
BAB VI 

PENUTUP 

 
 

6.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan briket sampah ini hampir sama dengan pembuatan briket pada umumnya, 

namun di penelitian ini adanya varisasi penambahan kotoran kambing. Berikut ini 

langkah proses pembuatan briket sampah: pengeringan sampah, karbonisasi 

(pengarangan), penghalusan arang, fermentasi kotoran kambing, pencampuran adonan, 

pencetakan dan pengeringan. 

2. Hasil pengujian parameter briket dijabarkan sebagai berikut: 

A. Briket A 

Kadar Air   : 6,67 % 

Kerapatan  : 0,57 g/cm
3
 

Kadar Abu  : 4,11 % 

Nilai Kalor : 3.957,04 kal/g 

B. Briket B 

Kadar Air  : 5,88 % 

Kerapatan  : 1,051 g/cm
3
 

Kadar Abu  : 1,46 % 

Nilai Kalor : 6.530,66 kal/g 

C. Briket C 

Kadar Air  : 5,56 % 

Kerapatan  : 1,083 g/cm
3
 

Kadar Abu  : 1,105 % 

Nilai Kalor : 8.312,07 kal/g 

3. Laju pembakaran briket A yakni 0,274 gr/menit, laju pembakaran briket B 0,129 

gr/menit, laju pembakaran briket C 0,104 gr/menit. Sedangkan nilai kalor pada briket A 

sebesar 3.957,04 kal/g, nilai kalor briket B sebesar 6.530,66 kal/g, nilai kalor briket C 

sebesar  8.312,07 kal/g. Dan briket yang dipilih adalah briket C dengan komposisi 80 gr 

tepung arang sampah dan 80 gr kotoran kambing. 
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4. Hasil perhitungan harga pokok produksi green briket adalah Rp 758,93 dengan harga jual 

sebesar Rp 1.138,395 atau bekisar Rp 1.150 /Kg. Titik impas rupiah adalah Rp 

915.362.292,817 atau berkisar Rp 915.363.000,00 dan dalam bentuk unit junlah produk 

yang harus terjual sebesar 734.009,28  Kg dalam satu tahun. Sedangkan perbandingan 

konsumsi energi penggunaan briket yang setara dengan minyak tanah dan LPG (3L) 

cukup membutuhkan biaya sebesar Rp 3.479,9 atau berkisar Rp. 3.500,00 dan efisiensi 

bahan bakar nilai briket lebih kecil dibanding bahan bakar miyak tanah dan LPG yakni 

0,138 Rp/Kal. 

 

6.2 Saran 

 Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini yakni perlu adanya penambahan 

pengujian kadar emisi atau gas buangan yang dihasilkan dari pembakaran briket sampah organik 

ini. Sebab pada laporan ini belum diadakan pengujian kadar emisi. 


