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6. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Arang aktif yang memiliki struktur berpori menghasilkan sifat adsorbansi yang dapat 

digunakan dalam banyak hal terutama dalam industri pangan. Arang aktif terbukti 

berpotensi dalam industri pangan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di 

era revolusi industri keempat. Tantangan industri pangan terbagi menjadi tiga yaitu 

kualitas dan keamanan pangan, inovasi pangan, dan efisiensi industri pangan. Dalam 

kualitas dan keamanan pangan, arang aktif dapat berperan dalam sistem pengemas aktif 

sebagai oksigen scavanger, karbon dioksida scavanger, etilen-absorber, odor-absorber, 

dan antimicrobial emitter. Penyerapan gas dan senyawa volatil (odor) pada arang aktif 

terjadi di struktur mikropori (< 2 nm) arang aktif dan berikatan secara fisik (reversible) 

namun pada penyerapan oksigen teradapat ikatan secara kimia (irreversible). Sebagai 

antimicrobial emitter, arang aktif berperan sebagai matriks dari senyawa lain yang 

bersifat anti mikroba seperti essential oil dan etanol yang kemudian dilepaskan ke udara 

dalam bentuk uap. 

 

Warna hitam pada arang aktif dapat dimanfaatkan dalam hal inovasi pangan. Penambahan 

arang aktif pada produk pangan biasa ditemukan pada produk permen sebagai pewarna. 

Pada produk chiffon cake, arang aktif terbukti dapat mengubah tekstur dari produk 

pangan. Pada produk dark Brown chocolate, arang aktif mampu menurunkan intensitas 

rasa pahit yang dihasilkan oleh dark chocolate dengan menyerap senyawa alkaloid yang 

berperan dalam rasa pahit dark chocolate. Kemungkinan penggunaan arang aktif sebagai 

bahan tambahan pangan juga dapat diaplikasikan dalam produk roti. Arang aktif dapat 

meningkatkan pengembangan roti dengan menyerap asam organik (fermentation 

inhibitor) yang dihasilkan selama proses fermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae. 

 

Di era revolusi industri keempat diperlukan efisiensi pada industri pangan untuk mampu 

bersaing dengan industri pangan lainnya. Penggunaan arang aktif dapat digunakan dalam 

hal ini untuk menghasilkan produk-produk recycle yang dapat menghemat biaya produksi 

dari industri pangan. Arang aktif dapat mengolah kembali minyak goreng bekas dengan 

menurunkan bilangan peroksida, dan mengembalikan warna serta bau yang dihasilkan 

setelah proses penggorengan. Penyerapan bilangan peroksida pada arang aktif bersifat 
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fisik (reversible) dan terjadi pada arang aktif yang memiliki sifat hidrofobik dan bersifat 

basa. Pada produk minuman yang terkontaminasi oleh mikotoksin seperti aflatoksin M1 

(AFM1), okratoksin A (OTA), dan patulin dapat diolah kembali (recycle) menggunakan 

arang aktif. Penyerapan racun terjadi oleh adanya ikatan non kovalen (reversible). 

Penurunan kadar AFM1 pada susu sapi lebih efektif dilakukan dengan penambahan arang 

aktif pada pakan ternak yang terkontaminasi AFB1. Penyerapan okratoksin A dan patulin 

menimbulkan kerugian dengan adanya penurunan kadar fenol. Dalam pengolahan limbah 

cair, arang aktif dapat menyerap menurunkan tingkat kekeruhan, TDS, COD, dan 

menyerap bahan anorganik. Bahan anorganik seperti logam berat dan ion nitrit serta nitrat 

terjadi secara kimia (irreversible). Penggunaan arang aktif oleh industri pangan di era 

revolusi industri keempat terbilang efektif karena memiliki harga yang murah dan dapat 

digunakan kembali dengan metode reaktivasi fisik maupun kimia untuk mengembalikan 

porositasnya. 

 

 

 

 


