
BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang dilalui dalam 

melakukan penelitian. Adapun tahapan tersebut dapat dilihat gambar di bawah ini 

Mulai

Observasi

Rumusan Masalah

Penetapan Tujuan

       

         

         Pengumpulan Data:

1. Data Primer

     a. Masa Briket Basah.

     b. Masa Briket Kering.

     c. Volume Briket.

     d. Masa Abu.     

     e. Biaya Pembuatan Briket

2. Data Sekunder

  a. Volume sampah Pekanbaru

Pengolahan Data

1. Perhitungan Nilai Kerapatan.

2. Perhitungan Kadar Air.

3. Perhitungan Kadar Abu.

4. Perhitungan Nilai Kalor Briket.

5. Perhitungan Laju Pembakaran.

6. Perhitungan Nilai HPP.

7. Perhitungan Nilai BEP.

8. Perhitungan Perbandingan Energi Konsumsi Bahan 

    Bakar.

9. Perhitungan Efisiensi Bahan Bakar

Uji Nyala Briket

Analisa

Selesai

Penutup

Tidak

Ya

Proses Pembuatan Briket

Alat Yang Diperlukan:

1. Drum Besi

2. Lumpang Alu.

3. Timbangan.

4. Pipa Paralon

5. Klem.

6. Gergaji

7. Ayakan

8. Ember

Bahan  Diperlukan:

1. Sampah TPA

2. Lem Kanji.

3. Kotoran Kambing.

4. Alat Cetak

 
 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.1 Observasi 

 Observasi merupakan tahap awal sebelum melakukan penelitian. Adapun 

kegiatan pada saat observasi adalah melakukan pengamatan pada objek atau 

tempat penelitian dengan mengamati permasalahan yang ada. 

 

3.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah ini bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan 

diteliti. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan didapatka 

nsolusi melalui pengumpulan dan pengolahan data. Setelah penentuan perumusan 

masalah, maka langkah selanjutnya adalah penetapan tujuan. 

 

3.3 Penetapan Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengolahan sampah menjadi 

bahan bakar energi terbaharukan yakni briket dan mengetahui kelayakan energi 

briket tersebut ditinjau dari segi ekonomi maupun segi teknisnya. 

 

3.4 Alat dan Bahan Yang Diperlukan 

 Segala bentuk alat dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat briket 

dari sampah adalah sebagai berikut: 

1. Alat yang diperlukan: 

a. Drum Besi 

b. Lumpang Alu. 

c. Timbangan. 

d. Pipa Paralon 

e. Klem. 

f. Gergaji 

g. Ayakan 

h.  Ember. 

2. Bahan Baku Yang Diperlukan 

Pada proses pembuatan briket ini bahan baku yang diperlukan yakni: 

a. Sampah TPA. 

b. Lem kanji. 
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c. Kotoran Kambing 

 

3.5 Proses Pembuatan Briket 

 Proses pembuatan briket sampah melalui beberapa tahap yakni: 

1. Proses Penimbangan Sampah dan Kotoran Kambing 

Proses penimbangan ini bertujuan untuk mengetahui kadar bahan baku 

sampah dalam pembuatan briket. Pada penelitian ini diadakan uji coba 

menggunakan 25 Kg sampah TPA dan 2 Kg kotoran kambing sebagai 

bahan campuran dalam pembuatan briket. 

2. Proses Pengeringan Sampah 

Setalah berat sampah di timbang proses selanjutnya adalah pengeringan. 

Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air pada sampah agar 

pada saat proses karbonisasi dapat berjalan dengan baik. 

3. Proses Karbonisasi (Pembentukan Arang Sampah dan Kotoran Kambing) 

Proses ini dengan melakukan pembakaran sampah dalam wadah dimana 

kondisi wadah udara tidak dapat keluar masuk secara bebas, bila udara 

bebas keluar masuk terjadi, proses karbonisasi malah menghasilkan abu 

bukan menghasilkan arang. Dalam hal ini proses pembentukan arang 

antara sampah dengan kotoran kambing dilakukan secara terpisah. 

4. Penghalusan Arang 

Tahap ini arang yang dihasilkan dari sampah dan kotoran kambing 

dihaluskan dengan tujuan agar serbuk arang dapat menyatu dengan lem 

kanji sehingga membentuk adonan briket. Perlu diketahui juga proses 

penghalusan arang sampah dengan kotoran kambing ini dilakukan secara 

terpisah. 

5. Proses Fermentasi Kotoran Kambing 

Setelah kotoran kambing dihaluskan, pada tahap ini kotoran kambing 

sebanyak 2 Kg di fermentasikan dengan mencampurkannya Efective 

microorganisme 4 (EM4) sambil diaduk. Proses fermentasi ini dilakukan 

selama 5 hari sehingga bau busuk dari kotoran hilang. 
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6. Pencampuran Bahan Perekat 

Pada tahap ini serbuk arang sampah dan arang kotoran kambing tadi 

dicampur dengan bahan perekat yakni lem kanji untuk menyatukan serbuk 

arang sampah tadi sehingga pada saat di cetak tidak lagi tercecer. Adapun 

volume lem kanji yang digunakan bekisar 20 gr , Penelitian ini 

menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL). Faktor Penelitian 

hanya satu faktor dimana komposisi merupakan campuran kotoran kambing 

dan serbuk arang sampah, parameter yang akan diuji sebanyak 4 dan 

perlakuan percobaan (perbedaan komposisi) sebanyak 3 buah, sehingga 

jumlah satuan hasil percobaan adalah sebanyak 12 buah. Pencampuran 

komposisi antara kadar kotoran kambing dan serbuk arang sampah ini 

dibedakan atas 3 perlakuan yakni: 

a. Briket dengan kadar 20 gr kotoran kambing dan 80 gr tepung arang 

sampah. 

b. Briket dengan kadar 70 gr kotoran kambing dan 80 gr tepung arang 

sampah. 

c. Briket dengan kadar 80 gr kotoran kambing dan 80 gr tepung arang 

sampah. 

7. Pencetakan Adonan Briket 

Proses ini memasukan adonan briket ke dalam alat cetak. Alat cetak yang 

digunakan tergantung keinginan dari pembuat. Pada penelitian ini alat cetak 

briket yang digunakan adalah pipa paralon. Cetakan dapat terbuat dari pipa 

(ukuran 5 cm x 4 cm) kemudian masukan adonan briket dalam cetakan 

sambil di press atau ditekan perlahan hingga benar-benar padat. 

8. Penimbangan Briket Basah 

Setelah mengeras maka briket tadi ditimbang. Perlu diketahui pada tahap 

ini briket masih mengandung air, namun untuk mengetahui jumlah kadar 

airnya perlu adanya penimbangan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

masa briket basah dengan masa briket kering untuk mengetahui besarnya 

kerapatan atau masa jenis dari briket. 
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9. Proses Pengeringan Briket 

Setelah melalui penimbangan tadi, maka saatnya briket memasuki tahap 

pengeringan. Briket yang telah terbentuk langsung dikeringkan di bawah 

sinar matahari agar briket tersebut cepat menyala ketika dinyalakan serta 

tidak berasap. Pengeringan dilakukan minimal 2 jam dibawah terik 

matahari yang terik. Briket dijemur selama 2-3 hari sampai betul-betul 

kering. Bila tidak menggunakan matahari maka dapat dilakukan dengan 

menggunakan pengovenan. 

10. Penimbangan Briket Kering 

Setelah benar-benar kering maka tahap selanjutnya melakukan 

penimbangan untuk mengetahui masa dari briket yang sudah kering. Hal ini 

bertujuan untuk mendapatkan data yang digunakan sebagai perhitungan 

kadar air dari briket. 

 

3.6 Uji Nyala Briket 

 Untuk melakukan uji nyala briket, maka dilakukan dengan penambahan 

pelapis bahan penyala api. Lapisan bahan ini dapat berupa cairan seperti minyak 

tanah dan sebagainya. Briket yang sudah kerring tadi dicelup ke dalam cairan 

tersebut biarkan meresap ke dalam briket lalu dijemur kembali paling lama selama 

2 jam hingga permukaan briket tidak tampak basah lagi. Setelah itu barulah 

dilakukan uji nyala dengan menggunakan mancis ataupun korek api dan briket 

akan terbakar. Jika bisa langsung menyala, tidak keluar asap, dan tidak terlihat 

retak-retak, berarti briket tersebut bermutu bagus. 

 
3.7 Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan pada penelitian ini mengenai proses pengolahan 

sampah menjadi briket yang meliputi: 

1. Data Primer 

Pengumpulan data primer untuk penelitian ini berupa karakteristik dari 

brikett yang dihasilkan dari sampah ini. Adapun karakteristik yang akan 

dikumpulkan yakni data sebagai berikut: 
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a. Masa briket basah. 

b. Masa briket kering. 

c. Volume briket. 

d. Berat kotoran kambing. 

e. Masa Abu. 

f. Masa Arang. 

g. Biaya atau modal pembuatan briket. 

 

2. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder ini berupa data volume sampah di Kota 

Pekanbaru tahun 2016. 

 

3.8 Pengolahan Data 

 Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan maka langkah selanjutnya 

mengolah data dengan menggunakan metode-metode yang sudah ditetapkan. 

Adapun isi dari pengolahan data yaitu mengenai pengolahan data-data yang telah 

diperoleh dari hasil pengumpulan data untuk mendapatkan tujuan dari penelitian. 

 

3.8.1 Perhitungan Kerapatan (Masa Jenis) 

 Setelah briket kering dihasilkan tahap selanjutnya adalah perhitungan nilai 

kerapatan briket tersebut. Nilai kerapatan ini digunakan untuk mengetahui masa 

atau berat dari briket tersebut setiap volumenya. Besarnya nilai masa dari briket 

diperoleh melalui penimbangan sedangkan ukuran volume dari briket diperoleh 

dari ukuran dimensi briket. Untuk mengetahui besarnya kerapatan dapat dihitung 

dengan mengguanakan rumus 2.1. 

 

3.8.2 Perhitungan Kadar Air  

 Setelah diadakan perhitungan masa jenis langkah selanjutnya melakukan 

perhitungan kadar air pada briket setelah dikeringkan. Perhitungan kadar air ini 

bertujuan untuk mengetahui kadar air yang masih tersisa dalam briket, sebab bila 

kadar air masih banyak maka proses pembakaran briket tidak sempurna. 

Perhitungan kadar air ini didapatkan dengan pengurangan antara berat briket 
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sebelum dikeringkan dengan berat briket setelah dikeringkan lalun di bagi dengan 

berat briket awal (sebelum dikeringkan) dan dikali dengan persen. Untuk 

mengetahui besarnya kadar air dapat dihitung dengan mengguanakan rumus 2.2. 

 

3.8.3 Perhitungan Kadar Abu 

 Abu adalah mineral sisa yang tidak habis terbakar ketika karbon dibakar 

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

kadar abu ini digunakan untuk mengetahui kadar karbon yang dihasilkan dari 

briket setelah melalui proses pembakaran. Untuk mengetahui kadar abu dilakukan 

dengan menghitung berat abu dan dibagi dengan arang yang tersisa dari 

pembakaran briket lalu dikalikan dengan persen. Untuk mengetahui besarnya 

kadar abu dapat dihitung dengan mengguanakan rumus 2.3. 

 

3.8.4 Perhitungan Nilai Kalori Briket 

 Nilai kalor yang diperoleh melalui calorimeter adalah nilai kalor atas atau 

highest heating value (HHV) dan nilai kalor bawah atau lowest heating value 

(LHV). Perhitungan nilai kalor ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kalor 

yang dihasilkan dari briket pada masing-masing perlakuan. Perhitungan nilai 

kalori ini menggunakan rumus 2.4, 2.5 dan 2.6. 

 

3.8.5 Perhitungan BEP dan HPP 

 Setelah data didapatkan pada pengumpulan data, kemudian data diolah 

dengan analisa tekno ekonomi yang meliputi perhitungan kadar air briket, 

perhitungan nilai kalor briket dan perhitungan harga pokok produksi. Setelah 

didapatkan produk dari hasil percobaan, lalu dihitung harga pokok produksi dari 

briket sampah yang telah dibuat serta menghitung waktu balik modal pembuatan 

briket sampah ini. 

 

3.8.6 Perhitungan Perbandingan Konsumsi Bahan Bakar 

 Perhitungan perbandingan konsumsi bahan bakar dengan membandingkan 

banyaknya konsumsi minyak tanah, LPG, dan Briket dari masing-masing 

perlakuan. Pada perhitungan ini di pilih salah satu jenis bahan bakar dengan 
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menetapkan nilai kalorinya lalu dibandingkan dengan bahan bakar lain untuk 

mendapatkan masa (total konsumsi) yang diperlukan dalam mencapai nilai kalor 

tersebut. 

 

3.8.7 Perhitungan Nilai Efisiensi Bahan Bakar 

 Perhitungan perbandingan nilai efisiensi bahan bakar didapatkan dengan 

membagi harga per Kg atau per liter dengan nilai kalori yang dihasilkan dari 

masing-masing bahan bakar sehingga dari hasil perhitungan tersebut didapatkan 

satuan (Rp/Kalori). Semakin kecil nilai rasio atau perbandingan tersebut maka 

bahan bakar tersebut semakin efisien. 

 

3.9 Analisa 

 Setelah melakukan pengolahan data langkah selanjutnya dilakukan sebuah 

analisa. Analisa merupakan suatu penafsiran dari hasil pengolahan data.  Adapun 

analisa pada penelitian ini yakni mengacu pada kelayakan teknis maupun ekonomi 

dari briket sampah kota sebagai energi terbaharukan agar dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat. 

 

3.10 Penutup 

 Bagian akhir dari penelitian ini adalah penarikan suatu kesimpulan 

berdasarkan pengolahan data dan analisis hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan, serta memberikan saran yang berguna  kepada penelitian berikutnya.  


