemutusan rantai hidrokarbon yang menghasilkan perluasan pori-pori 

(Arsad & Hamdi, 2010). Keefektifan dari penggunaan arang aktif dalam industri pangan 

bergantung pada jenis arang aktif yang digunakan dan proses aktivasi. Perbedaan proses 

aktivasi menyebabkan adanya perbedaan sifat dan pembentukan gugus fungsi pada 

struktur kimia arang aktif yang akan mempengaruhi kemampuan adsorbansi dari arang 

aktif (Shafeeyan et al., 2010). Arang aktif memiliki harga yang terjangkau (berkisar 

antara Rp 25.000,- hingga Rp 156.000,- per kilo gram) (sumber: beberapa e-commerce 

Indonesia), memiliki umur simpan panjang, tidak beracun, aman, dan bersifat natural 

(Chaemsanit et al., 2018a). 

 

1.1.3. Hubungan Industri 4.0 dengan Arang Aktif 

Tujuan dan manfaat penerapan konsep industri 4.0 yang berkaitan dengan peningkatan 

daya saing industri dilakukan dengan penggunaan teknologi komputer, internet, dan lain-

lain. Selain teknologi, pemanfaatan arang aktif dalam suatu industri pangan juga dapat 

mendukung dan memudahkan tercapainya tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari 

penerapan konsep Industri 4.0. Sifat utama arang aktif sebagai adsorben dapat digunakan 
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dalam kemasan pangan untuk memperpanjang umur simpan produk pangan dan dapat 

ditambahkan ke suatu produk pangan untuk menciptakan suatu produk pangan baru 

(inovasi). Kedua hal tersebut dapat berefek pada peningkatan ekspor produk pangan. 

Penggunaan arang aktif dapat meningkatkan pendapatan (efisiensi biaya) dikarenakan 

harganya yang terjangkau, dapat digunakan kembali dan dapat menghasilkan beberapa 

produk recycle. Selain efisiensi biaya, penggunaan arang aktif dalam beberapa proses 

dalam suatu industri yang melibatkan filtrasi dan penyaringan mampu dilakukan secara 

cepat dan mudah sehingga dapat memperbaiki kecepatan-fleksibiliatas produksi (efisiensi 

waktu). 

 

Pada review ini akan dibahas mengenai peran arang aktif dalam menghadapi tantangan 

industri pangan di era industri keempat. Tantangan industri pangan berkaitan dengan 

keamanan dan kualitas pangan, inovasi produk, dan penerapan efisiensi untuk 

menghadapi persaingan global yang terjadi di era industri keempat. 

 

1.2. Publikasi Review Sebelumnya 

Telah banyak ditemukan penelitian mengenai kegunaan dari arang aktif. Dalam menjaga 

kualitas dan kemenangan pangan, arang aktif dapat digunakan dalam sistem pengemas 

aktif. Arang aktif dapat berperan sebagai bahan tambahan pangan yang dapat digunakan 

dalam inovasi pangan. Penggunaan arang aktif dalam industri pangan dan minuman 

merupakan suatu upaya efisiensi dengan menghasilkan produk recycle dan arang aktif 

dapat digunakan kembali dengan adanya proses reaktivasi. Penelitian yang membahas 

mengenai arang aktif dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Publikasi Penelitian Mengenai Arang Aktif 

Arang Aktif Contoh Referensi 

Sebagai istem Pengemas 

Aktif 

Oksigen-scavanger (Bailen et al., 2006; 

Cardona & Sierra, 2011; 

Joven et al., 2015; Mu et 

al., 2013) 

Karbon dioksida-scavanger (Lee et al., 2001) 

Etilen-absorber 
(Bailen et al., 2006; Cao et 

al., 2015) 

Odor-absorber  (Kim et al., 2008) 

Antimicrobial-emitters (Chaemsanit et al., 2018b) 
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Lanjutan Tabel 1. Publikasi Penelitian Mengenai Arang Aktif 

Arang Aktif Contoh Referensi 

Sebagai Bahan 

Tambahan Pangan 
- 

(Miranda-bermudez et al., 

2012; Ocampo & Usita, 

2015; Scotter, 2010) 

Menghasilkan produk 

recycle 

Pemurnian minyak goreng 

bekas 

(Aisyah et al., 2012; 

Buczek & Chwiakowski, 

2014; Eshtiaghi et al., 

2012; Pakiding et al., 

2014; Utari et al., 2013; 

Yustinah, 2011) 

Penyerapan racun pada 

bahan cair 

(Castellari et al., 2001; 

Gambuti et al., 2005; 

Gokmen et al., 2001; 

Olivares-marín et al., 

2009; Oluwafemi et al., 

2014; Sands et al., 1976; 

Var et al., 2008) 

Pengolahan limbah cair 

(Al-malack & Basaleh, 

2016; Ekekwe et al., 2018; 

Hirunpraditkoon et al., 

2011; Munandar et al., 

2016; Odubiyi et al., 2012; 

Rahayu & Febriasari, 

2015; Siregar et al., 2015; 

Widayatno et al., 2017; 

Zhang et al., 2013) 

Proses reaktivasi arang 

aktif 
- 

(Bhagawan et al., 2015; 

Coppola & Papurello, 

2018; Eshtiaghi et al., 

2012; Ghasemzadeh et al., 

2017) 

 

1.3. Tujuan  

Penelitian review ini bertujuan untuk menelaah dan memetakan mengenai manfaat dari 

arang aktif yang dapat digunakan di industri pangan dalam menghadapi tantangan-

tantangan yang timbul di era industri keempat. 

 


