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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada penelitian ini akan meneliti tentang briket dari serbuk kayu mahoni dan jati 

dengan parameter bentuk serutan, campuran, dan jumlah lubang. Pada tinjauan pustaka 

ini akan menjelaskan tentang briket dari serbuk kayu mahoni, proses pembakaran. 

2.1 Pengertian Kayu 

Kayu merupakan hasil hutan dari sumber kekayaan alam dan bahan mentah yang 

mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai kemajuan teknologi. Kayu memiliki 

beberapa sifat sekaligus yang tidak dapat ditiru oleh bahan-bahan lain. Pengertian kayu 

disini adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena 

mengalami lignifikasi (pengayuan). Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai 

dari memasak, membuat perabot (meja, kursi), bahan bangunan (pintu, jendela, rangka 

atap), bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-

hiasan rumah tangga dan sebagainya.  

2.2 Kayu jati 

Kayu jati memiliki nama botani Tectona grandits L.f  Di Indonesia kayu jati 

memiliki berbagai jenis nama daerah yaitu delek, dodolan, jate, jatih, jatos, kiati, dan 

kulidawa. Kayu ini merupakan salah satu kayu terbaik di dunia. Pohon jati tumbuh baik 

pada tanah sarang terutama tanah yang mengandung kapur pada ketinggian 0-700 m di 

atas permukaan laut, di daerah dengan musim kering dan jumlah curah hujan rata-rata 

1200-2000 mm per-tahun. Banyak terdapat di seluruh Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara 

Barat, Maluku, dan Lampung. Pohon jati dapat tumbuh mencapai tinggi 45 m dengan 

panjang batang bebas cabang 15-20 m, diameter batang 50-220 mm, bentuk batang 

beralur, dan tidak teratur. 
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Gambar 2.1 : Pohon Jati 

Kayu jati memiliki serat yang halus dengan warna kayu mula-mula sawo kelabu, 

kemudian berwarna sawo matang apabila lama tekena cahaya mataharidan udara. Serat 

kayu memiliki arah yang lurus dan kadang-kadang terpadu,memiliki panjang serat rata-

rata 1316 μm dengan diameter 24,8μm, dan tebal dinding 3,3μm. Struktur pori sebagian 

besar soliter dalam susunan tata lingkaran, diameter 20-40μm dengan frekuensi 3-7 per-

mm². Karena sifat-sifatnya, kayu jati merupakan jenis kayu yang paling banyak dipakai 

untuk berbagai keperluan. Pada industri pengolahan kayu, jati diolah menjadi kayu 

gergajian, plywood ,blackbord, dan particleboard. Ada beberapa sifat kayu yang perlu 

dipahami untuk pertimbangan dalam penentuan jenis kayu yang akan digunakan. 

Menurut Fengel and Wengener (1995) sifat-sifat kayu tersebut adalah sifat kimia, sifat 

fisik, sifat higroskopik, dan sifat mekanik kayu. Sifat-sifat kayu jati secara lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 2.1  

          Tabel 2.1 Sifat Kayu jati 

No Sifat Satuan Nilai 

1 Berat Jenis Kg/m
3 

0,62-0,75 

2 Kadar Selulosa % 47,5 

3 Kadar Lignin % 29,9 

4 Modulus Elastis Kg/mm
3 

127700 

5 Kadar Pentosa % 14,4 

6 Kadar Abu % 1,4 

7 Kadar Silika % 0,4 

8 Serabut % 66,3 

9 Kelarutan dalam alkohol benzena % 4,6 

10 Kelarutan dalam air dingin % 1,2 

11 Kelarutan dalam air panas % 11,1 

12 Kelarutan dalam NaOH 1% % 19,8 

13 Kadar air saat titik jenuh serat % 28 
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(Sumber : Fengel and Wengener (1995) 

Serbuk gergaji merupakan limbah dari industri penggergajian berupa butiran 

kayu, sedetan, dan potongan-potongan kayu yang dihasilkan dari proses menggergaji. 

Dari hasil penelitianyang dilakukan oleh Kartono (1992) dalam Wijaya (2008), 

menyatakan bahwa rata-rata limbah yang dihasilkan oleh industri penggergajian adalah 

49,15%, dengan perincian serbuk gergaji sebesar 8,46%, sedetan sebesar 24,41%, dan 

potongan-potongan kayu sebesar16,28 %. 

Kayu jati merupakan kayu serbaguna, umumnya digunakan untuk gergajinya 

dapat pula digunakan sebagai bahan pembuat briket dan juga berbagai keperluan seperti 

furniture dan perkakas, selain itu serbuk sebagai zat penyerap. Serbuk gergaji kayu 

merupakan limbah industri kayu yang ternyata dapatdigunakan sebagai zat penyerap 

logam berat.Kayu jati sebagian besar tersusun atas tiga unsur yaitu unsur C, H, dan 

O.Unsur-unsur tersebut berasal dari udara berupa CO2 dan dari tanah berupa 

H2O.Namun, dalam kayu juga terdapat unsur-unsur lain seperti N, P, K, Ca, Mg, Si, Al, 

dan Na. Unsur-unsur tersebut tergabung dalam sejumlah senyawa organik, secaraumum 

dapat dibedakan menjadi dua bagian (Fengel dan Wegener,1995) yaitu: 

 Komponen lapisan luar yang terdiri atas fraksi-fraksiyang dihasilkan oleh kayu 

selama pertumbuhannya.Komponen ini sering disebut dengan zat ekstraktif.Zat 

ekstraktif ini adalah senyawalemak, lilin, resindan lain-lain.  

 Komponen terdiri atas selulosa dan hemiselulosa, fraksi non karbohidrat yang terdiri 

dari lignin Kandungan kimia kayu jati adalah selulosa 47,5%, lignin 29,9 %, dan zat 

lain(termasuk zat gula) 12%. Dinding sel tersusunsebagaian besar oleh selulosa 

(C6H10O5). 

Lignin adalah suatu campuran zat-zat organik yang terdiri dari zat karbon (C), zat 

air (H2) dan oksigen (O2). Serbuk gergaji kayu mengandung komponen utama selulosa, 

hemiselulosa, lignin,dan zat ekstraktif kayu. 

Lignin mempunyai ikatan kimia dengan hemiselulosa, bahkan ada indikasi 

mengenal adanya ikatan-ikatan antara lignin dan selulosa.Ikatan-ikatan tersebutdapat 

14 Nilai Kalor Kal/g 5081 

15 Kerapatan Kal/g 0,44 
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berupa tipe ester atau eter, diusulkan bahwa ikatan-ikatan glikosida merupakan penyatu 

lignin dan polisakarida. Treatment yang pada dasarnya bias menghilangkan semua lignin 

adalah dengan menggunakan zat penyoksil, dimana zat tersebut akan mengakibatkan 

lignin meninggalkan komponen karbohidra yang tidak terpecahkan atau terlarut menjadi 

preparat yang disebut holoselulosa.Treatment deligrifakasi ini bisa menggunakan agregat 

penghilang lain yang kurang lebih efektif untuk menghilangkan lignin adalah asam nitrat, 

asamparasetic, neroxides, dan larutan alkali panas (Fengel dan Wegener, 1995). 

Selulosa merupakan homopolisakarida yang tersusun atas unit-unit β-D-

glukopiranosa yang terikat satu sama lain dengan ikatan-ikatan glikosida.Molekul-

molekul selulosa seluluhnya berbentuk linier dan mempunyaikecenderungan kuat 

membentuk ikatan-ikatan hidrogen intra dan intermolekul. 

Hemiselulosa merupakan heteropolisakarida yang dibentuk melalui jalan 

biosintesis yang berbeda dari selulosa. Lignin merupakan polimer dari unit-unit fenil 

propana. Banyak aspek dalam kimia lignin yang masih belum jelas, misalnya ciri-ciri 

struktur spesifik lignin yang terdapat dalam berbagai daerah marfologi dari xylem kayu. 

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/ 

 

2.3 Kayu Mahoni 

Kayu merupakan salah satu energi biomassa alternatif pengganti energi fosil yang 

berpotensi besar di Indonesia. Akan tetapi kayu memiliki karakteristik yang beragam, 

seperti kadar zat ekstraktif yang berbeda. Nilai kalor kayu dipengaruhi oleh sifat fisis dan 

kimia kayu. Penelitian ini menjelaskan tentang zat ekstraktif kayu mahoni dan 

pengaruhnya terhadap nilai kalor pada beberapa tingkat kelarutan.Pelarut yang digunakan 

untuk maserasi terdiri atas pelarut n-heksana, etil asetat, etil eter, dan aseton. Zat 

ekstraktif atas yang diperoleh berkisar antara 0.55-2.19%. Hasil analisis proksimat terdiri 

pengujian kadar air sebesar 6.28-12.78%, kadar zat terbang 72.05-81.07%, kadar abu 

0.43-0.79%, karbon terikat 6-21%, dan nilai kalor kayu 4076-4376 kkal/kg. Zat ekstraktif 

berpengaruh terhadap nilai kalor kayu dilihat dari adanya penurunan nilai kalor kayu 

setelah proses ekstraksi. (http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/71015).  

Kayu mahoni merupakan salah satu jenis kayu khas daerah tropis. Maksudnya, 

kayu ini berasal dan hanya ada di daerah-daerah yang memiliki iklim tropis contohnya 

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/71015
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Kandungan kimia dari tanaman mahoni yaitu saponin dan flavonoida (Prasetyon, 

2012). Pada Penelitian Mursiti (2004) menyimpulkan adanya senyawa alkaloid 3,6,7- 

trimetoksi- 4- metil- 1,2,3,4- tetrahidro-isoquinolin dalam ekstrak metanol-asam asetat 

dari biji mahoni bebas minyak. Sedangkan penelitian Mursiti (2013) menyimpukan 

bahwa isolasi senyawa alkaloid dari biji mahoni dapat dilakukan dengan menggunakan 

metanollarutan asam nitrat. Senyawa  alkaloid dari biji mahoni ekstrak metanol -larutan 

asam nitrat yang diperoleh diperkirakan adalah 3,4,5-trietil-6-metoksi-2 metil-1,2-

dihidro-piridin.Padapenelitian Falah et al.,2008 dalam biji mahoni banyak mengandung 

tetranortriterpenoid atau limonoid, swietenolid, 8,30 epoxy-swieterine acetate, 

swietenolid diasetat, augustinolid, dan 3β,6-dihidroksidihidrocarapin. Isolasi dan 

identifikasi telah dilaporkan bahwa dalam biji mahoni tidak diketahui adanya kandungan 

asam lemak dan terpenoid. Uji efektifitas antidiabetes fraksi...,naela nursakinah 

f.farmasi, UMP 2017.  

  Secara kimia kandungan zat yang terdapat pada kayu dapat dibagi atas : 

  1. Selulosa 

  2. Hemiselulosa 

  3. Lignin 

  4. Zat Ekstraktif 

  5. Abu 

 Komposisi kimia kayu bervariasi untuk setiap spesies. secara umum, kayu keras 

lebih banyak mengandung lebih banyak selulosa, hemiselulosa, , zat ekstraktif dibanding 

dengan kayu lunak, tetapi kandungan ligninnya lebih sedikit. 

  1. Selulosa 

 Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman dan hampir 

tidak pernah ditemui dalam keadaan murni di alam melainkan berkaitan dengan lignin 

dan hemiselulosa membentuk lignoselulosa. Selulosa juga merupakan bagian terbesar 

dari pada dinding sel kayu, selulosa adalah polimer karbihidrat kompleks yang 
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mempunyai presentasi komposisi yang sama seperti pati, yang menghasilkan glukosa dan 

terhidrolisis sempurna oleh asam. 

  

  2. Hemiselulosa 

 Zat ini semacam selulosa yang berupa persenyawaan dengan molekul-molekul 

besar yang bersifat karbohidrat. 

  3. Lignin  

 Lignin adalah zat yang bersama-sama dengan selulosa adalah salah satu sel yang 

terdapat dalam kayu.  Lignin merupakan suatu makromolekul kompleks, suatu polimer 

aromatik alami yang bercabang–cabang dan mempunyai struktur tiga dimensi yang 

terbuat dari fenil propanoid yang saling terhubung dengan ikatan yang bervariasi. 

  4. Zat Ekstraktif 

 Merupakan sejumlah besar senyawa dalam kayu yang dapat diekstraksi (proses 

kimia yang secara selektif mengambil zat terlarut dari suatu campuran dengan bantuan 

pelarut) dengan menggunakan pelarut polar dan non polar. Ekstraktif dapat pula diartikan 

sebagai senyawa yang larut dalam pelarut organik. Sejumlah kayu mengandung senyawa-

senyawa yang dapat diekstraksi yang bersifat racun atau mencegah bakteri, jamur dan 

rayap. Ekstraktif juga dapat memberikan warna dan bau pada kayu (Fengel & Wegener 

1995). 

  5. Abu 

 Kayu juga mengandung komponen-komponen anorganik.  Komponen ini diukur 

sebagai kadar abu yang jumlahnya jarang melebihi 1% dari berat kering kayu.  Abu ini 

berasal terutama dari berbagai garam yang diendapkan dalam dinding sel dan lumen. Abu 

merupakan senyawa anorganik di dalam kayu yang dapat dianalisis dengan cara kayu 

dibakar pada suhu 600-850°C.  Komponen utama abu kayu adalah kalium, kalsium dan 

magnesium maupun silikon dalam beberapa kayu tropika.  

2.4 Biomassa 



12 
 

 
 

Biomassa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis baik 

berupa produk maupun buangan. Contoh biomassa antara lain adalah tanaman, 

pepohonan rumput, limbah pertanian, limbah hutan, dan limbah ternak. Selain digunakan 

untuk tujuan primer serat, bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, 

dan sebagainya. Biomassa juga digunakan sebagai sumber energi (bahan bakar). 

Biomassa yang sering digunakan untuk bahan bakar adalah biomassa yang nilai 

ekonomisnya rendah atau merupakan limbah setelah diambil produknya (Pari dan 

Hartoyo, 1983). 

Energi biomassa dapat menjadi sumber energi alternatif pengganti bahan bakar 

fosil (minyak bumi) karena beberapa sifatnya yang menguntungkan yaitu, dapat 

dimanfaatkan secara lestari karena sifatnya yang dapat diperbaharui, relatif tidak 

mengandung unsur sulfur sehingga tidak menyebabkan polusi udara dan juga dapat 

meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya hutan dan pertanian (Widardo dan 

Suryanta, 1995). 

Teknologi biomassa telah diterapkan sejak zaman dahulu dan telah mengalami 

banyak perkembangan. Biomassa memegang peran penting dalam menyelamatkan 

kelangsungan energi di bumi ditinjau dari pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan. 

Sifat biomassa yang merupakan energi dengan kategori sumber energi terbarukan 

mendorong penggunaannya menuju ke skala yang lebih besar lagi sehingga manusia 

tidak hanya tergantung dengan energi fosil.Biomassa memiliki kelebihan yang memberi 

pandangan positif terhadap keberadaan energi ini sebagai alternatif energi pengganti 

energi fosil. Beberapa kelebihan itu antara lain, biomassa dapat mengurangi efek rumah 

kaca, mengurangi limbah organik, melindungi kebersihan air dan tanah, mengurangi 

polusi udara, dan mengurangi adanya hujan asam dan kabut asam (Anggiat, 2013). 

 

2.5 Briket 

Briket merupakan bahan bakar padat yang terbuat dari limbah organik, limbah 

pabrik maupun dari limbah perkotaan. Bahan bakar padat ini merupakan bahan bakar 

alternatif atau merupakan pengganti bahan bakar minyak yang paling murah dan 

dimungkinkan untuk dikembangkan secara masal dalam waktu yang relatif singkat 
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terlebih dahulu mengalami proses karbonisasi sebelum menjadi briket yaitu proses 

pengkarbonan/pengarangan/pembakaran bahan baku (umpan) di dalam tungku 

pembakaran (incenerator) (Sitompul, 2011). Dengan proses karbonisasi zat-zat terbang 

yang terkandung dalam briket tersebut diturunkan serendah mungkin sehingga produk 

akhirnya tidak berbau dan berasap, namun biaya produksi menjadi meningkat karena 

pada bahan baku briket tersebut terjadi rendemen sebesar 50%. Briket ini cocok untuk 

digunakan untuk keperluan rumah tangga serta lebih aman dalam penggunaannya. Jenis 

Non Karbonisasi (biasa), jenis yang ini tidak mengalamai proses karbonisasi sebelum 

diproses menjadi briket, proses pembuatannya lebih sederhana dan harganya pun lebih 

murah. Karena zat terbangnya masih terkandung dalam briket maka pada penggunaannya 

lebih baik menggunakan tungku (bukan kompor) sehingga akan menghasilkan 

pembakaran yang sempurna dimana seluruh zat terbang yang muncul dari briket akan 

habis terbakar oleh lidah api di permukaan tungku. Briket ini umumnya untuk industri 

kecil (Kementrian Negara Riset dan Teknologi 2004.ristek.go.id). Pembuatan briket 

mempunyai dua bahan penyusun yang penting yaitu bahan baku dan bahan perekat. 

Pemilihan bahan baku dan bahan perekat sangat menentukan mutu suatu briket 

(Maryono, 2013).  

2.5.1 Teknologi pembriketan 

Secara umum teknologi pembriketan dapat dibagi menjadi tiga : 

1. Pembriketan dengan tekanan tinggi.  

Teknologi pembriketan ini adalah dengan memadatkan bahan biomassa dengan 

tekanan tinggi. Proses pembuatannya umumnya menggunakan teknologi screw press atau 

piston press. Akibat tekanan yang tinggi, partikel bahan biomassa akan pecah dan akan 

terbentuk ikatan dengan partikel-partikel biomassa yang lain 

2. Pembriketan bertekanan sedang dengan bantuan alat pemanas  

Teknologi pembriketan dengan cara ini adalah dengan memadatkan bahan biomassa 

dengan tekanan sedang. Akan tetapi, pada proses pemadatannya, bahan biomassa tersebut 

dipanasi dengan alat pemanas yang berfungsi seperti lem yang akan membantu proses 

pengikatan partikel-partikel bahan biomassa. 

3. Pembriketan bertekanan rendah dengan bahan pengikat.  
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Teknologi pembriketan ini adalah dengan menggunakan tekanan yang rendah. Untuk 

membentuk ikatan antara partikel-partikel biomassa, digunakan bahan pengikat 

(contohnya adalah amilum/tepung kanji). (ANGGIAT dan Arjianto, 2013). 

 

 

2.5.2 Prinsip Pembuatan Briketan 

Menurut ANGGIAT dan Arjianto (2013) dalam proses pembuatan briket, terdiri 

dari beberapa tahapan-tahapan utama yaitu : 

1) Pengeringan bahan briket.  

2) Penggerusan atau penggilingan.  

3) Pencampuran dengan ditambah bahan perekat.  

4) Pencetakan briket.  

       5) Pengeringan briket.  

2.6 Pengeringan Bahan Briket 

 Tahap pertama yang dilakukan dalam proses pembuatan briket adalah 

pengeringan, dimana ketika sebuah partikel dipanaskan dengan dikenai temperatur tinggi 

atau radiasi api, air dalam bentuk moisture di permukaan bahan biomassa akan menguap, 

sedangkan yang berada di dalam akan mengalir keluar melalui pori-pori partikel dan 

menguap. Moisture dalam bahan biomassa terdapat dalam dua bentuk. Pertama sebagai 

air bebas (free water) yang mengisi rongga pori-pori di dalam bahan bakar dan yang 

kedua sebagai air terikat (bound water) yang terserap di permukaan ruang dalam struktur 

bahan biomassa. (Anggiat dan Arjianto, 2013). 

2.7  Pencampuran Dengan Bahan Perekat 

Tujuan pencampuran serbuk dengan perekat adalah untuk memberikan lapisan 

tipis dari perekat pada permukaan partikel arang. Tahap ini merupakan tahapan penting 

dan menentukan mutu briket yang dihasilkan. Campuran yang dibuat tergantung pada 

ukuran serbuk, macam perekat, jumlah perekat dan tekanan pengempaan yang dilakukan. 

Proses perekatan yang baik ditentukan dari hasil pencampuran bahan perekat yang 
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dipengaruhi oleh bekerjanya alat pengaduk (mixer), komposisi bahan perekat yang tepat 

dan ukuran pencampurannya (Wardani, 2014). 

2.8 Pencetakan Briket 

Pencetakan briket bertujuan untuk mendapatkan densitas tinggi dan memperoleh 

bentuk yang seragam serta memudahkan dalam pengemasan serta penggunaannya. 

Dengan kata lain, pencetakan briket akan memperbaiki penampilan dan mengangkat nilai 

jualnya. Oleh karena itu, bentuk ketahanan briket yang diinginkan tergantung dari alat 

pencetak yang digunakan (Anggiat dan Arjianto, 2013). 

2.9 Pengeringan Briket 

Umumnya kadar air pada briket yang telah dicetak masih sangat tinggi sehingga 

bersifat basah dan lunak. Oleh karena itu, briket perlu dikeringkan. Pengeringan 

bertujuan untuk mengurangi kadar air dan mengeraskannya hingga aman dari gangguan 

jamur dan benturan fisik. Berdasarkan caranya, dikenal dua metode pengeringan, yaitu 

penjemuran dengan sinar matahari dan pengeringan dengan menggunakan oven 

(ANGGIAT dan Arjianto, 2013). 

      2.10 Perekat Briket 

Perekat adalah suatu zat atau bahan yang memiliki kemampuan untuk mengikat 

dua benda melalui ikatan permukaan. Beberapa istilah lain dari perekat yang memiliki 

kekhususan meliputi glue, mucilage, paste, dan cement. Glue merupakan perekat yang 

terbuat dari protein hewani seperrti kulit, kuku, urat, otot dan tulang yang digunakan 

dalam industri kayu. Mucilage adalah perekat yang dipersiapkan dari getah dan air yang 

diperuntukkan terutama untuk perekat kertas. Paste adalah perekat pati (starch) yang 

dibuat melalui pemanasan campuran pati dan air dan dipertahankan berbentuk pasta. 

Cement adalah istilah yang digunakan untuk perekat yang bahan dasarnya karet dan 

mengeras melalui pelepasan pelarut (Ruhendi, dkk, 2007). 

Sifat alamiah bubuk arang cenderung saling memisah. Dengan bantuan bahan 

perekat atau lem, butir-butir arang dapat disatukan dan dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan. Namun, permasalahannya terletak pada jenis bahan perekat yang akan dipilih. 
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Penentuan jenis bahan perekat yang digunakan sangat berpengaruh terhadap kualitas 

briket arang ketika dinyalakan dan dibakar. Faktor harga dan ketersediaannya di pasaran 

harus dipertimbangkan secara seksama karena setiap bahan perekat memiliki daya 

lengket yang berbeda-beda karakteristiknya (Sudrajat, 1983). 

Penggunaan bahan perekat dimaksudkan untuk menarik air dan membentuk 

tekstur yang padat atau mengikat dua substrat yang akan direkatkan. Dengan adanya 

bahan perekat, maka susunan partikel akan semakin baik, teratur dan lebih padat sehingga 

dalam proses pengempaan keteguhan tekan dari arang briket akan semakin baik (Silalahi 

et al. dalam Dimmas, 2015). Menurut Schuchart, dkk. (1996), pembuatan briket dengan 

menggunakan bahan perekat akan lebih baik hasilnya jika dibandingkan tanpa 

menggunakan bahan perekat. Disamping meningkatnya nilai kalor dari bioarang, 

kekuatan briket arang dari tekanan luar jauh lebih baik (tidak mudah pecah). 

Terdapat dua macam perekat yang biasa digunakan dalam pembuatan briket yaitu 

perekat yang berasap (tar, molase, dan pitch), dan perekat yang tidak berasap (pati dan 

dekstrin tepung beras). Untuk briket yang digunakan di rumah tangga sebaiknya memakai 

bahan perekat yang tidak berasap (Abdullah, 1991). Sedangkan menurut Hayati (2008), 

ada beberapa bahan yang dapat digunakan sebagai perekat yaitu pati, clay, molase, resin 

tumbuhan, pupuk hewan dan ter. Perekat yang digunakan sebaiknya mempunyai bau 

yang baik ketika dibakar, kemampuan merekat yang baik, harganya murah, dan mudah 

didapat. 

Berdasarkan Kurniawan dan Marsono (2008), beberapa jenis perekat yang 

digunakan untuk briket arang salah satunya yaitu perekat aci. Perekat aci terbuat dari 

tepung tapioka yang mudah dibeli dari toko makanan dan di pasar. Perekat ini biasa 

digunakan untuk mengelem prangko dan kertas. Cara membuatnya sangat mudah yaitu 

cukup mencampurkan tepung tapioka dengan air, lalu dididihkan di atas kompor. Selama 

pemanasan tepung diaduk terus menerus agar tidak menggumpal. Warna tepung yang 

semula putih akan berubah menjadi transparan setelah beberapa menit dipanaskan dan 

terasa lengket di tangan. Kadar perekat dalam briket tidak boleh terlalu tinggi karena 

dapat mengakibatkan penurunan mutu briket arang yang sering menimbulkan banyak 

asap. Kadar perekat yang digunakan umumnya tidak lebih dari 5 %. 



18 
 



19 
 

 
 

dibutuhkan demi mencukupi kebutuhan energy. berdasarkan data yang dihimpun oleh 

Dewan Energi Nasional pada tahun 2014, Potensi energy yang berasal dari sumber 

Diperkirakan mencapai 32.654 Mw, pemanfaatan sumber energi dari biomassa hanya 

mencapai 5,26% atau sebesar 1.717 Mw dari potensi yang tersedia. Berikut beberapa 

contoh serbuk kayu yang dapat dimanfaatkan sebagi sumber biomassa.  

1. Kayu Jati 

Kayu jati merupakan kayu serbaguna, gergajinya dapat digunakan sebagai bahan 

pembuat briket dan juga berbagai keperluan seperti furniture dan perkakas, selain itu 

serbuk sebagai zat penyerap. Serbuk gergaji kayu merupakan limbah industri kayu yang 

ternyata dapatdigunakan sebagai zat penyerap logam berat.Kayu jati sebagian besar 

tersusun atas tiga unsur yaitu unsur C, H, dan O.Unsur-unsur tersebut berasal dari udara 

berupa CO2 dan dari tanah berupa H2O.Namun, dalam kayu juga terdapat unsur-unsur 

lain seperti N, P, K, Ca, Mg, Si, Al, dan Na. Unsur-unsur tersebut tergabung dalam 

sejumlah senyawa organik, secaraumum dapat dibedakan menjadi dua bagian (Fengel 

dan Wegener,1995) yaitu: 

 Komponen lapisan luar yang terdiri atas fraksi-fraksiyang dihasilkan oleh kayu 

selama pertumbuhannya.Komponen ini sering disebut dengan zat ekstraktif.Zat 

ekstraktif ini adalah senyawalemak, lilin, resindan lain-lain.  

 Komponen terdiri atas selulosa dan hemiselulosa, fraksi non karbohidrat yang terdiri 

dari lignin Kandungan kimia kayu jati adalah selulosa 47,5%, lignin 29,9 %, dan zat 

lain(termasuk zat gula) 12%. Dinding sel tersusunsebagaian besar oleh selulosa 

(C6H10O5). 

2. Kayu mahoni  

Kayu mahoni merupakan salah satu jenis kayu khas daerah tropis. Maksudnya, 

kayu ini berasal dan hanya ada di daerah-daerah yang memiliki iklim tropis contohnya 

adalah Indonesia.  Di Indonesia, kayu mahoni sangat populer khususnya untuk banyak 

daerah di pulau Jawa, di sana, kayu ini dikenal sebagai jenis kayu yang bernilai komersial 

tinggi sehingga banyak orang yang membudidayakan dan diperjual belikan pada pasar 

komoditas domestik.  
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Penggunaan kayu sebagai bahan bakar memberikan keuntungan yang lebih bila 

dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Keuntungan tersebut antara lain (Anonimous, 

2004) : 

1. Ketersediaannya melimpah 

Kertersediaan bahan ini pun bersifat relatif dan biasanya banyak terdapat di 

Indonesia karena kekayaan alamnya yang melimpah. Ini merupakan peluang bagi kita 

untuk mengembangkan kayu sebagai sumber energi lebih luas lagi. Sumber daya yang 

terbarukan ( renewable resources) 

2. CO2 yang disisakan dari proses pembakaran 90% lebih sedikit daripada pembakaran 

dengan fosilfuel 

3. Mengandung lebih sedikit sulfur dan heavy metal 

Energi biomassa, khususnya kayu bakar, masih merupakan sumber energi 

dominan bagi masyarakat pedesaan yang pada umumnya berpenghasilan rendah. 

Diperkirakan 50% penduduk Indonesia menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi 

dengan tingkat konsumsi 1,2 m
3
 /orang/tahun. Selain itu, sekitar 80% sumber energy 

masyarakat pedesaan  diperoleh dari kayu bakar (Departemen ESDM, 2005). Sebagai 

bahan bakar yang terbarukan serbuk kayu sudah saatnya diperkenalkan sebagai bahan 

bakar substitusi terutama untuk industri-industri kecil menengah yang saat ini 

menggunakan bahan bakar limbah kayu.   

2.12 Kerapatann  

besarnya kerapatan pada briket dipengaruhi oleh jumlah perekat dan tekanan. 

Menurut Ringkuangan, semakin tinggi kerapatan semakin padat briket tersebut, briket 

yang padat tidak mudah hancur dan dalam proses pengangkutan tidak sulit. Berdasarkan 

SNI 01-6235-2000 kerapatan yang baik untuk briket adalah 0,447%. Berikut ini akan 

ditampilkan contoh perbandingan karakteristik briket arang TKKS dan cangkang sawit 

(Goenadi, dkk, 2005) dan standard SNI untuk semua briket arang ( Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kehutanan, 1994) perbandingan karakteristik tersebut dapat dilihat pada 

tabel 2.5.  

Tabel 2.5 Karakteristik Briket Arang Cangkang Dan Standard SNI Untuk Briket 

Secara Umum 
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Q = jumlah panas untuk mendidihkan air (kal) 

c  = panas jenis air (kal/g.
o
C) 

m = massa briket (g) 

Δt = kenaikan suhu ( 
o
C) 

 

 

 

 

 

 

 


