
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis energi pada saat ini sangat kental kita rasakan dan sedanghangat

dibicarakan, dimana ditandai dengan semakin langkanya bahan bakar minyak

(BBM) ditengah-tengah masyarakat, yang berakibat pada kenaikan harga bahan

bakar minyak (BBM), karena mengikuti harga minyak dunia yang semakin naik,

kenaikan tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat

Indonesia, karena sebagian besar masyarakat masih bergantung pada bahan bakar

fosil.

Ketergantungan yang besar pada sumber energi fosil (minyak bumi dan

batu bara) telah menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran pada kedua

sumber energi tersebut, kebutuhan dan konsumsi energi tersebut terus meningkat

dari tahun ketahun, sementara sumber daya alam yang dapat menghasilkan energi

makin terkuras karena sumber energi tersebut tidak dapat diperbaharui. Adapun

gambaran kondisi energi nasional pada tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Diagram Kondisi Energi Nasional 2014

(Sumber: Badan Geologi Kementrian Energi Sumber Daya Mineral 2014)
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Menurut Kepala Badan Geologi Kementrian ESDM 2014, Surono

mengatakan apabila terus tergantung pada energi fosil dan tidak ditemukannya

teknologi baru untuk meningkatkanpenanggulangannya, diperkirakan cadangan

minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 23 tahun mendatang, gas bumi

dalam waktu 50 tahun mendatang, dan batubara dalam waktu 80 tahun mendatang

(Kompas, 2014). Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah

mencari energi alternatif yang dapat diperbaharui (renewable).

Di Indonesia salah satupotensi energi alternatif yang dapat diperbaharui

adalah limbah biomassa.Biomassa adalah material tanaman, tumbuh-tumbuhan,

atau sisa hasil dari aktivitas produksi perkebunan yang digunakan sebagai bahan

bakar atau sumber bahan bakar (Nodali, 2009). Limbah biomassa hasil

perkebunanmerupakan limbahorganik yang mengandung lignoselulosa, misalnya

kayu, ranting daun-daunan, rumput, dan jerami serta limbah biomassa tersebut

akan terus berkelanjutan (Paletto et al, 2012).

Jumlah limbah biomassa hasil perkebunan yang melimpah serta

penanganannya  yang masih sederhana, mendorong timbulnya suatu pemikiran

baru untuk meningkatkan nilai gunanya. Komponen lignoselulosa merupakan

polimer alami dengan berat molekul tinggi yang kaya energi sehingga jumlah

limbah biomassa hasilperkebunan yang banyak ini berpotensi sebagai sumber

energi (Pereira et al, 2015)

Salah satu energialternatif yang dapat dikembangkan menggunakan

limbah biomassa hasil perkebunan adalah briket.Briket (briquette) diartikan

sebagai bahan bakar yang berwujud padat dan dibuat dari berbagai bahan dasar

dari sisa-sisa bahan oraganik yang telah mengalami proses pemampatan dengan

daya tekan tertentu (Hambali dkk, 2007).Briket dapat digolongkan menjadi dua,

yakni biobriket dan briket batubara.Di Indonesia briket telah banyak

dikembangkan, saat ini briket-briket yang banyak beredar dipasaran masih banyak

menggunakan bahan dasar batubara, padahal batubara termasuk kedalam salah

satu energi fosil yang tidak dapat diperbaharui.

Beberapa penelitian tentang pembuatan briket dari limbah biomassa sudah

banyak dilakukan, biomassa yang digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk
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pembuatan briket antara lain campuran tongkol jagung dan sekam padi (Andi dkk,

2011), campuran kayu akasia daun lebar dan batubara (Noor dkk, 2010),

campuran tempurung kelapa dan serbuk kayu (Nodali dkk, 2009), kulit buah

nipah (Mulyadi dkk, 2013),PPLH seloliman (Widiarti, 2011), campuran tandan

kosong dan cangkang kelapa sawit (Mulia, 2007), campuran serbuk gergaji dan

cangkang kelapa sawit (Wijayanti, 2009), campuran batubara dan arang kayu

(Jamilatun, 2008), campuran ampas tebu dan arang kayu (Elfiano, 2014), dan

bahan-bahan lainnya.

Dalam penelitian yang disebutkan sebelumnya juga membahas tentang

bahan perekat yang dicampurkan kedalam bahan baku biomassa, hal ini bertujuan

agar briket yang dibuat tidak mudah hancur dan memiliki daya tahan tinggi,

inilahbeberapa macam bahan dasar yang digunakan sebagai bahan perekat pada

penelitian sebelumnya antara lain, tanah liat (Mulia, 2007), tepung tapioka

(Mulyadi dkk, 2013, Wijayanti, 2009, Jamilatun, 2008), tepung kanji (Nodali,

2009, Elfiano, 2014).

Berikut dipaparkan beberapa penelitian briket biomassa dengan nilai kalor

yang dihasilkan, yang pertama briket biomassa dengan bahan kulit buah nipah

menghasilkan nilai kalor sebesar 2753.71 kal/g (Mulyadi, 2013), yang kedua

dengan bahan campuran limbah ampas tebu danarang kayu menghasilkan nilai

kalor sebesar 4520,88 kal/g (Elfiano, 2014), dan penelitian yang terakhir

menggunakan bahan baku tongkol jagung menghasilkan nilai kalor sebesar

5.009,11 kal/g (Gandhi, 2010).

Penelitian ini akan berfokus kepada pembuatan arang briket

menggunakanbahan baku utama limbah cangkang kelapa sawit, dasar utama

pemilihan bahan baku tersebut karena nilai kalor yang terkandung dalam

cangkang kelapa sawit cukup tinggi yaitu diatas 5000 kal/gr (Mulia, 2007,

Wijayanti, 2009, Kamal, 2012), dan juga ketersediannya yang sangat melimpah

dan mudah diperoleh di Indonesia khususnya di Provinsi Riau, berdasarkan data

statistik komoditas kelapa sawit terbitan Ditjen Perkebunan 2014 luas perkebunan

sawit di Provinsi Riau berada pada posisi pertama di Indonesia yaitu mencapai
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2.296.849 ha, dan produksinya 7.037.636 ton. Adapun gambaran luas perkebunan

dan produksi kelapa sawit di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.2

Gambar 2.2 Grafik Luas Perkebunan dan Produksi kelapa Sawit di Indonesia

(Sumber: Kementrian Pertanian Indonesia 2014)

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa berapa banyaknya proses produksi

kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau setiap harinya,sehinggameningkat pula

limbah yang dihasilkan dari proses produksi kelapa sawit tersebut, oleh sebab itu

perlu dilakukan usaha untuk pengelolaannya. Cangkang sawit merupakan salah

satu limbah padat yang dihasilkan pada proses pengolahan Crude palm Oil (CPO)

yang cukup banyak yaitu sekitar 2.111.290 ton pertahun. Sehingga dapat

dibayangkan besarnya potensi pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit sebagai

salah satu bahan baku utama dalam pembuatan arang briket untuk bahan bakar

alternatif.

Pemilihan bahan baku tambahan yang kedua yang juga berpotensi untuk

dikembangkan adalah ampas tebu, ampas tebu selama ini hanya dianggap limbah

oleh para penjual tebu yang ada disekitaran Pekanbaru, hal ini dapat dilihat  setiap
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harinya banyaknya tumpukkan ampas tebu yang ada disekitaran tempat mereka

berjualan, jika dihitung diperkirakan jumlah ampas tebu yang diperoleh dari setiap

penjual tebu mencapai 1,8 ton pertahunnya, sehingga menimbulkan limbah yang

dapat merusak lingkungan. Padahal limbah ampas tebu tersebut memiliki

kandungan lignin yang cukup tinggi (Hermiati, 2010).

Lignin adalah salah satu zat komponen penyusun tumbuhan. Komposisi

bahan penyusun ini berbeda-beda bergantung jenisnya. Lignin terutama

terakumulasi pada batang tumbuhan berbentuk pohonberfungsi sebagai bahan

pengikat komponen penyusun lainnya, sehingga suatu pohon bisa berdiri tegak

(seperti semen pada sebuah batang beton), sehingga memungkinkan usaha

pemanfaatan lignin sebagai bahan perekat dan pengikat (Rudatin, 1989 dikutip

oleh Sucipto 2009), oleh sebab itu ampas tebu ini dapat dimanfaatkan sebagai

bahan perekat alami dalam pembuatan briket, sehingga briket yang dibuat

nantinya memiliki nilai yang cukup ekonomis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka masalah penelitian ini adalah“Menggali

potensi limbah cangkang kelapa sawit dan ampas tebu sebagai bahan baku

biomassa untuk ketersediaan energi terbarukan dalam bentuk arang briket”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitin ini adalah :

1. Mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pembuatan arang briket dari

campuran limbah cangkang sawit dan ampas tebu.

2. Mengetahui kualitas briket yang optimal dengan melakukan serangkaian

uji proximate yang dikandung oleh arang briket.

3. Mengetahui biaya produksi pembuatan arang briket dari limbah cangkang

kelapa sawit dan ampas tebu serta melakukan perbandingan nilai

ekonomis dari bahan bakar lainnya.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Memanfaatkan limbah cangkang kelapa sawit dan ampas tebu untuk energi

alternatif dalam bentuk arang briket.

2. Memperoleh gambaran potensi limbah cangkang kelapa sawit dan ampas

tebu untuk dapat dikembangkan dalam skala industri kecil.

1.5 Batasan masalah

Sesuai dengan tujuan penelitian, agar penelitian ini lebih mudah perlu

adanya batasan- batasan masalah sebagai berikut:

1. Bahan baku cangkang kelapa sawit yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kelapa sawit yang berjenis dura

2. Bahan baku ampas tebu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tebu

yang berjenis bulu lawang.

3. Uji Proximate yang dilakukan ada 3 proses pengujian yaitu uji kalor, kadar

air dan kadar abu.

4. Uji kalor dilakukan dengan manggunakan calorimeter bombyang ada dilab

Pertambangan Pekanbaru Riau

5. Briket yang digunakan sebagai pembanding nilai ekonomis adalah briket

batubara, minyak tanah, dan gas LPG

6. Metode yang digunakan dalam menghitung Harga Pokok produksi adalah

metode fullcosting.

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian tentang pengolahan briket dari campuran limbah cangkang

kelapa sawit dan limbah ampas tebu belumpernah dilakukan sebelumnya, tetapi

penelitian tentang pengolahan briket dari limbah-limbah lainnya telah banyak

dilakukan. Baik penelitian-penelitian yang dilakukan untuk keperluan tugas akhir

maupun tesis. Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan

penyalinan maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan

posisi penelitian.
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian

Arganda Mulia 2007

Judul
Pemanfaatan Tandan Kosong dan Cangkang Kelapa

Sawit Sebagai Briket Arang

Lokasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara Medan

Tujuan

Penelitian

1. Menentukan rasio campuran tandan kosong, cangkang

kelapa sawit dan tanah lihat yang mempunyai nilai bakar

yang optimum dan menghasilkan emisi gas buang dalam

pembuatan briket arang.

2. Mengetahui pengaruh komposisi bahan dan perekat

tanah liat terhadap karakteristik briket yang dihasilkan.

Metode
Desain Eksperimen Dengan Model Rancangan Acak

Lengkap

Nodali Ndraha 2009

Judul

Uji Komposisi Bahan Pembuat Briket Bioarang

Tempurung Kelapa dan Serbuk Kayu Terhadap Mutu

Yang Dihasilkan

Lokasi
Departemen Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian

Universitas Sumatra Utara

Tujuan

Penelitian

1. Untuk meningkatkan pemanfaatan biomassa dengan

membuat briket bioarang sebagai bahan bakar alternatif

2. Untuk menguji komposisi briket bioarang yang terbaik

terhadap mutu briket yang dihasilkan

Metode
Desain Eksperimen Dengan Model Rancangan Acak

Lengkap

Diah Sundari
Wijayanti

2009

Judul
Karakteristik Briket Arang dari Serbuk Gergaji dengan

Penambahan Arang Cangkang Kelapa Sawit



I-8

Tabel 1.1 Posisi Penelitian (Lanjutan)

Lokasi
Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas

Sumatra Utara

Tujuan

Penelitian

1. Mengetahui karekteristik briket arang campuran serbuk

gergaji dengan arang cangkang kelapa sawit.

2. Meningkatkan Kualitas briket arang serbuk gergaji

dengan penambahan arang cangkang kelapa sawit

Metode
Desain Eksperimen Dengan Model Rancangan Acak

Lengkap

Jalal Rosyidi
Soelaiman 2013

Judul
Perbandingan Karakteristik Antara Briket – Briket

Berbahan Dasar Sekam Padi Sebagai Energi Terbarukan

Lokasi
Jurusan Fisika Fakultas Matematika Pengetahuan Alam

Universitas Jember

Tujuan

Penelitian

1.Menentukan briket yang memiliki kadar air dan kadar abu

terendah.

2.Menentukan briket berbahan dasar sekam padi yang

mempunyai nilai kalor tinggi.

3. Menentukan lama waktu briket untuk mendidihkan satu

liter air yang tercepat dan lama penyalaan briket hingga

padam yang terlama.

Metode
Desain Eksperimen Dengan Model Rancangan Acak
Lengkap

Arie Febrianto
Mulyadi

2013

Judul
Pemanfaatan Kulit Buah Nipah Untuk Pembuatan Briket

Bioarang Sebagai Sumber Energi Alternatif
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian (Lanjutan)

Lokasi
Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi

Pertanian Universitas Bramawijaya

Tujuan

Peneitian

1. Menentukan rasio campuran perekat yang meiliki nilai

optimal

2. Menghitung harga pokok produksi dan break even point

Metode
Desain Eksperimen Dengan Model Rancangan Acak
Kelompok

Eddy Elfiano 2014

Judul
Analisa Proksimat dan Nilai Kalor Pada Briket Bioarang

Limbah Ampas Tebu dan Arang Kayu

Lokasi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Islam Riau

Tujuan

Penelitian

1. Untuk mengetahui briket yang baik dari bahan ampas

tebu dan arang kayu

2. Untuk mengetahui perbandingan jenis perekat yang baik

ditinjau dari pengujian proksimat dan nilai kalor

Metode Desain Eksperimen

M. Rizki 2015

Judul

Pembuatan Briket Swamerekat Dari Cangkang Buah

Kelapa Sawit Sebagai Sumber Energi Alternatif Yang

Bernilai Ekonomis

Lokasi

Jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

Riau



I-10

Tabel 1.1 Posisi Penelitian (Lanjutan)

Tujuan

Penelitian

1. Mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pembuatan

arang briket yang unggul dari campuran limbah

cangkang sawit dan ampas tebu.

2. Mengetahui kualitas briket yang optimal dengan

melakukan serangkaian uji proximate, yang dikandung

oleh arang briket

3. Mengetahui biaya produksi pembuatan arang briket dari

limbah cangkang kelapa sawit dan ampas tebu serta

melakukan perbandingan nilai ekonomis dari bahan

bakar lainnya.

Metode
Desain Eksperimen Dengan Model Rancangan Acak

Lengkap dan Full Costing

1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan ini di bagi dalam enam bab, uraian dan

penjelasansecara singkat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian

serta teori tentang pendukung dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan penjelasan secara skematis langkah-langkah pembahasan

yangdigunakan dalam pelaksanaan penelitian, sesuai dengan

metodologi penelitian yang di buat.
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Berisikan data-data yang di peroleh di lapangan untuk di olah sesuai

dengan masalah yang di teliti, sedangkan pengolahan data berisikan

tentang proses perubahan data mentah menjadi suatu hasil yang bisa

di pahami sehingga membantu di dalam menganalisa.

BAB V ANALISA

Analisa dari hasil pengolahan data yang di lakukan berdasarkan teori

yang di gunakan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan

dengan hasil penelitian.


