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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara agraris, Indonesia mempunyai potensi energi 

biomassa yang cukup besar. Diperkirakan potensi keseluruhan energi 

biomassa setara dengan 50.000 MW. Pemanfaatan energi biomassa sudah 

sejak lama digunakan dan termasuk energi tertua yang peranannya cukup 

besar khususnya di daerah pedesaan. Diperkirakan kurang lebih 35 % dari 

total konsumsi energi nasional berasal dari biomassa. Energi yang dihasilkan 

digunakan untuk berbagai keperluan antara lain untuk kebutuhan rumah 

tangga (memasak dan industri rumah tangga), penggerak mesin penggiling 

padi, pengering hasil pertanian dan industri kayu, dan untuk pembangkit 

listrik.  

Biomassa meliputi kayu, limbah pertanian/perkebunan/hutan, 

komponen organik dari industri, rumah tangga dan komponen organik lain. 

Biomassa dimanfaatkan dengan cara dikonversi menjadi bahan bakar cair, 

gas, panas dan listrik. Teknologi konversi energi biomassa menjadi bahan 

bakar cair dan gas antara lain teknologi pirolisa (bio oil), esterifikasi 

(biodisel), teknologi fermentasi (bioetanol), anaerobik digester (biogas), dan 

gasifikasi. Sedangkan teknologi konversi biomassa menjadi panas dan listrik 

antara lain teknologi pembakaran dan gasifikasi. (Direktorat Jendral Listrik 

dan Pemanfaatan Energi, 2002). 

Secara umum, bahan bakar dari biomassa ini memiliki densitas 

yang rendah dan karena tingginya biaya transportasi, maka hal ini 

menyebabkan tidak ekonomisnya penggunaan biomassa sebagai satu-
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satunya bahan bakar dalam stasiun daya yang besar. Sedangkan penggunaan 

biomassa dalam stasiun daya yang kecil mempunyai kekurangan dalam hal 

investasi yang tinggi, membutuhkan jumlah pekerja yang banyak, dan 

rendahnya efisiensi thermal jika dibandingkan dengan stasiun daya yang 

lebih besar. Penyelidikan secara ekonomi untuk beberapa jenis biomassa 

yang dibakar guna menghasilkan listrik, dan sebagian pembakaran biomassa 

bersama-sama dengan batubara dalam stasiun daya listrik yang ada di satu 

sisi ternyata lebih ekonomis. (A. Morry, 1999). 

Salah satu dari sumber energi terbarukan adalah biomasa. Biomasa 

merupakan segala macam limbah tanaman atau kotoran hewan yang dapat 

digunakan sebagai sumber bahan bakar (Amy Smith and Shawn Frayne, 

2003), diantaranya serbuk gergaji, kotoran sapi, sekam padi, jerami, 

tempurung kelapa, dan lain-lain. Untuk meningkatkan densitas energi 

biomassa, lazimnya dilakukan pembriketan. Disamping untuk meningkatkan 

densitas energi, pembriketan juga dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

penanganan dan transportasi (Adjar Pratoto, 2003). Masing-masing biomasa 

ini memiliki struktur dan komposisi elemental yang berbeda. Dengan 

demikian, karakteristik tiap biomasa juga akan berbeda. 

Beberapa negara berkembang menghasilkan limbah produk 

agrikultur dalam jumlah yang relatif besar, namun karena pemanfaatannya 

kurang efisien, hal ini menyebabkan polusi bagi lingkungan. Beberapa 

produk yang memberikan kontribusi terhadap limbah terbesar di antaranya 

adalah sekam padi, kulit kopi, bagasse (ampas tebu), tempurung dan sabut 

kelapa, jerami, ranting kayu dan lain-lain.  

Biomasa yang baru saja di panen pada umumnya mengandung 

sejumlah air (moisture), memiliki densitas yang rendah dan berserat. Hal 

ini menimbulkan berbagai masalah, disamping masalah penanganan, 

transportasi dan penyimpanan, pembakaran langsung biomassa 

menyebabkan polusi udara dan hanya menghasilkan efisiensi energi yang 

rendah. Masalah ini bisa diatasi, salah satunya adalah  dengan cara 

densifikasi biomassa. Ada beberapa tipe proses densifikasi, yaitu 

pelletizing, cubing, briquetting, exstrusion dan rolling-compressing. 
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Dalam penelitian ini proses densifikasi biomassa yang digunakan adalah 

proses pembriketan 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini ingin diketahui perbandingan karakteristik 

kuat tekan dan karakteristik pembakaran antara briket biomasa dan briket 

batubara. Pada karakteristik kuat tekan, meliputi pengaruh ukuran serbuk, 

temperatur pembriketan, dan kadar air briket, yang divariasikan dengan 

pengaruh penambahan pengikat pada briket. Sedangkan untuk karakteristik 

pembakaran meliputi pengaruh ukuran serbuk briket dan kecepatan udara 

pembakaran. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada analisa data diberikan beberapa asumsi dan batasan masalah, 

sebagai berikut: 

a. Biomassa yang digunakan untuk pembriketan adalah serbuk gergajian 

kayu glugu dan sekam padi 

b. Pada pembriketan, massa dibuat sama untuk tiap-tiap variasi yaitu 35 

gram 

c. Tekanan pembriketan 450 kg/cm2 

d. Bahan pengikat yang dipergunakan adalah kanji sebanyak 5% berat 

e. Variasi ukuran butir pembriketan 20 mesh, 40 mesh, 80 mesh 

f. Variasi temperatur pembriketan 60 oC, 80 oC, 100 oC, 120 oC 

g. Variasi kadar air pembriketan 15%, 20%, 25% 

h. Variasi kecepatan udara pembakaran 0,6 m/s, 0,8 m/s, 1,0 m/s, 1,2 m/s 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kuat tekan 

dan pembakaran dari briket. Adapun tujuannya adalah : 

a. Membandingkan karakteristik kuat tekan briket biomassa dengan briket 

batubara. 
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b. Membandingkan karakteristik pembakaran briket biomassa dengan 

briket batubara. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan 

b. Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisi tentang teori pembriketan dan 

pembakaran pada biomasa dan batubara 

c. Bab III adalah metodologi penelitian yang berisi tentang deskripsi alat 

uji dan komponen-komponen yang digunakan, dan prosedur percobaan 

d. Bab IV adalah data dan analisa yang berisi tentang data yang diperoleh 

dari hasil percobaan dan analisa untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki 

e. Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil 

percobaan yang telah dianalisa, dan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

T. Salim (1995) melakukan penelitian tentang pemanfaatan serbuk 

gergaji untuk pembuatan briket arang. Penelitian meliputi survei tentang 

potensi bahan baku limbah industri kayu, karakteristik sifat fisika/kimia 

dari limbah industri kayu dan alternatif pemanfaatan sebagai bahan bakar 

khususnya untuk pembuatan briket arang. Dari survei menunjukkan bahwa 

potensi serbuk gergaji cukup besar untuk dijadikan bahan baku pembuatan 

briket atau briket arang dengan kualitas tinggi (tidak berasap dan tidak 

bau). Dari hasil laboratorium menunjukkan bahwa nilai kalor beberapa 

jenis kayu yang cukup tinggi yaitu bervariasi antara 3933-4367 kal/gr. 

Kandungan lignin antara 26,44-39,15%. Kadar abu antara 0,38-3,67%. 

Dari beberapa alternatif pemanfaatan pembuatan briket arang dengan 

sistem pengepresan panas (tanpa bahan pengikat) mempunyai potensi 

pasar cukup baik karena berpeluang untuk diekspor. 

Diego Cattaneo (2003) mengadakan penelitian di laboratorium 

Universitas Brescia tentang pembriketan dengan menggunakan mesin 

cetak hidrolik dan mesin cetak tipe ulir (screw) menyatakan bahwa kerja 

yang diperlukan untuk pembriketan menggunakan mesin pres tipe ulir 

(screw) dapat dikurangi hampir setengahnya (15%-20%) dengan cara 

preheating bahan briket sebelum diproses. Dinyatakan pula bahwa pada 

pembriketan menggunakan mesin cetak hidrolik, beberapa bahan briket 

dengan tekanan pembriketan yang sama pada temperatur tertentu akan 

meningkatkan densitas. 

Wilaipon, P. (2002) melakukan penelitian tentang pengaruh 

tekanan medium pada briket tongkol jagung. Cetakan yang digunakan 

berupa silinder dengan diameter dalam 38 mm dan tinggi 100 mm. 

Ditekan dengan mesin pres hidrolik yang dilengkapi dengan pressure 

control. Bahan yang digunakan sebanyak 100 gram dengan komposisi     

73 % tongkol jagung dan 23% molase yang berfungsi sebagai pengikat. 
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Tekanan pembriketan tertinggi adalah 15 Mpa, tekanan yang lainnya 

adalah 7 MPa, 10 MPa, dan 13 MPa. Wilaipon menyatakan bahwa panjang 

relaksasi maksimum dan peningkatan volume akan ditemukan 15 menit 

pertama setelah briket keluar dari cetakan dan setelah 96 jam dibiarkan 

terbuka pada tekanan atmosfir di laboratorium, panjang relaksasi briket 

kurang dari 18 % dan peningkatan volume briket kurang dari 28 %. Uji 

impact resistant yang dilakukan menunjukan semua briket memiliki daya 

tahan yang bagus dan tidak hancur setelah dijatuhkan 30 kali. 

 M.Yildirim and G.Ozbayoglu (2004) melakukan penelitian 

terhadap briket serbuk lignite Tuncbilek dengan menambahkan ammonium 

nitrohumate  sebagai perekat menyatakan bahwa kuat tekan tertinggi 

didapatkan ketika kandungan air pada briket 10,50%. Pada kandungan air 

yang lebih rendah dan lebih tinggi dari itu, kekuatan briket tidak akan 

didapatkan. Kuat tekan briket juga dipengaruhi oleh jumlah perekat yang 

ditambahkan. Ketika perekat ditambahkan sampai 9% berat, kuat tekan 

maksimum briket dicapai tapi kemudian turun lagi. Fenomena ini diamati 

dari eksperimen yang dilakukan pada saat menaikkan kadar perekat 

sampai 10%, pengepresan menjadi sulit dan briket yang dihasilkan rapuh. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kandungan perekat yang tinggi membuat 

sampel briket lebih plastis dan padat pada waktu pengepresan belum 

selesai. Kuat tekan yang tinggi didapatkan ketika penambahan perekat 

sebanyak 5 % dan 7%. 

Sumaryono et al (1995) melakukan penelitian tentang pembuatan 

briket biocoal (briket batubara-biomassa). Proses pembriketan batubara-

biomassa yang dikembangkan adalah pembriketan tanpa bahan pengikat 

pada tekanan sedang/tinggi (1000-2500 kg/cm2) dan pembriketan dengan 

menggunakan bahan pengikat pada tekanan rendah/sedang                   

(300-1000 kg/cm2). Sumaryono menyatakan bahwa terdapat parameter-

parameter yang berpengaruh terhadap proses pembriketan biocoal dengan 

atau tanpa bahan pengikat yaitu komposisi, ukuran butiran, tekanan 

pembriketan, jenis batubara, pengaruh mineral lempung, temperatur 

pembriketan, kadar air, jenis biomassa, dan penambahan aditif. Setiap 
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jenis batubara mempunyai kondisi optimal yang berbeda untuk proses 

pembriketannya terutama pada proses pembriketan tanpa bahan pengikat 

dengan tekanan tinggi. 

A. Pratoto (2004) melakukan penelitian tentang analisa 

termogravimetri pembakaran briket tandan sawit kosong. Briket dibuat 

dengan cara menggiling tandan sawit kosong kemudian ditekan ke dalam 

cetakan silinder. Untuk meningkatkan kuat tekan ditambahkan perekat dari 

tepung tapioka sebanyak 5% (berat). Bentuk briket yang dihasilkan adalah 

silindrik dengan diameter 40 mm dan panjang 20 mm serta densitas       

650 kg/m3. Ruang bakar berupa pipa vertikal mullite dengan diameter-

dalam 10 cm dan panjang 1m serta menggunakan pemanas listrik tipe 

ceramic fiber heater semi silindrik sebanyak empat buah. Dari penelitian 

tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa dekomposisi termal mulai terjadi 

pada suhu sekitar 1100C. Suhu ini lebih rendah dibandingkan dengan suhu 

awal dekomposisi termal dari berbagai jenis biomassa lainnya, yang 

berkisar 2000C. 

J. Ward et al (2001) meneliti tentang pembakaran briket dan 

mengukur reaktivitas bahan bakar padat di bawah kondisi oksidasi. 

Hasilnya dianalisa dengan memodifikasi model kinetik pembakaran pada 

partikel bahan bakar yang lebih kecil. Briket yang digunakan adalah low 

volatile antrasite dengan zat pengikat. Briket yang digunakan berbentuk 

silinder dengan massa sekitar 40 gram, pengikat 4% berat, tinggi 26 mm 

dan diameternya 40 mm. Tekanan pembriketan 40 kN/m2. Penambahan 

pengikat ini mempengaruhi proses pembakaran, akan tetapi pengikat tetap 

dibutuhkan karena antrasite sulit untuk dibriket. Hasilnya adalah briket 

yang berpori banyak lebih reaktif kurang lebih 17,7% dari briket dengan 

pori yang kurang. Briket tidak pecah dan tidak retak selama pembakaran 

sehingga pengikat resin sesuai dengan kriteria bahan bakar yang 

diinginkan. Briket kasar menghasilkan output thermal yang lebih kecil 

karena reaktifitasnya yang rendah. 

D. Mitic (1997) melakukan analisis eksperimental pembakaran 

komposit biobriket. Kriteria pengujian yang digunakan adalah meliputi 
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densitas, karakteristik penyimpanan, panas yang dihasilkan dan teknik 

analisa bahan bakar. Bahan yang digunakan adalah kertas yang dicampur 

dengan berbagai macam biomassa misalnya sekam padi, batok kelapa, 

serbuk gergaji dan ranting anggur. Data yang dihasilkan dari analisa 

biobriket komposit ringan (light compositive biobriquttes) adalah 

kandungan air yang rendah sekitar 5%, kandungan abu 10%, material yang 

terbakar lebih dari 80%, kandungan zat terbang yang tinggi rata-rata 73%, 

panas yang dihasilkan dari lignit kualitas tinggi antara 17,2-18,9 MJ/Kg. 

E. Biagini dan L. Tognotti (2004) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh ukuran partikel, porositas dan variasi struktur kimia terhadap 

aspek dasar proses pembakaran bahan bakar biomassa dan batubara. 

Penelitian dilakukan dengan variasi laju pemanasan tungku pembakaran   

5 oC/menit, 10 oC/menit dan 20 oC/menit untuk bahan bakar yakni 

batubara Kema (kadar volatil tinggi), batubara Chang Cun (kadar volatil 

rendah), limbah tanaman zaitun, limbah lumpur kertas, dan butiran Kema-

kayu (10 % berat). Biagini dan Tognotti menyatakan bahwa ukuran dan 

porositas bahan bakar biomassa memiliki efek  langsung terhadap sifat 

pembakaran. Sifat pembakaran dan stabilitas penyalaan dapat diatur 

dengan memvariasi dimensi bahan bakar. Sedangkan variasi struktur kimia 

(arang, gas, jelaga) yang terjadi selama proses devolatilisasi mempunyai 

pengaruh kuat terhadap sifat bahan bakar padat biomassa selama proses 

pembakaran yakni arang (charcoal) biomassa reaktif akan memerlukan 

oksigen dalam waktu singkat dibandingkan dengan arang biomassa yang 

kurang reaktif.  

Penelitian pembakaran bahan bakar biomassa berupa limbah 

pertanian telah dilakukan oleh Werther, dkk (2000) yang salah satunya 

mengenai pengaruh kandungan volatile matter dari limbah pertanian yang 

tinggi terhadap proses pembakaran. Dari hasil penelitian disimpulkan 

bahwa tingginya kandungan volatile matter limbah pertanian mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap mekanisme pembakaran. Proses 

devolatilisasi terjadi pada suhu rendah dan hal ini mengindikasikan bahwa 

limbah pertanian mudah dinyalakan dan dibakar, meskipun pembakaran 
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yang terjadi berlangsung sangat cepat dan bahkan sulit dikontrol. 

Dinyatakan pula bahwa pembakaran campuran batubara dan biomassa 

terdapat beberapa keuntungan yang bisa diperoleh, yakni tingginya kadar 

zat volatil dari mayoritas biomassa dan tingginya kandungan karbon (fixed 

carbon) batubara dapat melengkapi satu sama lain.  

Bahillo, dkk (2003) mengadakan penelitian pembakaran bersama 

antara batubara dengan biomassa yakni kayu serumpun cemara (pine bark) 

pada fluidized bed boiller. Batubara yang digunakan adalah adalah 

batubara bituminous Afrika Selatan (SA Coal) dan batubara Teruel Lignite 

(LT), pine bark berasal dari UPM Kymene OYJ’s Rauma (Finlandia), 

dengan distribusi ukuran partikel antara 0,1 – 10 mm. Dari penelitian ini 

dinyatakan bahwa emisi CO meningkat ketika prosentase batubara SA 

dalam campuran makin besar. Batubara SA memiliki reaktifitas lebih 

rendah (kandungan volatile matter lebih rendah) dibandingkan dengan 

batubara lignit, dan sebagai konsekuensinya terdapat partikel tak terbakar 

dalam abu yang mengakibatkan turunnya efisiensi pembakaran. 

Frans Winter, dkk (1997) melakukan penelitian pada sistem 

pembakaran fluidized bed, adapun bahan bakar yang digunakan meliputi 

batubara  bituminous, batubara sub-bituminous, beech wood, dan sewage 

sludge. Ukuran partikel masing-masing bahan bakar berkisar antar 3 – 20 

mm, suhu tungku bervariasi dari 700–900 oC, dan dengan kecepatan udara 

dari 0,3 – 9 m/s. Dari penelitian ini dinyatakan bahwa proses pembakaran 

arang akan berlangsung cepat pada suhu partikel tertinggi dan tingginya 

kecepatan gas meningkatkan laju pembakaran arang sebagai akibat 

tingginya perpindahan massa (oksigen) yang menuju permukaan partikel. 

Von Raczeck dalam Werther (2000) mengadakan percobaan 

pembakaran dengan bahan bakar berupa kulit kopi, serpihan kayu dan 

batubara bituminous. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

devolatilisasi kulit kopi dan serpihan kayu mulai terjadi pada suhu 160– 

200 oC. Pada saat suhu mencapai 200 oC, proses devolatilissi berlangsung 

cepat dan terjadi kehilangan massa yang signifikan, ketika suhu di atas  

500 oC massa cenderung konstan. Untuk batubara bituminous, proses 
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devolatilisasi terjadi pada suhu 350–400 oC dan tidak terjadi pengurangan 

massa pada suhu di atas 650 oC. 

Hellwig (1985) dalam Werther (2000) meneliti pembakaran bahan 

biomassa berupa kayu dan jerami, tercatat bahwa berdasarkan distribusi 

panas selama proses pembakaran menunjukkan bahwa lebih dari 67 % 

nilai kalornya dilepas melalui pembakaran zat volatil. 

Meschgbiz dan Krumbeck dalam Werther (2000) meneliti 

pembakaran bersama (co-combution) jerami dan miscanthus (kayu) 

dengan batubara coklat dalam sistem pembakaran serbuk. Biomas (jerami 

dan miscanthus) dicampur dengan batubara, kemudian campuran bahan 

bakar dimasukkan ke dalam ruang bakar (burner). Hasilnya menunjukkan 

bahwa pembakaran jerami (di atas 30% dari total input panas) dengan 

batubara coklat adalah mungkin sekali dan tanpa kesulitan yang serius. 

Ketika jumlah masukan miscantyhus lebih besar 25% dari total input 

bahan bakar dan excess air ratio lebih kecil dari 1,1 mengakibatkan 

naiknya kadar emisi CO dan meningkatnya jumlah arang dalam abu 

(unburnout fuel). 

Kicherer dalam Werther (2000) meneliti pengaruh pembakaran 

gabungan (co-firing) batubara bituminous dengan jerami dan sifat emisi 

pada pembangkit daya berkapasitas 500 KW dengan bahan bakar serbuk 

batubara. Jerami dibuat dalam dua ukuran, yakni ukuran pertama memiliki 

diameter rata-rata lebih besar 6 mm dan ukuran kedua memiliki diameter 

lebih kecil dari 0,75 mm. Efisiensi pembakaran menurun tajam dari 99,5% 

menjadi 99,3% ketika jerami ukuran pertama ditingkatkan porsinya dari 

nol hingga 40% dari input bahan bakar, sedangkan untuk jerami ukuran 

kedua menaikkan efisiensi pembakaran hingga 99,9%. Dengan kesimpulan 

bahwa reaktifitas dan kandungan zat volatil yang tinggi dari jerami, 

dikombinasikan dengan luas reaksi pembakaran (jerami dalam bentuk 

serbuk) meningkatkan sifat pembakaran batubara. 

Teknologi FBC (fluidized bed combustor) telah dimanfaatan dalam 

operasi pembakaran bahan bakar biomassa dan limbah pertanian, seperti 

kulit kayu, potongan kayu, sekam padi, jerami, sisa panen, limbah pabrik 
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kertas, tanaman-tanaman, dan sampah lainnya berupa sampah kota dan 

sampah pembungkus. Keuntungan yang diperoleh pada penggunaan sistem 

FBC adalah bahan bakar bersifat fleksibel, kemampuan membakar bahan 

bakar kualitas rendah (kadar sulfur tinggi), kadar emisi NOx rendah dan 

adanya mekanisme penangkapan sulfur. (technology of co-combustion in 

European, 2000). 

Sistem pembakaran serbuk batubara, yaitu sistem pembakaran 

dengan mekanisme membuat serbuk terlebih dahulu bahan bakar 

(batubara, biomassa) sebelum digunakan. Sistem ini memberikan 

keuntungan (efisiensi) yang lebih signifikan melebihi teknik pembakaran 

dapur stocker, karena sedikit sekali bahan bakar yang tidak terbakar di 

dalam ruang pembakaran. Keuntungan memakai sistem pembakaran dapur 

batubara serbuk yakni mengurangi udara lebih yang dibutuhkan untuk 

pembakaran, emisi NOx rendah, dapat membakar semua jenis batubara, 

memungkinkan penyalaan kombinasi berupa kemampuan membakar 

batubara, minyak atau gas alam. (Culp, Archie W, 1991). 

Venkataraman (2001) melakukan penelitian tentang faktor emisi 

karbon monoksida dan ukuran pecahan aerosol dari pembakaran kayu, 

kotoran hewan dan briket biofuel pada tungku tradisional dan tungku 

modern di India. Pada pengujian didapatkan hasil bahwa kayu merupakan 

bahan bakar yang terbakar dengan bersih, dengan emisi CO terbesar 

berasal dari kotoran hewan, dan partikel-partikel lain berasal dari kotoran 

hewan dan bahan bakar briket. Pembakaran kotoran hewan, khususnya 

yang dilakukan didalam tungku modern yang terbuat dari logam, 

menghasilkan emisi polutan yang sangat tinggi. Emisi polutan meningkat 

dengan meningkatnya efisiensi thermal tungku. Hal ini menunjukan bahwa 

peningkatan efisiensi thermal didalam tungku modern yang sebagian besar 

berasal dari segi desain, berperan meningkatkan perpindahan panas tetapi 

tidak meningkatkan efisiensi pembakaran. 
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2.2 Biomassa 

2.2.1 Definisi 

Biomassa merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan semua jenis material organik yang dihasilkan dari proses 

fotosintesis. (Anonim, 2004). Biomassa dapat dikategorikan sebagai 

biomassa kayu dan biomassa non kayu. Biomassa kayu dapat dibagi lagi 

menjadi kayu keras dan kayu lunak. Biomassa non kayu yang dapat 

digunakan sebagai bahan bakar meliputi limbah hasil pertanian seperti 

limbah pengolahan industri gula pasir (bagasse), sekam padi, rerantingan 

(stalks), jerami, biji-bijian, termasuk pula kotoran hewan dapat juga 

digunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakar kayu meliputi gelondongan 

kayu (cord wood), ranting pohon, tatal kayu, kayu sejenis cemara (bark), 

gergajian kayu, sisa hasil hutan, arang kayu, limbah ampas (ampas tebu), 

dan lain-lain. (Borman, 1998). 

Sedangkan biomassa non kayu dapat juga berupa kotoran hewan, 

minyak tumbuhan, limbah pengolahan gula pasir (ampas tebu, tetes) dan 

lain-lain. (Vanaparti, 2004). 

 

2.2.2 Pemanfaatan Energi Biomassa 

1. Biomassa Padat (Solid Biomass) 

Yakni pemanfaatan kayu, limbah panen, kotoran hewan, limbah 

industri/ rumah tangga dan yang sejenis, untuk dibakar secara langsung 

guna mendapatkan panas (heat). Terkadang biomassa padat mengalami 

proses lebih lanjut seperti pemotongan (cutting), dibuat butiran kecil 

(chipping), dibuat briket (briquetting), dan sebagainya, tetapi tetap 

dalam bentuk padat. 

2. Gas bio (biogas) 

Gas bio merupakan teknik pemanfaatan biomassa yang diperoleh 

melalui penguraian material organik berupa kotoran hewan secara 

anaerob oleh bakteri. Dari proses penguraian ini akan dihasilkan gas 

mudah terbakar berupa metana. 
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3. Bahan Bakar Cair Biomassa (liquid biofuel) 

Bahan bakar cair biomassa diperoleh melalui pemrosesan secara fisik 

atau kimia beberapa jenis biomassa. Bahan bakar cair biomassa berupa 

biodiesel atau etanol terkadang diproses dari limbah industri (contohnya 

bagasse yang dapat diproses menjadi etanol) ataupun biji-bijian dari 

jenis tanaman tertentu. 

 

2.3 Batubara 

2.3.1 Definisi 

Batubara adalah mineral heterogen yang pada prinsipnya 

mengandung karbon, hidrogen, oksigen dan dengan sejumlah kecil sulfur 

serta nitrogen, unsur pokok lainnya abu dalam bentuk senyawa anorganik 

yang tersebar di seluruh bagian partikel batubara. Batubara terbentuk 

melalui akumulasi kayu dan biomassa lainnya yang telah lama tertimbun, 

termampatkan, dan telah berubah bentuk menjadi batu dalam periode 

waktu ratusan ribu tahun, prosesnya sering disebut coalification. Tahapan 

endapan dimulai dari peat, lignit, batubara bituminous, dan akhirnya 

terbentuk antrasit. (Borman, 1998). 

 

2.3.2 Klasifikasi Batubara   

1) Batubara antrasit 

Batubara antrasit bersifat keras, padat, dan berwarna hitam mengkilat. 

Batubara antrasit sulit dalam penyalaan, dan saat terbakar akan 

berlangsung singkat, tanpa asap dan nyala apinya biru. 

2) Batubara bituminous 

Batubara bituminous dikelompokkan lagi berdasarkan kandungan zat 

volatil, kadar air, dan kandungan oksigen, misalnya: low volatile 

bituminous coal, medium volatile bituminous coal, high volatile A 

bituminous coal, high volatile B bituminous coal, high volatile C 

bituminous coal. 
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3) Batubara sub-bituminous 

Struktur homogen, kadar air (moisture) tinggi, dan biasanya digunakan 

dalam mesin uap dan (steam raising) dan pemanas ruangan. 

4) Batubara lignit 

Berwarna coklat hingga hitam, kadar air 30 – 45%. Batubara lignit 

dapat dibakar dalam bentuk serbuk. 

 

2.4 Analisa Sifat Bahan Bakar Padat 

Terdapat dua analisa sifat bahan bakar padat (batubara, biomassa) 

berdasarkan standar ASTM, yaitu: 

2.4.1 Analisa Proksimasi 

Analisa proksimasi adalah analisis bahan bakar padat (batubara, 

coke, biomassa) yang menghasilkan fraksi massa dari karbon tetap (fixed 

carbon = FC), zat volatil (volatile matter = VM), kadar air (moisture 

content = MC), dan abu (ash). Analisa dilakukan dengan menimbang, 

memanaskan, dan membakar sebuah sampel kecil (satuan berat) bahan 

bakar. (Ode, W.H., 1985 dan Archie, 1991). 

• Analisa kadar air (MC) 

Sampel bahan bakar dihaluskan (+ 2 gr), lalu dipanaskan dalam oven 

dengan suhu antara 104-110o C kurang lebih 20 menit, hingga massa 

konstan. Sampel lalu ditimbang kembali dan kehilangan massa 

dibagi dengan masa semula dikalikan 100%. (Culp, Archie W, 

1991). 

• Analisa zat volatil (VM) 

Setelah diperoleh kadar air sampel, kemudian sampel dipanaskan 

pada suhu 950 – 954 oC dalam oven selama 7 menit. Sampel lalu 

ditimbang kembali dan kehilangan massa dibagi massa semula 

dikalikan 100%, menghasilkan fraksi massa zat volatil (volatile 

matter). 

• Analisa kadar abu 

Setelah fraksi zat volatil diketahui, sampel kemudian dipanaskan 

dalam oven dengan suhu + 732 oC hingga terbakar sempurna. Sisa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

15 

pembakaran ditimbang dan dibagi dengan berat semula dikalikan 

100%, menghasilkan fraksi massa abu. 

• Fraksi massa karbon tetap (fixed carbon) 

Fraksi massa karbon tetap diperoleh dengan cara mengurangkan 

fraksi kadar air, zat volatil dan abu dari kesatuan.  

 

2.4.2 Analisa Ultimasi 

Analisa ultimasi merupakan analisis laboratorium yang memuat 

fraksi massa karbon (C), hidrogen (H2), oksigen (O2), sulfur (S), dan 

nitrogen (N2) dalam suatu bahan (bahan bakar atau lainnya), serta nilai 

kalor pembakaran (HHV) yakni panas yang dihasilkan dari pembakaran 

sempurna satu satuan massa bahan bakar, pada volume konstan, dalam 

bomb kalori meter di bawah kondisi standar. (Ode, W.H., 1985 dan 

Archie, 1991). 

 

2.4.3 Perbandingan sifat batubara dan biomassa 

Terdapat beberapa perbedaan sifat antara batubara dan bahan bakar 

biomassa yang berpengaruh pada sifat pembakaran dan ketika batubara 

dibakar bersama biomassa. Masing-masing sifat tersebut akan saling 

melengkapi, antara lain: 

a. Nilai kalor biomassa (15-20 MJ/kg) lebih rendah dibandingkan 

dengan batubara (25-30 MJ/kg). 

b. Rasio kandungan zat volatil biomassa terhadap fraksi karbon tetap 

(FC) lebih besar dibandingkan batubara. 

c. Biomassa lebih reaktif dibandingkan batubara, proses devolatilisasi 

terjadi pada suhu rendah (200 – 450 oC untuk biomassa, 350 – 600 
oC untuk batubara). 

d. Biomassa lebih banyak mengandung oksigen dan sedikit kandungan 

sulfurnya dibandingkan batubara. 

e. Kadar air biomassa pada umumnya lebih besar dibandingkan kadar 

air batubara.  

f. Kadar abu biomassa lebih rendah dibandingkan batubara. 
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2.5 Densifikasi 

Pembriketan biomassa merupakan teknologi untuk mengubah 

biomassa menjadi bahan bakar padat dan meningkatkan kemudahan 

penanganan dalam hal pengangkutan, penyimpanan, dan lain-lain. 

Teknologi ini bisa membantu memperluas penggunaan biomassa untuk 

keperluan energi, karena pembriketan dapat meningkatkan nilai 

volumetrik kalor bahan bakar, mengurangi biaya transport dan mengatasi 

masalah energi di wilayah pedesaan. Pembriketan merupakan salah satu 

dari beberapa teknik aglomerasi yang sering dikenal sebagai teknologi 

densifikasi. Bahan yang bisa dibriket diantaranya limbah dari industri 

kayu, berbagai jenis biomassa dan material lain yang bisa terbakar. 

Berdasarkan tekanan kompaksi, pembriketan dapat dibagi menjadi 3,  

(Sumaryono, 1995) yaitu: 

• Kompaksi tekanan tinggi   > 2500 Kg/cm2 

• Kompaksi tekanan sedang  1000-2500 Kg/cm2 

• Kompaksi tekanan rendah  300-1000 Kg/cm2 

Dalam pembriketan ini bahan yang digunakan adalah biomassa 

yang telah dibuat menjadi serbuk partikel padat. Jika material 

dimampatkan dalam tekanan tinggi, maka tidak diperlukan bahan 

pengikat. Dalam hal ini, kekuatan ikatan antar butir biomassa bisa 

disebabkan oleh gaya Van Der Waals’ atau terjadi interlocking. 

Komponen alami material dapat diaktifasi menjadi pengikat dengan 

pemberian tekanan tinggi. Namun beberapa material ada yang memerlukan 

pengikat meskipun ditekan dengan tekanan yang tinggi. 

Kuat tekan adalah beban maksimum yang dikenakan sampai briket 

pecah dibagi dengan luasan penampang briket. Kegunaan kuat tekan 

antara lain untuk mengetahui kekuatan desak briket, sebagai indikasi 

bahwa briket tidak mudah pecah pada saat ditunpuk. 

 

2.5.1 Teknologi Pembriketan 

Pembriketan adalah pencetakan material-material menjadi 

batangan pendek dengan diameter antara 5 cm sampai 10 cm dan 
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panjangnya tergantung pada teknologi pembriketan yang digunakan 

(screw, piston, tekanan oli). Proses pembriketan telah dikembangkan 

menjadi dua arah : Eropa dan USA memilih menggunakan mesin cetak 

mekanis (hidrolik atau piston), sedangkan negara timur menggunakan 

mesin cetak screw. Mekanisme dari  mesin-mesin cetak dijelaskan sebagai 

berikut (Cattaneo, 2003): 

1. Mekanisme mesin tekan hidrolik 

Pencetakan material menggunakan sebuah piston yang digerakkan oleh 

mesin (secara elektrik ataupun internal combustion) dengan sistem 

tekanan oli pada tekanan tinggi. Temperatur operasi melebihi 200oC 

dengan tekanan yang bervariasi tergantung pada penggunaan mesin 

dan piston. Umumnya material yang digunakan harus memiliki 

kandungan air tidak lebih dari 14% dan panjangnya tidak lebih dari 30 

mm untuk memudahkan jatuhnya briket ke penampungan. Mesin cetak 

briket dengan menggunakan tiga piston (mesin untuk serat tekstil) 

memungkinkan untuk menggunakan material yang panjangnya kurang 

dari 30 – 40 cm tanpa melalui tahap pemotongan dan mendapatkan 

hasil keluaran yang identik. Mesin ini memerlukan pengepresan awal 

biomassa secara vertikal yang diikuti pengepresan secara horisontal. 

 

 
Sumber : Dr.Ing. Heino Vest (2003) 

 Gambar  2.1  mesin Piston Press dan  Screw Extruder 

2. Mekanisme mesin tekan piston 

Biomassa didorong masuk kedalam cetakan oleh reciprocating piston 

dengan tekanan tinggi sehingga didapatkan hasil yang sudah padat. 

Diameter standar briket yang dihasilkan menggunakan mesin ini 

Masukan 
biomassa 
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sekitar 60 mm. Energi yang diperlukan untuk produksi dengan 

kapasitas 700 kg/h adalah 25 kW.  

3. Mekanisme mesin screw 

Perpaduan pengaruh gesekan yang disebabkan oleh permukaan 

kontainer dan panas yang disebabkan oleh gesekan material dan 

perputaran screw (600 rpm) menyebabkan  peningkatan temperatur 

pada sistem yang membantu untuk memanaskan biomassa. Conical 

screw mendorong biomassa secara kontinyu menuju orifice yang 

dipanaskan sehingga terbentuk briket dengan bentuk yang diharapkan. 

Selama proses ini, tekanan maksimum tercapai. Tenaga yang 

diperlukan adalah 60 KWH/ton dengan produksi yang bervariasi 

tergantung pada kecepatan rotasi screw dan ukuran material yang 

digunakan. Produksi bervariasi antara 2800 – 3600 Kg/h tergantung 

pada perlakuan biomassa. Pada mesin cetak briket tipe screw, terdapat 

tiga daerah terpisah yang dapat dikenali yaitu: feeding, transportasi 

(diatas belt untuk memindahkan material menuju silo) dan 

pembriketan yang sebenarnya dengan tekanan tinggi dan temperatur 

tertentu (sekitar 250 oC). 

 

2.5.2 Mekanisme pengikat pada pembriketan 

Untuk mengetahui kesesuaian biomassa pada pembriketan, 

haruslah mengetahui sifat-sifat fisika dan kimia biomassa, yang juga 

berpengaruh terhadap kelakuannya sebagai bahan bakar. Sifat-sifat fisika 

meliputi : moisture content, bulk density, void volume, dan thermal 

properties. Sifat kimia meliputi : analisa proximate dan ultimate, dan HHV 

(Higher Heating Value). Sifat fisika lebih berperan penting dalam 

penjelasan mengenai mekanisme pengikat pada pembriketan biomassa. 

Pembriketan biomassa dibawah tekanan tinggi menjelaskan tentang 

mechanical interlocking dan peningkatan gaya tarik adhesi antara partikel, 

membentuk ikatan intermolekuler di luas bidang kontak. Mekanisme 

pengikat dibawah tekanan tinggi dapat dibagi menjadi gaya adhesi dan 

kohesi, gaya tarik antara partikel padat, dan ikatan interlocking. 
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Media pengikat yang memiliki viskositas tinggi, seperti tar dan zat 

cair organik lainnya dapat membentuk ikatan yang hampir sama kuat 

dengan jembatan padat (solid bridges). Gaya adhesi antara zat padat – cair 

dan gaya kohesi didalam zat padat, sepenuhnya digunakan untuk 

pengikatan. Lignin dari biomassa/kayu dapat juga diasumsikan membantu 

pengikatan. Zat padat yang dipisah dengan halus, mudah untuk menarik 

atom bebas atau molekul dari atmosfer sekitar. Lapisan absorbsi tipis yang 

terbentuk tidak mudah bergerak. Tetapi lapisan ini dapat berhubungan atau 

melakukan penetrasi satu sama lainnya. Lignin yang lembut pada 

temperatur dan kondisi tekanan tinggi membentuk lapisan absorbsi dengan 

bagian yang padat. Penggunaan gaya luar seperti tekanan memungkinkan 

luas bidang kontak meningkat yang menyebabkan gaya molekuler 

menyebar cukup tinggi sehingga meningkatkan kekuatan ikatan antara 

partikel yang berbeda. Mekanisme pengikatan penting lainnya adalah gaya 

Van Der Waals. Gaya ini tampak menonjol pada jarak yang sangat pendek 

sekali antara partikel yang berbeda. Jenis ikatan adhesi ini kemungkinan 

besar terjadi pada serbuk. Fiber dan partikel-partikel dapat saling interlock 

atau lengket sebagai hasil dari pembentukan interlocking atau ikatan 

tertutup. Kekuatan briket sebagai hasil dari penggumpalan tergantung pada 

interaksi dan karakteristik material (Grover dan Mishra,1996). 

 

Sumber : Grover dan Mishra, 1996 

Gambar  2.2  Mekanisme ikatan partikel 
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Kandungan lignin yang tinggi akan mempermudah ikatan antara 

partikel pada pengepresan panas melalui screw extruder. Disamping itu 

juga dapat meningkatkan nilai kalor produk karena diantara komponen 

kimiawi kayu seperti hemiselulosa dan selulosa, lignin mempunyai nilai 

panas yang lebih tinggi. Dengan demikian kayu mempunyai kandungan 

lignin rendah diperkirakan akan mempunyai nilai kalor rendah dan sulit 

dibriketkan. Kadar abu akan berpengaruh pada daya bakar bahan. 

Sedangkan untuk zat ekstraktif seperti golongan minyak dan lemak dapat 

mempengaruhi daya rekat antar partikel.(Salim dkk,1995). 

 

2.6 Teknologi Pembakaran 

Pembakaran merupakan teknologi paling penting, khususnya 

pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar. Biomassa kayu meliputi 

potongan kayu, kulit kayu, dan serbuk gergajian cocok dimanfaatkan 

sebagai bahan bakar karena kandungan abu dan nitrogennya rendah. 

Pembakaran bahan bakar biomassa dapat dilaksanakan untuk biomassa 

dengan kandungan air maksimal 60%. Pembakaran biomassa bersama 

dengan batubara dalam stasiun pembangkit daya yang besar (>100 MW) 

cukup menguntungkan dari segi ekonomi, tapi tidak aplikatif untuk 

persediaan biomassa lokal yang terbatas (Nussbaumer T, 2002). 

Keuntungan lain co-combustion biomass-batubara adalah penurunan emisi 

CO2, SO2, NOx dan tingginya kandungan zat volatil dari biomassa. 

(Kruczek H, 2003). 

Secara garis besar sistem pembakaaran dapat dibedakan 

berdasarkan kondisi aliran dalam ruang bakar, terbagi menjadi tiga jenis, 

yakni Fixed Bed Combustion (FBC), Fluidized Bed, dan pembakaran 

aliran menyembur (entrained flow atau dust combustion). (Nussbaumer T, 

2002). 

Pemanfaatan gabungan (co-utilization) antara bahan bakar 

biomassa dengan bahan bakar lain melalui beberapa cara, antara lain: 

1) Pembakaran langsung, yaitu biomassa dimasukkan secara langsung 

ke dalam ruang bakar, di mana sebelumnya biomassa diberikan 
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proses awal seperti pengeringan, pembuatan serbuk atau 

pemotongan. 

2) Pembakaran tidak langsung, yaitu dengan jalan biomassa dibuat 

dalam bentuk gas, kemudian produk gas dimasukkan ke dalam ruang 

bakar. 

3) Pembakaran parallel, yakni biomassa dibakar dalam tempat/alat 

terpisah guna menghasilkan uap, kemudian uap digunakan dalam 

stasiun pembangkit daya bersama-sama dengan bakar utama. 

 

2.7 Proses Pembakaran Bahan Bakar Padat 

Proses pembakaran bahan bakar padat meliputi tiga tahapan, yakni 

tahap pengeringan, tahap devolatilisasi, tahap pembakaran arang, dan akan 

tersisa abu. (Borman, 1998). Waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses 

bergantung pada sifat bahan bakar, ukuran bahan bakar, suhu dan kondisi 

pembakaran (Nussbaumer T, 2002). 

 

2.7.1 Pengeringan 

Kadar air dalam bahan bakar padat terwujud dalam dua bentuk, 

sebagai air bebas dalam rongga-rongga bahan bakar dan sebagai air terikat 

yang terserap ke dalam struktur permukaan dalam. 

Untuk partikel bahan bakar serbuk, partikel kayu atau serbuk 

batubara yang dimasukkan ke dalam ruang bakar (memasuki lingkungan 

aliran gas panas), panas dikonveksikan dan diradiasikan menuju 

permukaan bahan bakar, dan dikonduksikan ke bagian dalam partikel. 

Karena perpindahan panas ini, kandungan air dalam partikel bahan bakar 

akan menguap yakni pertama kali dimulai dari air yang berada di 

permukaan partikel, sedangkan air di bagian dalam partikel bahan bakar 

akan mengalir melalui pori-pori partikel dan kemudian menguap. 

Kandungan air akan diuapkan secara terus-menerus berulang sebelum zat 

volatil lepas. Sedangkan untuk partikel bahan bakar dengan ukuran besar 

seperti bongkahan batubara atau potongan kayu, kadar airnya 

mengembang dari bagian dalam partikel, sedangkan zat volatil digerakkan 
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keluar mendekati lapisan paling luar partikel. (Ragland dan Borman, 

1998). 

Proses pengeringan dan devolatilisasi sangat dipengaruhi oleh 

besarnya nilai kadar air, semakin besar nilai kadar air menyebabkan 

bertambahnya waktu pengeringan dan tertundanya pelepasan zat volatil. 

(Werther, 2000). 

 

2.7.2 Devolatilisasi  

Pada saat pengeringan partikel bahan bakar padat (solid fuel) telah 

sempurna, suhu partikel akan meningkat dan bahan bakar mulai terurai 

melepas zat volatil. Karena aliran keluar zat volatil dari padatan melalui 

pori-pori bahan bakar, partikel oksigen di luar partikel bahan bakar tidak 

dapat masuk ke dalam partikel bahan bakar, oleh karena itu proses 

devolatilisasi ini disebut tahap pirolisis. 

Laju devolatilisasi dan hasil-hasil pirolisis bergantung pada suhu 

dan jenis bahan bakarnya. Hasil pirolisis yang mengandung H2, CO, CO2, 

H2O, gas hidrokarbon (HC), dan tar yang bercampur dengan oksigen ini 

kemudian akan terbakar dan membentuk rentetan nyala api di sekitar 

partikel selama oksigen berdifusi ke dalam hasil pirolisis. Nyala yang 

timbul pada dasarnya memanaskan partikel, menyebabkan meningkatnya 

proses devolatilisasi. Sebaliknya uap air mengalir keluar dari pori-pori, 

suhu nyala akan menjadi rendah dan nyala mengalami penurunan. Pada 

saat semua uap air telah keluar dari partikel, nyala akan maksimum. Proses 

pirolisis menghasilkan pelepasan karbon monoksida, hidrokarbon dan 

jelaga yang terbakar sebagai api difusi (diffusion flame) di sekeliling 

partikel bahan bakar. Hasil pirolisis ini terbakar sebagai api difusi di 

sekeliling partikel bahan bakar jika oksigen (O2) cukup tersedia. (Ragland 

dan Borman, 1998).  

Bahan bakar dengan kandungan volatile yang tinggi akan 

mempunyai burnout time yang singkat, karena hampir semua karbon 

dilepaskan secara cepat selama devolatilisasi dan hanya sedikit yang 

tertinggal untuk terbakar secara lambat. Kandungan moisture yang tinggi 
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dalam bahan bakar akan memperlambat proses pemanasan dan 

devolatilisasi, tetapi tidak mempunyai pengaruh signifikan pada 

pembakaran bahan bakar padat (Winter, et al, 1997).  

Proses pirolisis partikel bahan bakar padat seperti kayu atau 

batubara dapat diilustrasikan dalam bentuk lingkaran. Sejumlah panas 

mengalir menuju bagian dalam partikel bahan bakar dengan cara konduksi, 

menaikkan suhu beberapa bagian partikel secara terus-menerus (Kanury, A 

Murty, 1988). Arsenault, dkk dan Werther (2000) menyatakan bahwa 

meningkatnya suhu pirolisis menyebabkan menurunnya jumlah arang yang 

terbentuk dan meningkatkan pelepasan jumlah zat volatil. 

Keberadaan lokasi dari nyala api terpengaruh oleh konsentrasi 

oksigen, kecepatan gas, temperatur tungku, dan konsentrasi zat volatil 

dalam fasa gas. Pembakaran zat volatil akan berlangsung lebih cepat pada 

lingkungan yang kaya akan oksigen. Pembakaran zat volatil yang cepat 

menghasilkan suhu yang lebih tinggi di mana sebagian panas dipindahkan 

menuju permukaan partikel. Laju devolatilisasi, kuantitas dari volatile 

matter, komposisi bahan bakar, dan nilai kalori bahan bakar memegang 

peranan penting dalam tahap awal dari proses pembakaran dan 

berpengaruh terhadap stabilitas penyalaan (Istanto, 2002). 

Beberapa jenis uap hidrokarbon, cairan dan tar serta air terbentuk 

dan secara cepat terurai di bawah kondisi pembakaran. Akan tetapi pada 

dasarnya penyalaan zat hasil proses devolatilisasi tidak tetap, bergantung 

pada jenis produknya yang terdiri dari gas-gas combustible dan non-

combustible serta hidrokarbon (rantai C pendek). (Wahyudi, 2002). 

Ragland dan Borman (1998) menyebutkan bahwa produk volatil dapat 

berupa hidrokarbon berantai pendek, CO, H2, CO2, uap air, N2 dan tar. 

Kadar air yang tinggi menyebabkan pemanasan partikel 

berlangsung lambat, demikian juga dengan permulaan proses devolatilisasi 

menjadi tertunda dan waktu yang dibutuhkan untuk devolatilisasi menjadi 

bertambah, akan tetapi tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap 

pembakaran arang. (Winter, dkk, 1997), 
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2.7.3 Pembakaran Arang 

Tahap akhir proses pembakaran bahan bakar padat adalah 

pembakaran arang. Pada saat proses devolatilisasi telah sempurna 

(pirolysis process) akan tersisa massa bahan bakar berupa arang (fixed 

carbon) dan abu. Arang memiliki sifat keropos/berpori yang bisa 

diilustrasikan sebagai pohon yang memiliki batang dan cabang, cabangnya 

dapat memiliki ukuran dari ukuran angstrom hingga beberapa micron. 

(Borman, 1998).Partikel arang mengandung karbon, tersusun atas mineral-

mineral anorganik dan sejumlah kecil atom hidrogen. 

Pada saat tidak terdapat zat volatil yang keluar dari arang dan 

karena arang berpori, oksigen dapat berdifusi melewati bagian luar lapis 

batas dan masuk menuju partikel arang. Dan selanjutnya arang akan 

mengalami tahapan reaksi-reaksi kimia dan perpindahan massa yang 

berentetan, secara sederhana dapat disebutkan, yaitu: 

1. Gas reaktan berdifusi melalui lapisan batas luar gas yang 

berhubungan dengan permukaan partikel arang (eksternal mass 

transfer). 

2. Molekul gas reaktan berdifusi ke dalam pori-pori partikel arang 

(internal mass transfer). 

3. Molekul gas diserap pada permukaan dan terjadi reaksi kimia antara 

molekul gas dan molekul padatan (adsorbtion). 

4. Produk reaksi dilepaskan (desorbtion). 

Pembakaran arang melibatkan difusi oksigen menuju permukaan 

arang dan reaksi kimia pada permukaannya. Laju pembakaran arang 

bergantung pada laju reaksi kimia antara molekul karbon-oksigen pada 

permukaan partikel, dan difusi oksigen internal (bagian dalam partikel). 

Laju pembakaran bergantung pula pada konsentrasi oksigen, suhu 

gas, angka Reynold, porositas, laju difusi gas, dan ukuran arang (luas 

permukaan). Reaksi permukaan partikel menghasilkan gas terutama CO, 

yang kemudian bereaksi di luar partikel bahan bakar membentuk CO2 dan 

diikuti dengan kenaikan suhu arang sebesar 100 – 200 oC di atas suhu 

udara di luar partikel. (Borman, 1998). 
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Arang karbon bereaksi dengan oksigen pada permukaan partikel 

membentuk karbon monoksida (CO) dan karbondioksida (CO2), tetapi 

secara umum CO merupakan produk utama, selain itu permukaan arang 

karbon juga bereaksi dengan gas CO dan H2O.   

Proses tersebut dinyatakan dalam reaksi-reaksi berikut: 

C    + ½ O2  → CO   (1) 

CO + ½ O2  → CO2     (2) 

C + CO2   →   2CO   (3) 

C + H2O  →   CO + H2    (4) 

 
Reaksi (1) merupakan reaksi oksidasi, reaksi (2) merupakan reaksi 

ketika tidak terdapat air dalam campuran, sedangkan reaksi (3) dan (4) 

merupakan reaksi reduksi yang pada umumnya berlangsung lebih lambat 

daripada reaksi oksidasi. Untuk proses pembakaran, yang menjadi 

perhatian penting adalah reaksi oksidasi. Akan tetapi ketika konsentrasi 

oksigen habis, barulah reaksi-reaksi reduksi ini merupakan faktor penting.  

Laju pembakaran arang nilainya ditentukan berdasarkan reaksi 

persamaan (1), dengan asumsi bahwa CO merupakan satu-satunya produk 

reaksi molekul karbon (arang ) dengan oksigen. 

[ ]SC
C

dt

dW
2ΟΑ⋅Κ−= Ρ               (5) 

Karena konsentrasi oksigen [ ]S2Ο  pada permukaan partikel tidak 

diketahui, maka konsentrasinya dapat dieliminasi dengan cara 

menyetarakan jumlah oksigen yang bergerak ke permukaan partikel sama 

dengan jumlah oksigen yang dikonsumsi dalam pembakaran di permukaan 

partikel arang. 

( ) ( )[ ] [ ]222
2

2

1 ΟΑ⋅Κ
Μ
Μ

=Ο−Ο⋅⋅Α Ρ
Ο

∞Ρ C
C

SDh   (6) 
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[ ] [ ]∞
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Dari persamaan (5) dan (8) diperloleh persamaan laju pembakaran 

arang sebagai berikut: 

[ ]∞
Ο

Ρ Ο⋅


















Κ
Μ
Μ

+
Α⋅Κ−= 2

2

2

1
C

C
D

D
C

C

h

h

dt

dW
  (9) 

Konstanta laju kinetik ditentukan dari hubungan Arhenius: 

 

[ ]Τ⋅
Ε−⋅Α=Κ RC exp      (10) 

Nilai koefisien perpindahan massa ditentukan dari persamaan: 

d

D
Shh AB

D ⋅=       (11) 

Nilai bilangan Sherwood (angka Nusselt untuk perpindahan massa) 

dinyatakan Ranz Marshal dengan hubungan sebagai berikut: 

).Re.6,02( 3
1

2
1

ScSh += .Φ    (12) 

µ
ρ du..

Re=       (13) 

ABD
Sc

.ρ
µ=       (14) 

Faktor koreksi perpindahan massa, Φ dimasukkan terkait dengan 

laju aliran keluar prosuk hasil pembakaran. Nilai Φ tidak diketahui secara 

pasti untuk arang, tapi nilainya dapat beravariasi dari 0,2 hingga 1 

tergantung pada laju pelepasan kadar air dan zat volatil dan bernilai 0,9 

untuk arang. (Borman, 1998). 

Kenaikan konsentrasi oksigen dalam gas menimbulkan laju 

pembakaran bahan bakar padat yang lebih tinggi. Temperatur pembakaran 

bahan bakar padat yang lebih tinggi menaikkan laju reaksi dan 

menyebabkan waktu pembakaran bahan bakar padat yang lebih singkat. 

Kecepatan gas yang lebih tinggi pada permukaan akan menaikkan laju 
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pembakaran bahan bakar padat, terutama disebabkan karena laju 

perpindahan panas dari oksigen ke permukaan partikel yang lebih tinggi.  

 

2.8 Kinetika Pembakaran 

Untuk menganalisis kinetik pembakaran, model mengasumsikan bahwa laju 

pengurangan massa dari sampel total adalah hanya bergantung pada laju konstan 

dari massa sampel sisa dan temperatur dengan orde reaksi satu(Morten Gronli 

dkk, 1999). Penggunaan metode ini adalah mudah dan cepat. Sehingga persamaan 

Arhenius dapat dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut: 

n)1(
dt

d αα −= k  

Dimana 
fo

to

mm

mm

−
−=α  

dengan mo adalah massa kering briket (massa awal dikurangi kadar air), mt adalah 

massa briket pada waktu  t  dan mf  adalah massa akhir pada fase devolatilisasi.  

Konstanta laju kinetik, k dihitung dari hubungan : 







 −
= RΤ

Ε

Aek  

Dengan mengasumsikan kinetik orde pertama (artinya n = 1): 

)1(
dt

d αα −= k   

k=








−
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1

dt

d

α
α
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 −
RΤ

Ε

Ae  

Misalkan,         K
)1(

1

dt

d =








−









α
α

,  maka 

   K =







 −
RΤ

Ε

Ae  

Dengan mengambil logaritma pada kedua sisi akan diperoleh : 

       
2,303RT

Ε
A logK log −=  

Di mana A adalah konstanta Arhenius, E adalah energi aktivasi (kJ/mole), dan T 

adalah temperatur (K). Pada saat log K diplot terhadap 
Τ
1

, diperoleh garis lurus 
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yang kemiringannya sama dengan 
2,303R

Ε
 dan dari perpotongan dengan sumbu 

log K dapat diperoleh konstanta arhenius. 

 
 

 

 

 

   

          

Gambar 2.3  Plot log K terhadap 1/T 

 

2.9 Karakteristik Pembakaran 

Karakteristik utama pembakaran adalah temperatur puncak dimana 

laju pengurangan massa adalah maksimum. Temperatur puncak (PT, peak 

temperature) yang tinggi menunjukkan bahan bakar mempunyai 

reaktivitas yang rendah (Othman, N.F., Shamsudin, A.H., 2003).  

Temperatur lain yang penting adalah ITVM (initial temperature 

volatile matter) dan ITFC (initial temperature fixed carbon). IVTM adalah 

temperatur awal pertama dimana massa mulai turun. ITFC adalah 

temperatur awal kedua dimana laju pengurangan massa dipercepat akibat 

onset pembakaran (fixed carbon initiation temperature) 

 

 
Gambar 2.4 Profil pembakaran batubara bituminous (N F Othman, 1997)  
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Selain temperatur puncak, karakteristik energi aktivasi juga 

menjadi hal yang penting. Bahan bakar yang mempunyai energi aktivasi 

tinggi artinya  membutuhkan energi yang besar untuk terjadinya proses 

pembakaran. Bagaimanapun tidak ada hubungan yang dapat dibuat antara 

data reaktivitas bahan bakar dan energi aktivasi yang ditemukan (Othman, 

N.F., Shamsudin, A.H., 2003). Svante Arhenius (1859-1927) menyatakan 

bahwa hanya molekul-molekul yang memiliki energi lebih besar dari 

sejumlah nilai E yang akan bereaksi. 

 

2.10 Emisi karbon monoksida (CO) 

Bahan polutan udara yang biasa ditemukan adalah polutan dalam 

bentuk gas dan polutan berbentuk partikel. Cemaran berbentuk gas antara 

lain gas CO, CO2, HC, SOx, dan NOx, sedangkan cemaran berbentuk 

partikel dapat berupa debu dengan berbagai ukuran. (Soekarman, 2002). 

Gas karbon monoksida (CO) sebagian besar berasal dari 

pembakaran bahan bakar fosil (minyak bumi, batubara) dengan udara, 

berupa gas buangan (emisi) yang tidak berwarna dan tidak berbau. 

Gas CO sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat 

membentuk senyawa yang stabil dengan hemoglobin darah membentuk 

karboksihemoglobin. Ikatan ini jauh lebih stabil daripada ikatan oksigen 

dengan darah (oksihemoglobin). Keadaan ini menyebabkan darah lebih 

mudah menangkap gas CO dan menyebabkan fungsi vital darah sebagai 

pengangkut oksigen terganggu. Dalam jumlah kecil, senyawa tersebut 

tidak berbahaya, namun dalam jumlah yang besar dapat mematikan. 

Pengaruhnya bagi kesehatan yakni karbon monooksida dapat 

menyebabkan gangguan syaraf pusat dengan gejala fisik dan gangguan 

mental. 

Pada prinsipnya CO terbentuk jika pembakaran tidak sempurna 

(khususnya pada saat kekurangan udara), akan mengakibatkan gas yang 

terbentuk bukan CO2 dan uap air tetapi justru CO. (Sunu P, 2001). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1   Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Konversi Energi Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Sebelas Maret Surakarta pada bulan Maret – Juli 

2005. 

 
3.2 Tahap Pelaksanaan 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian eksperimental yang 

dilakukan dengan uji laboratorium. Secara umum penelitian ini dibagi 

menjadi beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Membuat serbuk biomass dengan mesin penggiling kemudian dilakukan 

analisis ayak (standar ASTM) untuk mengetahui diameter partikel 

biomas tersebut. Bahan-bahan biomassa diuji kadar air, kadar abu, kadar 

karbon tetap, kadar volatil, LHV (nilai kalor) dengan analisis 

ultimate/proksimate serta kadar ligninnya. Bahan-bahan biomassa ini 

dibandingkan dengan analisis proksimate dan ultimate briket batubara 

yang ada di pasaran. 

2. Menyelidiki kekuatan tekan (compressive strength) biobriket untuk 

berbagai variabel seperti ukuran serbuk, temperatur, dan kadar air. Uji 

dilakukan dengan dongkrak hidrolik kapasitas 5 ton. Kekuatan tekan 

biobriket ini dibandingkan dengan kuat tekan briket batu bara yang ada 

di pasaran. 

3. Menyelidiki karakteristik pembakaran biobriket untuk mengetahui laju 

pembakaran, ITVM, PT, dan polutannya. Parameter yang dilihat 

meliputi ukuran serbuk dan kecepatan udara. Karakteristik pembakaran 

biobriket dibandingkan dengan karakteristik pembakaran batu bara yang 

ada di pasaran. 

Tahapan-tahapan penelitian yang dikemukakan di atas dapat dilihat dalam 

diagram alir penelitian berikut: 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

31 

 

 

 

       TAHAP I 

 

 

 

 

TAHAP II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  TAHAP III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

BAHAN BAKU: 

SEKAM PADI, SERBUK KAYU GLUGU DAN BRIKET 

BAHAN DIBUAT  SERBUK 

ANALISIS AYAK, ANALISIS ULTIMATE                        
/PROXIMATE DAN KADAR LIGNIN  

MEMBUAT BRIKET TANPA PENGIKAT 
(variasi: ukuran serbuk, temperatur, 
dan kadar air) 

MEMBUAT BRIKET 
DENGAN PENGIKAT 

(variasi: ukuran serbuk, temperatur, 
dan kadar air) 

UJI DENSITAS DAN  
KUAT TEKAN 

 

ANALISIS DENSITAS DAN KUAT TEKAN BRIKET 
BIOMASSA (bandingkan dengan densitas dan kuat tekan briket 

batubara) 
 

SELESAI TAHAP 

SELESAI TAHAP III 

ANALISA DATA 
(Bandingkan dengan data briket batubara) 

UJI PEMBAKARAN  

DENGAN KECEPATAN UDARA 

UJI PEMBAKARAN DENGAN VARIASI 
KECEPATAN UDARA PEMBAKARAN  

MEMBUAT BRIKET  
(variasi ukuran serbuk : 20, 40, 80 

MEMBUAT BRIKET   
(ukuran serbuk 40 mesh) 
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3.3 Bahan Penelitian 

3.3.1 Bahan yang diuji 

Bahan yang diuji dalam penelitian ini adalah briket biomassa dan 

batubara. Untuk biomassa terdiri dari serbuk kayu glugu dan sekam padi. 

Serbuk kayu glugu diperoleh dari limbah gergajian kayu glugu di daerah 

Gentan, Baki, Sukoharjo. Sekam padi diperoleh di penggilingan padi daerah 

Manang, Grogol, Sukoharjo. Sedangkan batubara yang digunakan adalah 

batubara tipe sarang tawon produksi PT Bukit Asam. 

 

3.3.2  Cara menyiapkan bahan uji 

1. Serbuk kayu glugu 

 Serbuk kayu glugu yang diperoleh diuji ayak di 

Laboratorium Tanah Teknik Sipil UNS, untuk mendapatkan ukuran serbuk 

yang diperlukan dalam pengujian. 

2. Serbuk sekam padi  

 Untuk menjadikannya serbuk, sekam padi digiling terlebih 

dahulu. Setelah keluar dari alat penggiling, serbuk di uji ayak di 

Laboratorium Tanah Teknik Sipil UNS. 

3. Serbuk Batubara 

 Batubara ditumbuk secara manual untuk mendapatkan 

serbuk batubara. Serbuk ini kemudian diuji ayak di Laboratorium Tanah 

Teknik Sipil UNS. 

Tabel 3.1 Properti bahan uji 

Properti Sekam padi Kayu 
glugu Batubara 

Kadar air (%) 8,2 10,4 11,6 

Volatile matter (%) 63,2 77,4 43,9 

Kadar C/fixed carbon (%) 8 11 33,2 

Kandungan abu (%) 20,6 1,2 11,3 

Nilai kalor (KKal/kg) 3375,525 4210,233 5363,276 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

33 

Kandungan lignin (%) 23,315 33,9 86,045 

 

 

 
Gambar  3.2  Alat uji ayak standar ASTM. 

Tabel 3.2  Nomor ayakan (Mesh) dan lubang ayakan (mm) standar ASTM 
 

Nomor 
Ayakan 
(Mesh) 

Lubang 
(mm) 

4 
6 
8 
10 
20 
30 
40 
60 
80 
100 
140 
170 
200 
270 

4,750 
3,350 
2,360 
2,000 
0,850 
0,600 
0,425 
0,250 
0,180 
0,150 
0,106 
0,088 
0,075 
0,053 

 

3.4 Peralatan yang digunakan 

3.4.1 Alat Pembriketan 

Alat pembriketan, alat yang digunakan untuk membriket serbuk 

biomassa, terdiri dari : rangka, dongkrak hidrolik 5 ton, alat cetak (silinder 

dan plunger), pressure gauge, heater, panci, multimeter, corong, karet 
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penyumbat, plastik, lakban, glasswool. Susunan alat ditunjukan pada 

gambar 3.3 dan 3.4. 

 
 

Gambar 3.3  Alat pembriketan tampak depan 
dan tampak samping 

 
 
 

Gambar 3.4  Cetakan briket 
 

Dongkrak hidrolik yang dibaut pada rangka dilengkapi dengan 

sebuah pressure gauge pada salah satu sisi silindernya dimaksudkan untuk 

mengetahui tekanan pembriketan yang dilakukan. Tekanan maksimum 

pressure gauge ini adalah 500 kg/cm2. Penambahan pelat besi pada plunger 

dongkrak hidrolik dimaksudkan untuk memudahkan penempatan plunyer 

cetakan pada plunyer dongkrak hidrolik.  

Selubung glasswool pada cetakan digunakan untuk menjaga suhu 

oli panas agar konstan pada saat pembriketan dengan variasi temperatur. 

Cetakan bagian bawah ditambahkan dua buah potongan silinder besi pada 

kedua sisi cetakan untuk menahan laju dari cetakan ketika briket siap 

dikeluarkan dari cetakan. Plunyer cetakan atas dibuat lebih pendek dari 

plunyer cetakan bawah berguna untuk mempermudah cetakan masuk ke 

rangka dan juga untuk pengambilan briket dari cetakan.  

 

3.4.2  Alat Uji Pembakaran 

Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ; Peralatan 

pembakar (LPG, torch, selang LPG), Blower, Anemometer digital, 

Termokopel tipe K, Data akuisisi, Tungku pembakar, Timbangan digital 

(compact balance) yang dihubungkan dengan sebuah komputer, Stop watch, 

katup pengatur aliran udara, CO meter (single gas analyzer). Sebuah blower 

F 
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dipasang pada pipa gas 2 inchi untuk memberikan suplai udara pembakaran. 

Pada keluaran blower dipasang sebuah katup pengatur, guna mengatur 

(besar atau kecil) kecepatan aliran udara dari blower yang melewati 

bagian/seksi uji. Kecepatan aliran udara dari blower di tungku-2 diukur 

dengan menggunakan anemometer digital. 

 

 

Gambar 3.5 Skema Alat Pembakaran 

Keterangan: 

1. Blower 
2. Saluran Bypass 
3. Katup pengatur aliran udara 
4. Saluran masuk pemanasan LPG 
5. Torch 
6. Tungku pembakaran 
7. Corong aluminium (saluran buang 

gas pembakaran) 

8. Tabung LPG 
9. Timbangan digital 
10. Kawat penggantung sampel 
11. Saluran keluar pemanasan LPG 
12. Kabel termokopel 
13. Adapter data akuisisi 
14. CPU 
15. Kabel penghubung timbangan CPU. 

 

Pada alat uji ini dilengkapi dengan lima buah termokopel. 

Termokopel channel-3 digunakan untuk mengukur suhu dinding tungku-2. 

Termokopel channel-2 digunakan untuk mengukur suhu gas pembakaran di 

tungku-2. Termokopel channel-4 dan channel-5 digunakan untuk mengukur 

suhu ruang bakar di tungku-2. Kelima parameter suhu tadi diukur dengan 

menggunakan data akuisisi. Suhu udara lingkungan, channel-1, diperoleh 

dengan mengukur suhu udara dari blower yang mengalir menuju tungku 

pembakar. Untuk memanaskan tungku-2 dilakukan dengan menggunakan 

alat pembakar (torch) berbahan bakar LPG. Timbangan digital dilengkapi 

dengan kawat, kawat ini digantungkan di bagian bawah (under hook) 

timbangan digital menuju tungku-2 (di pusat aliran tungku) melalui celah 
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yang telah tersedia. Bagian ujung kawat yang berada di tungku-2 dipasang 

sebuah jaring persegi yang berfungsi untuk meletakkan sampel bahan bakar. 

Sebuah pipa aluminium (2 inchi) dipasang (removable) pada ujung tabung 

konsentrik, guna mengukur kadar emisi CO. 

 
 

Gambar 3.6. Posisi jaring persegi 

 
 

Gambar 3.7. Posisi pipa aluminium 

 

3.5 Prosedur penelitian 

3.5.1 Pembriketan 

Proses pembriketan biomassa yang dikembangkan di sini adalah 

pembriketan dengan bahan pengikat pada tekanan rendah/sedang yaitu 300 

– 1000 kg/cm2.(Sumaryono, 1995). 

Biomassa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kayu glugu 

dan sekam padi. Sebelum proses pembriketan, biomassa digiling terlebih 

dahulu agar menjadi serbuk dengan ukuran serbuk sesuai yang dikehendaki. 

Kemudian biomassa yang telah halus diayak/disaring dengan ayakan standar 

ASTM dengan variasi ukuran 20 mesh, 40 mesh, 80 mesh. Bahan yang telah 

terpisah dimasukkan dalam kantung plastik sesuai dengan ukurannya 

masing-masing. 

Dalam penelitian ini, dibuat briket dengan pengikat dan briket 

tanpa pengikat. Bahan pengikat yang digunakan adalah lem kanji. Adapun 

cara membuat lem kanji adalah sebagai berikut:  

1. Menimbang massa kanji dan air dengan perbandingan antara kanji dan 

air adalah 5 : 1 

2. Mencampur kanji dengan air yang telah ditimbang massanya. 
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3. Memasak campuran kanji dengan air sampai menjadi lem, yang 

ditandai dengan adanya perubahan warna campuran dari putih susu 

menjadi jernih. 

Briket yang dibuat berbentuk silinder dengan diameter dalam 3 cm dan tinggi 

25 cm serta dengan variasi ukuran, kadar air, dan temperatur pembriketan. 

Langkah pembuatan briket adalah sebagai berikut: 

1. Briket dengan variasi  ukuran 

Menimbang serbuk biomassa (sekam padi dan kayu glugu) dan batubara ukuran 20, 40, dan 80 mesh 
dengan massa masing-masing 35 gr untuk tiap briket. Kemudian serbuk dimasukkan ke dalam cetakan yang 
berbentuk silinder. Setelah serbuk biomassa dimasukkan ke cetakan, kemudian dipress menggunakan dongkrak 
hidrolik dengan tekanan 450 kg/cm2. Untuk briket dengan bahan pengikat, ditambahkan lem kanji dengan komposisi 
5% dari berat briket secara keseluruhan. 

2. Briket dengan variasi temperatur pembriketan 

Untuk briket dengan variasi temperatur pembriketan dilakukan dengan satu macam ukuran yaitu 
ukuran 20 mesh. Sebelum briket dimasukkan ke dalam cetakan, terlebih dahulu alat cetak dipanaskan dengan 
menggunakan oli yang telah dipanaskan dengan alat pemanas (heater). Kemudian setelah oli masuk ke dalam 
selongsong tabung, ditunggu sebentar agar tercapai suhu dinding silinder yang dikehendaki (kondisi steady). 
Pembriketan ini menggunakan variasi suhu dinding silinder pada suhu 60, 80, 100, 1200 C. 

Setelah tercapai suhu dinding silinder yang dikehendaki, serbuk biomassa dimasukkan ke dalam 
cetakan briket, kemudian ditekan dengan menggunakan dongkrak hidrolik dengan tekanan sebesar 450 kg/cm2. 
Kemudian briket dikeluarkan dari cetakan. Untuk briket dengan bahan pengikat, ditambahkan lem kanji dengan 
komposisi 5% dari berat briket secara keseluruhan. 

3. Briket dengan variasi kadar air 

Pembriketan dengan variasi kadar air dilakukan pada variasi kadar air 15%, 20% dan 25% pada basis 
basah (wet basis).  

Untuk mengetahui kadar air dari briket yang akan dibuat maka serbuk biomassa terlebih dahulu diuji kadar airnya 
dengan alat moisture analyser. Serbuk biomassa yang telah diketahui kadar airnya dapat dijadikan sebagai pedoman 
untuk membuat briket dengan variasi kadar air yang dikehendaki. 

Sebagai contoh serbuk biomassa sekam padi dengan kadar air awal 10,12% kemudian akan dibuat 
briket dengan kadar air 15%, maka harus ditambahkan air sebanyak 3,88%. Serbuk biomassa yang telah ditambah 
sejumlah air kemudian diambil sampel untuk diuji kadar airnya. Setelah sesuai, maka serbuk biomassa dimasukkan ke 
dalam alat pembriketan dan dilakukan penekanan dengan dongkrak hidrolik pada tekanan sebesar 450 kg/cm2. Untuk 
briket dengan bahan pengikat, ditambahkan lem kanji dengan komposisi 5% dari berat briket secara keseluruhan 

Briket yang telah jadi kemudian diuji tekan di Laboratorium Bahan Teknik Sipil Universitas Sebelas 
Maret. Alat uji tekan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Universal Testing Machine (UTM). 
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Gambar 3.8  Alat uji kuat tekan 

 

3.5.2 Pembakaran 

Uji coba pembakaran dilaksanakan guna mengetahui pengaruh 

kecepatan udara dan ukuran serbuk terhadap karakteristik pembakaran, 

disamping itu ingin diketahui pula emisi gas pembakaran, khususnya karbon 

monoksida. Selama proses penelitian ada dua parameter, yakni variasi 

kecepatan udara dan ukuran serbuk, sedangkan parameter lain dijaga dan 

dianggap konstan. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Laboratorium 

Konversi Energi dan Perpindahan Panas Fakultas Teknik UNS. Sebelum 

pengambilan data dimulai, terlebih dahulu dilakukan langkah mengeset 

kondisi pembakaran. 

Langkah pertama adalah mengukur kecepatan aliran udara pada 

ujung tungku-2 dengan menggunakan anemometer digital. Besar kecepatan 

dapat diatur nilainya dengan memanfaatkan katup pengatur yang terletak di 

keluaran blower, setelah diperoleh nilai kecepatan yang diinginkan blower 

dimatikan kembali. Kemudian sampel bahan bakar diletakkan pada jaring 

persegi yang telah terhubung dengan timbangan digital dan diletakkan pada 

tengah-tengah tungku-2 (Gambar 3.6). Ketika massa yang terbaca di 

timbangan digital tersebut nol, sampel bahan bakar mulai diletakkan ke 

jaring persegi hingga terbaca massa sampel bahan bakar di timbangan 

digital sebesar 10 gram. Termokopel channel-2, diletakkan di belakang 

sampel bahan bakar, termokopel channel-3, diletakkan menempel pada 

dinding tungku-2, termokopel channel-4, diletakkan diatas sampel bahan 

bakar bagian belakang, termokopel channel-5, diletakkan didepan sampel 

bahan bakar. Setelah termokopel channel 2,3,4 terpasang, dilanjutkan 

dengan pemasangan pipa aluminium pada ujung tungku-2. CO meter 

diletakkan di ujung pipa aluminium (Gambar 3.9). 
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Gambar 3.9. Penempatan CO meter 

Langkah selanjutnya ialah menghidupkan blower dan menyalakan 

burner (torch). Bukaan katup pada burner (torch) dan tekanan gas dari 

tabung LPG diatur sama untuk semua percobaan. Bukaan katup nosel 

dibuka maksimum dan tekanan gas dari tabung LPG diatur sebesar 1 bar 

(tekanan terukur). Pencatatan data suhu dan massa pada komputer dilakukan 

bersamaan pada saat burner dinyalakan. Selang waktu pengambilan data 

adalah 1 detik. Pencatatan data CO dilakukan bersamaan dengan pencatatan 

data suhu dan massa dengan selang 15 detik. 

Setelah pengambilan data selesai, untuk pengambilan data 

berikutnya alat uji didinginkan dahulu sampai seperti kondisi awal dengan 

cara mengalirkan udara blower dengan katup pengatur dibuka penuh dan 

dibantu dengan blower tambahan di sebelah tungku-2. 

Adapun variasi dalam pengujian pembakaran ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran pengaruh kecepatan udara terhadap laju pembakaran 

Pengujian pengaruh kecepatan udara terhadap laju pembakaran 

dilakukan pada kecepatan udara V = 0,6 m/s, V = 0,8 m/s, V = 1,0 m/s, 

dan V = 1,2 m/s. Ukuran serbuk sampel bahan bakar 40 mesh. Massa 

sampel bahan bakar 10 gram. Briket yang diuji berbentuk silinder 

dengan diameter 3 cm, massa 10 gram dan ukuran serbuk briket adalah 

40 mesh 

2. Pengukuran pengaruh ukuran serbuk terhadap laju pembakaran 

Pengujian pengaruh ukuran serbuk terhadap laju pembakaran dilakukan 

dengan menggunakan ukuran serbuk pada sampel bahan bakar  20 mesh, 
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40 mesh, dan 80 mesh. Kecepatan udara V = 0,8 m/s. Briket yang diuji 

berbentuk silinder dengan diameter 3 cm dan bermassa 10 gram.  
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BAB IV 

DATA DAN ANALISA 
 

Dalam penelitian ini diteliti dua macam biomassa yaitu kayu glugu 

dan sekam padi. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui karakteristik kuat tekan dan karakteristik pembakaran 

briket biomassa. Pengujian yang dilakukan antara lain uji kuat tekan, uji 

ultimasi-proksimasi dan uji pembakaran. Variasi parameter yang digunakan 

untuk mengetahui karakteristik kuat tekan adalah ukuran serbuk, suhu 

pembriketan, kadar air. Variasi parameter yang digunakan untuk 

mengetahui karakteristik pembakaran adalah kecepatan udara pembakaran 

dan ukuran serbuk biomassa. Hasil yang diperoleh dari pengujian tersebut 

antara lain adalah data kuat tekan briket, data densitas briket, data ultimasi-

proksimasi, data waktu pembakaran, data pengurangan massa saat 

pembakaran, temperatur gas pembakaran, temperatur ruang bakar dan kadar 

CO hasil pembakaran.Data percobaan yang diperoleh dari briket kayu glugu 

dan sekam padi dibandingkan dengan briket batubara. Dari percobaan yang 

dilakukan, diperoleh data yang nantinya dianalisa untuk menghasilkan 

kesimpulan yang menjadi tujuan penelitian. 

 

4.1 Analisa Densitas dan Kuat Tekan 

4.1.1 Pengaruh Variasi Ukuran Serbuk Terhadap Kuat Tekan 

Pengujian pengaruh ukuran serbuk terhadap kuat tekan briket 

dilakukan dengan berat total serbuk sebesar 35 gram, dengan bentuk 

silinder ukuran 3 cm. Ukuran serbuk briket yang digunakan masing-masing 

20 mesh (0,85 mm), 40 mesh (0,42 mm), dan 80 mesh (0,18 mm). Dalam 

penelitian ini digunakan tekanan pembriketan sebesar 450 kg/cm2. Variasi 

briket terdiri dari briket yang menggunakan bahan pengikat dan briket yang 

tidak menggunakan bahan pengikat. Bahan pengikat yang digunakan adalah 

kanji (starch) sebesar 5% berat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

mesin Universal Testing Machine range pembebanan 5 ton. Data densitas 
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dari briket dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2. Data hasil uji kuat 

tekan dapat dilihat pada tabel 4.3. Pengaruh variasi ukuran butir terhadap 

kuat tekan briket kayu glugu dan briket sekam padi ditunjukkan pada 

gambar 4.2 .  

 Tabel 4.1 Densitas briket tanpa pengikat variasi ukuran butir 

 
Densitas Tanpa Pengikat (kg/m3) Ukuran 

butir 

(Mesh) 

Kayu 
glugu 

Keadaan 
briket 

Sekam 
padi 

Keadaan 
briket 

Batubara Keadaan 
briket 

20 694.10 Bagus 787.48 Mudah hancur 1006.31 Bagus 
40 746.17 Bagus 897.33 Cukup bagus 1103.39 Bagus 
80 670.48 Bagus 864.70  Bagus 1125.76 Bagus 

 

 Tabel 4.2 Densitas briket dengan pengikat variasi ukuran butir 

 
Densitas Dengan Pengikat (kg/m3) Ukuran 

butir 

(Mesh) 

Kayu 
glugu 

Keadaan 
briket 

Sekam 
padi 

Keadaan 
briket 

Batubara Keadaan 
briket 

20 744.99 Bagus 555.68 Bagus 1037.64 Bagus 
40 779.07 Bagus 711.74 Bagus 1142.45 Bagus 
80 772.09 Bagus 781.87 Bagus 1142.45 Bagus 

 

Semakin kecil ukuran butir, maka densitas briket makin besar. 

Butir yang berukuran kecil dapat saling berhimpitan satu sama lain lebih 

rapat dibandingkan dengan butir yang lebih besar. Hal ini berarti ukuran 

butir yang kecil dapat mengurangi celah antar partikel sehingga briket lebih 

padat 

 

Tabel 4.3  Hasil uji kuat tekan variasi ukuran serbuk 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

43 

Kuat Tekan Tanpa Pengikat 

(kg/cm2) 
Kuat Tekan Dengan Pengikat 

(kg/cm2) 

Ukuran 
Butir (mesh) 

Kayu 
glugu 

Sekam 
Padi 

Batubara Kayu 
glugu 

Sekam 
Padi 

Batubara 

20 34,6 6,6 2 34,6 44,8 2,2 
40 24 15,6 2,3 33,7 31,9 2,5 

80 23 13,5 2,8 32,7 16,6 3,6 
 

 
Gambar 4.1  Briket sekam padi variasi ukuran 
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Gambar 4.2 Grafik pengaruh ukuran butir terhadap kuat tekan 

 

Grafik pada gambar 4.2 menunjukkan penurunan kuat tekan pada 

briket Kayu glugu dan sekam padi seiring dengan bertambah kecilnya 

ukuran serbuk Kayu glugu dan sekam padi yang digunakan. Hal ini 

Tanpa pengikat Dengan pengikat 

80 20 40 40 80 20 
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disebabkan perubahan sifat serbuk Kayu glugu dan sekam padi dari elastis 

menjadi plastis.  

 

Gambar 4.4  Briket kayu glugu variasi ukuran 

Dari gambar 4.2 terlihat bahwa semakin kecil ukuran butir (mesh 

makin besar) kayu glugu maka semakin kecil pula kuat tekan dari briket 

kayu glugu. Hal ini terjadi karena dengan semakin kecil ukuran serbuk kayu 

glugu maka briket yang dihasilkan mempunyai rongga yang lebih kecil 

dibandingkan dengan briket dari serbuk yang berukuran lebih besar. Briket 

dari serbuk yang berukuran lebih besar mempunyai rongga kosong yang 

lebih besar. Dengan rongga yang lebih besar maka pada saat diuji tekan, 

butir-butir kayu akan mengisi rongga terlebih dahulu sebelum pecah 

sehingga mempunyai nilai kuat tekan yang lebih besar dari briket dengan 

ukuran serbuk yang kecil. Fenomena ini terjadi juga pada briket sekam 

padi. Namun pada briket sekam padi tanpa pengikat untuk ukuran serbuk 20 

mesh, briket yang dihasilkan mudah hancur, maka saat diuji tekan briket ini 

mempunyai nilai kuat tekan yang rendah 

80 20 40 40 80 20 

Tanpa pengikat Dengan pengikat 
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Gambar 4.5 Briket batubara variasi ukuran 

 

Briket batubara mempunyai kuat tekan yang lebih tinggi dengan 

semakin kecil ukuran serbuk. Hal ini terjadi karena dengan semakin kecil 

ukuran serbuk maka briket batubara yang dihasilkan lebih padat. Dari sifat 

butir batubara yang keras dengan semakin kecil butir, maka luas kontak 

antar partikel dan jumlah partikel yang berkontak lebih besar, sehingga 

mampu menahan gaya tekan pada saat dilakukan uji tekan. Dengan ukuran 

serbuk yang lebih besar maka briket batubara yang dihasilkan kebalikan 

dari butir yang kecil, sehingga pada saat dilakukan uji tekan lebih mudah 

hancur bila dibandingkan dengan briket batubara dengan ukuran serbuk 

yang lebih kecil. 

Dari gambar 4.2 terlihat bahwa dengan penambahan bahan 

pengikat berupa kanji (starch) sebanyak 5% berat maka kuat tekan dari 

briket kayu glugu dan sekam padi meningkat secara signifikan bila 

dibandingkan dengan tanpa pengikat, sehingga fungsi dari bahan pengikat 

bekerja dengan baik. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan gaya tarik menarik 

antara serbuk pada briket yang semakin kuat akibat penambahan pengikat 

berupa kanji (starch) tanpa merubah sifat elastis atau plastis dari briket itu 

sendiri. Namun pada briket batubara, kenaikan kuat tekannya tidak 

signifikan hal ini disebabkan karena perekat kanji kurang mampu merekat 

pada butir batubara yang mempunyai sifat keras. 

Briket sekam padi dan briket kayu glugu mempunyai kuat tekan 

yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan briket batubara pada tekanan 

 

 

 

80 40 20 80 40 20 

Tanpa pengikat Dengan pengikat 
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pembriketan 450 kg/cm2. Hal ini disebabkan karena pada pembriketan 

dengan tekanan 450 kg/cm2 partikel kayu glugu dan sekam padi berubah 

menjadi plastis, sehingga pada saat dilakukan uji tekan mampu menahan 

gaya tekan. Berbeda dengan partikel batubara yang bersifat keras, sehingga 

tekanan pembriketan sebesar 450 kg/cm2 tidak mampu menghasilkan ikatan 

yang kuat pada briket batubara. 

 

4.1.2 Pengaruh Kadar Air Terhadap Kuat Tekan 

Pengujian pengaruh kadar air terhadap kuat tekan briket sekam 

padi, kayu glugu dan batubara dilakukan dengan massa total briket 35 gram, 

serbuk yang digunakan berukuran 20 mesh (0,85 mm). Kadar air (moisture 

content) serbuk pada saat pembriketan adalah 15%, 20%, dan 25%.  

Tekanan pembriketan sama untuk semua briket yaitu 450 kg/cm2. Variasi 

briket terdiri dari briket yang menggunakan bahan pengikat dan briket yang 

tidak menggunakan bahan pengikat. Bahan pengikat yang digunakan adalah 

kanji (starch) sebesar 5% berat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

mesin Universal Testing Machine, range pembebanan 5 ton. Data densitas 

dari briket dapat dilihat pada tabel 4.4 dan tabel 4.5. Data hasil uji kuat 

tekan dapat dilihat pada tabel 4.6. Pengaruh kadar air terhadap kuat tekan 

dari briket dapat dilihat pada gambar 4.7.  

 

 
Tabel 4.4 Densitas briket tanpa pengikat variasi kadar air 

 
Densitas Tanpa Pengikat (kg/m3) Kadar 

air 

(%) 

Kayu 
glugu 

Keadaan 
briket 

Sekam 
padi 

Keadaan 
briket 

Batubara Keadaan 
briket 

15 595.38 Bagus 1040.65 Bagus 1000.06 Bagus 
20 385.68 Kurang bagus 1011.52 Bagus 1378.43 Bagus 
25 186.72 Mudah hancur 930.96 Berongga 1378.43 Bagus 

 
 

Tabel 4.5 Densitas briket dengan pengikat variasi kadar air 
 
Kadar Densitas Dengan Pengikat (kg/m3) 
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air 

(%) 

Kayu 
glugu 

Keadaan 
briket 

Sekam 
padi 

Keadaan 
briket 

Batubara Keadaan 
briket 

15 631.17 Bagus 460.80 Kurang lurus 943.90 Bagus 
20 565.45 Kurang bagus 517.33 Berongga 1004.15 Bagus 
25 387.23 Mudah hancur 445.20 Banyak rongga 1038.41 Bagus 

 
Tabel 4.6 Hasil uji kuat tekan variasi kadar air 

 

Kuat Tekan Tanpa Pengikat 
(kg/cm2) 

Kuat Tekan Dengan Pengikat 
(kg/cm2) Kadar Air (%) 

Kayu 
glugu 

Sekam 
Padi 

Batubara Kayu 
glugu 

Sekam 
Padi 

Batubara 

15 28,20 13,70 1,19 23,20 4,30 2,95 
20 18,80 25,2 2,25 2,20 6,20 3,28 

25 1,70 29,40 2,25 1,80 10,30 4,70 

 Dari tabel 4.4 dan tabel 4.5 terlihat bahwa densitas dari 

briket sekam padi dan kayu glugu lebih kecil dari briket batubara. Keadaan 

briket sekam padi dan kayu glugu mempunyai keadaan yang bervariasi dari 

keadaan bagus sampai mudah hancur. Namun pada briket batubara, keadaan 

briket tidak begitu terpengaruh oleh kadar air yang bervariasi, keadaan 

briket relatif bagus untuk setiap variasi kadar air. Hal ini akan berpengaruh 

pada hasil uji kuat tekan yang bervariasi untuk briket sekam padi dan kayu 

glugu. Kemudian untuk briket batubara tidak banyak perubahan dari nilai 

kuat tekan yang dihasilkan. 

 

 

 

Gambar 4.6 Briket kayu glugu variasi kadar air 

 

Tanpa pengikat Dengan pengikat 
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Kuat tekan variasi kadar air 
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Gambar 4.7  Grafik pengaruh kadar air terhadap kuat tekan 

 

Salah satu teori yang memungkinkan terjadinya ikatan antara 

partikel biomassa dengan air adalah karena sifat air yang mempunyai 

muatan positif di satu sisi dan bermuatan negatif di sisi yang lain. Sehingga 

molekul air dapat berfungsi sebagai jembatan ikatan. Tetapi kalau jumlah 

air terlalu banyak mungkin dapat terjadi solvasi gugus-gugus fungsional 

beroksigen tersebut sehingga ikatan melemah kembali (Sumaryono, 1995). 

Pada gambar 4.7, kuat tekan briket sekam padi tanpa pengikat, semakin 

bertambah  dengan kadar air yang semakin besar dari briket tersebut. Jadi 

air berfungsi sebagai jembatan ikatan pada serbuk sekam padi. Namun 

berbeda pada briket kayu glugu, semakin besar kadar air maka semakin 

kecil kuat tekan yang dihasilkan. Sehingga air pada serbuk kayu glugu 

mengganggu ikatan antar partikel kayu glugu. Hal ini terjadi karena sifat 

fisika dan kimia antara sekam padi dan kayu glugu yang berbeda sehingga 

menghasilkan kuat tekan yang berbeda pula. 
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Gambar 4.8  briket sekam padi variasi kadar air 

 

Pada kuat tekan batubara, semakin besar kadar air pada briket 

maka semakin besar nilai kuat tekan tekan yang dihasilkan. Hal ini terjadi 

karena air berfungsi sebagai jembatan ikatan pada serbuk batubara. 

 

 
 

Gambar 4.9  Briket batubara variasi kadar air 

 

Pengaruh bahan perekat berupa kanji (starch) sebanyak 5% berat 

pada kuat tekan dari masing-masing briket (kayu glugu dan sekam padi) 

terlihat bahwa semakin besar kadar air maka semakin kecil kuat tekan dari 

15% 20% 25% 15% 20% 25% 

Tanpa pengikat Dengan pengikat 

15% 20% 25% 15% 20% 25% 

Tanpa pengikat Dengan pengikat 
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briket tersebut. Hal ini disebabkan karena fungsi dari perekat terganggu 

dengan adanya tambahan air dalam briket. Bahan perekat yang digunakan 

adalah kanji yang telah diolah menjadi lem dengan kadar air yang sudah 

sesuai bila digunakan dalam kondisi tanpa penambahan air. Namun bila 

ditambahkan air maka lem tersebut akan terganggu fungsinya sebab kadar 

air dalam lem tersebut menjadi bertambah. Berbeda dengan briket batubara, 

semakin bertambah kadar air maka semakin bertambah kuat tekannya. 

Dalam hal ini air berfungsi sebagai jembatan ikatan antara partikel batubara 

dengan pengikat sehingga ikatan yang terjadi semakin kuat dengan 

bertambahnya kadar air pada briket batubara. 

 

4.1.3 Pengaruh Temperatur Pembriketan Terhadap Kuat Tekan 

Pengujian pengaruh temperatur pembriketan dilakukan dengan 

massa total briket 35 gram, serbuk yang digunakan berukuran 20 mesh 

(0,85 mm). Temperatur pembriketan yang digunakan adalah 60 oC, 80 oC, 

100 oC, dan 120 oC. Tekanan pembriketan sama untuk semua briket yaitu 

450 kg/cm2. Pembriketan dilakukan dengan memanaskan dinding silinder 

cetakan yang bertujuan agar lignin yang ada dapat bekerja dengan baik, 

sehingga mampu menambah daya rekat pada briket. Variasi briket terdiri 

dari briket yang menggunakan bahan pengikat dan briket yang tidak 

menggunakan bahan pengikat. Bahan pengikat yang digunakan adalah kanji 

(starch) sebesar 5% berat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan mesin 

Universal Testing Machine, range pembebanan 5 ton. Data densitas dari 

briket dapat dilihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 serta data hasil uji kuat 

tekan dapat dilihat pada tabel 4.9. 

 

Tabel 4.7 Densitas briket tanpa pengikat variasi suhu 
 

Densitas Tanpa Pengikat (kg/m3) Suhu 
(0C) 

 
Kayu 
glugu 

Keadaan 
briket 

Sekam 
padi 

Keadaan 
briket 

Batubara Keadaan 
briket 

60 789.90 Bagus 649.21 Agak bagus 1011.44 Bagus 
80 844.38 Bagus 715.92 Bagus 1020.29 Bagus 
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100 765.22 Agak retak 746.32 Bagus 1035.97 Bagus 
120 680.19 Banyak retak 781.86 Bagus 1005.54 Bagus 

 
Tabel 4.8 Densitas briket dengan pengikat variasi suhu 

 
Densitas Dengan Pengikat (kg/m3) Suhu 

(0C) 
 

Kayu 
glugu 

Keadaan 
briket 

Sekam 
padi 

Keadaan 
briket 

Batubara Keadaan 
briket 

60 

802.85 Bagus 802.85 Bagus 1063.14 Bagus 

80 727.02 Agak retak  727.02 Bagus 1087.31 Bagus 
100 644.59 Banyak retak 644.59 Bagus 1084.09 Bagus 
120 587.14 Banyak retak 587.14 Agak retak 1080.87 Bagus 
 

 

Tabel 4.9 Hasil uji kuat tekan variasi suhu pembriketan 
 

Kuat Tekan Tanpa Pengikat 
(kg/cm2) 

Kuat Tekan Dengan Pengikat 
(kg/cm2) Suhu 

Pembriketan 
(oC) Kayu 

glugu 
Sekam 
Padi 

Batubara Kayu 
glugu 

Sekam 
Padi 

Batubara 

60 34,20 41,70 1,73 43,3 44,20 2,16 
80 40,10 35,50 1,88 40,1 43,30 2,31 
100 40,80 36,50 2,02 18,8 35,20 2,60 

120 24,70 39,10 2,02 2,0 21,90 2,60 

 

Kuat tekan variasi suhu pembriketan 

1
6

11
16
21
26
31
36
41
46

60 80 100 120temperatur ( 0 C)
kayu glugu tanpa pengikat sekam padi tanpa pengikat Batubara tanpa pengikat
kayu glugu dengan pengikat sekam padi dengan pengikat Batubara dengan pengikat

 

 
Gambar 4.10  Grafik pengaruh suhu pembriketan terhadap kuat tekan 

 

Pada gambar 4.10, briket kayu glugu tanpa pengikat terlihat bahwa 

kuat tekan semakin tinggi sampai pada suhu 1000C, namun pada suhu 

1200C kuat tekan cenderung turun. Hal ini terjadi karena pada suhu di atas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

52 

1000C, air yang ada dalam briket akan menguap sehingga menyebabkan 

briket yang dihasilkan pecah-pecah (Gambar 4.11) dan berakibat turunnya 

nilai kuat tekan dari briket. 

Pada briket sekam padi tanpa pengikat terjadi penurunan kuat 

tekan dari suhu 600C ke suhu 800C. Hal ini terjadi karena sebagian air 

keluar dari briket menyebabkan melemahnya ikatan antar partikel dari 

briket tersebut. Namun pada suhu 1000 C dan 1200 C, kuat tekan dari briket 

sekam padi cenderung naik. Penambahan temperatur pada briket membuat 

serat-serat yang dimiliki biomassa menjadi kendur dan melunakkan struktur 

yang dimilikinya.(Grover and Mishra,1996). Sehingga briket pada suhu 

1000 C dan 1200 C memiliki densitas yang besar (padat) serta keadaan 

briket yang lebih baik. Hal inilah yang menjadikan kuat tekannya 

meningkat. 

 

 
 
Gambar 4.11 Briket kayu glugu variasi suhu 
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Gambar 4.12 sekam padi variasi suhu 

  

 

Gambar 4.13 Briket batubara variasi suhu  

 Pada gambar 4.10 terlihat bahwa briket kayu glugu dan sekam padi dengan 

pengikat, semakin kecil nilai kuat tekannya dengan kenaikan suhu 

pembriketan. Hal ini terjadi karena air yang ada dalam dalam briket banyak 

yang hilang sehingga fungsi dari perekat tidak bekerja dengan baik bahkan 

perekat bisa menjadi kering. Terlihat pula pada gambar 4.11, briket yang 

dihasilkan banyak yang pecah-pecah. 

Pada briket batubara, semakin tinggi suhu pembriketan yang 

digunakan maka nilai kuat tekan tidak begitu tepengaruh. Nilai kuat tekan 

dari briket cenderung naik, akan tetapi kenaikannya tidak begitu signifikan. 

 

600 800 1000 1200 600 800 1000 1200 

600 800 1000 
1200 600 800 1000 1200 

Tanpa pengikat Dengan pengikat 

Tanpa pengikat 
Dengan pengikat 
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4.2    Analisa Pembakaran 

4.2.1 Pengaruh Kecepatan Udara Terhadap Laju Pembakaran 

Pengujian pengaruh kecepatan udara terhadap laju pembakaran 

dilakukan pada kecepatan udara V = 0,6 m/s, V = 0,8 m/s, V = 1,0 m/s,  dan  

V = 1,2 m/s. Briket yang diuji berbentuk silinder dengan diameter 3 cm, 

massa 10 gram dan ukuran serbuk briket adalah 40 mesh (0,42 mm). 

Tekanan pembriketan sama untuk semua briket yaitu 450 kg/cm2. 

Massa briket sisa selama pembakaran dapat diukur dengan 

menggunakan timbangan digital yang terhubung langsung dengan 

komputer. Massa yang tercatat ini kemudian dihitung ulang untuk 

menentukan laju pembakaran dengan menggunakan persamaan 4.1. Laju 

pembakaran untuk setiap jenis briket pada berbagai variasi kecepatan udara 

dapat dilihat pada gambar 4.15 sampai gambar 4.18. 

[ ]sg
tt

mm
PembakaranLaju

ii

ii /
1

1

−
−

=
+

+            (4.1)     

          Dimana: m adalah massa sisa dari briket 

  t   adalah waktu 

  i   adalah indeks pengukuran (0, 1, 2, …) 

 

Tabel 4.10  Massa Jenis Briket 

No Jenis Briket 
Massa Jenis 

(g/cm3) 

1. Briket serbuk kayu glugu 0,7 

2. Briket serbuk sekam padi 0,8 

3. Briket serbuk batubara 1,1 
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Dari pencatatan massa briket secara berkala selama pembakaran, diperoleh profil 

perubahan masa terhadap waktu. Pada Gambar 4.14 diperlihatkan hubungan 

antara perubahan massa briket terhadap waktu, dimana waktu selama 

berlangsungnya pembakaran disebut Residence Time (RT).  

 

Gambar 4.14  Grafik perubahan massa briket terhadap waktu 

 

Gambar 4.14 tersebut memperlihatkan secara nyata tiga fase perubahan 

massa briket selama proses pembakaran. Fase pertama adalah pemanasan awal 

dan pengeringan, sehingga terjadi penguapan sejumlah air yang terkandung dalam 

briket. Fase kedua adalah proses devolatilisasi, dimana terjadi pengurangan massa 

akibat zat volatil mulai terlepas dari briket yang ditunjukkan dengan trend yang 

mulai turun secara drastis. Fase yang ke tiga adalah fase pembakaran arang (char) 

sehingga menyisakan abu.  
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Grafik Suhu Gas Pembakaran dan Laju Pembakaran (kec. udara 0,6 
m/s)
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Gambar 4.15  Grafik temperatur pembakaran dan laju pembakaran briket kayu glugu, briket 

sekam padi dan briket batubara pada kecepatan udara pembakaran 0,6 m/s. 
 

  

Grafik Suhu Gas Pembakaran dan Laju Pembakaran (kec. udara 0,8 
m/s)
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Gambar 4.16  Grafik temperatur pembakaran dan laju pembakaran briket kayu glugu, briket 
sekam padi dan briket batubara pada kecepatan udara pembakaran 0,8 m/s. 
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Grafik Suhu Gas Pembakaran dan Laju Pembakaran (kec. udara 1,0 
m/s)
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 Gambar 4.17  Grafik temperatur pembakaran dan laju pembakaran briket kayu glugu, briket 

sekam padi dan briket batubara pada kecepatan udara pembakaran 1,0 m/s. 
 

Grafik Suhu Gas Pembakaran dan Laju Pembakaran (kec. udara 1,2 
m/s)
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Gambar 4.18  Grafik temperatur pembakaran dan laju pembakaran briketkayu glugu, briket 
sekam padi dan briket batubara pada kecepatan udara pembakaran 1,2 m/s. 

 

Dari gambar 4.15 sampai 4.18 terlihat bahwa laju pembakaran 

terbesar terjadi pada briket kayu glugu. Fenomena ini berlaku untuk semua 

variasi kecepatan yang dilakukan selama eksperimen yaitu pada kecepatan 

udara pembakaran 0,6 m/s, 0,8 m/s, 1 m/s dan 1,2 m/s. Pada briket serbuk 
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kayu glugu dan batubara, dari keempat variasi kecepatan udara pembakaran 

yang ada, laju pembakaran terbesar terjadi pada kecepatan udara 

pembakaran 1,2 m/s. Sedangkan pada briket serbuk sekam padi, laju 

pembakaran terbesar terjadi pada kecepatan udara pembakaran   1 m/s. Hal 

ini dapat dijelaskan karena massa jenis dari briket kayu glugu mempunyai 

harga yang terendah dibanding kedua jenis briket yang lain (lihat tabel 

4.10). Untuk massa briket yang sama, volume (luas permukaan) dari briket 

kayu glugu akan lebih besar sehingga pada saat pembakaran, laju 

pembakarannya lebih cepat. 

Faktor yang berpengaruh lainnya adalah kandungan zat volatil dari 

kayu glugu yang paling tinggi mencapai 77,4%, meningkatnya kadar volatil 

(yang terlepas dan terbakar) mempercepat proses pembakaran (Istanto, 

2002; Wahyudi, 2002 dan Saptohadi, 2001), sehingga sebagian besar massa 

briket kayu glugu terbakar pada saat terjadinya proses devolatilisasi. 

Berbeda dengan briket sekam padi yang mempunyai kandungan volatil 

63,1%, di bawah harga dari briket kayu glugu. Sehingga akan mempunyai 

laju pembakaran di bawah harga dari briket kayu glugu. Untuk briket 

batubara yang mempunyai kandungan zat volatil 37 %, maka massa dari 

briket batubara akan terbakar lama pada saat terjadinya proses pembakaran 

arang. 

 Temperatur gas pembakaran makin rendah pada kecepatan udara 

pembakaran yang makin besar. Dengan semakin besarnya kecepatan udara 

pembakaran menyebabkan perpindahan panas konveksi dari dinding banyak 

terserap oleh udara pembakaran. Akibatnya semakin besar kecepatan udara 

pembakaran, akan menyebabkan menurunnya energi untuk mengatasi 

energi aktivasi dari briket. 

Temperatur gas pembakaran dari briket kayu glugu juga 

mempunyai nilai yang paling tinggi dari nilai temperatur gas yang 

dihasilkan oleh briket sekam padi maupun dari briket batubara. Hal ini 

terjadi, terkait juga dengan kandungan zat volatil dari briket kayu glugu. 

Karena sebagian besar kalor dilepaskan pada saat terjadinya proses 

devolatilisasi, sehingga akan menghasilkan temperatur yang tinggi pada 
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saat pelepasan zat volatil. Selain itu nilai kalor dari kayu glugu yang cukup 

tinggi, dari hasil uji proksimasi nilai kalor kayu glugu mencapai 4210 

kal/gr, Batubara 5363 kal/gr. 

Beberapa karakteristik pembakaran dapat ditentukan dari grafik 

TG (Thermogravimetry) dan DTG (Defferential Thermogravimetry) seperti 

yang terlihat pada gambar 4.19 berikut: 
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Gambar 4.19  Kurva TG dan DTG pada briket kayu glugu dengan kecepatan udara 0,6 m/s 

 

Zat volatil mulai terbakar setelah proses pengeringan selesai. 

Dengan pemanasan yang terus berlanjut, maka akan dicapai suhu dimana 

terjadi dekomposisi thermal sehingga zat volatil mulai terbakar dan terlepas 

dari briket (fase devolatilisasi). Suhu dimulainya dekomposisi thermal zat 

volatil inilah yang  disebut sebagai Initial Temperature Volatile Matter 

(ITVM) (Othman, 2003). Pada fase devolatilisasi ini laju pembakaran 

meningkat dengan cepat hinggga mencapai puncak kecepatan tertinggi yang 

disebut sebagai Peak Temperature (PT).  

Setelah zat volatil terbakar habis, maka proses pembakaran 

berlanjut pada pembakaran arang (char combustion). Pada pembakaran 

arang ini sejumlah karbon terbakar hingga tinggal menyisakan abu. 
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Tabel 4.11.  Nilai ITVM, PT dan residence time 

 

Briket 
Kec. 

Udara 
(m/s) 

ITVM 
(oC) 

PT (0 C) 
Residence 
Time (s) 

0,6 229,38 330,07 1836 
0,8 193,82 197,14 1857 
1 162,65 188,69 1587 

Kayu Glugu 

1,2 131,62 155,09 2064 
0,6 227,77 294,41 1587 
0,8 183,13 165,14 1332 
1 160,14 178,69 1456 

Sekam Padi 

1,2 141,30 143,32 1695 
0,6 287,96 349,52 4260 
0,8 241,97 263,91 3969 
1 200,44 245,01 3994 

Batubara 

1,2 157,85 179,12 5195 
 

Dari tabel 4.11 dapat dilihat nilai dari ITVM, PT dan residence 

time dari briket kayu glugu, sekam padi dan batubara. Nilai ITVM dari 

briket kayu glugu dan sekam padi  mempunyai harga yang lebih rendah dari 

briket batubara. Hal ini menunjukkan bahwa briket kayu glugu dan sekam 

padi mulai terjadi proses devolatilisasi pada suhu yang rendah dari briket 

batubara. Sehingga briket kayu glugu dan sekam padi lebih reaktif dari 

briket batubara. Suhu awal terjadinya pembakaran karbon tetap dimulai 

pada saat kandungan zat volatil telah habis. Karena kadar zat volatil dari 

kedua briket (77,4% untuk kayu glugu dan 63,2% untuk sekam padi) yang 

tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan kadar zat volatil dari briket 

batubara (43,9%), maka ITVM dari briket kayu glugu dan sekam padi 

terjadi lebih awal dari briket batubara. Nilai PT (temperatur puncak) adalah  

temperatur saat terjadi pengurangan massa yang terbesar pada proses 

pembakaran zat volatil. Menurut Othman, N.F., Shamsudin, A.H., (2003), 

Sonibare, O. O, (2005),  bahwa bahan bakar yang mempunyai temperatur 

puncak yang tinggi menunjukkan reaktifitasnya rendah. Dari ketiga briket 

yang ada, nilai PT tertinggi pada briket batubara sehingga dapat 

disimpulkan bahwa briket batubara kurang reaktif bila dibandingkan dengan 

briket kayu glugu dan sekam padi.  
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Nilai residence time (waktu tinggal) yang paling besar didapat dari 

briket batubara, hal ini terjadi karena briket batubara mempunyai 

kandungan karbon yang tinggi. Bahan bakar dengan kandungan volatil yang 

tinggi akan mempunyai burnout time yang singkat, karena hampir semua 

karbon dilepaskan secara cepat selama devolatilisasi (Winter. et al,1997). 

Jadi dengan kandungan karbon tetap yang tinggi maka bahan bakar akan 

terbakar lebih lama bila dibandingkan dengan kandungan volatil yang 

tinggi. 

Berikut adalah contoh perhitungan energi aktivasi dan konstanta 

Arrhenius pada briket kayu glugu dengan kecepatan udara 0,6 m/s. 

Persamaan Arrhenius dapat diaplikasikan pada fase devolatilisasi, dimana 

range suhu devolatilisasi untuk briket kayu glugu adalah sekitar 126 –240       
oC. Data yang diperlukan untuk membuat plot Log K terhadap 1/T 

ditunjukkan oleh tabel 4.12 berikut. 

 

Tabel 4.12.  Data pembakaran kayu glugu kecepatan udara 0,6 m/s. 

 

Waktu 
t (s) 

Massa
m (g) α dα/dt 

(dα/dt)/(1-
α) =K Log K 

Suhu Ruang 
Bakar, T  

(oC) 

1/T x 10-3 

(oK-1) 

0 10      31,34 3,285799 
120 10 -0,0119 -9,9E-05 -9,8E-05 #NUM! 59,45 3,007971 
240 9,8 -0,09211 -0,00067 -0,00061 #NUM! 112,78 2,592151 
360 9,3 -0,03846 0,000447 0,00043 -3,36605 126,98 2,500125 
480 6,7 0,294872 0,002778 0,003939 -2,40457 153,91 2,342414 
600 3,8 0,666667 0,003098 0,009295 -2,03176 165,14 2,282375 
720 2,1 0,884615 0,001816 0,015741 -1,80297 188,25 2,168022 
840 1,8 0,923077 0,000321 0,004167 -2,38021 199,91 2,114567 
960 1,5 0,961538 0,000321 0,008333 -2,07918 212,61 2,059266 
1080 1,3 0,987179 0,000214 0,016667 -1,77815 240,52 1,947344 
1200 1,1 1,012821 0,000214 -0,01667 #NUM! 246,82 1,923743 
1320 0,9 1,038462 0,000214 -0,00556 #NUM! 255,21 1,893186 
1440 0,5 1,089744 0,000427 -0,00476 #NUM! 268,91 1,845325 
1560 0,4 1,102564 0,000107 -0,00104 #NUM! 274,71 1,825784 
1680 0,2 1,128205 0,000214 -0,00167 #NUM! 279,6 1,809627 
1800 0,1 1,141026 0,000107 -0,00076 #NUM! 289,39 1,778126 
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 glugu V 0,6 m/s
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Gambar 4.20 Grafik Plot Log K terhadap 1/T pada kayu glugu dengan kecepatan udara pembakaran 0,6 m/s.  

 

Dari Gambar 4.20 diperoleh persamaan linier dari Log K, yaitu:  

Log K= -4,2688(1/T) + 5,2065      

Persamaan di atas identik dengan persamaan Arrhenius, yaitu: 

T

1

2,303R

Ε
A logK Log −=      

Sehingga,  Log A = 5,2065 

                         A = anti log 5,2065       

                 A = 9652754.267  (1/mnt). 

Untuk menentukan nilai E dari persamaan di atas dapat ditulis: 

 
2,303R

Ε−  = - 4,2688 x 1000 

         E     =  4268,8  x  2,303R  

        dimana R = 8,134 kJ/kmol.K 

         E     = 81,74 kJ/mol. 

Data hasil perhitungan E dan A untuk seluruh briket ditunjukkan dalam 

Tabel 4.13 . 
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Tabel 4.13. Nilai energi aktivasi dan konstanta arrhenius 

 

Briket 
Kec Udara 

(m/s) 
Energi Aktivasi, E 

(kJ/mol) 

Konstanta 
Arhenius, A 

(1/mnt) 

0,6 81,74 9652754,267 
0,8 92,93 44952230953 
1 116,94 3,54121E+12 

Kayu 
Glugu 

1,2 135,29 2,03306E+16 
0,6 52,71 20325,9686 
0,8 74,02 171692470,7 
1 116,28 5,262E+13 

Sekam 
Padi 

1,2 111,94 8,43629E+11 
0,6 53,23 5305,804581 
0,8 47,84 34328,21728 
1 88,30 229113801 

Batubara 

1,2 176,14 7,58842E+19 
 

Nilai energi aktivasi pada berbagai jenis bahan bakar adalah 

bervariasi. Dari table 4.13 terlihat bahwa pada briket kayu glugu dan sekam 

padi nilai E terlihat naik dengan semakin bertambahnya kecepatan aliran 

udara. Nilai rata-rata E tertinggi terjadi pada briket kayu glugu (106,73), 

kemudian sekam padi (88,74) dan briket batubara (91,38). Harga koefisien 

regresi (R2) grafik plot log K terhadap 1/T berkisar antara 0,90-0,99. Nilai E 

menunjukkan energi aktivasi yaitu energi yang dibutuhkan untuk membakar 

bahan bakar. Maka semakin kecil nilai E berarti bahan bakar dapat mulai 

terbakar pada suhu yang rendah, atau dikatakan lebih reaktif. Sebaliknya 

nilai E yang besar menunjukkan bahwa bahan bakar perlu energi besar 

untuk terbakar.  

Namun pada penelitian ini tidak didapatkan hubungan antara nilai 

E dengan reaktifitas. Hal ini juga terjadi pada penelitian yang dilakukan 

oleh Othman (2003), dan S. Kizgut, et al., (2002), dan Kayu memiliki nilai 

E lebih tinggi daripada batubara (Borman, 1998).  

 

4.2.2 Pengaruh Ukuran Serbuk Terhadap Laju Pembakaran 

Pengujian pengaruh ukuran serbuk terhadap laju pembakaran 

dilakukan dengan menggunakan ukuran serbuk pada sampel bahan bakar 20 

mesh, 40 mesh, dan 80 mesh. Kecepatan udara pembakaran yang digunakan 
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adalah    0,8 m/s. Briket yang diuji berbentuk silinder dengan diameter 3 cm 

dan bermassa 10 gram. Tekanan pembriketan sama untuk semua briket 

yaitu    450 kg/cm2.  

Pengaruh ukuran serbuk briket terhadap laju pembakaran dapat 

dilihat pada gambar 4.21 sampai gambar 4.23. 

 

Tabel 4.14. Densitas briket pada variasi ukuran butir 

Densitas briket (g/cm3) 
Ukuran Butir (mesh) 

Kayu glugu Sekam Padi Batubara 

20 0,7 0,6 1 

40 0,75 0,8 1,1 
80 0,8 1,0 1,2 

 

Grafik Suhu Gas Pembakaran dan Laju Pembakaran 
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Gambar 4.21  Grafik temperatur pembakaran dan laju pembakaran briket kayu glugu dan 
briket sekam padi dan briket batubara pada ukuran butir 20 mesh 
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Grafik Suhu Gas Pembakaran dan Laju Pembakaran 
(ukuran butir 40 mesh)
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Gambar 4.21  Grafik temperatur pembakaran dan laju pembakaran briket kayu glugu dan briket sekam padi dan briket 
batubara pada ukuran butir 40 mesh 
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Gambar 4.23  Grafik temperatur pembakaran dan laju pembakaran briket kayu glugu dan 
briket sekam padi dan briket batubara pada ukuran butir 80 mesh 

 

Dari gambar 4.21 sampai gambar 4.23, terlihat bahwa laju 

pembakaran yang tertinggi dicapai pada ukuran serbuk 20 mesh dari briket 

kayu glugu dan sekam padi. Hal ini dapat dijelaskan karena massa jenis dari 

briket kayu glugu dan sekam padi pad ukuran 20 mesh mempunyai harga 

yang terendah dibanding briket dengan ukuran 40 mesh dan 80 mesh (lihat 
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tabel 4.14). Untuk massa briket yang sama, volume (luas permukaan) dari 

briket kayu glugu dan sekam padi ukuran 20 mesh akan lebih besar 

sehingga pada saat pembakaran, laju pembakarannya lebih cepat. 

Faktor yang lainnya adalah dengan ukuran butir yang lebih besar, 

maka briket yang dihasilkan mempunyai rongga yang lebih besar. Hal ini 

akan membuat oksigen dapat masuk ke dalam rongga briket, sehingga 

reaksi oksidasi dapat terjadi lebih cepat bila dibandingkan dengan briket 

dengan rongga yang lebih kecil. 

Pada briket batubara, laju pembakaran tidak banyak perubahan, 

karena briket batubara mempunyai densitas yang hampir sama untuk semua 

variasi ukuran yang ada. Briket batubara juga memilki sifat yang padat 

sehingga rongga yang ada sangat sempit. Dengan rongga yang sempit akan 

menyulitkan  oksigen masuk ke dalam briket pada saat terjadinya proses 

pembakaran. 

 

Tabel 4.15. Nilai ITVM, PT dan residence time 

 

Briket 
Ukuran 
Serbuk 
(mesh) 

ITVM 
(oC) 

PT (o C) 
Residence 
Time (s) 

20 250,04 321,2 1354 
40 262,21 311,14 1857 

Kayu 
Glugu 

80 271,81 309,31 2287 
20 202,87 283,67 1345 
40 220,12 293,3 1332 

Sekam 
Padi 

80 263,06 309,31 2658 
20 285,59 317,2 2297 
40 281,16 323,9 3969 Batubara 

80 291,70 348,29 5174 
 

Dari tabel 4.15 dapat dilihat nilai dari ITVM, PT dan residence 

time dari briket kayu glugu, sekam padi dan batubara. Nilai ITVM dari 

masing-masing briket pada tiap-tiap ukuran mempunyai harga yang hampir 

sama. Faktor yang mempengaruhi nilai ITVM adalah ukuran dari briket 

(dimensi) serta porositasnya. Untuk briket kayu glugu dan sekam padi 

mulai terjadi proses devolatilisasi pada suhu yang rendah dari briket 
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batubara. Sehingga briket kayu glugu dan sekam padi lebih reaktif dari 

briket batubara. 

Suhu awal terjadinya pembakaran karbon tetap dimulai pada saat 

kandungan zat volatil telah habis. Dari ketiga briket yang ada, nilai PT 

terendah pada briket sekam padi dan  tertinggi pada briket batubara 

sehingga dapat disimpulkan bahwa briket sekam padi paling reaktif bila 

dibandingkan dengan briket kayu glugu dan batubara . 

Nilai residence time yang paling besar didapat dari briket 

batubara, hal ini terjadi karena briket batubara mempunyai kandungan 

karbon yang tinggi. Bahan bakar dengan kandungan volatil yang tinggi 

akan mempunyai burnout time yang singkat, karena hampir semua karbon 

dilepaskan secara cepat selama devolatilisasi (Winter. et al,1997). Jadi 

dengan kandungan karbon tetap yang tinggi maka bahan bakar akan 

terbakar lebih lama bila dibandingkan dengan kandungan volatil yang 

tinggi. 

 

Tabel 4.16. Nilai energi aktivasi dan konstanta arrhenius 

 

Briket 
Ukuran 
Serbuk 
(mesh) 

E 
(kJ/mol) 

A (1/mnt) 

20 125,52 1,24E+11 
40 92,93 4,5E+10 

Kayu 
Glugu 

80 85,16 16178984 
20 94,38 7,55E+08 
40 74,52 1921106 

Sekam 
Padi 

80 120,26 2,04E+10 
20 64,93 45315,97 
40 47,84 34328,22 Batubara 

80 45,55 956,2055 
 

Dari tabel 4.16 di atas terlihat bahwa nilai ketiga jenis briket yang 

diuji adalah berbeda-beda. Jika dibuat rata-rata, maka nilai E rata-rata 

masing-masing briket pada semua ukuran adalah 101,21 kJ/mol untuk 

briketkayu glugu, 96,39kJ/mol untuk briket sekam padi dan 52,77 kJ/mol 

untuk briket batubara. Jadi nilai E rata-rata tertinggi terdapat pada 
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briketkayu glugu, disusul oleh sekam padi dan yang paling rendah adalah 

pada briket batubara 

 

4.2.3 Pengaruh Kecepatan Aliran Udara Pembakaran Terhadap Emisi 

Karbon Monoksida (CO) 

Kecepatan udara diatur untuk menentukan jumlah udara 

pembakaran (yang di dalamnya terkandung oksigen). Dengan semakin 

bertambah kecepatan udara, maka diharapkan jumlah oksigen yang disuplai 

ke ruang bakar makin banyak. Secara teori, dengan semakin banyaknya 

oksigen yang bereaksi terhadap bahan bakar (pembakaran sempurna), maka 

akan semakin kecil CO yang dihasilkan (Ragland dan Borman, 1998) 

Dari hasil percobaan dengan kecepatan udara 0,6 m/s; 0,8 m/s; 1 

m/s dan 1,2 m/s,  ternyata kadar CO turun pada kecepatan udara 0,8 dan 

naik kembali pada suhu 1 dan 1,2 m/s. Hal ini dimungkinkan karena aliran 

udara pada kecepatan tertentu justru mengurangi temperatur dalam ruang 

bakar sehingga untuk mencapai suhu devolatilisasi diperlukan waktu yang 

agak lama. Hal ini bisa dilihat dalam grafik kadar pada gambar 4.23 sampai 

gambar 4.25. Dengan turunnya temperatur ruang bakar, maka proses 

terjadinya devolatilisasi tidak pada kondisi yang optimal sehingga hasil dari 

proses devolatilisasi masih banyak mengandung CO dalam jumlah yang 

tinggi. 
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Gambar 4.23 Grafik kadar CO pada pembakaran briket kayu glugu variasi kecepatan udara 
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Gambar 4.24 Grafik kadar CO pada pembakaran briket sekam padi variasi kecepatan udara 
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Gambar 4.25 Grafik kadar CO pada pembakaran briket batubara variasi kecepatan udara 

 

Grafik kadar CO dari hasil pembakaran briket batubara, briket serbuk kayu  

glugu dan briket serbuk sekam padi dapat dilihat pada gambar 4.23 sampai 

gambar 4.25. Dari ketiga gambar terakhir tercatat bahwa kadar CO tertinggi 
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(peak) pada briket serbuk kayu  glugu sekitar 900 ppm pada kecepatan udara 

pembakaran 1,2 m/s. Terlihat bahwa emisi CO tertinggi terdapat pada daerah 

devolatilisasi. CO dan CO2 terbentuk pada saat proses devolatilisasi dan 

pembakaran arang (Borman, 1998). 

Dari hasil percobaan pembakaran briket dengan variasi kecepatan 

udara, kadar CO naik kembali pada kecepatan udara 1,0 m/s dan 1,2 m/s. 

Hal ini dimungkinkan karena aliran udara pada kecepatan tersebut justru 

menghambat pencapaian suhu devolatilisasi. Pada proses pembakaran 

terjadi reaksi C + ½ O2  → CO dan jika terdapat oksigen dan panas yang 

cukup maka CO dari hasil reaksi di permukaan arang akan bereaksi 

dengan oksigen membentuk CO2  (reaksi CO + ½ O2  → CO2) (Borman, 

1998). Dengan rendahnya temperatur ruang bakar, maka reaksi 

pembentukan CO2 tidak dapat berlangsung sehingga emisi CO lebih 

banyak terdapat pada kecepatan 1,2 m/s. Karena masih terdapat beberapa 

karbon, maka dimungkinkan akan terjadi reaksi antara C + CO2   2CO. 

Akibatnya akan meningkatkan kandungan CO pada pembakaran briket 

pada kecepatan udara pembakaran 1,2 m/s. Disamping itu dengan 

temperatur gas pembakaran yang rendah (250oC) pada kecepatan udara 

pembakaran 1,2 m/s dapat menyebabkan H2O yang terlepas selama proses 

pengeringan akan terkondensasi dan bereaksi dengan sisa karbon (C) 

membentuk CO (Borman, 1998). 

 

4.2.4 Pengaruh Ukuran Butir Briket Terhadap Emisi Karbon Monoksida 

(CO) 

Pengaruh ukuran butir terhadap kadar CO dapat dilihat pada gambar 4.26 

sampai gambar 4.28. Dari gambar dapat dilihat bahwa pada masing-masing 

briket mempunyai harga yang bervariasi, mulai dari 500-900 ppm. Hal terjadi 

karena perbedaan bahan penyusun dari masing-masing briket yang berbeda-

beda. Namun secara umum kadar CO dari masing-masing briket mempunyai 
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harga yang tinggi. Pengaruh ukuran butir terhadap kadar CO yang dihasilkan 

oleh pembakaran briket tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, kecuali 

pada briket kayu glugu ukuran 20 mesh yang mempunyai harga sampai 900 

ppm. Pada briket kayu glugu ukuran 20 mesh, yang terjadi adalah laju yang 

cukup besar sehingga waktu pembakaran yang cukup singkat, sehingga kadar 

CO awal pembakaran juga cukup tinggi. Secara umum kadar CO pada 

masing-masing variasi ukuran tiap briket mempunyai harga yang hampir 

sama. Kadar CO yang dihasilkan adalah karena pengaruh dari porositas bahan 

briket, dengan pori-pori yang besar diharapkan O2 lebih banyak berdifusi 

masuk ke dalam briket sehingga akan menurunkan kadar CO. Kadar CO total 

adalah luasan di bawah kurva CO yang terjadi. 
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Gambar 4.26 Grafik kadar CO pada pembakaran briket glugu variasi ukuran serbuk 
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Kadar CO Briket sekam padi variasi ukuran butir
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Gambar 4.27 Grafik kadar CO pada pembakaran briket sekam padi variasi ukuran serbuk 
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Gambar 4.28 Grafik kadar CO pada pembakaran briket batubara variasi ukuran serbuk 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1.  Kesimpulan 

5.1.2 Karakteristik kuat tekan briket kayu glugu dan sekam padi 

1. Pada pembriketan dengan tekanan 450 kg/cm2, briket sekam padi nilai 

kuat tekannya lebih tinggi dari briket kayu glugu dan batubara. 

2. Penambahan bahan pengikat berupa kanji sebanyak 5% berat adonan 

dengan tekanan pembriketan 450 kg/cm2, akan diperoleh briket yang lebih 

baik dibandingkan dengan briket tanpa bahan pengikat. 

3. Briket yang dibuat dengan tekanan pembriketan 450 kg/cm2 akan semakin 

turun nilai kuat tekannya ketika ukuran serbuk briket semakin halus. 

4. Briket yang dibuat dengan tekanan pembriketan 450 kg/cm2 dengan 

ukuran serbuk 20 mesh akan semakin turun nilai kuat tekannya ketika 

kadar air briket melebihi 15% untuk briket kayu glugu namun untuk briket 

sekam padi naik sampai kadar air 25 %. 

5. Semakin tinggi temperatur pembriketan maka kuat tekan briket kayu glugu 

(dengan dan tanpa pengikat) dan sekam padi dengan pengikat, (tekanan 

pembriketan 450 kg/cm2, ukuran serbuk 20 mesh) semakin kecil. Berbeda 

dengan briket sekam padi tanpa pengikat (tekanan pembriketan 450 

kg/cm2, ukuran serbuk 20 mesh) yang semakin kuat seiring dengan 

kenaikan temperatur pembriketan. 

 

5.1.3. Karakteristik pembakaran briket kayu glugu dan sekam padi 

1. Briket kayu glugu dan sekam padi lebih reaktif dari batubara karena 

memiliki harga ITVM dan PT yang lebih rendah. 

2. Laju pembakaran briket kayu glugu dan sekam padi lebih besar dari briket 

batubara tetapi waktu tinggalnya (residence time) lebih singkat dari briket 

batubara. 
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3. Temperatur gas pembakaran yang dihasilkan pada briket kayu glugu dan 

sekam padi tinggi namun berlangsung singkat. Hal tersebut sebagai akibat 

dari terbakarnya volatile pada tahap devolatilisasi 

4. Nilai energi aktivasi terbesar terjadi pada briket kayu glugu. Untuk variasi 

kecepatan udara pembakaran nilainya berkisar antara 47,84-176,14 kJ/mol 

dengan R2 sekitar 0,9-0,99. Untuk variasi ukuran serbuk nilainya berkisar 

antara 45,55-125,52 kJ/mol dengan R2 sekitar 0,85-0,99. Tidak ada 

korelasi antara energi aktivasi dengan reaktivitas briket. 

5. Kadar CO tertinggi terjadi pada proses devolatilisasi. Briket kayu glugu 

memiliki kadar emisi CO lebih besar dibandingkan briket batubara. 

6. Kadar CO tertinggi (peak) yang keluar dari pembakaran ketiga jenis briket 

masih diatas 500 ppm. Harga ini jauh lebih tinggi dari batas yang diijinkan 

untuk kesehatan sebesar 50 ppm. 

 

5.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah : 

1. Memungkinkan sekali untuk mengaplikasikan teknologi pembriketan yang 

telah ada untuk diujikan di lapangan. 

2. Untuk penelitian dengan alat pembriketan yang sudah ada, agar membuat 

cetakan dari bahan yang kuat agar tidak cepat rusak sehingga bentuk briket 

yang dihasilkan dapat seragam. 

3. Penelitian tentang pembriketan dapat dikembangkan dengan meningkatkan 

tekanan pembriketan pada saat pembuatan briket guna mengetahui 

pengaruh kuat tekan pada briket. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkankan bisa membuat kondisi ruang 

pembakaran yang menggunakan pemanas elektrik, sehingga kenaikan suhu 

ruang bakar dapat dikontrol. 

5. Penelitian selanjutnya diharapkankan bisa membuat desain tungku yang 

lebih baik sehingga kadar CO hasil pembakaran dapat dikurangi sampai 

dibawah batas ijin  untuk kesehatan. 
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6. Kondisi optimum briket kayu glugu didapatkan dengan ukuran serbuk 20 

mesh dan kadar air tidak lebih dari 15% dan temperatur pembriketan 

sampai 100 oC. 

7. Kondisi optimum briket sekam padi didapatkan dengan ukuran serbuk 20 

mesh dengan pengikat, kadar air yang tidak lebih dari 15% dan temperatur 

pembriketan sampai 100 oC. 
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