
12 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum ditujukan untuk menentukan kompetensi-

kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Dengan demikian, bahan ajar 

yang dibuat benar-benar diharapkan mampu membuat peserta didik 

menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Untuk mencapai hal itu, kita 

mesti mempelajari lima hal sebagai berikut:
17

 

a. Standar Kompetensi, yakni kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester. 

Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai 

acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. Dalam 

konteks pembuatan bahan ajar, maka tugas seorang guru adalah 

menentukan standar kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. 

Dalam kurikulum 2013 revisi, standar kompetensi lebih dikenal sebagai 

komptensi inti (KI). Dimana di dalam kurikulum 2013 terdapat 4 KI. 

b. Kompetensi Dasar, yakni sejumlah kemampuan yang harus dimiliki 

peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk 

menyusun indikator kompetensi. Untuk pembuatan bahan ajar, maka 
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dalam hal ini kita mesti mengidentifikasi kompetensi dasar-kompetensi 

dasar yang diharapkan bisa dikuasai oleh peserta didik. 

c. Indikator Ketercapaian Hasil Belajar. Indikator adalah rumusan 

kompetensi yang spesifik, yang dapat dijadikan acuan kriteria penilaian 

dalam menentukan kompeten tidaknya seseorang. Setelah menganalisis 

kompetensi dasar, maka indikator adalah hal berikutnya yang mesti 

dianalisis. Sehingga dapat mengetahui kompetensi yang spesifik, yang 

nantinya dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan 

bahan ajar yang tepat. 

d. Materi pokok, yakni sejumlah informasi utama, pengetahuan, 

keterampilan, atau nilai yang disusun sedemikian rupa oleh pendidik 

agar peserta didik menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Materi 

pokok adalah objek analisis berikutnya yang harus kita telaah. Materi 

pokok ini menjadi salah satu acuan utama dalam menyusun isi bahan 

ajar. 

e. Pengalaman belajar, yakni suatu aktivitas yang didesain oleh pendidik 

supaya dilakukan oleh para peserta didik agar mereka menguasai 

kompetensi yang telah ditentukan melalui kegiatan pembelajaran yang 

diselenggarakan. 

2. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar 
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mengajar. Bahan yang dimaskud bisa berupa bahan tertulis maupun 

tidak tertulis. 

Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga 

secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh 

dan terpadu. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang 

diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran.
18

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi 

yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau 

suasana yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. 

b. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Secara garis besar, bahan ajar dapat dikrlompokkan menjadi 

beberapa kategori, yaitu:
19

 

1) Bahan ajar cetak, bahan cetak dapat ditampilkan dalam berbagai 

bentuk. Jika bahan ajar cetak tersusun secara baik maka bahan ajar 

akan mendatangkan beberapa keuntungan seperti yang dikemukakan 

oleh Steffen Peter Ballstaedt (1994) dalam Abdul Majid: 

a) Biaya untuk pengadaannya relatif sedikit. 

b) Bahan tertulis cepat digunakan dan dapat dengan mudah 

dipindah-pindahkan. 
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c) Menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi 

individu. 

d) Bahan tertulis relatif ringan dan dapat dibaca dimana saja. 

e) Bahan tertulis dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang 

bernilai besar. 

Contoh bahan ajar cetak antara lain handout, buku, modul, 

lembar kerja siswa, poster, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, 

model/maket. 

2) Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan 

copact disk audio. 

3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact 

disk, film. 

4) Bahan ajar interaktif (interactive teaching material) seperti compact 

disk interaktif. 

c. Poster 

Poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam satu 

bidang yang memberikan informasi tentang satu atau dua ide pokok, 

poster hendaknya dibuat dengan gambar dekoratif dan huruf yang jelas. 

Ciri-ciri poster yang baik adalah:
20

 

1) Sederhana 

2) Menyajikan satu ide 

3) Dengan slogan yang ringkas 
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16 

 

4) Gambar dan tulisan yang jelas 

5) Mempunyai komposisi dan variasi yang bagus 

d. Kegunaan Bahan Ajar 

Hendaknya guru menggunakan poster di dalam kelas atas dasar 

pertimbangan sebagai berikut:
21

 

1) Untuk motivasi, Penggunaan poster dalam pengajaran sebagai 

pendorong atau motivasi kegiatan belajar siswa. Diskusi dapat 

dilakukan setelah diperlihatkan sebuah poster berkenaan dengan 

bahan pengajaran. 

2) Sebagai peringatan atau menyadarkan 

3) Pengalaman yang kreatif, Sebagai alat bantu mengajar poster 

memberi kemungkinan belajar kreatif dan partisipatif. Kehadiran 

poster dalam belajar mengajar memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk melukiskan apa-apa yang dipelajari mereka. Dengan 

perkataan lain, poster memberikan pengalaman baru sehingga 

menumbuhkan kreativitas peserta didik dalam cara belajarnya. 

e. Prinsip-Prinsip Pemilihan Bahan Ajar 

Berkaitan dengan pemilihan bahan ajar, ada tiga prinsip yang dapat 

dijadikan pedoman:
22

 

1) Prinsip relevansi, maksudnya bahan ajar yang dipilih hendaknya ada 

relasi dengan pencapaian standar kompetensi maupun kompetensi 

dasar 
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2) Prinsip konsistensi, maksudnya bahan ajar yang dipilih memiliki 

nilai keajegan. Jadi antara kompetensi dasar yang harus dikuasai 

peserta didik dengan bahan ajar yang disediakan memiliki 

keselarasan dan kesamaan. 

3) Prinsip kecukupan, maksudnya ketika memilih bahan ajar, 

hendaknya dicari yang memadai untuk membantu siswa menguasai 

kompetensi dasar yang diajarkan.  

3. Minyak Bumi 

a. Pengertian Minyak Bumi 

Minyak mentah atau crude oil adalah cairan coklat kehijauan 

sampai hitam yang terutama terdiri dari karbon dan hidrogen. Teori 

yang paling umum digunakan untuk menjelaskan asal-usul minyak 

bumi adalah “organic source materials”. Teori ini menyatakan bahwa 

minyak bumi merupakan produk perubahan secara alami dari zat-zat 

organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang 

mengendap selama ribuan sampai jutaan tahun. Akibat dari pengaruh 

tekanan, temperatur, kehadiran senyawa logam dan mineral serta letak 

geologis selama proses perubahan tersebut, maka minyak bumi akan 

mempunyai komposisi yang berbeda di tempat yang berbeda.
23

 

Dalam pemanfaatan minyak bumi sebagai bahan bakar, salah satu 

reaksi penting yang terjadi adalah reaksi pembakaran. Pembakaran 

adalah reaksi cepat suatu senyawa dengan oksigen. Pembakaran disertai 

                                                           
23
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dengan pembebasan kalor (panas) dan cahaya yang dapat menjadi 

sumber energi bagi manusia.
24

 Reaksi pembakaran pada senyawa 

organik pada umumnya terdiri dari dua, yaitu: 

1) Pembakaran sempurna, adalah pengubahan suatu senyawa menjadi 

CO2 dan H2O. Dengan persamaan reaksi berikut: 

2 CH3 CH2 CH3  +  10 O2 → 6 CO2  + 8 H2O  

2) Pembakaran tidak sempurna, akan menghasilkan karbon monoksida, 

atau kadang-kadang karbon dalam bentuk arang atau jelaga. Dengan 

persamaan reaksi berikut:
25

 

2 CH3 CH2 CH3  + 7 O2  → 6 CO(g) + 8 H2O(g) 

    CH3 CH2 CH3  → 3 C + 4 H2O 

b. Dampak Penggunaan Minyak Bumi 

Sebagian besar minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar. 

Tidak heran jika dampak terbesar penggunaan minyak bumi juga 

berasal dari pembakaran bahan bakar minyak. Pencemaran udara juga 

disebabkan oleh zat-zat kimia lain, seperti partikulat, logam timbal (Pb) 

dan oksida sulfur. Logam timbal berasal dari bensin yang mengandung 

sulfur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk zat pencemar 

udara adalah pertikulasi, gas CO, oksida nitrogen, oksida sulfur, ozon, 

dan logam timbal. 

Secara umum, kegiatan eksploitasi dan pemakaian sumber energi 

dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia akan selalu 
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menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (misalnya udara dan 

iklim, air dan tanah). Berikut ini disajikan beberapa dampak negatif 

penggunaan energi fosil terhadap manusia dan lingkungan: 

1) Dampak terhadap Cuaca dan Iklim 

Selain menghasilkan energi, pembakaran sumber energi fosil 

(misalnya minyak bumi, batu bara) juga melepaskan gas-gas, antara 

lain karbon dioksida (CO2),  nitrogen oksida (NOx) dan sulfur 

dioksida (SO2) yang menyebabkan pencemaran udara (hujan asam, 

smog dan pemanasan global). Emisi NOx (Nitrogen oksida) adalah 

pelepasan gas NOx  ke udara. Di udara, setengah dari konsentrasi 

NOx berasal dari kegiatan manusia (misalnya pembakaran bahan 

bakar fosil dan sisanya berasal dari proses alami misalnya kegiatan 

mikroorganisme yang mengurai zat organik). 

Di udara, sebagian NOx tersebut berubah menjadi asam nitrat 

(HNO3) yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Emisi SO2 

(Sulfur dioksida) adalah pelepasan gas SO2 ke udara yang berasal 

dari pembakaran bahan bakar fosil dan peleburan logam. Seperti 

kadar NOx di udara, setengah dari konsentrasi SO2 juga berasal 

dari kegiatan manusia. Gas SO2 yang teremisi ke udara dapat 

membentuk asam sulfat (H2SO4) yang menyebabkan terjadinya 

hujan asam. Emisi gas NOx dan SO2 ke udara dapat bereaksi dengan 

uap air di awan dan membentuk asam nitrat (HNO3) dan asam sulfat 

(H2SO4) yang merupakan asam kuat. 
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2) Dampak terhadap Perairan   

Eksploitasi minyak bumi, khususnya cara penampungan dan 

pengangkutan minyak bumi yang tidak layak, misalnya: bocornya 

tangker minyak atau kecelakaan lain akan mengakibatkan 

tumpahnya minyak (ke laut, sungai atau air tanah) dapat 

menyebabkan pencemaran perairan. Pada dasarnya pencemaran 

tersebut disebabkan oleh kesalahan manusia. Pencemaran air oleh 

minyak bumi umumnya disebabkan oleh pembuangan minyak 

pelumas secara sembarangan.  Di laut sering terjadi pencemaran oleh 

minyak dari tangki yang bocor. Adanya minyak pada permukaan air 

menghalangi kontak antara air dengan udara sehingga kadar oksigen 

berkurang. 

3) Dampak Terhadap Tanah 

Dampak penggunaan energi terhadap tanah dapat diketahui, 

misalnya dari pertambangan batu bara. Masalah yang berkaitan 

dengan lapisan tanah muncul terutama dalam pertambangan terbuka. 

Jika terhirup dan masuk ke tubuh, sebagian besar akan ditimbun 

dalam tulang.
26

 

4. Tanaman Nanas (Ananas comosus (L.) merr) 

a. Pengertian Tanaman Nanas (Ananas comosus (L.) merr) 

Menurut Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan 

Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, nanas merupakan 
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tanaman buah berupa semak yang memilki nama ilmiah Ananas 

comosus (L.) merr). Memilki nama daerah danas (Sunda) dan neneh 

(Sumatera). Dalam bahasa Inggris disebut pineaple dan orang-orang 

Spanyol menyebutnya pina. Nanas berasal dari Brasila (Amerika 

Selatan) yang telah didomestikasi di sana sebelum masa Colombus. 

Pada abad ke-16 orang Spanyol membawa nanas ini ke Filpina dan 

Semenanjung Malaysia, masuk ke Indonesia pada abad ke-15, (159). Di 

Indonesia pada mulanya hanya sebagai tanaman pekarangan, dan 

meluas dikebunkan, di lahan kering (tegalan), di seluruh wilayah 

nusantara. Tanaman ini kini dipelihara di daerah tropik dan sub tropik.
27

 

b. Morfologi Tanaman Nanas (Ananas comosus (L.) merr)  

 

 

 

 

 

 

                                 

Gambar II.1 Buah Nanas 

Nanas merupakan tanaman buah yang selalu tersedia sepanjang 

tahun. Herba tahunan atau dua tahunan ini memiliki tinggi 50-150 cm, 

terdapat tunas merayap pada bagian pangkalnya. Daun berkumpul 

dalam roset akar dan pada bagian pangkalnya melebar menjadi pelepah. 

Helaian daun bentuk pedang, tebal, liat, dengan panjang 80-120 cm, 

lebar 2-6 cm, ujung lancip menyerupai duri, tepi berduri tempel yang 
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membengkok ke atas, sisi bawah bersisik putih, dengan berwarna hijau 

atau hijau kemerahan. Bunga majemuk tersusun dalam bulir yang 

sangat rapat, letaknya terminal dan bertangkai panjang. Buahnya buah 

buni majemuk, bulat panjang, berdaging, berwarna hijau, jika masak 

warnanya menjadi kuning. Buah nanas rasanya enak, asam sampai 

manis. Bijinya kecil, sering kali tidak jadi. Tanaman buah nanas dapat 

diperbanyak dengan mahkota, tunas batang, stek atau tunas ketiak 

daunnya.
28

 

c. Sistematika Tanaman Nanas (Ananas comosus (L.) merr) 

Tanaman nanas merupakan famili Bromeliaceae Famili ini terdiri 

atas 45 genus dan 200 spesies. Berdasarkan Deputi Menegristek Bidang 

Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

secara sistematis tanaman Nanas diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi    : Spermatophyta 

Sub Divisi   : Angiospermae 

Kelas    : Monocotyledoneae 

Ordo    : Ferinosae (Bromeliales) 

Familia   : Bromeliaceae 

Genus    : Ananas 

Spesies   : Ananas comosus (L.) merr 

Tanaman nanas dibedakan dari anggota genus yang lain 

berdasarkan tipe buah sinkarpus (buah majemuk) yang tidak ditemukan 
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pada anggota genus yang lain. Nanas tergolong tanaman CAM 

(Crasulacean Acid Metabolism). Pada malam hari tanaman ini 

mengunakan enzim PEP karboksilase dan NADPH malat dehidrase 

untuk membentuk asam malat, dan mendekarboksilasi asam tersebut 

untuk menghasilkan CO2. Pada siang hari CO2 yang dihasilkan 

digunakan sebagai bahan siklus Calvin untuk menghasilkan 

karbohidrat. 

Adapun kandungan gizi dari nanas menurut Balai Pemantauan dan 

Pemanfatan Hutan Produksi (BPHP) adalah sebagai berikut:
29

 

  Tabel II.1 Kandungan Gizi dari Nanas Menurut BPPHP 

No Kandungan gizi Jumlah 

1. Kalori 52,00 kal 

2. Protein 0,40 g 

3. Lemak 0,20 g 

4. Karbohidrat 16,00 g 

5. Fosfor 11,00 mg 

6. Zat besi 0,30 mg 

7. Vitamin B1 0,80 mg 

8. Vitamin C 24,00 mg 

9. Air 85,30 g 

 

d. Mahkota Nanas 

 

 

 

 

 

              Gambar II.2 Mahkota Nanas 
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Mahkota nanas merupakan bagian yang tumbuh di atas buah dan 

jarang dibicarakan dalam industri penanaman nanas. Mahkota nanas 

merupakan indikator kesuburan tanaman nanas. Marfologi tanaman 

nanas juga berbeda ukuranya mengikuti varietas nanas. Menurut Susana 

mahkota nanas memilki kadar selulosa 57,83%.
30

 Menurut Nur abdillah 

Sidik, komposisi kimia serat nanas terdapat di dalam tabel berikut:
 31

 

Tabel II.2 Komposisi Kimia Serat Nanas 

No Komposisi Kimia 

Serat 

Nanas  

(%) 

Serat 

Kapas 

(%) 

Serat  

Rami  

(%) 

1. Alpha Selulosa 69,5 - 71,5 94 72 – 92 

2. Pentosan 17,0 – 17,8 - - 

3. Lignin 4,4 – 4,7 - 0 – 1 

4. Pektin 1,0 – 1,2 0,9 3 – 27 

5. Lemak Dan Wax 3,0 – 3,3 0,6 0,2 

6. Abu 0,71 – 0,87 1,2 2,87 

7. Zat Zat Lain ( Protein, 

Asam Organik, dll.) 

4,5 – 5,3 1,3 6,2 

 

5. Briket 

a. Pengertian Briket 

Briket merupakan bahan bakar dari campuran material arang dan 

bahan perekat yang dapat dijadikan sebangai bahan bakar alternatif. 

Arang adalah suatu bahan padat berpori yang dihasilkan dari 

pembakaran pada suhu tinggi dengan proses karbonisasi, yaitu proses 

pembakaran tidak sempurna, sehingga bahan hanya terkarbonisasi dan 
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tidak teroksidasi. Sebagian besar pori-pori pada arang masih tertutup 

dengan hidrokarbon, eter, dan senyawa organik lainnya.
32

  

Biobriket merupakan energi alternatif pengganti bahan bakar yang 

terbuat dari biomassa.
33

 Biobriket memiliki tingkat emisi yang jauh 

lebih rendah ketimbang minyak tanah, menjadikannya sumber energi 

substitusi yang lebih aman bagi kesehatan. Hasil uji Badan Pengkajian 

dan Penerapan Teknologi (BPPT) menunjukkan pembakaran 1 kg briket 

selama 2-3 jam hanya menghasilkan tingkat emisi karbon monoksida 

(CO) rata-rata 106 ppm. Sementara minyak tanah 250-390 ppm, atau 

tiga kali lipatnya. Biobriket batubara juga hanya menciptakan emisi 

nitrogen monoksida (NO) dengan konsentrasi amat kecil lantaran tidak 

dibakar dalam temperatur amat tinggi. Sementara tingkat emisi sulfur 

dioksida (SO2) briket rata-rata di bawah satu persen, angka yang aman 

untuk kesehatan, mengingat kandungan sulfur batu bara Indonesia 

rendah. Makanan yang dimasak dengan menggunakan kompor briket 

batubara tidak memiliki resiko besar terhadap kanker.
34

 

b. Parameter Briket 

1) Kandungan Air 

Moisture yang dikandung dalam briket dapat dinyatakan dalam 

dua macam:
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a) Free moisture (uap air bebas) 

Free moisture dapat dihilangkan dengan penguapan, misalnya 

dengan air-drying. Kandungan free moisture sangat penting 

dalam perencanaan coal handling dan preparation equipment. 

b) Inherent moisture (uap air terikat) 

Kandungan inherent moisture dapat ditentukan dengan 

memanaskan briket antara temperature 104-110ºC selama satu 

jam. 

2) Kandungan Abu 

Semua briket mempunyai kandungan zat anorganik yang dapat 

ditentukan jumlahnya dengan cara briket dibakar secara sempurna. 

Zat yang tinggal apabila briket dibakar secara sempurna, disebut abu. 

Abu briket ini berasal dari clay, pasir dan bermacam-macam zat 

mineral lainnya. 

3) Nilai Kalor 

Nilai kalor dinyatakan sebagai heating value, merupakan 

parameter yang penting dari suatu thermal coal. Gross calorific 

value diperoleh dengan membakar suatu sampel briket kedalam 

bomb calorimeter. 

c. Standar Briket 

Standar kualitas briket arang di Indonesia mengacu pada SNI, juga 

mengacu pada sifat briket arang buatan Jepang, Inggris, dan USA, 

seperti pada Tabel II.3. 
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Tabel II.3  Sifat Briket Arang Buatan Jepang, Inggris, USA, dan 

Indonesia 

Sifat Arang Briket Jepang Inggris Amerika 

SNI  

01-6235-

2000 

Kadar air (%) 6 -8 3.6 6,2 < 8 

Kadar zat menguap (%) 15 – 30 16,4 19 – 28 < 15 

Kadar abu (%) 3 -6 5,9 8,3 < 8 

Kadar karbon terikat (%) 60 – 80 75,3 60 77 

Kerapatan (g) 1,0 – 1,2 0,46 1 - 

Keteguhan tekan(g) 60 – 65 12,7 62 - 

Nilai Kalor (Kalataug) 6000 –7000 7289 6230 >5000 

 

Arang yang bermutu baik harus mempunyai persyaratan berwarna 

hitam dengan nyala kebiruan, mengkilap pada pecahannya, bersih kalau 

dipegang, tidak memberi noda hitam, mengeluarkan sedikit asam dan 

tidak berbau, menyala terus tanpa dikipas dan tidak memercikkan bara 

api, abu sisa pembakaran sekecil mungkin tidak terlalu cepat terbakar, 

berdenting seperti logam, dan menghasilkan kalor panas tinggi dan 

konstan.
35

 

d. Pirolisis  

Pirolisis merupakan suatu proses termal dengan kondisi sedikit atau 

tanpa adanya oksigen dan merupakan salah satu proses konversi 

biomassa secara termokimia, dimana terjadi destruksi bahan organik 

dengan panas yang terjadi tanpa oksigen. Proses pirolisis dapat dibagi 

menjadi beberapa macam, yaitu : 
36

 

1) Fast Pyrolisis, yaitu pirolisis yang dilakukan pada suhu tinggi 

(±5000C), laju transfer panas cepat, mempunyai vapuor residence 
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Suprapti dan Sitti Ramlah, “Pemanfaatan Kulit Buah Kakao untuk Briket Arang” 
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time yang pendek (< 2 detik), menghasilkan 75% cairan (25% air), 

arang 12%, dan gas 13%. 

2) Medium Pyrolisis, yaitu pirolisis yang dilakukan pada suhu moderat 

(< 5000C), laju transfer panas sedang, mempunyai vapuor residence 

time yang moderat (±2 detik), menghasilkan 50% cairan,(50% air), 

arang 25%, dan gas 25%. 

3) Slow Pyrolisis, yaitu pirolisis yang dilakukan pada suhu rendah (50-

1000C), laju transfer panas lambat, mempunyai vapuor residence 

time yang panjang (>2 detik), menghasilkan 30% cair (70% air), 

arang 35%, dan gas 35%. 

e. Bahan Perekat  

Perekat yang biasa digunakan untuk membuat briket dapat 

dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu perekat organik dan perekat 

anorganik.
37

 

1) Perekat organik, merupakan perekat yang efektif, tidak terlalu mahal 

dan menghasilkan abu yang relatif sedikit. Contoh perekat organik 

adalah kanji dan tar. 

2) Perekat anorganik, merupakan perekat yang memiliki daya lekat 

yang kuat dibandingkan perekat organik, akan tetapi biaya yang 

dikeluarkan lebih tinggi dan menghasilkan abu yang lebih banyak 

dibandingkan perekat organik. Perekat pabrik seperti lem merupakan 

salah satu perekat anorganik. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan 

pembuatan biobriket adalah: 

1. Erwin Junary, Julham Prasetya Pane, dan Netti Herlina, dengan hasil 

penelitian penentuan kondisi optimum ini pembuatan bioarang dari 

pelepah aren (Arenga pinnata) memiliki variabel suhu 300, 350, 400, 450 

dan 500
O
C dan variabel waktu 60, 90 dan 120 menit. Hasil terbaik pada 

temperatur 350
o
C dan waktu 120 menit dengan nilai kalor sebesar 

8611,2581 kalataug, kadar air sebesar 5,87%, kadar abu sebesar 8,6%, 

kadar bahan volatil sebesar 17,4% dan kadar karbon terikat sebesar 68,1%. 

Berdasarkan nilai kalor yang diperoleh menunjukkan bahwa bioarang 

pelepah aren (Arenga pinnata) dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar 

alternatif yang dapat diperbaharui.
38

 

2. Sri Novita Yanda, dengan hasil penelitian diperoleh biobriket kulit jengkol 

dengan variasi komposisi perekat sebesar 4%, 8%, dan 12% di dalam 

sampel. Diperoleh Kualitas biobriket kulit jengkol berdasarkan hasil uji 

dari kadar air  adalah 5,2-1,23%, kadar abu berkisar 3,3-2,5%, nilai kalor 

berkisar 6136-6522 kalataug, lama pembakaran berkisar 205,3 178,5 

menit, dan pemanasan 1 liter air dengan lima buah biobriket dapat 

mendidihkan 1 liter air selama 9 menit, 22 detik.
39
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3. Taufik Iskandar dan Hesti Poerwanto dengan hasil penelitian nilai kalor 

tertinggi didapat pada ukuran partikel 35 mesh dan kuat tekan 6 kg yaitu 

sebesar 7624.00 kalataug sedang lama waktu nyala terlama terjadi pada 

ukuran partikel 40 mesh dan kuat tekan 6 kg yaitu selama 67,64 menit. 

Titik optimal berada pada ukuran partikel 34,93 mesh dan kuat tekan 4,57 

kg dimana diperoleh nilai kalor sebesar 7098,14 kalataug dengan lama 

waktu nyala sebesar 63.2723 menit.
40 
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