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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang sangat 

berlimpah, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat 

diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti: ekosistem hutan 

dan ekosistem hewan sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui 

seperti: minyak bumi, batubara, pertambangan emas, dan lain-lain (Lukum, 2013). 

Energi merupakan permasalahan utama dunia saat ini. Tiap 

tahunnyakebutuhan akan energi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya 

aktivitasmanusia yang menggunakan bahan bakar terutama bahan bakar minyak 

yang diperoleh dari fosil tumbuhan maupun hewan. Ketersediaan bahan bakar 

fosil yangsemakin langka berakibat pada kenaikan harga BBM, oleh karena itu 

diperlukansuatu alternatif untuk mengurangi penggunaan energi biomassa 

(Lukum, 2013). 

Biomassa merupakan salah satu sumber energi yang melimpah serta dapat 

diperbaruhi. Biomassa umummnya berasal dari hasil sisa pengolahan pertanian. 

Biomassa ini dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak 

bumi yang cocok dikembangkan di masyarakat. Limbah pertanian tersebut dapat 

diolah menjadi suatu bahan bakar padat buatan sebagai bahan bakar alternatif 

yang disebut briket (Purnomo, 2012). 

Briket dengan kualitas baik memerlukan komposisi yang tepat sehingga 

panasyang dihasilkan baik dan sesuai kebutuhan. Masalah utama dalam 

pembuatan briket adalah menentukan komposisi yang tepat sehingga nilai kalor 

briket semakin tinggi dan penggunaannya semakin meningkat. Selain itu tipe jenis 

perekat yang digunakan dalam pembuatan briket harus diperhatikan agar dapat 

diketahui ketahanan panasnya pada saat pembakaran. Salah satu pembuatan briket 

dari biomassa berupa serbuk gergaji kayu jati dan kayu mahoni (Hardiwinoto, 

2010). 
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Bahan serbuk gergaji, mudah diperoleh dan dapat terbarukan. Bahan ini juga banyak 

terdapat di Indonesia sebagai negara yang kaya akan kayu hutan. Besar limbah serbuk gergaji 

yang berasal dari industri penggergajian adalah 15% yang terdiri dari 2,5% serbuk dari unit 

utama, 13% serbuk dari unit kedua dan 0,1% dari unit trimmer. Selain itu, serbuk gergaji juga 

cukup praktis, penyediaannya mudah,harganya murah dan mengandung sumber nutrisi yang 

relatif lebih baik dibandingkan dengan media lain (Wibowo,2009).  

Salah satu limbah yang digunakan dalam penelitian ini limbah kayu jati dan kayu mahoni. 

Limbah kayu jati dan kayu mahoni dipilih karena kurngnya pengolahan dan pemanfatan limbah 

dari usaha furniture. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang pembuatan briket dari limbah 

gergaji kayu jati dan mahoni dengan perekat tepung tapioka. Pada penelitian ini diharapkan 

mempu mengubah limbah usaha furniture menjadi bahan bakar pada alternatif dengan teknologi 

pengolahan yang sederhana dan murah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan yang akan dikaji adalah : 

1. Bagaimana pengaruh tekanan pembriketan dari limbah kayu jati dan mahoni terhadap 

kerapatan ?  

2. Bagaimana pengaruh tekanan pembriketan dari limbah kayu jati dan mahoni terhadap 

nilai kalor ?  

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :  

1 Menegetahui bagaimana ketahanan briket dari limbah kayu jati dan kayu mahoni 

terhadap uji kerapatan.  

2 Mengetahui ketahanan briket dari limbah kayu jati dan kayu mahoni terhadapap 

pengujian nilai kalor.  

1.4 Batasan Masalah 

1. Bahan utama pembuatan briket adalah limbah kayu jati dan kayu mahoni. 

2. Bahan perekat yang digunakan adalah tepung tapioka. 

3. Bentuk briket adalat tablet 

4. Perbandingan dari briket 50 : 50 

5. Variasi tekan pembriketan adalah 20, 30, 40 kN 
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6. Uji yang diakukan yaitu uji kerapatan dan uji nilai kalor. 

7. Ayakan sebesar 12 mesh 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1. Memberi pengetahuan bahwa limbah serbuk kayu jati dan kayu mahoni dapat digunakan 

sebagai energi alternatif, khususnya briket.  

2. Mengurangi permasalahan penumpukkan limbah serbuk kayu jati dan serbuk kayu 

mahoni.  

3. Memberi informasi mengenai karakteristik briket dengan komposisi yang tepat.  

 


