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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

Industri perkebunan kelapa sawit menghasilkan limbah yang lebih 

besar dibanding komodititas perkebunan lainnya. Limbah tersebut berupa 

limbah padat dan cair, yang terdiri dari  Tandan Kosong Kelapa Sawit 

(selanjutnya disebut TKKS), Lumpur Sawit (wet decanter solid), cangkang, 

Serabut (fiber), limbah cair dan air kondensat. 

Prosentase limbah TKKS adalah yang terbesar yaitu 23%, akan tetapi 

pemanfaatannya masih sangat terbatas, selama ini hanya dibakar atau 

dihamparkan sebagai mulsa/pupuk, di kawasan sekitar pabrik maupun di 

perkebunan rakyat. 

Pemanfaatan limbah yang baik akan mengurangi pencemaran bahkan 

dapat meningkatkan nilai tambah limbah tersebut. Pemanfaatan limbah 

TKKS sebagai sumber energi sampai saat ini masih belum maksimal. Hal 

ini memicu penulis untuk membuat briket arang dari TKKS, pembuatan 

briket melalui dua proses yaitu pengarangan dan pencetakan briket. Pada 

proses pengarangan akan dibahas oleh kelompok lain, sedangkan pada 

proses pencetakanya akan di bahas pada penelitian ini. Untuk membuat 

briket di perlukan alat pencetak, sehingga menimbulkan gagasan bagi 

penulis untuk melakukan perancangan mesin cetak briket limbah kelapa 

sawit dengan penggerak hidrolik.  
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I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan informasi yang dikemukakan diatas dan informasi yang 

diperoleh dari penelitian terdahulu menimbulkan rumusan masalah 

bagaimana merancang mesin cetak briket limbah kelapa sawit dengan 

penggerak hidrolik. 

I.3 Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan desain dan dimensi 

komponen mesin cetak briket limbah kelapa sawit dengan penggerak 

hidrolik. 

I.4 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memperkenalkan desain mesin cetak briket limbah kelapa sawit dengan 

penggerak hidrolik, yang selanjutnya dapat di aplikasikan dan digunakan 

untuk menambah nilai guna limbah TKKS. 

2. Meningkatkan nilai tambah limbah TKKS menjadi produk yang bernilai 

tinggi dan mengurangi pencemaran lingkungan. 

3. Memberikan informasi pemanfaatan limbah TKKS sebagai bahan energi 

alternatif yang tidak bersaing dengan bahan pangan. 

I.5 Batasan Masalah  

Untuk menghindari pembiasan dari tujuan diatas maka perlu adanya 

pembatasan guna memudahkan dalam pemahaman, sehingga sasaran yang 

diharapkan dapat tercapai. Adapun batasan – batasannya adalah : 
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1. Serbuk arang yang akan dicetak diasumsikan telah melalui proses penyaringan 

dengan menggunakan saringan berukuran 20 mesh dan telah dicampur dengan 

bahan perekat berupa limbah cair CPO. 

2. Tidak membahas proses lanjutan setelah pencetakan ( proses pengeringan). 

 


