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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi merupakan komponen utama dalam seluruh kegiatan utama 

makhluk hidup di bumi. Sumber energi utama bagi manusia adalah sumber 

daya alam.yang berasal dari fosil karbon. Sumber daya tersebut terbentuk 

berjuta-juta tahun yang lalu sehingga kalau energi tersebut berkurang manusia 

merasa cemas. masalah pengurangan energi ini (depletion of energy resource) 

merangsang manusia untuk berusaha melakukan penghematan, dan mencari 

sumber energi pengganti. Usaha manusia dalam mencari pengganti sumber 

energi harus di dasarkan pada bahan bakunya.yang mudah di peroleh dan di 

perbarui, produknya pun harus mudah di gunakan oleh seluruh manusia. Krisis 

energi yang telah terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa konsumsi energi 

telah mencapai tingkat yang cukup tinggi, sehingga pada masa-masa yang akan 

mendatang akan merasakan kelangkaan energi dan pada masa sekarang pun 

terlihat adanya gejala tidak seimbangnya permintaan dan penyediaan energi 

(Sudibyo, 1980). 

 Seiring dengan semakin bertambahnya populasi manusia dan meningkatnya 

industri di dunia menyebabkan pemakaian bahan bakar meningkat, terutama 

bahan bakar fosil. Hal tersebut akan menimbulkan kekhawatiran terjadinya krisis 

bahan bakar. Di samping itu juga kesadaran manusia akan lingkungan kurang, 

sehingga akan menimbulkan tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. 

Seperti yang telah kita ketahui, akibat penggunaan bahan bakar fosil secara 

terus menerus dapat merusak lingkungan. Kerugian penggunaan bahan bakar 

fosil ini selainmerusak lingkungan juga tidak dapat terbarukan (nonrenewable) 

dan tidak berkelanjutan (unsustainable) (Erwandi,2005). Menurut Suryo dan 

Armando (2005) dalam Sekianti (2008) distribusi BBM untuk memasok 

masyarakat, khususnya minyak tanah masih belum jelas. Selain itu juga harga 

fluktuasi minyak tanah akibat tidak ada patokan harga yang jelas antara satu 

daerah dengan daerah lainya semakin menyulitkan konsumen. Peningkatan 

harga BBM menyebabkan sumber energi ini menjadi tidak lagi murah. Selain 
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BBM, sumber energi yang juga mengalami peningkatan harga adalah gas elpii. 

Oleh karena itu perlu di ciptakan sumber energi lain yang dapat di gunakan untuk 

mengganti peran BBM da gas. 

 Beberapa jenis sumber energi alternatif yang bisa dikembangkan antara lain 

energi matahari, enrgi angin, energi panas bumi, energi panas laut dan energi 

biomassa. Di antara sumber-sumber energi alternatif tersebut, energi biomassa 

merupakan energi alternatif yang perlu mendapat prioritas dalam proses 

pengembanganya. Biomassa adalah suatu limbah padat yang bisa di manfaatkan 

lagi sebagai sumber bahan bakar (syafi’i, 2003). Biomassa meliputi limbah kayu, 

limbah pertanian/perkebunan/hutan, komponen organik dari industri dan rumah 

tangga.(syafi’i,2003). 

Di daerah Jombang Jawa Timur, Limbah tempurung kelapa dan tempurung 

kluwak merupakan industri rumah tangga yang belum di manfaatkan secara 

maksimal. Limbah tersebut apabila tidak di manfaatkan secara maksimal akan 

menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat merusak ekosistem lingkungan. 

Tempurung kelapa dan tempurung kluwak dapat di olah menjadi arang yang 

merupakan bahan baku pembuatan arang briket dengan proses karbonisasi. 

Tempurung kluwak mengandung karbon yang cukup tinggi sehingga dapat 

meningkatkan nilai kalor dari biomassa dan di hasilkan pembakaran yang bersih 

dengan sedikit asap. Semakin tinggi nilai kalor dari briket tersebut maka semakin 

baik kualitas briket yang di hasilkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat di ambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh komposisi briket terhadap nilai kalor? 

2. Bagaimana hasil nilai kalor terbaik dari briket campuran temputung kelapa 

dan tempurung kluwak? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh pengaruh komposisi briket terhadap nilai kalor. 

2. Memperoleh nilai kalor terbaik dari briket campuran tempurung kelapa dan 

tempurung kluwak. 

 

1.4  Batasan masalah 

1. Bahan baku yang di gunakan adalah tempurung kelapa dan tempurung  

     kluwak. 

2. Perekat yang di gunakan adalah tepung kanji sebanyak 20 dan 30 gram  

3. Tidak memperhitungkan biaya produksi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

1. BAB I 

 Pendahuluan 

Pada bab ini di awali dengan uraian tentang latar belakang penelitian 

serta permasalahan tentang pemakaian bahan bakar secara terus menerus 

yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu perlu 

adanya bahan bakar pengganti seperti biobriket. Alasan yang melatar 

belakangi adanya penelitian diantaranya adalah di daerah Jombang Jawa 

Timur banyak limbah industri rumah tangga yang belum di manfaatkan 

secara maksimal diantaranya, limbah tempurung kelapa dan tempurung 

kluwak. Pemilihan bahan baku tempurung kluwak untuk meningkatkan nilai 

kalor briket karena banyak mengandung unsur karbon. Semakin tinggi nilai 

kalor maka semakin baik kualitas dari briket tersebut. 

2. BAB II 

 Landasan Teori 

Pada bab ini memuat tentang penjelasan bahan baku yang akan di 

gunakan oleh penulis untuk melakukan proses penelitian. Serta penelitian 

terdahulu sebagai acuan pada saat analisa data. 
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3. BAB III

 Metode Penelitian

Pada bab ini memuat uraian tentang waktu dan tempat di laksanakan 

penelitian serta alat dan bahan yang di gunakan. Pada bab ini juga terdapat 

penjelasan tentang alur mulai dari persiapan bahan sampai proses penelitian. 

Untuk mendukung proses analisa data peneliti menggunakan rumus yang 

telah di tulis pada bab ini. 

4. BAB IV

 Hasil dan Pembahasan

Pada bab 4 bisa di lihat bahwa komposisi bahan sangat mempengaruhi 

nilai dari kadar air, kadar abu, kuat tekan, kerapatan, dan nilai kalor. Faktor 

suhu pada lingkungan juga mempengaruhi kadar air briket, karena sifat 

perekat yang mudah menyerap udara di sekitarnya. Sebagian bioriket telah 

memenuhi standart yang telah di tentukan. 

5. BAB V

 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan tentang pembuatan

biobriket dengan bahan tempurung kelapa dan tempurung kluwak dengan

perekat tepung kanji/tapioka maka dapat di tarik kesimpulan bahwa,

perbedaan komposisi bahan mempengaruhi nilai dari kadar air, kadar abu

dan nilai kalor biobriket. biobriket terbaik di dapatkan pada jenis sampel

nomor 3 dengan komposisi 75% tempurung kelapa + 25% tempurung

kluwak dengan campuran perekat 30 gram. Dengan kadar air (5,735%),

kadar abu (3,323%), dan nilai kalor (7275 kal/gram).


