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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Naiknya harga minyak tanah makin mencekik rakyat di kalangan 

bawah. Mereka yang kesehariannya menggunakan minyak tanah sebagai bahan 

bakar memasak, sepertinya juga akan kesulitan untuk membelinya. Dengan 

kondisi yang serba mahal ini, rakyat di haruskan untuk dapat memanfaatkan 

ssegala kemampuan yang dimliki. Dan memanfaatkan bahan-bahan yang memang 

masih dapat diolah menjadi barang yang bisa digunakan lagi. Bahan yang dapat 

diolah bisa berasal dari bahan organik maupun non organik. 

Briket merupakan bahan pengganti minyak atau gas dalam proses 

memasak. Karena sekarang ini pemerintah mengkonversi dari minyak tanah ke 

gas karena minyak tanah sudah jarang diproduksi lagi, tapi karena gas merupakan 

SDA yang tidak bisa tergantikan maka akan sama saja nantinya. Selain murah dan 

mudah pembuatannya, karena briket terbuat dari limbah atau sampah seperti daun 

kering, sekam padi, dan serbuk kayu. Oleh karena itu briket bisa dijadikan sebagai 

energi alternatif yang bisa digunakan. Dalam segi kegunaan briket tidak kalah 

dengan energi lain seperti minyak tanah dan gas. 

Ampas tebu merupakan limbah padat produk stasiun gilingan pabrik gula, 

diproduksi dalam jumlah 32 % tebu, atau sekitar 10,5 juta ton per tahun atau per 

musim giling se Indonesia.  
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Ampas tebu juga dapat dikatakan sebagai produk pendamping, karena 

ampas tebu sebagian besar dipakai langsung oleh pabrik gula sebagai bahan bakar 

ketel untuk memproduksi energi keperluan proses, yaitu sekitar 10,2 juta ton per 

tahun (97,4 % produksi ampas). Sisanya (sekitar 0,3 juta ton per tahun) terhampar 

di lahan pabrik sehingga dapat menyebabkan polusi udara, pandangan dan bau 

yang  tidak sedap di sekitar pabrik gula. Ampas  tebu mengandung air, gula, 

serat   dan mikroba, sehingga bila ditumpuk akan mengalami fermentasi yang 

menghasilkan panas. Jika suhu tumpukan mencapai 94oC akan terjadi kebakaran 

spontan. 

Mengapa saya membuat briket dari ampas tebu karena saya ingin 

memanfaatkan hasil limbah dari pabrik gula di kebon agung. Dan mengapa saya 

memilih briket berbentuk seperti pellet karena briket ini sangat mudah digunakan 

sesuai dengan kebutuhan dan pembakarannya pun sangat bagus. Maka dari itu 

saya mengambil judul mesin pencetak briket berbentuk pellet. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam perancangan ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana memilih bahan yang sesuai dengan gaya dan daya pada 

mesin pencetak briket ? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan dalam perancangan ini sebagai berikut : 

1. Untuk Menentukan gaya dan daya mesin pencetak briket yang 

berbentuk pellet. 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

Manfaat dalam perancangan ini sebagi berikut : 

1. Sebagai  bahan bakar alternatif bahan pengganti kayu atau gas. 

2. Meningkatkan nilai ekonomis dari briket. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan dalam perancangan ini sebagai berikut : 

1. Tidak membahas tentang sistem pemanas dan perhitungannya. 

2. Tidak membahas tentang pembuatan briket dan Bahan hanya dari 

ampas tebu. 


