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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen pengujian Nilai Kalor dan 

Kerapatan. Dalam pengujian ini, digunakan serbuk kayu mahoni dan kayu jati sebagai 

campuran briket. Tujuan yang diperoleh adalah untuk mengetahui daya tahan kalor 

kayu mahoni dan kayu jati terhadap pembakaran. 

3.2 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan juli sampai agustus 2018. Penelitian ini di lakukan di 

laboratorium  berikut: 

a) Penelitian pembuatan briket dilakukan di laboratorium Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Malang, untuk penumbukan bahan briket, 

pemisahan ukuran serbuk bahan briket sesuai dengan ukuran mesh yang 

ditentukan, pencetakan briket, dan pengujian kuat tekan briket. 

b) Laboratorium Kimia Universitas Negeri Malang untuk pengujian nilai kalor. 

 

3.3 Persiapan Bahan dan Alat 

 Sebelum pembuatan briket dilakukan persiapan beberapa hal. Seperti 

persiapan bahan dan alat yang digunakan. Adapan dalam penelitian ini bahan dan alat 

yang perlu di persiapkan antara lain: 

3.3.1 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Kayu Mahon Kayu Mahoni yang digunakan adalah serbuk dari kayu mahoni. 

Kayu mahoni yang digunakan sebagai penguat material briket adalah serbuk 

kayu mahoni yang sudah kering. 
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b. Kayu Jati 

Kayu Jati yang digunakan adalah serbuk dari kayu jati. Kayu jati yang 

digunakan sebagai penguat material briket adalah serbuk jati yang sudah 

kering. 

c. Tepung  

Tepung atau kanji pada penelitian ini digunakan sebagai perekat/lem antara 

serbuk jati dan mahoni.  

d. Air sebagai campuran perekat 

3.3.2 Alat 

 Timbangan digital di gunakan untuk menimbang berat bahan briket yang akan 

dicampur. Gambar timbangan digital dapat di lihat pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Timbangan Digital 

 Baskom di gunakan sebagai tempat pengadukan adonan dengan perekat. 

Gambar baskom dapat di lihat pada gambar 3.2. 

 

 

 

 

Gambar 3.2 : Baskom 
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 Cetakan briket  di gunakan untuk mencetak adonan briket agar memiliki 

bentuk yang seragam. Cetakan briket dapat di lihat pada gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3: Cetakan Briket 

 Pengepres hidrolik di gunakan untuk memadatkan bioarang yang telah di 

cetak agar briket tidak mudah pecah. Pengepres hidrolik dapat di lihat pada 

gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4: Pengepres Hidrolik 
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 Bomb calorimeter di gunakan sebagai alat pengukur nilai kalor dari briket 

yang di hasilkan. Gambar bomb calorimeter dapat di lihat pada gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Bomb Calorimeter 
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3.4 Diagram Alir  
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

3.5 Variabel yang digunakan 

Untuk pembuatan briket variabel yang di gunakan meliputi; 

a.. Variabel bebas 

Tabel 3.1 Variabel Bebas 

No 

komposisi bahan 
diameter  

(cm) 

Ukuran 

(Mesh) 

Tekanan 

(KN) kayu jati 

(gram) 

kayu mahoni 

(gram) 

Kanji 

(gram) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 

B. Variabel Tetap 

 Tekanan yang digunakan pada saat pengepresan briket adalah 20, 30, 40 KN 

 Tepung kanji yang digunakan untuk bahan perekat 40 gram. 

 

3.6 Pembuatan Briket 

a. Prosedur Pengambilan Sampel Kayu Jati Dan Mahoni 

Proses pengambilan sampel dari serbuk gergaji kayu jatii dan serbuk gergaji  

kayu mahoni di Desa Ngimbang, Kab. Lamongan dengan Mengumpulkan serbuk 

gergaji kayu Jati dan serbuk gergaji kayu Mahoni masing-masing sebanyak 1 karung. 

Membersihkan sampel dari kotoran dan menjemur di bawah sinar matahari sampai 

kering kemudian, mengayak sampel dengan menggunakan ayakan sampai diperoleh 

arang halus dengan ukuran 12 mesh yang siap untuk dicetak.  
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b. Pembuatan Briket 

Serbuk  yang telah halus dicampurkan dengan bahan perekat menggunakan 

lem kanji sebanyak 60% dengan masing-masing perbandingan serbuk gergaji kayu 

jati : dan kayu mahoni (15 : 15). Selanjutnya dimasukkan kedalam alat pencetak 

briket kemudian ditekan dengan variasi kuat tekan 20, 30, 40 KN. Hasil cetakan 

kemudian dikeringkan dibawah sinar matahari. Briket yang terbentuk kemudian 

dilakukan pengujian untuk mendapatkan nilai kalor, kadar air, kadar abu, dan  

kerapatan. 

c. Pengeringan Briket 

Pengeringan bahan menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan briket 

kayu jati dan mahoni selama 5 hari proses pengeringan bahan,pengeringan briket ini 

bertujuan untuk mengurangi kadar air yang masih terkandung pada briket. Sehingga 

pada saat proses pembakaran briket mudah di nyalakan dan tidak mengandung 

banyak asap.  

3.7 Uji Kualitas Mutu Briket 

• Uji Kerapatan  

Langkah pengujian kerapatan yaitu menyiapkan peralatan yang digunakan 

termasuk benda uji, menimbang berat briket, mengukur volume briket dan 

menghitung densitas mengukur volume briket (volume silinder).  

ρ = m / v 

Keterangan :   ρ : Kerapatan  

m : massa 

V : volume 

 Nilai Kalor 
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Pengukuran nilai kalor dilakukan dengan menggunakan alat bom kalorimeter 

parr 1341. Mula-mula menimbang sampel ±1 gram ke dalam cawan. Menyiapkan 

rangkaian bom kalorimeter dan memasang cawan ke rangkaian bom kalorimeter. 

38 Menghubungkan rangkaian bom kalorimeter dengan kawat platina dengan 

berbentuk V. Memasukkan aquades sebanyak 1 mL ke dalam bejana bom 

calorimeter dan memasang rangkaian penutup pada wadahnya. Mengisi bom 

kalorimeter dengan oksigen pada tekanan 25-30 atm. Memasukkan ± 2 L air pada 

jaket bom kalorimeter dan memasang wadah bom kalorimeter pada jaketnya 

kemudian ditutup. Menjalankan karet dengan memutar ke kanan bersaamaan 

dengan menekan tombol ON pada termometer. Mencatat kenaikan suhu pada 

menit ke 5-10 dan menekan tombol burning pada menit ke-10. Mencatat kenaikan 

suhunya hingga menit 24. Menekan tombol OFF pada termometer dan 

menghentikan perputaran karet dengan memutar ke kanan. gasnya. Membilas 

seluruh permukaan wadah bom calorimeter dengan aquades dan menitrasi hasil 

pembakaran dengan Na2CO3 0,07 N dengan menggunakan indikator MO. 

Mencatat volume titran. Menghitung panjang kawat yang terbakar. Menghitung 

nilai kalor sampel. 

Nilai kalor sangat menentukan kualitas briket arang. Semakin tinggi nilai 

kalor bakar briket arang, semakin baik pula kualitas briket arang yang di hasilkan. 

Nilai kalor pada briket dapat di hitung menggunakan persamaan: 

 Nilai kalor (kal/g) = 
(       ) (    ) (     )

           
 

 

Dimana : 

EE     = Massa benzoid (kal/g) 

𝛥T    = Selisih temperatur (sesudah pembakaran – sebelum pembakaran)  

                          (°C) 

Acid  = Sisa abu (10 kal/g) 

Fulse = Panjang kawat yang terbakar (1 cm = 1 kal/g) 

 


