
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan peningkatan kebutuhan 

energi masyarakat dalam kehidupannya. Energi saat ini yang sering digunakan 

yakni energi yang berasal dari minyak bumi dimana harga bahan bakar minyak 

bumi dapat mengalami kenaikan di suatu saat sehingga kebutuhan terhadap energi 

minyak bumi atau fosil dibatasi. Selain itu bahan bakar fosil merupakan sumber 

daya alam energi yang sulit untuk diperbaharui karena butuh waktu yang sangat 

lama dalam proses pembentukannya dan jumlahnya yang terbatas di alam. 

Dengan keadaan tersebut perlunya untuk memulai menemukan suatu energi 

terbaharukan penggantin bahan bakar fosil minyak bumi ini. 

Energi merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Salah satu bentuk energi tersebut adalah bahan bakar untuk 

keperluan memasak rumah tangga. Sebagian besar masyarakat masih sangat 

tergantung dengan bahan bakar minyak (BBM) seperti minyak tanah, sementara 

kayu bakar bukan lagi sebagai pilihan utama karena dianggap kurang efektif 

misalnya untuk keperluan memasak yang cepat. Perkembangan teknologi 

terbaharukan yang memanfaatkan bahan limbah mulai digalakan oleh masyarakat 

untuk menciptakan energi yang alternatif yang murah namun memiliki manfaat 

yang besar. Energi dengan pemanfaatan bahan limbah saat ini yang telah 

digalakan yakni biogas, biothanol, biodiesel, dan briket.  

Menurut Himawanto (2003 dikutip oleh Faiz, 2015), briket adalah bahan 

bakar padat yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang 

mempunyai bentuk tertentu. Pemilihan proses pembriketan tentunya harus 

mengacu pada segmen pasar agar di capai nilai ekonomi, teknis dan lingkungan 

yang optimal. Pembriketan bertujuan untuk memperoleh suatu bahan bahar 

berkualitas yang dapat digunakan untuk semua sektor sebagai sumber energi 

pengganti.  
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Salah satu bahan briket yakni dapat berasal dari sampah produk konsumsi 

masyarakat, baik sampah organik maupun anorganik. Kota Pekanbaru pada tahun 

2010-2017 didapatkan volume sampah. 

Tabel 1.1 Volume Sampah Permukiman Kota Pekanbaru 

Tahun Sampah Organik 

(Kg) 

Sampah nonorganik 

(Kg) 

2010 22.463.931 31.021.619 

2011 33.084.778 45.688.502 

2012 33.423.377 46.156.093 

2013 56.070.109 77.430.151 

2014 60.703.734 83.828.966 

2015 62.504.296 86.315.457 

2016 51.117.292 70.590.545 

2017 55.537.645 76.694.843 

Total 374.905.162 517.726.176 

(Sumber: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, 2017) 

 
Gambar 1.1 Penumpukan Sampah TPA  

Muara Fajar Pekanbaru 

(Sumber: www. Antara News.com) 

 

Berdasarkan jumlah volume sampah pada Tabel 1.1 dan informasi 

persentase pengolahan sampah, bahwa sampah di Kota Pekanbaru memiliki 

peluang besar untuk diolah menjadi suatu energi terbaharukan yang ramah 

lingkungan, murah dan sempurna pembakarannya. Pembakaran sempurna 

maksudnya dimana hasil dari pembakaran tersebut tidak menghasilkan polusi 

sebagai contoh pembakaran pada gas LPG yang sering digunakan oleh 

masyarakat. Berdasarkan data penggunaan LPG di Indonesia pada tahun 2015 
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mencapai 27,1 MTon. Berikut ini frekuensi pengguna LPG mulai tahun 2007 

hingga 2015 terus mengalami peningkatan. 

 
Gambar 1.2 Frekuensi Penggunaan LPG 3 Kg Tahun 2007-2015 

(Sumber: Wiratmaja, 2016) 

 

 Posisi briket ini secara ekonomi dapat mengganti posisi LPG sebagai 

energi yang murah dan ramah lingkungan. Untuk proses pencetakan ataupun press 

dan pengeringan tanpa menggunakan energi listrik sehingga bebas biaya. Hal ini 

lah yang menjadi ide penelitian ini dan landasan untuk memberi solusi 

pengurangan jumlah volume sampah dengan melakukan pengolahan sampah 

menjadi briket sebagai energi terbaharukan. Maka perlu dilakukan suatu analisa 

tekno ekonomi untuk proses pembuatan briket sampah ini, agar layak dipakai 

masyarakat sebagai bahan bakar alternatif penganti sumber energi sebelumnya 

seperti bahan bakar gas (LPG). Adapun briket ini nantinya ditujukan kepada 

masyarakat terutama yang memiliki usaha kecil menengah,  pedagang keliling, 

dan masyarakat umum seperti ibu rumah tangga.  

Alasan pemilihan pengolahan sampah menjadi briket dikarenakan 

mudahnya proses pada pengolahannya serta tidak mahal dalam mengolahnya. 

Briket ini hanya diolah dengan bahan baku berupa sampah baik organik umum 

yang diarangkan kemudian dicampur menjadi satu dan dikeraskan. Selain itu 

pemanfaatan briket ini tidak hanya digunakan sebagai bahan bakar untuk energi 

panas namunjuga dapat dikonversi lebih lanjut menjadi energi lain seperti energi 

listrik maupun gerak.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah yakni 

bagaimana analisis tekno ekonomi perancangan pembuatan briket sampah sebagai 

energi terbaharukan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian dilakukan agar target penelitian dapat dicapai sehingga 

mampu mencapai solusi dari permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pembuatan briket sampah sebagai energi terbaharukan 

dengan bahan baku sampah. 

2. Untuk mengetahui hasil pengujian parameter pada perlakuan masing-

masing briket. 

3. Untuk mengetahui laju pembakaran dan energi panas yang dihasilkan dari 

briket. 

4. Untuk mengetahui analisis tekno ekonomi pembuatan briket sampah 

sebagai energi terbaharukan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian, maka didapatkan manfaat penelitian pada 

laporan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat mengolah sampah menjadi energi terbaharukan yang ramah 

lingkungan, murah dan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. 

2. Bagi Pemerintah 

Dapat mengurangi jumlah volume sampah di Kota Pekanbaru yang dapat 

digunakan untuk sumber energi terbaharukan sehingga daya tampung 

lahan menjadi lebih besar. 
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1.5 Batasan Masalah 

 Agar pembahasan mengenai penelitian tidak terlalu luas maka ditetapkan 

sebuah batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sampah yang digunakan sebagai bahan baku briket adalah sampah di TPA 

Muara Fajar Kota Pekanbaru. 

2. Perhitungan analisa tekno ekonomi dilihat berdasarkan pada BEP (Break 

Event Point) dan HPP (Harga Pokok Produksi). 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan laporan penelitian adalah dengan menggunakan 

format laporan Tugas Akhir, di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan posisi penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori pada penelitian ini menjelaskan mengenai konsep energi 

terbaharukan dan literatur mengenai briket dan teori analisis tekno 

ekonomi.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang penjelasan tahap dalam penulisan laporan ini. Dimulai 

dari pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah merumuskan 

masalah, pengumpulan data, pengolahan data dan analisa hasil 

penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi mengenai proses pengolahan data yakni proses 

pembuatan briket dan berbagai hasil pengujian yang dilakukan terhadap 

produk briket. 

BAB V ANALISA 

Bab ini berisikan analisa dan pembahasannya yang mendeskripsikan 

objek penelitian dari data-data yang telah diolah. 
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BAB VI PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan survei 

setelah membuat analisa dan saran. 

 
1.7   Posisi Penelitian 

      Penelitian mengenai pengolahan briket dengan bahan baku sampah 

sebagai energi terbaharukan sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

seperti yang pernah dilakukan oleh peneliti bernama Herliyani Suharta pada tahun 

2008. Penelitian ini memanfaatkan sampah organik alam seperti: daun, ilalang, 

ranting, dan kertas sebagai bahan bakar tungku hemat energi. Hasil dari penelitian 

sebelumnya dihasilkan api kuning namun stabil dan menghasilkan asap yang diuji 

coba dengan perebusan air sebanyak 5 liter. Penelitian lainnya mengenai briket 

sampah organik pertanian maupun perkebunan seperti: sekam padi, cangkang 

kopi, cangkang kelapa sawit, dan tongkol jagung juga menghasilkan nyala api 

yang stabil pada proses uji bakar. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan briket dari sampah 

ataupun limbah organik ini mampu dijadikan sebagai energi terbaharukan. Namun 

pada penelitian kali ini ada perubahan dari komposisi briket dimana sampah yang 

diolah adalah organik umum pada TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru berupa 

sampah dapur, sampah organik alam dan plastik dijadikan briket sebagai energi 

terbaharukan dengan penambahan variasi unsur metan berupa kotoran kambing. 

Adapun tujuan penggunaan sampah TPA sebagai bahan baku briket bertujuan 

untuk mengurangi volume sampah di Kota Pekanbaru sedangkan kotoran 

kambing bertujuan untuk menghasilkan pembakaran sempurna dengan nyala api 

biru stabil dan tidak mengeluarkan asap. Setelah briket selesai dibuat maka 

dilanjutkan dengan perhitungan analisis tekno ekonomi berupa penentuan nilai 

BEP atau titik impas dan harga pokok produksi dari briket sampah ini. Berikut ini 

adalah posisi penelitian sebelumnya mengenai briket sebagai perbandingan 

dengan penelitian ini. 
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian 

No Penulis Judul Tujuan Metode Tahun 

1 Herliyani 

Suharta 

Berbagai Briket 

Sampah Untuk 

Bahan Bakar 

Tungku Hemat 

Energi S1 Dan S2 

Mengetahui 

Kecepatan 

Kalor Briket 

Dari Desain 

Tungku 

Hemat 

Energi S1 

dan S2 

dengan 

Variasi 

Briket yang 

Berbeda 

Desain 

Eksperimen 
2008 

2 

Ahmad Rifai 

Siregar, 

Lukman Adlin 

Harahap, 

Sulastri 

Panggabean 

Pemanfaatan 

Sekam Padi Dan 

Limbah Teh 

Sebagai Bahan 

Briket Arang 

Dengan Perekat 

Tetes Tebu 

Mengetahui 

Nilai kalori 

yang 

dihasilkan 

dari briket 

Analisis 

Pengujian 

kadar air, 

kadar abu 

briket, dan 

Analisi 

pengujian 

kalor 

2015 

3 
Budi Gunawan 

dan Sugeng 

Slamet 

Pembuatan 

Biobriket Dari 

Limbah Bottom 

Ash PLTU 

Dengan 

Biomassa 

Cangkang Kopi  

Pengolahan 

cangkang 

kopi sebagai 

bahan baku 

biobriket 

Pengujian 

kandungan 

sulfur oksida 

dengan 

menggunakan 

SEM. 

2015 

4 

 

Iriyany, Cindy 

Carnella, Cici 

Novita Sari 

Pembuatan 

Biobriket Dari 

Pelepah Dan 

Cangkang Kelapa 

Sawit 

Mengetahui 

Pengaruh 

variasi 

komposisi 

bahan baku 

dan waktu 

karbonisasi 

terhadap 

kualitas 

briket 

Analisis 

Pengujian 

kadar air, 

kadar abu 

briket, kadar 

Volatile 

Matter 

2016 

5 

 

T. Anwari 

Faiz, Lukman 

Adlin Harahap, 

dan Saipul 

Bahri Daulay 

Pemanfaatan 

Tongkol Jagung 

Dan Limbah Teh 

Sebagai Bahan 

Briket 

Pengolahan 

Tongkol 

Jagung Dan 

Limbah Teh 

Sebagai 

Bahan Briket 

Parameter 

pengujian 

adalah 

kerapatan, 

nilai kalor, 

kadar air dan 

kadar abu 

2015 
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian (Lanjutan) 

No Penulis Judul Tujuan Metode Tahun 

6 Petir Papilo 

Briket Pelepah 

Kelapa Sawit 

Sebagai Sumber 

Energi Alternatif 

Yang Bernilai 

Ekonomis Dan 

Ramah 

Lingkungan 

Memanfaatka

n pelepah 

kelapa sawit 

menjadi 

energi 

alternatif 

yang 

ekonomis 

dan ramah 

lingkungan 

Parameter 

pengujian 

adalah 

kerapatan, 

nilai kalor, 

kadar air dan 

kadar abu 

serta 

perhitungan 

HPP 

2012 

7 Ardhito 

Kusharwanto 

Analisis Tekno 

Ekonomi 

Greenbriket 

Sampah Sebagai 

Energi 

Terbaharukan 

Mengetahui 

kelayakan 

teknis dan 

ekonomi 

briket 

sampah 

Analisis 

Tekno 

Ekonomi  

2017 

 
  

 

 

 


