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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Tebu 

 Tebu adalah tanaman penghasil gula yang menjadi salah satu sumber 

karbohidrat. Tanaman ini sangat dibutuhkan sehingga kebutuhannya terus 

meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk (Putri et al., 2013). 

Tebu merupakan sumber pemanis utama di dunia, hampir 70 % sumber bahan 

pemanis berasal dari tebu sedangkan sisanya berasal dari bit gula (M.Maulana 

Rasyid Lubis, 2015). 

 Tebu (Saccharum officinarum) adalah jenis tanaman penghasil gula dan 

hanya tumbuh di daerah yang memiliki iklim tropis. Pada penggilingan batang 

tebu menjadi gula menghasilkan beberapa limbah padat diantaranya bagas dan 

blotong.  Bagas atau ampas tebu merupakan sisa penggilingan dan pemerahan 

tebu berupa serpihan lembut serabut batang tebu yang diperoleh dalam jumlah 

besar.  Rendemen bagas mencapai sekitar 30-40% dari jumlah bobot tebu yang 

masuk ke penggilingan. Sedangkan blotong dihasilkan dari proses pemurnian nira 

dengan jumlah sekitar 3,8% dari bobot tebu.  Hingga saat ini bagas banyak 

digunakan untuk bahan bakar utama ketel uap saat musim giling, pembuatan 

pupuk organik, pulp, papan partikel, bahan makanan ternak, dan kanvas rem.  

Beberapa penelitian tentang pemanfaatan bagas antara lain sebagai bahan baku 

produk amylase, asam sitrat, dan produksi selulosa asetat (Andes Ismayana, 

2012). 

 Terdapat lima spesies tebu, yaitu Saccharum spontaneum (glagah), 

Saccharum sinensis (tebu Cina), Saccharum barberry (tebu India), Saccharum 

robustum (tebu Irian) dan Saccharum officinarum (tebu kunyah) (Sastrowijoyo, 

1998). Sejak ditanam sampai bisa dipanen, umur tanaman tebu mencapai kurang 

lebih 1 tahun. Di Indonesia tanaman tebu banyak dibudidayakan di pulau Jawa 

dan Sumatera (Ganjar Andaka, 2011). Tebu cocok pada daerah yang mempunyai 

ketinggian tanah 1 sampai 1300 meter diatas permukaan air laut. Umur tanaman 
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sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia 

tebu banyak dibudidayakan di pulau Jawa dan Sumatra. 

 Secara morfologi, tanaman tebu dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu 

batang, daun, akar dan bunga. Batang tebu memiliki sosok tinggi kurus, tidak 

bercabang dan tumbuh tegak, terdiri dari banyak ruas yang setiap ruasnya dibatasi 

oleh buku – buku sebagai tempat duduknya daun. Tinggi batang tanaman tebu 

pada umumnya bisa mencapai 5 meter atau lebih. Kulit batang tebu keras, 

berwarna hijau, kuning, ungu, merah tua atau kombinasi dari warna – warna 

tersebut. Batang tanaman tebu memiliki ruas – ruas yang panjang masing - 

masingnya 10-30 cm. Bentuk daun tebu berwujud helaian dengan pelepah. 

Panjang daun dapat mencapai 1-2 meter dan lebar 4-8 centimeter, dengan 

permukaan kasar berbulu. Bunga tebu berupa bunga majemuk yang berbentuk 

terurai di puncak sebuah poros gelagah. Sedangkan akarnya berbentuk serabut 

(Anonim, 2002). 

 Sebagian besar para ahli berasumsi bahwa tanaman tebu ini berasal dari 

Papua New Guinea. Pada 8000 SM, tanaman ini menyebar ke Kepulauan 

Solomon dan Kaledonia Baru. Ekspansi tanaman ini ke arah timur Papua New 

Guinea berlangsung pada 6000 SM. Tebu mulai menyebar ke Indonesia, Filipina 

dan India. Dari India,  tebu  kemudian dibawa ke China pada tahun 800 SM, dan 

mulai dimanfaatkan sebagai pemanis oleh bangsa China pada tahun 475 SM. Pada 

tahun 510 Sebelum  Masehi, ketika menguasai India, Raja Darius, Persia, 

menemukan ”batang  rerumputan yang menghasilkan madu tanpa lebah”. Seperti 

halnya pada berbagai  penemuan manusia lainnya, keberadaan tebu sangat 

dirahasiakan dan dijaga ketat, sedangkan produk olahannya diekspor dan untuk 

menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Penyebaran tebu ke dua terjadi pada 

masa kekuasaan Islam. Tebu dikenal sebagai “glagah persia”. Ketika mereka 

menguasai Persia pada tahun 642 mereka menemukan tanaman tebu yang sedang 

tumbuh dan kemudian mempelajari cara pembuatan gula. Selama ekspansi 

berlanjut mereka mendirikan pengolahan gula di berbagai daratan lain yang 

mereka kuasai, termasuk di Afrika Utara dan Spanyol (Ahmad atho, 2017). 
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2.2 Kayu 

 Kayu adalah bahan yang terdiri dari sel-sel. Struktur yang terdiri atas sel 

tersebut memberikan kayu banyak sifat-sifat dan ciri-ciri yang unik. Kerapatan 

adalah perbandingan antara massa atau berat benda terhadap volumenya. 

Kerapatan kayu berhubungan langsung dengan porositasnya, yaitu proporsi 

volume rongga kosong. Sekeping kayu segar dari cemara dengan kerapatan 23,4 

pon bahan kayu kering/kaki kubik berisi kira-kira 25 % bahan dinding sel dan 

75% rongga (terutama rongga sel) menurut volumenya. Sebaliknya, white oak 

dengan kerapatan 46,8 pon kering/kaki kubik mempunyai volume rongga kira-kira 

50%. Apabila membicarakan kayu, sangat membantu untuk membayangkan 

volume rongga yang ada hubungannya dengan itu. Orang dapat memahami 

mengapa suatu balok yang berisi 50% volume rongga akan bertahan terhadap 

pemampatan jauh lebih besar daripada suatu balok dari spesies yang berbeda 

dengan 75% rongga (Haygreen dan Bowyer, 1996). 

 Kayu merupakan hasil hutan yang mudah diproses untuk dijadikan barang 

sesuai kemajuan teknologi. Kayu memiliki beberapa sifat yang tidak dapat ditiru 

oleh bahan-bahan lain. Pemilihan dan penggunaan kayu untuk salah satu tujuan 

pemakaian, memerlukan pengetahuan tentang sifat-sifat kayu. Sifat-sifat ini 

penting sekali dalam industri pengolahan kayu sebab dari pengetahuan sifat 

tersebut tidak saja dapat dipilih jenis kayu yang tepat serta macam penggunaan 

yang memungkinkan, akan tetapi juga dapat dipilih kemungkinan penggantian 

oleh jenis kayu lainnya apabila jenis yang bersangkutan sulit didapat secara 

kontinyu atau terlalu mahal (Budianto, 2000). 

 Perlakuan pengembangan dan penyusutan kayu juga berpengaruh, 

meskipun hubungannya tidak begitu langsung seperti halnya sifat-sifat kekuatan. 

Sangat mungkin untuk dipelajari lebih lanjut banyak mengenai sifat alami contoh 

uji kayu dengan menentukan berat jenisnya dari setiap pengukuran tunggal yang 

lain. Barangkali karena alasan ilmiah inilah bahwa berat jenis adalah sifat pertama 

yang harus diteliti (Setyamidjaja, 1995). 
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 Setiap jenis kayu mempunyai berat jenis yang berbeda, berkisar antara 

minimum 0,2 (kayu balsa) hingga 1,28 (kayu nani). Berat jenis merupakan 

petunjuk penting bagi aneka sifat kayu. Makin besar jenis kayu, umumnya makin 

kuat pula kayunya dan semakin kecil berat jenis kayu, akan berkurang pula 

kekuatannya. Kemungkinan kondisi kayu yang dipakai untuk menyatakan berat 

jenis adalah volume basah, yaitu volume dimana dinding sel sama sekali basah 

atau jenuh dengan air atau berada pada kondisi titik jenuh serat atau di atasnya. 

 Volume pada keadaan seimbang, yaitu kayu pada kondisi air dibawah titik 

jenuh serat.Volume kering tanur, yaitu kondisi berst konstan setelah dikeringkan 

dalam tanur pada suhu (103 + 2)0C (Haygreen dan Bowyer, 1982). 

 Berat jenis kayu adalah perbandingan berat kayu terhadap volume air yang 

sama dengan volume kayu tersebut dengan menggunakan berat kayu kering 

sebagai dasar. Faktor tempat tumbuh dan iklim, letak geografis dan spesies dapat 

berpengaruh terhadap berat jenis, demikian pula letak bagian kayunya 

berpengaruh terhadap berat jenis kayu (Kasmujo, 2001). 

2.3 Definisi Bahan Baku Pelet 

2.3.1 Ampas Tebu (Baggase) 

 Ampas tebu merupakan salah satu serat alam yang banyak terdapat di 

Indonesia. Kegiatan pasca panen tanaman tebu, dalam pengolahan hasil 

pertanian/perkebunan, termasuk pemanfaatan produk samping dan sisa 

pengolahannya masih kurang optimal. Ampas tebu sendiri berasal dari tanaman 

tebu yang memiliki klasifikasi sebagai berikut: 

 Kingdom : Plantae (tumbuhan) 

 Sub Kingdom : Tracheobionta (tumbuhan berpembuluh) 

 Super Divisi : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

 Divisi   : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 

 Kelas   : Liliopsida (berkeping satu /monokotil) 
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 Sub Kelas : Commelinidae 

 Ordo   : Poales 

 Famili   : Graminae atau Poaceae (suku rumput-rumputan) 

 Genus  : Saccharum 

 Spesies : Saccharum officinarum Linn 

(Suwarto, dkk., 2014). 

 Ampas tebu atau lazimnya disebut bagas, adalah hasil samping dari proses 

ekstraksi (pemerahan) cairan tebu. Dari satu pabrik dihasilkan ampas tebu sekitar 

35 – 40% dari berat tebu yang digiling (Penebar Swadaya, 1992). Sedangkan 

menurut Mui (1996) bagas tebu yang dihasilkan dari produksi gula jumlahnya 

30% dari tebu yang diolah, dan menurut Gandana (1982), bagas tebu yang 

dihasilkan dari produksi gula jumlahnya 31,34% dari tebu yang digiling. Husin 

(2007) menambahkan, berdasarkan data dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula 

Indonesia (P3GI) ampas tebu yang dihasilkan sebanyak 32% dari berat tebu 

giling. Namun, sebanyak 60% dari ampas tebu tersebut dimanfaatkan oleh pabrik 

gula sebagai bahan bakar, bahan baku untuk kertas, bahan baku industri kanvas 

rem, industri jamur, dan lain-lain. Oleh karena itu diperkirakan sebanyak 45% dari 

ampas tebu tersebut belum dimanfaatkan Husin (2007) menambahkan bahwa 

bagas mengandung air 48-52%, gula rata-rata 3,3% dan serat rata-rata 47,7%. 

Serat bagas tidak dapat larut dalam air dan sebagian besar terdiri dari selulosa, 

pentosan, dan lignin (Ganjar Andaka, 2011). 

 Ampas tebu memiliki sifat fisik yaitu berwarna kekuning – kuningan, 

berserat (berserabut), lunak dan relatif membutuhkan tempat yang luas untuk 

penyimpanan dalam jumlah berat tertentu. Ampas tebu yang dihasilkan dari 

tanaman tebu tersusun atas penyusun – penyusunnya antara lain air (kadar air 

44,5%), serat yang berupa zat padat (kadar serat 52,0%) dan brix zat yang dapat 

larut, termasuk gula yang larut (3,5%). Secara kimiawi komponen utama 

penyusun ampas tebu adalah serat yang didalamnya terkandung selulosa, poliosa 

seperti hemiselulosa dan lignin. Susuna ketiga komponen tersebut dalam ampas 
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tebu hampir sama dengan susunan yang ada dalam tanaman monokotil berkayu 

lunak (Ade Apriliani, 2010). 

Tabel 1. Komponen Penyusun Serat Ampas Tebu 

Komponen Kandungan (%) 

Selulosa 

Hemiselulosa 

Lignin 

52,7 

20,0 

24,2 

 

Sumber  : Material handbook thirteenth edition, 1991 

 Pada umumnya, pabrik gula di Indonesia memanfaatkan ampas tebu 

sebagai bahan bakar bagi pabrik yang bersangkutan setelah ampas tebu tersebut 

mengalami pengeringan. Disamping untuk bahan bakar, ampas tebu juga banyak 

digunakan sebagai bahan baku pada industri kertas, particleboard, fibreboard, dan 

lain-lain (Ganjar Andaka, 2011). 

 Dalam industri pengolah tebu menjadi gula, menghasilkan ampas tebu 

yang mencapai 90 % dari setiap pengolahan. Selama ini pemanfaatan ampas tebu 

sebagai bahan baku pembuatan particle board, pupuk organik dan pakan ternak 

bersifat terbatas, serta bernilai ekonomi rendah. Pemanfaatan serat ampas tebu 

sebagai serat penguat material komposit akan mempunyai arti sangat penting bila 

pemanfaaatan limbah industri khususnya industri pembuatan gula di Indonesia  

dioptimalkan dari segi ekonomi dan pemanfaatan hasil olahannya (Yudo dan 

jatmiko, 2008). 
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Gambar 2.1 Ampas Tebu 

 Ampas tebu di Indonesia seperti yang terlihat pada gambar 2.1 sangat 

melimpah, rata-rata diperoleh 35-40 % dari setiap tebu yang diproses. Produksi 

tebu di Indonesia pada tahun 2007 sebesar 21 juta ton, maka potensi ampas 

dihasilkan sekitar 6 juta ton ampas per tahun. Ampas tebu pada dasarnya 

mengandung sampai 44 % selulosa. Selama ini hampir di setiap pabrik gula tebu 

menggunakan bagas sebagai bahan bakar boiler sebanyak 50 % dan 50 % sisanya 

ditimbun berupa buangan dengan nilai ekonomi rendah. Penimbunan bagas dalam 

waktu tertentu juga akan menimbulkan permasalahan bagi pabrik. Mengingat 

bahan ini mudah terbakar, mengotori lingkungan sekitar dan menyita lahan luas 

untuk penyimpanannya (Wardani dan Kusumawardini, 2015). 

2.3.2 Serbuk Limbah Kayu 

 Limbah kayu adalah kayu sisa potongan dalam berbagai  bentuk  dan  

ukuran  yang  terpaksa  harus  dikorbankan  dalam  proses produksinya karena 

tidak dapat menghasilkan produk (output) yang bernilai tinggi dari segi ekonomi 

dengan tingkat teknologi pengolahan tertentu yang digunakan (DEPTAN, 1970). 

 Sunarso dan Simarmata (1980) dalam Iriawan (1993) menjelaskan bahwa 

limbah kayu adalah sisa-sisa kayu atau bagian kayu yang dianggap tidak bernilai 

ekonomi lagi dalam proses tertentu, pada waktu tertentu dan tempat tertentu yang 

mungkin masih dimanfaatkan pada proses dan waktu yang berbeda. 

 Simarmata dan Haryono (1986) dalam Iriawan (1993) menyatakan bahwa 

limbah serbuk kayu dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu : 
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 1.  Limbah kayu yang terjadi pada kegiatan eksploitasi hutan berupa 

pohon yang ditebang terdiri dari batang sampai bebas cabang, tunggak dan bagian 

diatas cabang pertama. 

 2.  Limbah kayu yang berasal dari industri pengolahan kayu antara 

lain berupa lembaran veneer rusak, log end atau kayu penghara yang tidak 

berkualitas, sisa kupasan, potongan log, potongan lembaran veneer, serbuk 

gergajian, serbuk pengamplasan, sebetan, potongan ujung dari kayu gergajian dan 

kulit. 

 Sumadiwangsa dan Widarmana (1982) menyatakan bahwa jenis limbah 

kayu yang terjadi pada kayu sengon antara lain berupa dolok (log end), sisa 

kupasan (log core), sisa kupasan veneer, lembaran (veneer) yang rusak, sisa 

potongan pinggir kayu sengon, serbuk gergaji (saw dust) dan serbuk 

pengamplasan. 

 Sementara itu Rachman dan Suparman (1978) dalam Iriawan (1993) 

menyatakan limbah kayu pada penggergajian terdiri dari: serbuk gergaji, sebetan 

(slabs) dan potongan ujung. 

Secara umum komposisi limbah serbuk kayu pada kayu sengon dan  

penggergajian diperlihatkan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Komposisi Limbah Serbuk Kayu 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen Dalam Persen(%) 

Serbuk gergaji 

Sebetan 

Potongan ujung 

10,4 

25,9 

14,3 

Jumlah 50,6 
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Tabel 2.1 Komposisi Limbah Serbuk Kayu 

Komponen Dalam Persen (%) 

Potongan dolok 

Sisa kupasan veneer 

Serbuk gergaji 

Serbuk pengamplasan 

Sisa veneer 

Potongan tepi kayu sengon 

17,6 

11,0 

2,7 

3,2 

23,4 

4,3 

Jumlah 62,2 

Sumber  : Dinas Kehutanan NAD,2006 

 Serbuk gergaji kayu merupakan limbah industri kayu yang ternyata dapat 

digunakan sebagai zat penyerap. Dimana proses kimianya adalah sebagai berikut : 

C6H11O6[C6H11O5]nC6H11O5+CaO→CaCO3+CO2+H2O 

 Dilihat dari reaksi di atas bahwa serbuk gergaji yang banyak mengandung 

selulosa setelah direndam dengan larutan kapur 5% selama ± 24 jam akan 

membentuk kalsium karbonat sebagai zat perekat (tobermorite) yang apabila 

bereaksi dengan semen akan semakin merekatkan butir-butir agregat sehingga 

terbentuk massa yang kompak dan padat. (Ida Nurwati,2006). 

2.4 Pelet  

 Pelet merupakan salah satu bentuk energi biomassa, yang diproduksi 

pertama kali di Swedia pada tahun 1980-an. Pelet digunakan sebagai pemanas 

ruang untuk ruang sekala kecil dan menengah. Pelet dibuat dari hasil samping 

terutama serbuk kayu. Pelet kayu digunakan sebagai penghasil panas bagi 

pemukiman atau industri skala kecil. Di Swedia, pelet memiliki ukuran diameter 
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6-12 mm serta panjang 10-20 mm (NUTEK,1996; Jonsson,2006 dan 

Zamiraza.F,2009). 

 Pelet merupakan hasil pengempaan biomassa yang memiliki tekanan yang 

lebih besar jika dibandingkan dengan briket (60 kg/m³, kadar abu 1% dan kadar 

air kurang dari 10%) (El Bassam dan Maegaard 2004). Pelet memiliki kadar air 

yang bsangat rendah sehingga dapat lebih meningkatkan efektivitas pembakaran 

(VE, 2006). 

 Pelet diproduksi oleh suatu alat dengan mekanisme pemasukan bahan 

secara terus-menerusserta mendorong bahan yang telah dikeringkan dan 

termampatkan melewati lingkaran baja dengan beberapa lubang yang memiliki 

ukuran tertentu. Proses pemampatan ini menghasilkan bahan yang dapat dan akan 

patah ketika mencapai panjang yang diinginkan (Ramsay 1982 dalam Zamiraza, 

F. 2011). Lebuh lanjut dikatan bahwa proses pembuatan pelet menghasilkan panas 

akibat alat yang memudahkan proses pengikatan bahan dan penurunan kadar air 

bahan hingga mencapai 5-10%. Panas juga menyebabkan suhu pelet ketika keluar 

mencapai 60-65ºC sehingga dibutuhkan pendinginan. 

 Metode pembuatan pelet yang dilakukan oleh Livington pada tahun 1997 

(Livington dalam Ramsay 1982 diacu dalam Zamiraza, F. 2011) dan telah 

dipatenkan di US Patent. Proses pembuatan pelet dilakukan dari bahan organik 

dengan kadar air antara 16-28%. Pelet kemudian dikeringkan dengan udara panas 

dan menghasilkan kadar air 7-8% serta bobot jenis lebih dari 1,0. 

 Biopelet memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada bahan 

pembuatannya, kebanyakan biopelet untuk bahan bakar menggunakan zat organik 

atau biomassa sepeti bungkil jarak, sekam, dan serbuk kayu. Keunggulan utama 

pemakaian bahan bakar pelet biomassa adalah penggunaan kembali bahan limbah 

seperti serbuk kayu yang biasanya dibuang begitu saja. Serbuk kayu yang 

terbuang begitu saja dapat teroksidasi dibawah kondisi yang tak terkendali akan 

membentuk gas metana atau gas rumah kaca (Cook, 2007). 

 Menurut PFI (2007), pelet memiliki konsistensi dan efisiensi bakar yang 

dapat menghasilkan emisi yang lebih rendah dari kayu. Bahan bakar pelet 
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menghasilkan emisi bahan partikulat yang paling rendah dibandingkan jenis 

lainnya. Arsenik, karbon monoksida, sulfur, dan gas karbondioksida merupakan 

sedikit polutan air dan udara yang menghasilkan emisi CO2 yang rendah, karena 

jumlah CO2 yang dikeluarkan selama pembakaran setara dengan CO2 yang 

diserap tanaman ketika tumbuh, sehingga tidak membahayakan lingkungan. 

Dengan efisiensi bakar yang tinggi, jenis emisi lain seperti Nox dan bahan organik 

yang memudahkan menguap juga dapat diturunkan. Masalah yang masih tersisah 

adalah emisi debu akibat peningkatan penggunaan sistem pemanasan dengan 

pelet. 

2.4.1 Karakteristik Pelet 

 Untuk mendapatkan karakteristik pelet (kadar air, kadar abu, kadar terkait 

karbon, kadar zat mudah menguap dan nilai kalor) dilakukan pengujian kualitas 

pelet dengan mengacu pada SNI 8021 : 2014. 

Tabel 2.5.1 Persyaratan Pelet Menurut SNI 8021 : 2014 

 

(Sumber: SNI 8021 : 2014) 

 Karakteristik pelet meliputi : 

 Kadar Air / Moisture Content 

 Kadar air merupakan air pada bahan bakar padat, semakin besar kadar air 

yang terdapat pada bahan bakar padat maka nilai kalornya semakin kecil, begitu 

juga sebaliknya. Prosedur pengujian kadar pelet mengikuti SNI 06-3730-1995 

dengan persamaan : 

 Kadar air (%) =   x 100 % ................................................... 

Keterangan : 
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 W1 = berat sampel (gr) 

 W2 = berat sampel setelah dikeringkan dalam tanur (gr) 

 Kadar Abu / Ash Content 

 Abu yang terkandung dalam bahan bakar padat adalah mineral yang tidak 

dapat terbakar tertinggal setelah proses pembakaran dan reaksi-reaksi yang 

menyertai. Abu berperan menurunkan mutu bahan padat karena dapat 

menurunkan nilai kalor. Kandungan abu dapat diukur dengan menurunkan nilai 

kalor. Kandungan abu dapat diukur dengan metode uji SNI 01-1682-1996 dengan 

persamaan : 

 Kadar abu (%) =  X 100% ........................................................... 

Keterangan : 

 W   = Berat pelet sebelum diabukan (gr) 

 W1  = Berat pelet cawan sesudah diabukan (gr) 

 W2  = Berat cawan kosong (gr) 

 Kandungan karbon terikat 

 Kadar karbon terikat pada karbon aktif dipengaruhi oleh variasi kadar air, 

abu dan zat mudah menguap. Kandungan karbon terikat dapat dihitung dengan 

metode uji SNI 06-3730-1995 dengan persamaan : 

 Kadar karbon terikat (%) = 1 – (KA + KB + KZ ) x 100%.............. 

Keterangan : 

 KA = kadar air pelet 

 KB = kadar abu pelet 

 KZ = kadar zat menguap pelet 

 Kadar zat menguap / Volatile Matter 
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 Volatile matter atau sering disebut zat menguap, berpengaruh terhadap 

pembakaran pelet. Semakin banyak kandungan zat menguap pada pelet maka 

pelet semakin mudah terbakar dan menyala. Dapat diukur dengan metode uji SNI 

01-1682-1996 dengan persamaan : 

 Kadar zat menguap (%) =  X 100%......................................... 

Keterangan : 

 W1 = berat pelet sebelum dipanaskan (gr) 

 W2 = berat contoh setelah pemanasan (gr) 

 Nilai kalor 

 Nilai kalor adalah ju,lah suatu panas yang dihasilkan persatu berat dari 

proses pembakaran cukup dari satu bahan yang mudah cukup terbakar 

(Syachry,1983). Pengukur nilai kalor dapat dilakukan dengan menggunakan bomb 

calorimeter dengan metode uji SNI 01-6235-2000 dengan persamaan : 

 Hg (cal/g) =  ............................................................................... 

Keterangan : 

 Hg = kalori per gram pelet 

 ∆t = kenaikan temperatur pada termometer (
O
C) 

 w = kapasitas kalori alat 2565,446 kalori/ °C pada saat kalibrasi 

 m = berat pelet 

2.4.2 Keunggulan pelet 

 Pelet memiliki keunggulan dibandingkan bahan bakar lainnya seperti : 

 Lebih murah dalam pembuatannya 

 Tidak berisiko meledak dan terbakar 

 Sumber bahan baku biomassa jumlahnya melimpah 
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 Tidak berbau 

2.5 Proses Pembuatan Pelet 

 Fantozzi dan Buratti (2009) menyatakan bahwa ada terdapat 4 proses 

pembuatan pelet, yaitu: proses pengeringan (drying), proses penggilingan, proses 

pencetakan pelet (pelletization), proses pendinginan (cooling). Dapat di uraikan 

sebagai berikut : 

 Proses pengeringan 

 Secara umum, kadar air awal kayu adalah 50%. Perlu untuk mengeringkan 

bahan baku ini hingga kadar air mencapai 10-20% untuk mendapatkan kondisi 

optimum untuk proses penggilingan dan pemeletan. Bahan baku dengan ukuran 

partikel yang besar seharusnya dikeringkan dengan tanur putar, dan bahan baku 

dengan ukuran partikel yang kecil harus dikeringkan dengan menggunakan 

pengering kilat. 

 Proses penggilingan 

 Bahan baku seharusnya digiling berdasarkan ukuran pelet. Untuk 

keseluruhan kayu atau limbah ukuran besar, bahan baku harus dihancurkan 

terlebih dahulu sebelum proses pengeringan supaya kadar airnya seragam. 

 Proses pencetakan pelet 

 Pembuatan pelet dilakukan dengan menggunakan pelet mill, dengan 

komposisi dan ukuran bahan baku yang divariasikan. 

 Proses pendinginan 

 Karena pelet yang telah dibuat memiliki suhu yang tinggi dan 

mengandung kadar air yang tinggi pula, mak diperlukan proses pendinginan. 
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2.6 Pembakaran 

 Pengertian pembakaran secara umum yaitu terjadinya oksidasi cepat dari 

bahan bakar disertai dengan produksi panas dan cahaya. Pembakaran sempurna 

bahan bakar terjadi jika ada pasokan oksigen yang cukup. Dalam setiap bahan 

bakar, unsur yang mudah terbakar adalah karbon, hidorgen, dan sulfur. Tujuan 

dari pembakaran yang sempurna adalah melepaskan seluruh panas yang terdapat 

dalam bahan bakar. Hal ini dilakukan dengan pengontrolan “Tiga T” yaitu : 

 T-Temperatur Temperatur yang digunakan dalam pembakaran yang baik 

harus cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia  

 T-Turbulensi Turbulensi yang tinggi menyebabkan terjadinya pencampuran 

yang baik antara bahan bakar dan pengoksidasi  

 T-Time (Waktu) Waktu yang cukup agar input panas dapat terserap oleh 

reaktan sehingga berlangsung proses termokimia Dalam proses pembakaran 

tidak terlepas dari tahap awal yaitu penyalaan dimana keadaan transisi dari 

tidak reaktif menjadi reaktif karena dorongan eksternal yang memicu reaksi 

termokimia diikuti dengan transisi yang cepat sehingga pembakaran dapat 

berlangsung.  

Penyalaan terjadi bila panas yang dihasilkan oleh pembakaran lebih besar dari 

panas yang hilang ke lingkungan. Dalam proses penyalaan ini dapat dipicu oleh 

energi thermal yang merupakan transfer energi termal ke reaktan oleh konduksi, 

konveksi, radiasi atau kombinasi dari ketiga macam proses tersebut. Pembakaran 

yang sempurna akan menhasilkan tingkat konsumsi bahan bakar ekonomis dan 

berkurangnya besar kepekatan asap hitam gas buang karena pada pembakaran 

sempurna campuran bahan bakar dan udara dapat terbakar seluruhnya dalam 

waktu dan kondisi yang tepat. Kualitas bahan bakar perlu diperhatikan sesuai 

dengan karakteristiknya sehingga homogenitas campuran bahan bakar dengan 

udara dapat terjadi secara sempurna agar terjadi pembakaran yang sempurna. 

Viskositas bahan bakar adalah salah satu karakteristik bahan bakar yang sangat 

menentukan kesempurnaan proses pembakaran. Viskositas yang tinggi 

menyebabkan aliran solar terlalu lambar. Tingginya viskositas menyebabkan 
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beban pada pompa injeksi menjadi lebih besar dan pengkabutan saat injeksi 

kurang sempurna sehingga bahan bakar sulit terbakar. Energi panas yang 

dihasilkan dari suatu proses pembakaran senyawa hidrokarbon merupakan 

kebutuhan energi yang paling dominan dalam refinery. Pengelolaan energi yang 

tepat dan efisien merupakan langkah penting dalam upaya penghematan biaya 

produksi secara menyeluruh. Pembakaran merupakan reaksi kimia yang bersifat 

eksotermis dari unsur-unsur yang ada di dalam bahan bakar dengan oksigen serta 

menghasilkan panas. Proses pembakaran memerlukan udara, namun jumlah udara 

yang dibutuhkan tidak diberikan dalam jumlah yang tepat secara stoikiometri, 

namun dilebihkan. Hal ini bertujuan supaya pembakaran berlangsung sempurna. 

Kelebihan udara ini disebut Excess air (udara yang berlebih). Pembakaran yang 

sempurna akan menghasilkan jumlah panas yang maksimum. Pembakaran 

dinyatakan secara kualitatif atau kuantitatif dengan reaksi kimia. Jumlah panas 

yang dihasilkan bahan bakar dinyatakan sebagai nilai kalori pembakaran 

(Calorific Value). Reaksi kimia terjadi melalui suatu proses oksidasi senyawa-

senyawa karbon, hidrogen dan sulfur yang ada dalam bahan bakar. Reaksi ini 

umumnya menghasilkan nyala api. Terdapat dua istilah pembakaran yang 

berhubungan dengan udara excess, yaitu : 

 Neutral combustion, Merupakan pembakaran tanpa excess atau defisit

udara dan tanpa bahan bakar yang tidak terbakar,

 Oxidizing combustion, Merupakan pembakaran dengan excess udara.

Udara yang berlebih bukan jaminan pembakaran yang sempurna




