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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar belakang masalah 

Minyak bumi adalah energi yang tidak dapat diperbarui, tetapi dalam 

kehidupan sehari-hari bahan bakar minyak masih menjadi pilihan utama sehingga 

akan mengakibatkan menipisnya cadangan minyak bumi di dalam 

bumi.Sementara batu-bara dan gas bumi belum dimaksimalkan pemanfaatannya 

untuk konsumsi dalam negeri.Sesungguhnya Negara Indonesia mempunyai 

potensi yang luar biasa mengenai sumber-sumber daya energi alternatif. 

Beberapa energi alternatif yang dapat dikembangkan sebagai pengganti 

dari minyak bumi adalah gas bumi, batu-bara dan biomass.Untuk gas bumi dan 

batu-bara masih merupakan energi fosil yang tersedia cukup banyak di 

Indonesia.Selain itu untuk batu-bara curah (muda) juga relatif murah serta banyak 

beredar dipasaran  tetapi belum dimaksimalkan pemakaiannya.Biomass bahan 

hayati yang biasanya dianggap sebagai sampah dan sering dimusnahkan dengan 

cara dibakar.Biomass tersebut dapat diolah sebagai biobriket (batu-bara dan 

campuran biomass yang kemudian dipadatkan), yang merupakan bahan-bakar 

yang  memiliki nilai kalor yang tinggi dan dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan hal diatas menbuat peneliti berfikir untuk memanfaatkan 

sumber energi alternatif baru yang relatif murah  
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Limbah pertanian yang selama ini sering menimbulkan permasalahan. 

Sebab menjadi salah satu penyebab  pencemaran lingkungan.Ada pula limbah dari 

pabrik-pabrik yang berbahan dasar sumber daya alam hayati.Sebagai contohnya 

daun cengkeh kering sisa proses destilasi minyak atsiri. 

 

Gambar 1 Daun cengkeh kering sisa proses destilasi minyak atsiri  

 

Gambar 2 Daun cengkeh kering sisa proses destilasi minyak atsiri 

Di kabupaten Boyolali misalnya.sebesar   1.528,4 Ha lahan perkebunan 

cengkeh tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Boyolali,dimana sekitar 41,9% 

berada di kecamatan Musuk yang menghasilkan 46,3% (4267 kwintal) dari total 

produksi yang sihasilkan Kabupaten Boyolali (BPS Boyolali, 2003).sentra minyak 

cengkeh juga berada di kecamatan Musuk dengan jumlah unit usaha potensial 

sebanyak 4 buah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 52 orang,kapasitas riil 
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dari sentra tersebut adalah sebesar 32.164 Kg minyak cengkeh per tahun dengan 

membutuhkan bahan baku berupa daun cengkeh kering sebanyak 1.133 ton. 

Daun kering sisa proses destilasi merupakan sisa dari proses penyulingan 

daun cengkeh untuk bahan baku minyak atsiri.Masalah yang timbul adalah 

bagaimana memanfaatkan daun kering sisa proses, dan bagaimana mengurangi 

polusi yang ditimbukkan pada waktu pembuangan.Diperkirakan sampai saat ini 

penggunaan daun kering sisa proses hanya digunakan sebagai pendukung dari 

bahan-bakar proses tersebut. 

   

Gambar 3 Daun kering sisa proses yang akan digunakan 

sebagai pendukung pembakaran  

 

Gambar 4 Daun kering sisa proses yang akan dibuang ke sungai 

Melihat kenyataan diatas, maka dilihat adanya peluang untuk 

menggabungkan kedua hal tersebut (batu-bara dan daun kering sisa proses 

destilasi minyak atsiri).Sehingga diharapkan akan didapat suatu bahan bakar 

alternatif  berupa biobriket. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada satu pertanyaan sebagai 

berikut: 

”Bagimanakah karakteristik pembakaran briket campuran batu-bara dan 

daun cengkeh kering sisa proses destilasi minyak atsiri?   

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah analisis karakteristik 

pembakaran biobriket (campuran daun kering limbah proses destilasi minyak 

cengkeh dan batubara). Dengan variasi komposisi sebagai berikut: 

1. 100% daun Cengkeh (sisa proses destilasi minyak cengkeh) 

2. 100% batubara 

3. Batubara dicampur dengan daun cengkeh, dengan perbandingan 

komposisi 80% : 20%,60% : 40%,40% : 60% 

Asumsi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi 

lingkungan dianggap sama sehingga pengambilan data diharapkan dalam kondisi 

yang sama.Binder yang digunakan adalah aspal, dengan komposisi 10% dari berat 

total setiap briket.  

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah : 

Mencari karakteristik pembakaran briket batu-bara dan daun cengkeh 

kering sisa proses destilasi minyak atsiri meliputi : 
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1. Karakteristik Laju pembakaran 

2. Karakteristik Masa sisa pembakaran 

3. Karakteristik Temperatur pembakaran  

1.5 Metodologi Penelitian  

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah : 

1. Study literatur, yaitu mempelajari refrensi dari berbagai buku sebagai 

teori penunjang dalam pembahasan masalah.  

2. Study Laboratorium, dilakukan dengan melalui pengujian laboratorium 

untuk mengeahui harga atau nilai dari laju pembakaran dan kandungan 

energi sebagai akibat dari proses pengujian dengan mesin uji yang 

tersedia.  

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan penelitian ini,penulis menyusun dalam 5 bab dengan 

sistematika sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Meliputi pembakaran pembakaran biobriket, dan dasar teori  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Meliputi diagram alir penelitian, penyiapan bahan baku uji, 

penyiapan peralatan uji, dan pengujian karakteristik 

pembakaran briket batubara.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi hasil dari penelitian uji karakteristik pembakaran 

biobriket dengan variasi komposisi briket.  

BAB V PENUTUP    

Meliputi kesimpulan dan saran. 


