
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Keberlanjutan segala bentuk aktivitas dalam kehidupan masyarakat dan 

sektor industri sangat membutuhkan energi listrik, bahkan hal ini menjadikan 

kebutuhan akan energi tersebut dengan berbagai penggunaan semakin meningkat. 

(Fandari, 2014). Penggunaan energi saat ini berasal dari perut bumi seperti 

minyak bumi, batu bara, dan gas. Menurut badan geologi kementerian energi 

sumber daya mineral pada tahun 2014, penggunaan energi yang berasal dari 

minyak bumi sebesar 41,8%, batu bara 29%, gas bumi 23%, dan energi baru 

terbarukan sebesar 6,2%. Besarnya kebutuhan energi menjadi salah satu 

permasalahan karena persediaannya semakin terbatas dan tidak dapat diperbarui.   

Oleh karena itu perlu alternatif untuk menghasilkan sumber energi terbarukan 

dengan memafaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, sehingga tidak 

membahayakan lingkungan sekitar, dan bisa digunakan secara berlanjut 

(continue) (Fandari, 2014). 

Potensi energi terbarukan salah satunya bersumber dari biomassa. 

Indonesia adalah negara agraris yang merupakan produsen biomassa yang sangat 

melimpah. Biomassa adalah material yang berasal dari makhluk hidup yang 

berusia dalam jangka relatif pendek yakni kurang dari 100 tahun (Suharto, 2013). 

Proses konversi biomassa telah menarik minat untuk menggunakannya sebagai 

alternatif peralihan penggunaan produk berbasis minyak atau fosil  kepada produk 

biomassa yang dapat menghasilkan atau menyimpan listrik, panas, biofuel 

(Sa’don, 2017).  

Salah satu pemanfaatan biomassa yaitu membuat piranti penyimpan energi 

yang berbahan dasar biomassa. Tujuan utama pengembangan penelitian piranti 

penyimpan energi adalah mendapatkan piranti penyimpan energi yang bisa 

menyimpan energi dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Adapun 

bentuk piranti penyimpan energi yang dikenal saat ini adalah baterai, fuel cell, dan 

kapasitor. Menurut Burke (2008), kapasitor memiliki kemampuan penyimpanan 
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energi yang rendah akan tetapi memiliki daya yang tinggi. Hal ini berbanding 

terbalik dengan fuel cell yang memiliki kemampuan menyimpan energi yang 

tinggi namun memiliki daya yang rendah. Seiring berjalannya waktu, ditemukan 

suatu penyimpan energi yang memiliki kemampuan menyimpan energi tinggi 

serta memiliki daya tinggi yang dinamakan dengan superkapasitor. Superkapasitor 

merupakan suatu piranti penyimpanan energi yang dapat menyimpan muatan 

dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan piranti penyimpan energi 

lainnya seperti kapasitor, fuel cell, dan baterai. Menurut Kurzweil (2009), 

penggunaan superkapasitor telah diaplikasikan pada berbagai industri transportasi 

darat dan udara. Pada tahun 2001 superkapasitor diaplikasikan pada Honda FCX-

v3, tahun 2003 diaplikasikan sebagai pengereman regeneratif pada mobil toyota, 

tahun 2005 diaplikasikan pada kapal hibrida, dan juga diaplikasikan pada pintu 

darurat penumpang pesawat terbang. 

Beberapa penelitian yang memanfaatkan potensi biomassa dalam 

pembuatan elektroda superkapasitor diantaranya tandan kosong kelapa sawit 

(Taer, 2016), bunga rumput gajah (Taer, 2015), tempurung kelapa sawit (Galinski, 

2013), tempurung Kemiri (Darmawan, 2013), tempurung kelapa sawit, tempurung 

Kluwak, bambu, ampas tebu (Rufford, 2010), kulit buah kopi (Jisha, 2009), dan 

kulit pisang (Lv, 2012). 

Kelapa Sawit memiliki peran yang cukup penting sebagai komoditi hasil 

perkebunan dalam kegiatan perekonomian yang mempunyai di Indonesia sebagai 

salah satu penghasil Devisa Negara (Indarti, 2014). Pengembangan kelapa sawit 

di Indonesia dimulai sejak 1970. Perkebunan kelapa sawit saat ini merupakan 

salah satu ekspor yang sangat besar di Indonesia.  Perkebunan kelapa sawit 

terbesar di Indonesia berada di pulau Sumatera diikuti oleh Kalimantan 

(Hadiguna, 2013). Provinsi Riau merupakan provinsi penghasil minyak sawit 

terbesar di Indonesia dengan total luas lahan sebesar 2,2 juta ha (Taer, 2016).  

Luasnya perkebunan kelapa sawit memicu banyaknya limbah yang 

dihasilkan. Limbah merupakan bahan yang tidak bisa dimanfaatkan secara 

langsung atau berasal dari suatu sumber hasil aktivitas manusia, maupun proses-

proses alam yang belum mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, industri juga dapat 
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mengasilkan limbah yang memiliki potensi besar yang dapat mencemari 

lingkungan. Limbah industri itu dapat berupa limbah cair, padat dan gas (Putra, 

2014). Jenis limbah padat terdiri dari tandan kosong, pelepah, dan cangkang 

(Kamal, 2014). Dalam satu hektar perkebunan kelapa sawit menghasilkan 

biomassa yang dihasilkan sekitar 21,63 ton yang terdiri dari 50,30% pelepah 

kelapa sawit, 20,43% tandan buah kosong, 12,53% serat yang diproduksi pertahun 

sebagai limbah tetap, 11,65% batang kelapa sawit, 5,09 % cangkang kelapa sawit. 

(Adiansyah, 2017). 

Pelepah kelapa sawit merupakan bagian dari tanaman kelapa sawit yang 

tergolong ke dalam kategori limbah. Biasanya dipangkas mulai dari pra panen 

sampai dilakukan pemanenan. Limbah pelepah kelapa sawit dihasilkan dari proses 

pemangkasan kelapa sawit dimana untuk satu pohon kelapa sawit dapat dihasilkan 

22 – 26 pelepah setiap tahunnya, limbah pelepah kelapa sawit hasil pemangkasan 

biasanya dibuang begitu saja dan dibiarkan membusuk di bawah pohon kelapa 

sawit. Pemanfaatan limbah pelepah kelapa sawit belum optimal, saat ini limbah 

sudah dikembangkan namun hanya sebagai pakan ternak dan pupuk kompos. Jika 

ditinjau dari komposisi limbah pelepah kelapa sawit yang mengandung 

polisakarida dalam bentuk selulosa 35,88%, lignin 18,9%, hemiselulose 26,47% 

mempunyai potensi yang cukup besar untuk diolah lebih lanjut menjadi produk 

yang bermanfaat dan memiliki daya jual yang tinggi ( Ambarita, 2015).  

Penelitian superkapasitor berbasis biomassa merupakan penelitian yang 

menarik minat banyak peneliti di seluruh dunia. Hal ini ditunjukkan dengan 

peningkatan publikasi di bidang superkapasitor berbasis biomassa dari tahun ke 

tahun. Gambar 1.1 menunjukkan tren peningkatan publikasi superkapasitor yang 

terus meningkat dari tahun ke tahun.  
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Gambar 1.1 Peningkatan Publikasi Superkapasitor 

(Sumber: Zhang, 2013) 

Selanjutnya, untuk pemanfaatan limbah pelepah kelapa sawit sebagai 

bahan baku pembuatan elektroda superkapasitor merupakan hal yang menantang 

dimana sejauh penelusuran literatur yang dilakukan, bahan ini belum pernah 

diteliti untuk digunakan sebagai elektroda superkapasitor dan juga mengingat 

limbah ini adalah limbah yang sangat diperhitungkan jumlahnya dalam 

perkebunan kelapa sawit khususnya di Provinsi Riau. 

Tujuan mendasar dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat 

prospek kedepan produk ini apabila dapat dikembangkan sampai ketahap usaha 

kecil menengah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu sebuah 

analisa dari sudut pandang aspek teknis pelaksanaan dan aspek keuangan atau  

finansial juga diikutsertakan untuk melihat dan mengkaji kelayakan industri skala 

kecil menengah apabila produk ini mempunyai potensi untuk dikembangkan di 

Indonesia dan di Provinsi  Riau khususnya. 

    

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan sebelumnya yaitu analisa potensi pemanfaatan limbah 

pelepah kelapa sawit sebagai bahan dasar elektroda superkapasitor pada industri 

masyarakat menengah. 

 

 

 

 



I-5 
 

1.3 Tujuan Penelitan 

Tujuan penelitian yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berkut: 

1. Mengetahui nilai kapasitansi yang dihasilkan dari pemakaian elektroda 

superkapasitor dari bahan dasar limbah pelepah kelapa sawit dengan metode 

eksperimen laboratorium 

2. Mengetahui potensi kelayakan pendirian industri menengah masyarakat yang 

ditinjau dari aspek teknis dan finansial 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh pengetahuan akan pemanfaatkan limbah pelepah kelapa sawit 

sebagai elektroda superkapasitor 

2. Memperoleh pengetahuan dari analisa potensi pengembangan usaha kecil 

menengah produk superkapasitor dari  bahan dasar limbah pelepah kelapa 

sawit 

 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membuat dan menguji sel superkapasitor untuk melihat prestasi 

yang dihasilkannya berupa kapasitas dalam menyimpan energi listrik 

2. Aktivasi Kimia pada elektroda  menggunakan KOH (Kalium Hidroksida) 

sebagai aktivator 

3. Pengujian nilai kapasitansi spesifik menggunakan motede Cyclic 

Voltammetry (CV) 

4. Analisa kelayakan industri hanya mengkaji dua aspek, yaitu aspek teknis dan 

aspek finansial 

5. Penentuan harga pokok produksi menggunakan metode full costing 

6. Pada aspek teknis, membahas tentang metode penilaian lokasi, dan  

penggunaan teknologi 

7. Metode depresiasi yang digunakan adalah Double Declining Balance 

Depreciation (DDBD) to Convertion Straight of Line Depreciation (SLD) 
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1.6 Posisi Penelitian 

Adapun posisi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

Taer, dkk 2016 

Judul  Analisa Siklis Voltametri Superkapasitor 

Menggunakan Elektroda Karbon Aktif Dari Kayu 

Karet Berdasarkan Variasi Aktivator KOH  

Lokasi  Jurusan Fisika, Universitas Riau. Jurusan Teknik 

Industri UIN Suska Riau 

Tujuan Peneltian Mengetahui besarnya nilai kapasitansi superkapasitor 

menggunakan metode siklis voltametri. 

Metode Eksperimen 

Yilana Maika Putri 2016 

Judul  Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Roti Tawar dan 

Roti Manis di Kabupaten Solok. 

Lokasi  Jurusan Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, 

UIN Suska Riau 
 

Tujuan Penelitian  Menganalisis tingkat kelayakan usaha berdasarkan 

aspek pasar, aspek teknis, aspek hukum, aspek 

manajemen sumber daya manusia dan aspek finansial. 

 

Metode  NPV, IRR, PP 

Maya Novita Sari 2017 

Judul  Analisa potensi pengolahan limbah kelapa sawit 

menjadi karbon aktif sebagai bahan dasar elektroda 

superkapasitor pada industri masyarakat menengah 

Lokasi  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2017) 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian (Lanjutan) 

Tujuan Penelitian  1. Mengetahui nilai kapasitansi yang dihasilkan dari 

pemakaian elektroda superkapasitor dari bahan 

dasar limbah pelepah kelapa sawit dengan metode 

eksperimen laboratorium 

2. Mengetahui potensi kelayakan pendirian industri 

menengah masyarakat yang ditinjau dari aspek 

teknis dan finansial 

 

 

 

Metode  Eksperimen, HPP, NPV, IRR, PP 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2017) 
 

1.7 Sistematika Penelitian  

Adapun sistematika dalam penulisan laporan penelitian dapat dilihat 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, posisi penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung permasalahan, 

sehingga peneliti memiliki dasar dalam melakukan penelitian dan 

dapat menyelesaikan masalah yang dibahas.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah yang akan 

dilakukan pada penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini, dijabarkan semua data-data yang diperlukan dalam 

penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder.  

BAB V  ANALISA  

Bab ini memuat pembahasan terhadap hasil pengumpulan dan 
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pengolahan data. 

BAB VI PENUTUP 

Menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian 

serta mencoba memberikan saran-saran sebagai langkah untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. 

 

 

 

 


