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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya harga bahan bakar dunia berdampak pula pada 

perkembangan harga bahan bakar minyak dalam negri. Pada saat ini 

ketergantungan pemerintah terhadap energi tidak terbarukan sangatlah besar. 

Pemerintah berupaya mencari sumber-sumber energi alternatif yang dapat 

diperaharui, seperti energi biomassa. Biomassa merupakan salah satu diantara 

energi terbarukan dalam bentuk energi padat yang berasal dari tumbuhan 

berlignoselulosa baik yang langsung digunakan atau diproses terlebih dahulu 

(Arsad, 2014). Untuk mengeliminasi kemungkinan terburuk dampak 

pemakaian bahan bakar fosil, setidaknya ada beberapa alternatif jalan keluar, 

yaitu : pencarian ladang baru, penggunaan energi secara efisien, dan 

pengembangan sumber energi terbarukan. Saat ini sumber yang sudah siap 

dan mudah didapat adalah limbah pertanian. Biomassa yang berasal dari 

limbah hasil pertanian dan kehutanan merupakan bahan yang tidak berguna, 

tetapi dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi bahan bakar alternatif 

(Ghandi, 2010).  

Pada proses penggilingan beras, sekam akan terpisah dari butir beras 

dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Sekam padi merupakan 

lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari dua belahan yang 

disebut lemma dan palea yang saling bertautan. Dari proses penggilingan padi 

biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30%, dedak antara 8-12% dan beras 

giling antara 50-63,5% data bobot awal gabah. Kandungan sekam padi 
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biasanya sekitar 16-24% dari berat padi kering. Komposisi ini bervariasi 

antara satu dengan yang lain, hal ini di sebabkan oleh perbedaan varietas, 

latar belakang agronomi, daerah dan cuaca. Sekam dengan persentase yang 

tinggi tersebut dapat menimbulkan problem lingkungan (Patabang, 2012). 

Sekam padi memiliki kerapatan jenis 125 kg/m3, dengan nilai kalori 1kg 

sekam padi sebesar 3300 kkal dan di tinjau dari komposisi kimiawi, sekam 

mengandung karbon 1,33%, hidrogen 1,54%, oksigen 33,645%, dan silika 

(SiO2) 16,98%, sekam padi juga mempunyai panjang rata–rata sekitar 8-10 

mm dengan lebar 2-3 mm dan tebal 0,2 mm. Karakteristik lain yang dimiliki 

sekam padi adalah kandungan zat volatile matter yang tinggi, yang berkisar 

antara 60-80%(W Arifin, 2016). Sekam padi terdapat dalam jumlah yang 

melimpah, murah, dan terbarukan. Data biro pusat statistik tahun 2011 

menunjukan bahwa produksi padi di Indonesia sekitar 67,31 juta ton per 

tahun. Total potensi sekam di Indonesia mencapai 16 juta ton per tahun 

(Badan Pusat Statistik, 2011).  

Pemanfaatan sekam di Indonesia saat ini masih sangat terbatas antara 

lain untuk media tanaman hias, pembakaran bata merah, atau sebagai 

pelindung balok es. Selain itu, sekam juga di manfaatkan sebagai media 

pupuk, serta inkubasi ayam. Tetapi upaya tersebut belum cukup signifikan 

untuk mereduksi timbunan sekam, yang seolah menjadi pemandangan biasa 

disekitar penggilingan padi. Meskipun Sisman dan Gezer (2011) juga telah 

mengembangkan briket sekam sebagai produksi pengganti semen dalam rasio 

tertentu untuk membuat lebih profitable dan mengurangi efek pada 

lingkungan, tetapi alternatif terbaik adalah dengan memanfaatkannya sebagai 
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pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Sekam mempunyai kandungan 

selulosa yang cukup tinggi sehingga dapat memberikan pembakaran yang 

merata dan stabil, dan dapat di manfaatkan sebagai sumber energi panas 

sebagai pengganti minyak tanah (Rosyidi, 2013). 

Diperkirakan pada tahun 2035 akan terjadi peningkatan konsumsi eneri 

di dunia. Tiga besar sumber energi global adalah minyak bumi, batu bara, dan 

gas alam dan tiga sumber ini memasok sekitar 80% dari kebutuhan energi 

dunia. Dari 2% sumber energi terbarukan terdapat diantaranya hidroelektrik, 

geotermal, angin, tenaga surya, pasa surut dan ombak laut, dan energi 

biomassa(Sidabutar, 2018). Dalam rangka menyikapi krisis energi, beberapa 

pakar telah mengembangkan berbagai energi alternatif salah satunya yaitu 

biomassa. Briket/Pelet yang berbasis teknologi sederhana, mempunyai 

alternatif yang lebih luas karena dapat dibuat dari biomassa nabati maupun 

hewani. Sebelum dijadikan pelet harus berbentuk butiran halus atau 

berbentuk serbuk. Karena cara pembuatannya yang sederhana ini, beberapa 

pakar telah mengembangkan dengan berbagai ramuan bahan dasar yang akan 

dijadikan briket/pelet (Arno, 2017). 

Proses pembuatan pelet merupakan proses mekanis yang menggunakan 

kombinasi uap air, panas, dan tekanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

kualitas pelet adalah temperatur oven pada saat pengeringan bahan sekam 

padi. McElhiney (1994) menyatakan bahwa pelet merupakan hasil proses 

pengolahan bahan baku secara mekanik yang didukung oleh faktor kadar air, 

temperatur, dan tekanan, selain itu dua faktor yang mempengaruhi ketahanan 

serta kualitas sifat fisik dan sifat kimia pelet adalah karakteristik dan ukuran 
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partikel bahan. Sekam padi dapat dijadikan pelet karena mengandung 50% 

selulosa, 25 – 30% lignin, dan 15-20% silika (Ismail dan Waluiddin, 1996). 

  Untuk menghasilkan pelet biomassa yang memiliki kualitas baik, maka 

kadar air pada bahan material harus dikeringkan menggunakan temperatur 

dengan media oven sehingga dapat diketahui potensi pelet yang baik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Temperatur Pengeringan dan Persentase Perekat Terhadap Lama 

Waktu Pemabakaran Pelet Sekam Padi”. Pada penelitian ini, akan dibuat 

biopelet dengan menggunakan bahan baku biomassa limbah padi yaitu sekam 

padi dengan temperatur pengeringan yang berbeda dan persentase perekat 

yang berbeda untuk mendapatkan lama waktu pembakaran pelet yang baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimanakah pengaruh temperatur pengeringan terhadap lama 

waktu pembakaran pelet sekam padi? 

2. Bagaimanakah pengaruh persentase perekat pada biopelet sekam 

padi terhadap lama waktu pembakaran ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka penelitian ini dimaksudkan 

untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh temperatur pengeringan terhadap lama 

waktu pembakaran biopelet sekam padi. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh persentase perekat terhadap lama 

waktu pembakaran biopelet sekam padi. 

3. Untuk mengetahui kombinasi yang paling optimal antara temperatur 

pengeringan dengan persentase perekat biopelet sekam padi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini : 

1. Bagi peneliti mendapatkan kesempatan untuk mengetahui 

penerapan dari teori – teori peningkatan kompetensi dibidang 

kekuatan limbah. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan 

limbah sekam padi dan mengetahui kombinasi yang paling optimal 

antara temperatur pengeringan dengan persentase perekat agar 

mendapatkan hasil cetak biopelet yang baik. 

3. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan studi kasus bagi 

peneliti lainnya dan acuan bagi mahasiswa serta dapat memberikan 

bahan referensi dalam pengembangan penelitian lebih lanjut. 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk dapat memfokuskan pembahasan dan kejelasan data yang akan 

dibahas dan dikumpulkan peneliti menggunakan batasan-batasan masalah yaitu 

sebagai berikut : 

1. Peneliti hanya menganalisa pengaruh temperatur terhadap lama 

waktu pembakaran biopelet sekam padi. 

2. Hanya menambahkan perekat tepung kanji dengan persentase 10%, 

15%, dan 20%. 
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3. Hanya menggunakan temperatur pengeringan 90oC, 100oC, dan 

110oCdengan media oven. 

4. Peneliti hanya mencari karakteristik pelet berupa kadar air dan 

kadar abu. 

5. Proses pencetakan pelet menggunakan mesin pelet vertikal. 

6. Pelet biomassa dibentuk silinder dengan ukuran 1 – 1,5cm dan 

berdiameter 0,8cm. 

7. Tidak menghitung nilai ekonomis dari sebelum menjadi pelet  

8. hingga menjadi pelet sekam padi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


