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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tempurung Kelapa 

 

Gambar 2.1 Tempurung kelapa 

Tempurung kelapa terletak di bagian dalam kelapa setelah sabut kelapa. 

Tempurung merupakan lapisan yang keras.dengan ketebalan antara 3 mm 

sampai 5 mm. Sifat kerasnya di sebabkan oleh banyaknya kandungan silikat 

(SiO2) yang terdapat pada tempurung tersebut. Dari berat total buah kelapa, 

antara 15% sampai 19% merupakan berat tempurungnya. Selain itu tempurung 

juga banyak mengandung lignin. Pada umumnya, nilai kalor yang terkandung 

dalam tempurung kelapa adalah berkisar antara 18200 kJ/kg hingga 19338.05 

kJ/kg (Palungkun, 1999). Komposisi kimia yang ada pada tempurung kelapa 

dapat di lihat pada tabel 2.1. 

      Tabel 2.1. Komposisi Kimia Tempurung Kelapa 

                  

 

 

 

    

      Sumber :Suhardiyono, 1988 dalam anonim 

Unsur Kimia Kandungan (%) 

Sellulosa 26,60 

Pentosan 27 

Lignin 29,40 

Kadar Abu 0,60 

Nitrogen 0,11 

Air 8,00 
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2.2  Kluwak 

Kluwak (Pangium Edule Reinw) merupakan produk pangan berupa biji 

keras berwarna kelabu, dengan daging licin berlemak dan berwarna kehitaman. 

Kluwak di buat dengan cara merebus biji pucung, membungkusnya dengan 

abu, kemudian memendamnya di dalam tanah selama kurang lebih 40 hari agar 

terjadi proses fermentasi (perombakan komponen oleh mikroba). Oleh 

masyarakat Indonesia, kluwak di gunakan sebagai rempah-rempah untuk 

pembuatan berbagai masakan (Fridaqua,2015). Kluwak dapat di tunjukkan 

pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 kluwak 

Pucung atau kluwak merupakan tanaman vegetasi asli Indonesia. Tanaman 

ini dapat hidup pada berbagai macam kondisi tanah seperti di daerah pinggiran 

sungai, daerah hutan jati, tanah yang kering maupun tergenang air, tanah 

berlempung, bahkan kadang-kadang pada tanah yang berbatu. Pohon pucung 

akan berbuah sesudah berumur 15 tahun (Astawan, 2009).  

Pada umumnya selain di ambil daging buahnya sebagai bahan masakan 

tanaman pucung juga di manfaatkan daun , tangkai dan tempurung buahnya. 

Perkembangan industri di bidang kuliner menyebabkan peningkatan hasil 

sampingan berupa tempurung kluwak. Tempurung kluwak ini merupakan 

bahan organik yang selalu terdiri dari beberapa komponen berupa selulosa, 

hemiselulosa dan lignin. Selulosa merupakan senyawa organik dengan formula 

( C6H10O5)n yang terdapat pada dinding sel dan berfungsi untuk mengokohkan 

struktur. Kandungan selulosa inilah yang membuat tempurung kluwak 

memiliki struktur yang keras sama seperti tempurung kelapa. Sedangkan 
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hemiselulosa adalah polimer polisakarida heterogen yang tersusun dari unit D-

glukosa, L-Arabiosa dan D-Xilosa yang menisi ruang antara serat selulosa di 

dalam dinding sel tumbuhan. Dengan begitu hemiselulosa adalah matrix 

pengisi serat selulosa. Selain selulosa dan hemiselulosa pada tumbuhan juga 

terdapat lignin yang merupakan senyawaa kimia yang sangat kompleks. 

Tempurung kluwak biasanya di gunakan sebagai karbon aktif karena memiliki 

karbon terikat yang sangat tinggi. 

2.3 Biomassa 

 Biomassa adalah bahan hayati yang di anggap sebagai sampah dan sering di 

musnahkan dengan cara di bakar (subroto, 2006). Biomassa merupakan bahan 

organik yang di hasilkan melalui proses fotosintesis baik berupa produk 

maupun buangan. Contoh biomassa antara lain adalah tanaman, pepohonan, 

rumput, limbah pertanian, limbah hutan, dan kotoran ternak. 

 Menurut Abdullah (1998), selain di gunakan untuk tujuan primer (serat, 

bahan pangan, pakan ternak, minyak/lemak, bahan bangunan dan sebagainya), 

biomassa juga di gunakan sebagai sumber energi (bahan bakar). Umumnya 

yang di gunakan sebagai bahan bakar adalah biomassa yang nilai ekonomisnya 

rendah atau merupakan limbah setelah di ambil produk primernya . biomassa 

terutama dalam bentuk kayu bakar dan limbah pertanian merupakan sumber 

energi yang sangat tua. 

 Di Indonesia, biomassa merupakan sumber daya alam yang sangat 

melimpah dengan berbagai macam produk primer, biomassa tersebut dapat di 

olah menjadi briket biomassa, yang merupakan bahan bakar yang memiliki 

nilai kalor yang cukup tinggi dan dapat di gunakan di kehidupan sehari-hari. 

Biomassa yang di buat briket pada umumnya berbentuk serpihan atau serbuk-

serbuk kecil. Beberapa potensi limbah biomassa yang dapat di manfaatkan 

sebagai biobriket dapat di lihat pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 potensi beberapa jenis limbah produksi di indonesia 

 no Komoditif 

/produk 

Tipe limbah biomassa Potensi limbah 

1 Padi (gabah) Batang padi 5000 kg/ton gabah 

2 Beras Sekam padi 280 kg/ton gabah 

3 Jagung Bonggol jagung NA 

4 Ubi kayu Batang pohon 800 kg/ton ubi kayu 

5 Gula tebu Bagas 280 kg/ton gula 

6 Kayu Serbuk gergaji NA 

7 Kelapa Serat 280 kg/ton kelapa 

8 Kelapa Batok kelapa 150 kg/ton kelapa 

9 Karet Kayu (peremajaan) 1500 m3/Ha peremajaan 

10 Minyak jarak Ampas jarak 700 kg/ton biji jarak 

       Sumber : Agustina, 2006. 

2.4 Bahan Perekat 

Perekat adalah suatu zat atau bahan yang memiliki kemampuan untuk 

mengikat dua benda memalui ikatan permukaan. Untuk merekatkan partikel-

partikel zat dalam bahan baku pada proses pembuatan briket maka di perlukan 

zat perekat sehingga akan di hasilkan briket yang kompak. Bahan perekat dapat 

di bedakan menjadi tiga jenis yaitu : 

1) Bahan perekat anorganik 

Perekat yang termasuk dalam jenis ini adalah sodium silikat, 

magnesium, cement dan sulphite. Kerugian dari bahan perekat ini adalah 

sifatnya yang banyak meninggalkan abu sekam pada proses pembakaran.  

2) Bahan perekat organik 

Jumlah bahan perekat yang dibutuhkan untuk jenis ini jauh lebih 

sedikit bila di bandingkan dengan bahan perekat hydrocarbon. Kerugian 

yang dapat di timbulkan adalah arang cetak yang di hasilkan kurang tahan 

terhadap kelembaban. 
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3) Bahan perekat Hydrocarbon dengan berat molekul besar 

Bahan perekat jenis ini sering kali dipergunakan sebagai bahan 

perekat untuk pembuatan arang cetak ataupun batu bara cetak. 

Dengan pemakaian bahan perekat maka tekanan akan jauh lebih 

kecil bila di bandingkan dengan briket tanpa memakai bahan perekat. (Josep 

dan Hislop, 1981).  

Penggunaan bahan perekat dimaksutkan untuk menarik air dan 

membentuk tekstur yang padat atau mengikat dua substrat yang akan di 

rekatkan. Dengan adanya bahan perekat maka susunan partikel dari briket 

tersebut akan semain baik, teratur dan lebih padat sehingga dalam proses 

pengempaan tekan dan arang briketnya pun semakin baik (Silalahi, 2000). 

Perekat yang paling banyak di gunakan adalah tepung kanji karena daya 

serap terhadap air, mempunyai kekuatan perekatan yang baik, mudah di 

dapat dan tidak mengganggu kesehatan. Analisa berbagai tepung pati-patian 

dapat di lihat pada tabel 2.3. 

       Tabel 2.3 daftar analisa bahan perekat dari pati-patian. 

      Sumber : (Anonimous, 1989). 

 

 

Jenis 

tepung 

Air 

(%) 

Abu 

(%) 

Lemak 

(%) 

Protein 

(%) 

Serat kasar 

(%) 

Karbon 

(%) 

Tepung 

jagung 

10,52 1,27 4,89 8,48 1,04 73,80 

Tepung 

beras 

7,58 0,68 4,53 9,89 0,82 76,90 

Tepung 

terigu 

10,70 0,86 2,00 11,50 0,64 74,20 

Tepung 

tapioka 

9,84 0,36 1,50 2,21 0,69 85,20 

Tepung 

sagu 

14,10 0,67 1,03 1,12 0,37 82,70 
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2.5 Briket Bioarang 

Briket bioarang adalah gumpalan-gumpalan arang yang terbuat dari 

bioarang (bahan lunak) bioarang sebenarnya termasuk bahan lunak yang 

dengan proses tertentu di olah menjadi bahan arang keras dengan bentuk 

tertentu.kualitas bioarang ini tidak kalah dengan batu bara atau bahan bakar 

jenis arang lainya. “briquetting” terhadap suatu material merupakan cara 

mendapatkan bentuk dan ukuran yang di kehendaki agar di pergunakan untuk 

keperluan tertentu. Biasanya pembriketan ini lazim di lakukan terhadap garam, 

arang, dan bahan lainya (Josep dan Hislop, 1981). 

Pembuatan briket arang dari limbah pertanian dapat di lakukan dengan 

menambah bahan perekat, dimana bahan baku di arangkan terlebih dahulu 

kemudian di tumbuk, di campur perekat, di cetak dengan sistem hidrolik 

maupun manual dan selanjutnya di keringkan. Hasil penelitian yang di lakukan 

oleh Hartoyo menyimpulkan bahwa briket arang yang di hasilkan setara 

dengan arang buatan inggris dan memenuhi persyaratan yang berlaku di jepang 

karena menghasilkan kadar abu dan zat yang mudah menguap (volatile matter) 

yang rendah serta kadar karbon (fixed carbon) dan nilai kalor yang tinggi. 

Kualitas briket bioarang juga di tentukan oleh bahan pembuat/penyusunya, 

sehingga mempengaruhi kualitas nilai kalor, kadar air, kadar abu, kadar bahan 

menguap, dan kadar karbon terikat pada briket tersebut (Hartoyo, 1978). 

Kualitas briket yang di hasilkan menurut standar mutu inggris dan jepang dapat 

di lihat pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Standar mutu briket bioarang  

        Sumber : (Hendra dan Winarni,2003). 

sifat Briker Arang  

Jepang Amerika Inggris Indonesia 

Kadar air 6-8 6,2 3,6 7,57 

Kadar abu 3-6 8,3 5,9 5,51 

Kerapatan 1,0-1,2 1 0,48 0,44 

Kuat tekan 60-65 62 12,7 - 

Nilai kalor 6000-7000 6230 7289 6814 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat briket bioarang adalah berat jenis 

bahan bakar atau berat jenis serbuk arang, kehalusan serbuk, suhu karbonisasi, 

dan tekanan pada saat di lakukan pencetakan. Selain itu, pencampuran formula 

dengan bahan briket juga mempengaruhi sifat dari briket bioarang. 

Menurut Asri Saleh, syarat briket bioarang yang baik adalah permukaanya 

halus dan tidak meninggalkan bekas hitam di tangan. Selain itu, sebagai bahan 

bakar briket juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Mudah di nyalakan. 

b. Tidak mengeluarkan asap. 

c. Emisi gas hasil pembakaran tidak mengandung racun. 

d. Menunjukkan upaya laju pembakaran (waktu, laju pembakaran, dan 

suhu pembakaran) yang baik. 

Beberapa tipe atau bentuk briket yang umum di kenal antara lain : bantal 

(oval), sarang tawon (honey comb), silinder (cylinder), telur (egg), dan lain-

lain. Secara umum beberapa spesifikasi briket yang di butuhkan oleh konsumen 

adalah sebagai berikut : 

a. Daya tahan briket. 

b. Ukuran dan bentuk yang sesuai untuk penggunaanya. 

c. Bersih (tidak berasap), terutama untuk sektor rumah tangga. 

d. Bebas gas-gas berbahaya. 

e. Sifat pembakaran yang sesuai dengan kebutuhan (mudah di bakar, 

efisiensi energi, pembakaran yang stabil). 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Nadya (2011) melakukan penelitian tentang briket ampas sagu dengan 

bahan perekat tepung kanji. Kadar air ampas sagu semakin menurun dengan 

adanya penambahan konsentrasi perekat. Meningkatnya konsentrasi perekat 

terhadap briket, kerapatan briket di harapkan semakin tinggi, karena banyak 

perekat yang mengisi pori-pori briket sehingga mengakibatkan ikatan antar 

perekat dan partikel-partikel serbuk arang dapat menyatu satu sama lainya. 

Kadar air merupakan salah satu penentu dari nilai kalor. Kadar air yang tinggi 

akan menyebabkan nilai kalor semakin menurun. 



12 

Diah (2009) melakukan penelitian mengenai variasi campuran serbuk 

gergaji dan cangkang kelapa sawit dengan perekat tepung kanji. Nilai kalor 

terendah sebesar 3647,0683 kal/gr terdapat pada perlakuan serbuk gergaji 

sebanyak 100%, sedangkan nilai kalor tertinggi sebesar 6117,6627 kal/gr 

terdapat pada perlakuan komposisi serbuk gergaji 50% dan cangkang kelapa 

sawit 50%. Peningkatan nilai kallor pada briket kalor yang dihasilkan 

menunjukkan bahwa arang cangkang sawit memang memiliki nilai kalor yang 

tinggi. Di tinjau dari segi nilai kalor cangkang kelapa sawit tersebut memenuhi 

Standart Nasional Indonesia (SNI) untuk briket arang kayu yaitu minimal 5000 

kalori/gram. Maka semakin bertambahnya arang cangkang kelapa sawit yang 

di berikan maka semakin bertambah pada nilai kalor briket. 

Maryono dan sudding (2013), melakukan penelitian tentang pembuatan 

dan analisis mutu briket arang tempurung kelapa di tinjau dari kadar kanji. 

Kadar air yang di peroleh dari penelitian ini berkisar antara 3,4562-5,562%, 

briket hasil penelitian ini sesuai dengan kadar air SNI. Kadar ari briket di 

pengaruhi oleh  jenis bahan baku, perekat dan metode yang di gunakan. Kadar 

abu yang di hasilkan berkisar antara 7,4900-9,941%, hasil ini sesuai dengan 

standart SNI.  Kadar abu di pengaruhi oleh seberapa banyak perekat yang di 

gunakan karena terdapat bahan anorganik yang terdapat pada tepung kanji. 

Kadar air dan kadar abu sangat berpengaruh terhadap nilai kalor yang di 

hasilkan. Karena semakin rendah kadar air dan kadar abu maka nilai kalor yang 

di hasilkan akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. 
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