
 
 

4 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biomassa 

 Biomassa didefinisikan sebagai bahan material tanaman, tumbuh-

tumbuhan, atau sisa hasil pertanian yang digunakan sebagai bahan bakar atau 

sumber bahan bakar. Secara umum sumber-sumber biomassa antara lain sekam 

padi, serbuk kayu, dan ampas tebu. 

 Biomassa merupakan sumber energi yang bersih dan dapat diperbaharui 

namun biomassa mempunyai kekurangan yang tidak dapat langsung dibakar, 

karena sifat fisiknya yang buruk, seperti kerapatan energi yang rendah dan 

permasalahan penanganan, penyimpanan, dan transportasi (Saptoadi, 2006). 

 Sedangkan menurut (Silalahi, 2000 dikutip oleh Nodali, 2009) biomassa 

adalah campuran material organik yang kompleks, biasanya terdiri dari 

karbonhidrat, lemak, protein, dan beberapa mineral lain yang jumlahnya sedikit 

seperti sodium, fosfor, kalsium, dan besi. Komponen utama tanaman biomassa 

adalah karbonhidrat (berat kering kira-kira sampai 75%), lignin (sampai dengan 

25%) dimana dalam beberapa tanaman komposisinya bisa berbeda-beda.  

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

yang harus diteliti (Setyamidjaja, 1995). 

 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 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). 
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 (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 : 

 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. 

 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 dan  penggergajian 

diperlihatkan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 
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Tabel 2.1 Komposisi Limbah Serbuk Kayu 

Komponen  Dalam Persen (%) 

Serbuk gergaji 10,4 

Sebetan  25,9 

Potong  14,3 

Jumlah  50,6 

 

Tabel 2.2 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). 



9 
 

2.4 Potensi Limbah Kayu 

 Potensi limbah kayu di Indonesia ada 3 macam industri yang secara 

dominan mengkonsumsi kayu alam dalam jumlah relatif besar, yaitu : kayu 

sengon, penggergajian dan kertas. Sebegitu jauh limbah biomassa dari industri 

tersebut sebagian telah dimanfaatkan kembali dalam proses pengelolaannya 

sebagai bahan bakar guna memenuhi kebutuhan energi  kayu sengon dan kertas. 

 Kelebihan kayu sebagai sumber energi sebagai salah satu bahan bakar 

yang banyak dipakai oleh penduduk dunia, antara lain : 

1. Renewable, kayu sebagai bahan bakar terbarukan karena bisa diproduksi 

kembali. 

2. Energi yang dihasilkan tinggi namun emisi rendah (dibawah 0.1 kg 

CO2/kWh). 

3. Bahan Bakar Karbon Netral . Kayu dari pohon sebagai bahan bakar 

alternatif selain minyak bumi dan batubara juga sekaligus berfungsi 

penyerap karbon. 

4. Penggunaan bahan bakar kayu sebagai bahan bakar dapat menumbuhkan 

minat masyarakat menghijaukan lahan sehingga tercipta lingkungan yang 

lebih baik. 

5. Nilai dari diversifikasi produk olahan kayu atau limbah kayu menjadi kayu 

energi akan meningkatkan pendapatan baik tingkat perusahaan maupun 

masyarakat. 
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2.5 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 

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

dapat menghasilkan emisi yang lebih rendah dari kayu. Bahan bakar pelet 

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. 

2.6 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 2.3 Persyaratan Pelet Menurut SNI 8021 : 2014 

(Sumber: SNI 8021 : 2014) 

Karakteristik pelet meliputi : 

1. 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. Rumus yang digunakan untuk menghitung kadar air adalah : 

 Kadar air (%) = 
W1−W2

W2
 x 100 % 

No Parameter Satuan Persyaratan

1 Kerapatan g/cm3 Min. 0,8

2 Kadar air % Maks. 12

3 Kadar abu % Maks. 1,5

4 Zat yang mudah menguap / bagian yang hilang % Maks. 80

5 Kadar karbon % Min. 14

6 Nilai kalor kal/g Min. 4000
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Keterangan :  

W1 = berat sampel (gr) 

W2 = berat sampel setelah dikeringkan dalam tanur (gr) 

2. 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. Rumus yang digunakan untuk menghitung kadar abu adalah : 

 Kadar abu (%) = 
W1−W2

W
 x 100%  

Keterangan : 

W = berat pelet sebelum diabukan (gr) 

W1 = berat pelet cawan sesudah diabukan (gr) 

W2 = berat cawan kosong (gr) 

3. Kandungan karbon terikat 

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

abu dan zat mudah menguap. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

kandungan karbon terikat adalah :  

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

Keterangan : 



13 
 

KA = kadar air pelet 

KB = kadar abu pelet 

KZ = kadar zat menguap pelet 

4. Kadar zat menguap / Volatile Matter 

 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. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung kadar zat menguap adalah : 

 Kadar zat menguap (%) = 
W1−W2

W1
 x 100% 

Keterangan : 

W1 = berat pelet sebelum dipanaskan (gr) 

W2 = berat contoh setelah pemanasan (gr) 

5. Nilai kalor  

 Nilai kalor adalah jumlah suatu panas yang dihasilkan persatu berat dari 

proses pembakaran cukup dari satu bahan yang mudah cukup terbakar 

(Syahry,1983). Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai kalor adalah : 

 Hg (cal/g) = 
∆t x w

m
 

Keterangan : 

Hg = kalori per gram pelet 

∆t = kenaikan temperatur pada termometer (
O
C) 
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w = kapasitas kalori alat 2565,446 kalori/ °C pada saat kalibrasi 

m = berat pelet 

2.7 Keunggulan pelet 

 Pelet memiliki keunggulan dibandingkan bahan bakar lainnya seperti : 

1. Lebih murah dalam pembuatannya 

2. Tidak berisiko meledak dan terbakar  

3. Sumber bahan baku biomassa jumlahnya melimpah 

4. Tidak berbau 

2.8 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 : 

1. 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. 

2. Proses penggilingan 
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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. 

3. Proses pencetakan pelet

Pembuatan pelet dilakukan dengan menggunakan pelet mill, dengan 

komposisi dan ukuran bahan baku yang divariasikan. 

4. Proses pendinginan

Karena pelet yang telah dibuat memiliki suhu yang tinggi dan 

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


