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2.1 Energi Biomasa 

 Secara sederhana, energi adalah hal yang membuat segala sesuatu di 

sekitar kita terjadi. Kita menggunakan energi untuk semua hal yang kita lakukan. 

Energi ada di semua benda: manusia, tanaman, binatang, mesin, dan elemen-

elemen alam (matahari, angin, air). Secara lebih ilmiah, energi menentukan 

kapasitas di mana semua obyek yang ada harus melakukan tugasnya. Ada banyak 

sumber-sumber energi utama dan digolongkan menjadi dua kelompok besar yakni 

(Vriest, 2011): 

1. Sumber energi konvensional 

Energi konvensional adalah energi yang diambil dari sumber yang hanya 

tersedia dalam jumlah terbatas di bumi dan tidak dapat diregenerasi. 

Sumber-sumber energi ini akan berakhir cepat atau lambat dan berbahaya 

bagi lingkungan. Contoh sumber energi konvensional: minyak bumi, battu 

bara dan gas alam. 

2. Sumber energi terbaharukan 

Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber alami seperti 

matahari, angin, dan air dan dapat segala yang bersumber dari alam yang 

dapat dihasilkan lagi dengan diperbaharui. Sumber akan selalu tersedia dan 

tidak merugikan lingkungan. 

 Salah satu bentuk energi terbaharukan dikenal dengan istilah energi 

biomasa. Biomassa adalah material biologis yang berasal dari suatu kehidupan, 

atau organisme yang masih hidup yang berstruktur karbon dan campuran kimiawi 

bahan organik yang mengandung hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sejumlah kecil 

dari atom - atom dan elemen-elemen lainnya. Istilah biomassa tidak termasuk 

untuk bahan organik seperti bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi) karena 

bahan ini berasal dari organisme yang telah lama mati dan karbon yang telah 

keluar dari atmosfer selama jutaan tahun. 
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 Ketika membahas mengenai biomassa sebagai sumber energi, istilah 

biomassa sering digunakan untuk bahan berbasis tanaman seperti arang, kayu 

bakar, sampah, serpihan kayu dan residu hutan seperti pohon mati, cabang dan 

tunggul pohon. Biomassa yang diperoleh dari praktik kehutanan seperti 

penjarahan dan pemangkasan dari pengelolaan taman hutan, kebun dan kulit kayu, 

kayu balok, serbuk gergaji, palet kayu dan briket. Sumber energi biomassa berasal 

dari limbah organik terutama limbah yang berasal dari tumbuhan. Berikut ini 

jenis-jenis sumber penghasil energi biomassa (Vriest, 2011): 

1. Rumput & tanaman - tanaman penghasil energi non kayu - tanaman tahunan 

yang dapat menawarkan hasil yang tinggi seperti Miskantus, Switchgrass, 

Alang-alang Kenari, Alang-alang raksasa, rami, dan lain-lain. 

2. Tanaman - tanaman pertanian penghasil energi - Tanaman- tanaman ini 

sudah dikenal baik oleh petani. Termasuk di dalamnya, tanaman penghasil 

gula seperti bit gula dan tebu; Tanaman pati seperti gandum, jagung dan 

kentang; Tanaman penghasil minyak seperti minyak rapa atau bahkan 

limbah minyak nabati. 

3. Limbah pertanian: Banyak tanaman pertanian dan peternakan menghasikanl 

limbah dan residu yang dapat digunakan langsung untuk pupuk pertanian di 

mana mereka berasal, sehingga meminimalkan transportasi. Residu dari 

panen atau pengolahan pertanian terdiri dari berbagai macam jenis, yang 

paling signifikan adalah jenis residu kering dan basah. Residu kering 

terkandung dalam jerami atau sekam seperti ampas dari produksi tebu dan 

sekam dari biji-bijian; residu kering juga termasuk bulu unggas dan bulu 

hewan yang sering digunakan sebagai peralatan tidur. Residu basah seperti 

kotoran hewan, pupuk kandang dan silase (hijauan makanan ternak yang di 

fermentasi) memiliki kadar air yang tinggi sehingga sesuai untuk proses 

penguraian anaerobik. Residu basah sulit dan mahal untuk ditransportasikan, 

sehingga sebaiknya diproses berdekatan dengan tempat produksi 

menggunakan proses biomassa yang memanfaatkan penguraian anaerobik. 

4. Limbah makanan: adalah residu dan limbah dari proses awal produksi, 

pengolahan, penanganan dan distribusi sampai pasca konsumsi dari hotel, 
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restoran dan rumah tangga. Banyak bahan makanan diproses dengan cara 

menghilangkan bagian yang tidak dapat dimakan atau yang tidak diinginkan 

seperti kulit, cangkang, sekam, bagian tengah, biji, kepala, pulp dari 

ekstraksi sari buah dan minyak, dan lain-lain. 

Sumber-sumber energi biomassa tersebut harus melalui konversi agar 

dapat dijadikan sebagai energi terbaharukan. Terdapat sejumlah opsi teknologi 

yang tersedia untuk mengolah berbagai jenis biomassa menjadi sumber energi 

terbarukan. Teknologi konversi dapat melepaskan energi secara langsung, dalam 

bentuk panas atau listrik atau mengubahnya ke bentuk lain. Berikut ini teknik-

teknik pengolahan atau konversi energi biomassa (Vriest, 2011): 

1. Thermal Conversion (Konversi Termal)  

Proses yang mencakup pembakaran dan gasifikasi untuk menghasilkan 

Listrik dan gas sintetik. 

2. Combined Heat And Power (Gabungan Panas Dan Energi) 

Co-generation adalah proses di mana biomassa digunakan untuk bahan 

bakar mesin CHP untuk pembangkit listrik simultan dan panas. Tri-generasi 

adalah ekstensi lanjut untuk memasukkan suatu proses pendingin untuk 

pengkondisian udara juga. 

3. Co-Firing (Pembakaran Bersama) 

Co-firing proses penggantian bahan bakar fosil yang dipasok ke pembangkit 

listrik atau boiler dengan energi alternatif terbarukan seperti minyak nabati 

(terutama kelapa). Biofuel potensial lainnya seperti minyak tall dari industri 

kertas (kayu pinus), minyak pirolisis atau gas sintetik juga dapat digunakan. 

4. Biomassa Gasifikasi 

Alat produksi gas adalah perangkat sederhana yang terdiri dari suatu wadah 

silinder untuk ruang bahan baku, saluran udara masuk, saluran gas keluar 

dan saringan. Perangkat gasifikasi skala kecil dapat terbuat dari bata tahan 

api, baja / beton atau drum minyak tergantung pada jenis bahan bakar yang 

digunakan. Unit lainnya yang membentuk keseluruhan sistem gasifikasi 

biomassa adalah unit pemurnian dan konverter energi seperti pembakar atau 

mesin pembakaran internal.  
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Biomasa dengan kadar air kurang dari 50 % dengan berat 1 kilogram yang 

dikeringkan dapat menghasilkan sekitar 2000kkal gas dan dapat membangkitkan 

0,8 kWh daya listrik. Proses gasifikasi ini menghasilkan gas campuran karbon dan 

hidrogen yang biasa disebut dengan syngas. Syngas sangat efisien digunakan 

sebagai bahan bakar sebab gas ini dapat dengan mudah bercampur dengan 

oksigen dimana oksigen ini media utama dalam proses terjadinya pembakaran 

(Karman, 2012).  

  

2.2 Klasifikasi Sampah 

 Pencemaran lingkungan akibat sampah semakin lama akan semakin 

mengkhawatirkan apabila tidak ada usaha yang efektif untuk mengatasinya. 

Pencemaran akibat sampah bukan saja terhadap tanah, tapi juga terhadap udara 

dan air. Terjadinya proses pencemaran lingkungan oleh sampah akibat adanya 

berbagai macam unsur organik dan non-organik pada sampah yang tertimbun 

menjadi satu. Sampah yang sudah cukup lama tertimbun tanpa dilakukan 

pengolahan akan berpotensi untuk menjadi bahan pencemar. Kondisi akan 

diperparah dengan adanya hujan yang membasahi timbunan sampah. Adapun 

penggolongan sampah menurut sumber pembuangannya adalah sebagai berikut 

(Bagus, 2002): 

1. Sampah Kota  

Sampah kota merupakan buangan sampah berasal dari rumah tangga atau 

pemukiman, perkantoran atau pusat perbelanjaan. Adapun jenis sampahnya 

antara lain, bahan organik seperti sisa makanan, tanaman, potongan sayur 

mayur. Disamping itu terdapat juga bahan lain seperti kertas, sisa 

pembungkus, botol (kaca), kaleng (logam), potongan plat, bahan sisa 

bangunan dan lain-lain yang jumlah pembuangannya rutin setiap hari selalu 

ada dan berbeda-beda jenisnya.  

2. Sampah Industri 

Sampah industri merupakan buangan dari sisa proses di industri. Dimana 

jenis sampahnya adalah spesifik tergantung dari  produk industri seperti 
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industri kimia, maka yang dibuang adalah sampah kimia, demikian juga 

dengan industri logam, kertas, elektronik, plastik dan lain-lain.  

 

2.3 Komposisi Sampah 

Komposisi dan karakteristik sampah berpengaruh terhadap efisiensi energi 

dan pengoperasian fasilitas WtE dan emisinya. Pengoperasian instalasi daya WtE 

bergantung pada kualitas dan ketersediaan ‘bahan baku’, yaitu sampah perkotaan 

yang digunakan sebagai bahan bakar untuk instalasi WtE. Indonesia memproduksi 

sampah perkotaan dalam jumlah besar yang dikonversi menjadi energi. 

Diperlukan pemilahan dan penyortiran sampah untuk sebagian besar bahan baku 

WtE agar didapatkan komponen bahan baku yang optimal. Pemilahan sampah 

pada sumbernya merupakan metode paling efisien. Namun demikian, hal ini 

membutuhkan komitmen dari masyarakat ataupun produsen serta sistem 

pengumpulan sampah yang baik. Sayangnya, hal ini belum berlaku umum di 

Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, metode pemilahan yang tersedia secara 

luas adalah stasiun penyortiran atau fasilitas pemulihan material atau Material 

Recovery Facility (MRF) yang dapat ditempatkan berdampingan dengan instalasi 

WtE atau pada stasiun peralihan. Secara umum, komposisi sampah di Indonesia 

adalah sebagai berikut (Mulyana, 2015): 

1. 55-70% organik (biodegradable / mudah terurai). 

2. 30-45% nonorganik (non-biodegradable / tidak mudah terurai). 

3. Kurang dari 1% sampah berbahaya (B3). 

Sampah perkotaan dihasilkan dari perumahan, supermarket dan pasar 

tradisional, sekolah, kantor, toko, restoran, hotel, jalan, taman, stasiun kereta api 

dan terminal bus. Sebagian besar sampah di Indonesia berasal dari sektor rumah 

tangga (48%), pasar tradisional (24%) dan area perdagangan (9%), sementara 

sisanya berasal dari fasilitas publik seperti sekolah, kantor, jalan, dan lain-lain. 

Sampah dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai sampah yang dihasilkan di 

wilayah perkotaan maupun pedesaan. Sampah yang dihasilkan di wilayah 

perkotaan cenderung memiliki kandungan non-organik yang lebih tinggi, 

sedangkan sampah pedesaan memiliki kandungan organik yang lebih tinggi. 
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Sampah digolongkan berdasarkan kandungan abu, kelembapan dan bahan-

bahan kimia di dalamnya, termasuk karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur 

dan fosfor. Komponen-komponen tersebut dihitung dalam kaitannya dengan: nilai 

kalori dalam kcal/kg, kandungan air dan kandungan abu berdasarkan bobot 

persentase, persentase kandungan uap dan rasio karbon/nitrogen. Karakteristik 

sampah penting untuk dipertimbangkan saat memilih teknologi pengolahan 

sampah menjadi energi. Secara umum, teknologi pengolahan sampah menjadi 

energi dapat dibagi menjadi dua kategori, yang masing-masingnya membutuhkan 

karakteristik bahan baku yang berbeda, yang ringkasannya dapat dilihat dalam 

tabel di bawah ini 

Tabel 2.1 Karakteristik dan Proses Pengolahan Sampah 

No Proses Teknologi 
Karakteristik Bahan 

Baku yang diperlukan 

1 Biologis 

Landfill Gas/LFG dan 

penguraian anaerobik 

(Anaerobic Digestion/ AD) 

Kandungan organik tinggi 

(makanan, sayuran, 

sampah pasar, sampah 

hijau).Kandungan 

kelembapan tidak 

rendah, sensitif terhadap 

pH. 

2 Termal 

Refuse-derived fuel 

(RDF), pembakaran 

massal (insinerator), 

pirolisis, plasma arc, dll. 

Tingkat panas tinggi 

(kertas, 

plastik, kayu, bahan kain 

atau tekstil, karet, dll.). 

Kandungan kelembapan 

sangat rendah. 

Tidak ada puing, logam 

atau kaca. 

(Sumber: Mulyana, 2015) 

Kelancaran proses pembakaran sampah antara lain trergantung pada sifat 

fisik dan kimia sampah. Sarnpah berasal dari surnber yang berbeda-beda sehingga 
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kandungan rnateri yang mudah terbakar juga berbeda-beda. Kondisi inilah yang 

rnernbedakan sampah dari bahan bakar lainnya. Kondisi yang sangaf heterogen 

ini memerlukan pengaturan yang cukup rumit dan teliti. Sementara itu sifat fisik 

dari sampah yang terpenting yakni (Sucipto, 2012): 

1. Ukuran partikel dan distribusinya. 

2. Berat jenisnya, bervariasi antara 0,1-0,3 ton/m3. 

3. Hambatan aliran udara yang diakibatkan oleh tumpukan sampah dalam 

tungku. 

Sedangkan sifat kimia sampah yang penting dalam pemnakaran adalah 

sebagai berikut (Sucipto, 2012): 

1. Nilai kalor. 

2. Susunan kima sampah. 

Nilai kalor atau kandungan panas (calor heat value) dari suatu hahan 

biasanya dalam bentuk kalori atau joule per gram bahan. Biasanya, perubahan 

kimia diikuti oleh pertumbuhan atau penyerapan panas. Reaksi antara unit bahan 

mudah terbakar dengan oksigen menghasilkan panas. Nilai kalor ditentukan oleh 

penelitian melalui bomb calorirneter di laboratorium. Sampah mempunyai 

kandungan bahan yang mudah terbakar. Dilihat dari komposisi sampah, maka 

sebagian besar komponen sampah dapat terbakar seperti kertas, plastih organik, 

karet, kain dan kayu. Komponen ini merupakan porsi terbesar dari sampah. Akan 

tetapi, dalam keadaan di lapangan, kornponen tersebut mempunyai kandungan air 

yang cukup besar terutama komponen organik. Dalam buku-buku referensi 

mengenai sampah dapat diternui komposisi kimia dari setiap bahan 

yangterkandung dalam sampah. Tipikal ultimat analisis dari bahan yang terbakar 

dalam sampah adalah seperti pada tabel di bawah ini 

Tabel 2.2 Kandungan Kimia Pada Bahan Terbakar Dalam Sampah 

Komponen 
% Berat Kering 

Carbon Hydrogen Oxygen Nitrogen Sulfur Abu 

Makanan 48 6,4 37,6 2,6 0,4 5 

Kertas 43,5 6 44 0,3 0,2 6 

(Sumber: Sucipto, 2012) 
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Tabel 2.2 Kandungan Kimia Pada Bahan Terbakar Dalam Sampah (Lanjutan) 

Komponen 
% Berat Kering 

Carbon Hydrogen Oxygen Nitrogen Sulfur Abu 

Karton 44 5,9 44,6 0,3 0,2 5 

Plastik 6 7,2 22,8 - - 10 

Kain 55 6,6 31,2 4,6 0,15 2,5 

Karet 78 10 - 2 - 10 

Kulit 60 8 11,6 10 0,4 10 

Rumput 

dedaunan 

47,8 6 38 3,4 0,3 4,5 

Kayu 49,5 6 42,7 0,2 0,1 1,5 

(Sumber: Sucipto, 2012) 

Sebagai bahan bakar, sampah memiliki beberapa komposisi zat atau 

senyawa yang dapat memicu terjadinya proses pembakaran.  Adapun komposisi 

tersebut adalah sebagai berikut (Bagus, 2002): 

1. Kandungan Air.  

Kandungan air merupakan komponen yang selalu terbawa dalam sampah. 

Pengaruh dari kandungan air adalah terjadinya penurunan nilai kalor dari 

bahan bakar sampah. 

2. Komponen Pembakaran. 

Pada proses pembakaran terdapat komponen atau unsur pembakaran yang 

mengikuti proses pembakaran selain kandungan air dan abu. Komponen 

tersebut antara lain karbon (C), hydrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), 

sulfur (S), klorida (Cl) dan lain-lain. 

3. Abu. 

Kandungan abu selalu ada pada setiap proses pembakaran yang merupakan 

sisa dari proses. Komponen sisa pembakaran yang berupa padatan di 

kelompokan dalam abu. Beberapa jenis biomassa mempunyai kadar abu 

yang relatif tinggi sehingga penggunaannya sebagai bahan bakar dapat 

menimbulkan kendala tersendiri. Proses pembakaran padatan terdiri dari 

beberapa tahap seperti pemanasan, pengeringan, devolatilisasi dan 
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pembakaran arang. Arang karbon yang bereaksi dengan oksigen pada 

permukaan partikel membentuk karbon monoksida dan karbon dioksida, 

yang reaksinya adalah sebagai berikut (Jamilatun, 2008): 

a. C + O2 = CO2  

b.CO + ½ O2 = CO  

c. CO + ½ O2 = CO2  

d.H2 + ½ O2 = H2O  

e. S + O2 = SO2 

 

2.4 Briket 

Briket adalah arang dengan bentuk tertentu yang dibuat dengan teknik 

pengepresan tertentu dan menggunakan bahan perekat tertentu sebagai bahan 

pengeras. Biobriket merupakan bahan bakar briket yang dibuat dari arang 

biomassa hasil pertanian (bagian tumbuhan), baik berupa bagian yang memang 

sengaja dijadikan bahan baku briket maupun sisa atau limbah proses produksi atau 

pengolahan agroindustri (Vachlepi, 2013).  

Menurut Jamilatun yang dikutip oleh Vachlepi biomassa hasil pertanian, 

khususnya limbah agroindustri merupakan bahan yang seringkali dianggap kurang 

atau tidak bernilai ekonomis, sehingga murah dan bahkan pada taraf tertentu 

merupakan sumber pencemaran bagi lingkungan (Vachlepi, 2013). Secara umum 

teknik pembuatan biobriket tidak terdapat perbedaan yang berarti. Kalau pun ada 

perbedaan, hanya menyangkut komposisi bahan penunjang, seperti tanah liat 

(clay), lem kanji, air, dan bahan pencampur lainnya. Komposisi bahan tersebut 

sangat tergantung dari jenis bahan baku untuk pembuatan biobriket. Untuk 

membuat biobriket, seperti sekam (limbah penggilingan padi), harus dibakar 

terlebih dahulu menjadi arang. Proses pembakaran bahan baku menjadi arang 

umumnya dilakukan secara tidak langsung (bahan tidak langsung bersentuhan 

dengan nyala api). Bahan baku seperti sekam dimasukkan ke dalam cerobong 

yang di dalamnya terdapat bara api. Api dalam cerobong akan menyala dan 

merambat membakar sekam di sekitarnya. Pembakaran berlangsung tanpa 

menimbulkan nyala api sehingga akan terbentuk arang.  



II-10 
 

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 hingga 3 jam hanya menghasilkan 

tingkat emisi karbon monoksida (Co) rata-rata 106 ppm. 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 tidak memiliki 

resiko besar terhadap kanker (Gunawan, 2015). Berikut ini nilai standar kadar air, 

kadar abu, kadar kerapatan dan nilai kalori energi yang dihasilkan (Suprapti, 

2013). 

Tabel 2.3 Parameter Kadar Kandungan Briket 

No Parameter Jepang Amerika Inggris SNI 

1 Kadar air (%) 6-8 6,2 3,6 < 8% 

2 Kadar abu 3-6 8,3 5,9 < 8% 

3 Kerapatan 1-1,2 1 0,46 - 

4 Nilai Kalori 6.000-7.000 6.230 7.289 >5000 

(Sumber: Badan Litbang Kehutanan dalam Suprapti, 2013) 

 

2.4 Parameter Standar Briket 

Adapun parameter yang perlu diperhattikan pada pembuatan briket adalah 

sebagai berikut: 

1. Nilai Kerapatan 

Kerapatan merupakan besaran turunan karena menyangkut satuan massa 

dan volume pada temperatur dan tekanan tertentu, dan dinyatan dalam 

sistem cgs dalam gram per sentimeter kubik (g/cm3). Dengan cara 

pengujian kerapatan sebagai berikut: 

 Kerapatan (K) = 
 

 
 ………………………………………..…… 2.1 

Diketahui: 

K = Kerapatan (g/cm
3
) 

M = Masa Briket (g) 
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V  = Volume (cm
3
) 

2. Nilai Kadar Air 

Penentuan kadar air dilakukan untuk setiap perlakuan pada setiap kali 

ulangan. Kadar air dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 

          Kadar air (%) = 
  -  

  
 x 100 % …………………………………….    2.2 

Diketahui: 

G0 = berat contoh sebelum dikeringkan (g) 

G1 = berat contoh setelah dikeringkan (g) 

3. Nilai Kadar Abu 

Abu adalah mineral sisa yang tidak habis terbakar ketika karbon dibakar 

dalam kondisi yang telah dihentikan, yaitu suhu, waktu dan tekanan. 

Banyak abu yang terjadi setelah pembakaran karbon disebut kadar abu 

tersebut adalah sebagai berikut 

Abu= 
 erat sisa abu

 erat kerin  tanur aran 
 x 100 % ………………………………………..…….…2.3 

4. Nilai Kalor 

Nilai kalor (heating value) suatu bahan bakar diperoleh dengan 

menggunakan calorimeter . Nilai kalor yang diperoleh melalui calorimeter 

adalah nilai kalor atas atau highest heating value (HHV) dan nilai kalor 

bawah atau lowest heating value (LHV). Dari pengujian calorimeter dapat 

dihitung panas yang diserap air dan energi setara calorimeter serta LHV 

dan HHV. Panas yang diserap air dalam calorimeter dihitung dengan 

menggunakan rumus (Elfiano, 2014): 

Q = mair . Cp . ΔT ……………………….………………………..........2.4 

Diketahui: 

Cp = Specific heat 4,186 kJ/kg
o
C 

ΔT = Perbedaan temperatur (
0
C) 

LHV dan HHV dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

LHV = 
          Δ 

m. riket 
 …………………….……………………….............2.5 

           HHV = HHV = LHV + 3240 kJ/kg ........………………………..........2.6 
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2.6 Keunggulan Biobriket Arang 

Briket bioarang merupakan bahan bakar alternatif yang cukup Berkualitas. 

Bahan bakar ini adalah seienis arang keras yang biaya produksinya amat murah 

karena bahan bakunya dapat berasal dari sampah atau bahan-bahan lain yang tidak 

berguna. Penggunaan bahan bakar ini cukup fleksibel karena dapat dicetak dalam 

berbagai macam bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Bahan bakar ini 

dapat dimanfaatkan dengan teknologi sederhana, tetapi panas nyala api yang 

diperoleh cukup besan cukup lama dan aman. Jika tungku dengan bahan bakar 

bioarang ini sudah menyala, kita akan mendapatkan bara dan nyala api sekurang-

kurangnya selama dua hari dan dua malam (Sucipto, 2012). 

Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan briket bioarang antara lain 

adalah biayanya amat murah. Alat yang digunakan untuk pembuatan briket 

bioarang cukup sederhana dan bahan bakunya pun sangat murah, bahkan tidak 

perlu membeli karena berasal dari sampah atau daun-daun kering yang sudah 

tidak berguna. Dari antara peralatan-peralatan tersebut yang harus dipersiapkan 

secara khusus hanya drum untuk pembuatan arang, kanji, dan seng talang. Bahan 

baku untuk pernbuatan arang umurnnya telah tersedia disekitar rumah. Dengan 

riemikian, biaya pembuatan briket bioarang ini amat rnurah, apalagi jika 

diperhitungkan dengan keuntungan-keuntungan dalam penggunaannya. jika briket 

bioarang digunakan dengan tungku yang dipersiapkan Secara khusus tungku 

bioarang, maka keuntungan-keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut 

(Sucipto, 2012): 

1. Biayanya lebih murah dibanding dengan minyak atau arang kayu. 

2. Tidak perlu berkali-kali mengipasi atau menambah dengan bahan bakar 

yarrg baru. 

3. Briket bioarang merniiiki masa bakar jauh lebih Iama. 

4. Penggunaan briket bioarang relatif lebih aman karena nyalanya ada ditengah 

tungku dan tidak akan bocor. 

5. Briket bioarang rnudah disimpan dan dipindah-pindahkan. 

6. Briket bioarang menghasiikan aroma lebili sedap, baik bagi orang yang 

menggunakannya maupun bagi masakan yang diolahnya. 
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2.7` Analisa Tekno Ekonomi 

2.7.1 Analisis Biaya 

 Menurut Mulyadi (2007, dikutip oleh Mulyati, 2016), biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi 

atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya dapat 

digolongkan ke dalam lima golongan, antara lain : 

1. Penggolongan biaya menurut obyek pengeluaran, misalnya nama obyek 

pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang 

berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. 

2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam 

perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok, yaitu  

a. Biaya produksi, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik (factory overhead cost).  

b. Biaya pemasaran, misalnya biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan 

dari gudang ke perusahaan ke gudang pembeli.  

c. Biaya administrasi dan umum, misalnya biaya gaji karyawan bagian 

keuangan, akuntansi, personalia, dan lain-lain.  

3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang 

dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:  

a. Biaya langsung (direct cost), merupakan biaya yang terjadi, yang 

penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai.  

b. Biaya tidak langsung (indirect cost), merupakan biaya yang terjadinya 

tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai.  

4. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume aktifitasdapat digolongkan menjadi 4 jenis, antara lain: 

a. Biaya variabel, contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung.  

b. Biaya semi variabeladalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan.  
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c. Biaya semifixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan 

tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume 

produksi tertentu.  

d. Biaya tetap, adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar 

volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur 

produksi.  

e. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnyadibagi menjadi 

2 jenis, yaitu:  

1) Pengeluaran modal (capital expenditures)  

2) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) 

Biaya (Cost) adalah semua pengorbanan yang dikeluarkan untuk 

memproduksi atau memperoleh suatu komoditi. Untuk menghasilkan suatu 

produk (output) diperlukan sejumlah input. Biaya adalah nilai dari sejumlah input 

(faktor produksi) yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk (output). Dalam 

bidang kesehatan produk yang dihasilkan adalah jasa pelayanan kesehatan, misal 

di rumah sakit produk outputnya adalah pelayanan rawat jalan, rawat inap, 

laboratorium, radiologi, kamar bedah dan lain-lain. Agar rumah sakit dapat 

menghasilkan pelayanan diperlukan sejumlah input antara lain gedung, alat medis 

dan non medis, tenaga medis serta input lain yang secara tidak langsung 

digunakan oleh pasien. Dengan kata lain biaya adalah nilai dari suatu 

pengorbanan untuk memperoleh suatu output tertentu (Bakhtiar, 2012). 

 

2.7.2 Harga Pokok Produksi 

 Harga pokok merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh 

aktiva. Menurut Mulyadi (2007, dikutip oleh Bakhtiar , 2012) menyatakan bahwa  

harga pokok digunakan untuk menunjukkan pengorbanan sumber ekonomi dalam 

pengolahan bahan baku menjadi produk. Menurut Hansen dan Mowen yang 

diterjemahkan oleh Ancella A. Hermawan M.B.A (2006) dikutip oleh Bakhtiar 

(2012) menyatakan bahwa harga pokok produksi mencerminkan total biaya 

barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang hanya akan 

dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya manufaktur bahan langsung, 
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biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Rincian dari biaya ini diuraikan dalam 

daftar pendukung yang disebut sebagai laporan harga pokok produksi. Dalam 

menentukan harga pokok produksi, terdapat 2 metode yang digunakan. Adapun 

metode yang digunakan sebagai penentuan harga pokok produksi yakni (Bakhtiar, 

2012): 

1. Metode Variable Costing 

Variable costing adalah metode penentuan harga pokok yang hanya 

membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok 

produk. Metode ini disebut Variable Costing dengan alasan bahwa biaya 

yang dibebankan kepada produk hanya biaya yang berhubungan langsung 

dengan produk saja. Dengan pengertian tersebut, maka yang disebut harga 

pokok produksi adalah penjumlahan dari biaya bahan variabel, biaya upah 

variabel dan biaya overhead variable. Dalam metode variable costing, biaya 

overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period costs dan bukan sebagai 

unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap 

dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dengan demikian biaya 

overhead pabrik tetap di dalam metode variable costing tidak melekat pada 

persediaan produk yang belum laku dijual, tetapi langsung dianggap sebagai 

biaya dalam periode terjadinya. Menurut metode variable costing, 

penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan 

penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya hanya yang sama 

dalam periode yang akan datang. 

2. Metode Full Costing 

Metode Full Costing adalah metode penentuan harga pokok produksi, yang 

membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun 

variabel kepada produk. Pendekatan yang paling umum terhadap biaya 

produk adalah biaya penyerapan, yang juga dikenal sebagai biaya penuh. 

Pendekatan ini memperlakukan biaya semua komponen manufaktur (bahan 

langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik yang bervariasi dan 

overhead pabrik tetap) sebagai biaya inventoriibel, atau produk (Gersil, 

2016). 
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2.7.3 Break Even Point 

Break even point (BEP) adalah suatu keadaan di mana dalam operasi 

perusahaan, perusahaan itu tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi.   

Metode sederhana seperti bagan titik impas dan analisisnya dengan cepat dan 

sederhana dapat menunujukan perkiraan hasil perdagangan dari berbagai tingkat 

kegiatan. Bagan-bagan tersebut menunjukan biaya tetap dan variabel serta hasil 

jual, sehingga keuntungna atau kerugian pada tingkat produksi atau penjualan 

tertentu dapat ditetapkan. Dari grafik dapat ditentukan titik impas yakni kondisi 

tidak adanya keuntungan maupun kerugian seperti halnya dapat ditentukan titik 

marjin yaitu jumlah penjualan yang dapat jatuh sebelum terjadi kerugian (Cowe, 

1990). 

Gambar grafik di bawah ini menggambarkan dimana biaya tetap OB 

diwakili garis BF yang sejajar dengan sumbu horizontal, biaya variabel oleh garis 

OV yang memotong titik awal. Biayatotal adalah pertambahan biaya tetap dan 

variabel dimana ditunjukan dengan garis BC. Keadaan ini dapat digambarkan 

mula-mula dengan mencantumkan biaya tetap (OB) dan kemudian menggambar 

biaya variabel melalui B dengan kemiringan yang tepat, atau dengan menggambar 

biaya variabel melalui titik awal dan kemudian menarik garis paralel yang 

jaraknya sebesar nilai yang sama dengan biaya tetap (Locker, 1990). 

 
Gambar 2.1 Grafik Titik Impas 

(Sumber: Locker, 1990) 
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 Adapun rumus menentukan nilai break even point yang dikutip oleh sabrin 

adalah sebagai berikut (Sabrin, 2015): 

BEP (unit) = 
 iaya Tetap

 ar a jual per unit-variabel per unit
   .............................................................. 2.7 

BEP (Rp) = 
 iaya Tetap

 - iaya variabel penjualan
   .......................................................................... 2.8 

 

2.8 Penyusutan (Depresiasi) 

 Depresiasi adalah faktor yang sangat penting dipertimbangkan dalam studi 

ekonomi teknik. Walaupun depresiasi tidak berupa aliran kas, namun besar dan 

waktunya akan mempengaruhi pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. 

Pajak adalah aliran kas. Oleh karenanya pajak harus dipertimbangkan seperti 

halnya ongkos-ongkos peralatan, bahan, energy, tenaga kerja, dan sebagainya. 

Pengetahuan yang baik tentang depresiasi dan system pajak akan sangat 

membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi. 

Depresiasi pada dasarnya adalah penurunan nilai suatu properti atau aset karena 

waktu dan pemakaian. Depresiasi pada suatu properti atau aset biasanya 

disebabkan karena satu atau lebih faktor-faktor berikut (Pujawan, 2009): 

1. Kerusakan fisik akibat pemakaian dari alata atau properti tersebut.  

2.  Kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru dan lebih besar.  

3. Penurunan kebutuhan produksi atau jasa  

4. Properti atau aset tersebut menjadi usang karena adanya perkembangan 

teknologi  

5. Penemuan fasilitas-fasilitas yang bisa menghasilkan produk yang lebih 

dengan ongkos yang lebih rendah dan tingkat keselamatan yang lebih 

memadai. 

Besarnya depresiasi tahunan yang dikenakan pada suatu properti akan 

tergantung pada beberapa hal yaitu (1) ongkos investasi dari properti tersebut, (2) 

tanggal pemakaian awalnya, (3) estimasi masa pakainya, (4) nilai sisa yang 

ditetapkan, dan (5) metode depresiasi yang digunakan.  Besarnya depresiasi 

biasanya diatur sedemikian rupa sehingga perusahaan bisa menekan jumlah pajak 

yang harus dibaya. Karena pertimbangan-perimbangan nilai waktu dari uang, 
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biasanya depresiasi akan dikenakan lebih besar pada tahun-tahun awal dari 

pemakaian suatu properti dan akan semakin menurun pada tahun-tahun 

berikutnya. Tidak semua jenis properti atau aset bisa didepresiasi. Ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi agar suatu aset atau properti bisa didperesiasi, antara 

lain (Pujawan, 2009):  

1. Harus digunakan untuk keperluaan bisnis atau untuk memperoleh 

penghasilan 

2. Umur ekonomisnya bisa dihitung  

3. Umur ekonomisnya lebih dari satu tahun  

4. Harus merupaakan sesuatu yang digunakan, sesuatu yang menjadi usang, 

atau sesuatu yang nilainya menurun karena sebab-sebab ilmiah . 

Banyak metode yang bisa dipakai untuk menentukan beban depresiasi 

tahunan dari suatu aset. Diantara metode-metode tersebut, yang sering dipakai 

adalah : 

1. Metode Garis Lurus (Straight Line) 

Metode depresiasi garis lurus didasarkan atas asumsi bahwa berkurangnya 

nilai suatu aset secara linier (proporsional) terhadap waktu atau umur dari 

aset tersebut.Metode ini cukup banyak dipakai karena perhitungannya 

memang cukup sederhana. Besarnya depresiasi tiap tahun dengan metode 

SL dihitung berdasarkan: 

Dt = 
 - 

 
  ………………………….……………………….……………..2.9 

Keterangan: 

Dt = besarnya depresiasi pada tahun ke-t  

P = ongkos awal dari aset yang bersangkutan  

S = nilai sisa dari aset tersebut  

N = masa pakai (umur) dari aset tersebut dinyatakan dalam tahun 

2. Metode Jumlah Digit Tahun (SOYD) 

SOYD adalah salah satu metode yang dirancang untuk membebankan 

depresiasi lebih besar pada tahun-tahun awal dan semakin kecil untuk 

tahun-tahun berikutnya. Depresiasi yang dipercepat ini erat kaitannya 
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dengan perhitungan pajak pendapatan. Suatu perusahaan mungkin 

menggunakan metode garis lurus untuk menghitung depresiasi asetnya 

sehingga beban ini akan terdistribusi secara merata pada harga pokok 

produksi produk-produk yang dihasilkannya. Dengan demikian maka 

harga jual dari produk-produk perusahaan tersebut relatif tetap. Di sisi lain 

perusahaan mungkin menggunakan meode depresiasi yang dipercepat 

seperti SOYD sebagai dasar perhitungan pajak pendapatan. Cara 

perhitungan depresiasi dengan metode SOYD dimulai dengan jumlah digit 

tahun dari 1 sampai N. Angka yang diperoleh dinamakan jumlah digit 

tahun (SOYD). Besarnya depresiasi tiap tahun diperoleh dengan 

mengalikan ongkos awal dikurangi nilai sisa (P-S) dari aset tersebut 

dengan rasio antara jumlah tahun sisa umur aset terhadap nilai SOYD. 

Secara matematis besarnya depresiasi tiap tahun dapat ditulis: 

Dt = 
 isa  mur  set

    
   n kos  wal- ilai  isa  ..……………………........2.10 

SOYD = 
       

2
  ..……………………………..……………………......2.11 

Keterangan: 

Dt = beban depresiasi pada tahun ke-t 

N = masa pakai (umur) dari aset tersebut dinyatakan dalam tahun 

3. Metode Declining Balance Depretiation 

Metode ini mempunyai asumsi bahwa nilai aset menurun lebih cepat pada 

tahun-tahun permulaan dari pada tahun-tahun akhir dari usia kegunaannya. 

Yang amat penting dengan metode ini ialah nilai jual (nilai sisa) harus 

lebih besar dari pada nol. Depresiasi dihitung berdasarkan laju/tingkat 

penyusutan tetap (R) yang dikalikan dengan nilai aset tahun sebelumnya. 

DBDt = R x BVt-i ................................................................................... 2.12 

DBDt = Depresiasi pada tahun ke-t 

BVt-I = Nilai buku tahun ke-t 

R = Tingkat/laju depresiasi tahunan 
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2.9 Desain Eksperimen 

 Menurut Sudjana dikutip oleh Siska, desain eksperimen merupakan 

sebagai suatu pengujian atau serangkaian pengujian yang bertujuan untuk 

melakukan perubahan terhadap variabel-variabel input dari proses atau sistem 

sehingga dapat meneliti dan mengidentifikasi sebab perubahan dari output (Siska, 

2012).  

 Desain eksperimen juga diartikan sebagai suatu rancangan percobaan 

(dengan setiap langkah tindakan yang benar-benar terdefinisikan) sedemikian rupa 

sehingga informasi yang berhubungan dengan atau yang diperlukan untuk 

persoalan yang sedang diteliti dapat dikumpulkan (Siska, 2012). 

 

2.10 Rancangan Acak Lengkap 

 Menurut Mery Siska yang dikutip dalam sudjana 1994, rancangan acak 

lengkap diartikan sebagai suatu eksperimen di mana kita hanya mempunyai 

sebuah faktor yang nilainya berubah-ubah. Faktor yang diperhatikan dapat 

memiliki sejumlah taraf dengan nilai yang bisa kuantitatif, kualitatif, bersifat tetap 

ataupun acak. Pengacakan mengenai eksperimen tidak ada pembatasan, dan dalam 

hal demikian kita peroleh desain yang diacak secara lengkap atau sempurna yang 

biasa kita sebut dengan desain rancangan acak lengkan (RAL). Jadi rancangan 

acak lengkap adalah desain di mana perlakuan dikenakan sepenuhnya secara acak 

kepada unit-unit eksperimen, atau sebaliknya. Dengan demikian tidak terdapat 

batasan terhadap pengacakan seperti misalnya dengan adanya pemblokan dan 

pengalokasian perlakuan terhadap unit-unit eksperimen. Karena bentuknya 

sederhana, maka desain ini banyak digunakan. Akan tetapi satu hal harus diingat, 

bahwa desain ini hanya dapat digunakan apabila persoalan yang dibahas 

mempunyai unit-unit eksperimen yang bersifat homogen. Jika hal ini terjadi, maka 

pemblokan harus diadakan agar efesien desain menjadi meningkat (Siska, 2012). 

  

 

 

 


