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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bumi semakin lama semakin mengalami krisis bahan bakar. Sumber Daya 

Alam (SDA) penghasil bahan bakar minyak bumi dan gas semakin berkurang 

karena terjadi eksploitasi besar – besaran tanpa mempertimbangkan dampak yang 

akan terjadi. Sumber Daya Alam (SDA) penghasil bahan bakar minyak bumi dan 

gas akan habis karena tidak dapat diperbaharui. Kelangkaan bahan bakar minyak, 

yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak   dunia yang signifikan, telah 

mendorong pemerintah untuk mengajak masyarakat mengatasi masalah energi 

bersama-sama (Joe, 2013). 

Saat ini bangsa Indonesia menuju krisis energi yang sangat parah karena 

energi yang kita konsumsi lebih banyak daripada energi yang dapat dihasilkan. 

Dilihat dari angka konsumsi BBM, Indonesia termasuk dalam kategori negara 

yang boros. Pada tahun 2006, saat konsumsi BBM di negara-negara lain berada di 

bawah 1 juta bph, konsumsi BBM, Indonesia mencapai 1,84 juta bph (Ramdhani, 

2013).  

Realistis tingkat penggunaan terus meningkat sehingga generasi sekarang 

akan menghadapi krisis energi yang parah di tahun-tahun berikutnya. Namun 

demikian kita tidak siap menghadapi krisis energi yang pasti akan terjadi. 

Tanggung jawab bukan hanya dipegang oleh pemerintah tapi oleh semua 

masyarakat pengguna energi (Ramdhani,2013). 
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Bahan bakar berbentuk briket itu pertama dikembangkan oleh kelompok 

aktivis lingkungan hidup Nepal. Foundation for Sustainable Technologie (FoST) –

nama LSM itu– melirik potensi yang terkandung dalam sampah yang menumpuk 

dan mengotori jalan dan sungai di Kathmandu dan kota-kota lain di Nepal. Lantas 

muncullah ide pembuatan briket sampah, meniru briket batu bara yang lebih dulu 

dikenal masyarakat Nepal. Bedanya, residu dan asap briket batu bara sangat 

mengotori udara, sedangkan briket sampah relatif lebih bersih. Tak berasap, tak 

beresidu. Selain itu, cara memproduksi briket sampah itu terbilang mudah 

(Sugianto, 2011). 

Usaha mengurangi dampak dari  krisis energi dapat dilakukan melalui 

beberapa hal. Salah satunya dengan pemanfaatan sampah. Oleh karena itu, kami 

mencoba menggunakan limbah dari kulit pisang untuk dimanfaatkan sebagai 

pengganti alternatif bahan bakar dalam bentuk briket kulit pisang. Selama ini 

limbah kulit pisang hanya dipandang sebelah mata dan belum dimanfaatkan 

secara maksimal. Dalam pembuatan briket ini kita mennggunakan limbah serbuk 

kayu, dimana serbuk kayu merupakan bahan yang dapat  mengikat energi, oleh 

karena itu rantai pelepasan energi dimaksud diperpanjang dengan cara 

memanfaatkan serbuk kayu sebagai bahan pembuatan briket kulit pisang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Adakah pengaruh jenis kulit pisang terhadap produksi briket kulit 

pisang? 

2. Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi terhadap 

produksi briket kulit pisang? 

3. Adakah pengaruh pemberian campuran jenis ekstrak terhadap 

produksi briket kulit pisang?  

4. Bagaimanakah perbandingan komposisi antara kulit pisang dengan 

serbuk gergaji yang paling efektif terhadap produksi briket kulit 

pisang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis pisang terhadap briket kulit 

pisang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai konsentrasi 

terhadap produksi briket kulit pisang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian campuran jenis ekstrak 

terhadap produksi briket kulit pisang. 

4. Untuk mengetahui perbandingan komposisi antara kulit pisang 

dengan serbuk gergaji yang paling efektif terhadap produksi briket 

kulit pisang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi mengenai efektifitas limbah kulit 

pisang terhadap produksi briket. 

b. Memperkaya informasi mata pelajaran biologi SMA Kelas X 

pada Materi Keseimbangan Lingkungan pada kompetensi 

dasar 3.10: Menganalisis data perubahan lingkungan dan 

dampak dari perubahan tersebut bagi kehidupan berdasarkan 

hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis sebagai sumber 

belajar biologi dalam bentuk Jurnal. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti: Memberikan pengalaman meneliti dan menguji 

potensi briket kulit pisang sebagai alternatif bahan bakar serta 

jenis pisang yang dapat menghasilkan briket yang paling baik. 

Pengalaman tersebut dapat memperkaya khasanah pengetahuan 

peneliti dalam mengembangkan mata kuliah: bioteknologi. 

b. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat: Memberi informasi 

mengenai potensi briket kulit pisang sebagai alternatif bahan 

bakar dan sumbangan informasi tentang pemanfaatan kulit 

pisang Kepok dan Ambon dalam pembuatan briket kulit pisang 

sebagai energi alternatif. 
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c. Bagi Kampus: Menyumbangkan pengetahuan mengenai 

potensi briket kulit pisang sebagai alternatif bahan bakar. 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

 Jenis pisang yang digunakan adalah pisang kepok dan pisang ambon  

 Jenis serbuk kayu yang digunakan adalah pohon kelapa. 

 Jenis alternatif bahan bakar yang akan dibuat dalam bentuk briket  

 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Variasi Jenis Kulit Pisang adalah macam-macam jenis kulit pisang 

yang berbeda dengan jenis kulit pisang lain (Anwar, 2011). 

1.6.2 Perbandingan Komposisi Kulit Pisang adalah berbagai ragam 

perbandingan dari komposisi kulit pisang yang digunakan untuk 

mendapatkan hasil suatu komposisi perbandingan yang tepat sehingga 

dapat menghasilkan suatu produk yang baik (Liana, 2013). 

1.6.3 Briket Kulit Pisang adalah bahan bakar alternatif energi yang didapat 

dari pengolahan kulit pisang yang dipadu dengan sebuk gergaji atau 

serbuk hasil gergaji dari pohon kelapa yang bermanfaat sebagai 

pengikat energi (Anurlita, 2012). 

 

 


