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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya harga minyak bumi di pasar global, menjadikan harga 

minyak tanah sebagai konsumsi publik yang paling besar, langka dan mahal di 

pasaran. Masyarakat kita yang didominasi kalangan menengah ke bawah 

paling merasakan dampaknya dan ternyata menjadi gambaran kesulitan 

ekonomi Indonesia saat ini. Kesulitan itu bertambah dengan kenaikan harga 

minyak bumi yang juga menyebabkan seluruh harga perdagangan barang dan 

jasa juga naik. Untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan bahan bakar 

alternatif lain yang efisien dan ekonomis untuk kebutuhan sehari-hari. 

Fenomena lain yang dihadapi adalah masalah sampah. Pada awal 

kehidupan manusia, sampah belum menjadi suatu masalah. Perkembangan 

IPTEK dan pertambahan jumlah penduduk dengan ruang untuk hidup yang 

tetap, masalah sampah menjadi sesuatu yang komplek, baik dari segi ekonomi, 

sosial, budaya maupun kesehatan. Dalam bidang kesehatan, sampah yang 

tidak diperhatikan dapat menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit dan 

sampah dapat menimbulkan pencemaran terhadap udara, air dan tanah baik 

secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap lingkungan. Di 

dalam komposisinya sampah memiliki banyak manfaat. Kandungan materi 

dan komposisi sampah terdiri dari sejumlah mikroorganisme yang bermanfaat 

sebagai pengurai dalam tanah. Bahan organik dan anorganik merupakan kedua 



elemen yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. “Umumnya 

sampah kota di Indonesia terdiri dari 60% sampah organik dan 40% sampah 

anorganik”. (Hendra, 2007). 

Sampah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu sampah 

organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik seperti plastik, kaleng, besi 

dan bahan logam lainnya merupakan jenis sampah yang sulit terdeminirelisasi 

mikroorganisme tanah, tetapi oleh sebagian masyarakat digunakan sebagai 

bahan dasar daur ulang menjadi perabotan baru. Sedangkan sampah organik 

seperti daun-daunan, kayu, kertas, sayur, buah dll dapat diolah sebagai pupuk 

kompos, pembuatan biogas dan briket arang sebagai bahan bakar alternatif.  

Briket arang adalah arang yang diolah lebih lanjut menjadi bentuk 

briket yang mempunyai penampilan dan kemasan yang lebih menarik dan 

dapat digunakan untuk keperluan energi alternatif sehari-hari. Briket arang 

mempunyai banyak kelebihan yaitu briket arang mempunyai nilai ekonomi 

yang tinggi bila dikemas dengan menarik dan bila dibandingkan dengan arang 

kayu, briket mempunyai panas yang lebih tinggi, tidak berbau, memiliki 

aroma alami dan segar, serta bersih dan tahan lama. Adapun kelebihan lain 

dari briket adalah briket lebih tahan lama waktu simpannya bila dibanding 

dengan arang biasa. Briket arang dapat dibuat dari berbagai macam bahan, 

misalnya sekam padi, kayu, serbuk gergaji, dan tempurung kelapa. Begitu juga 

dengan perekat yang digunakan di dalamnya contohnya tepung kanji, tapioka, 

mollase, daun tanaman muda dan sebagainya. (Gustan Pari, 2002). 



Pembuatan briket arang yang menggunakan perekat dari daun tanaman 

muda, bahan pembuatan briket arang sebaiknya terdiri dari 87,5% sampah 

kering yang bisa terbakar (persentase setelah sampah dibakar dan ditumbuk) 

dan 12,5% daun tanaman yang masih segar sebagai perekat (persentase setelah 

daun ditumbuk atau dihaluskan) (Apriadji,W, H.  1991). 

Arang tempurung kelapa adalah produk yang diperoleh dari 

pembakaran tidak sempurna dari tempurung kelapa. Arang memberikan kalor 

pembakaran yang lebih tinggi, dan asap yang lebih sedikit. Arang dapat 

dihaluskan, kemudian dikempa menjadi briket dalam berbagai macam bentuk. 

Briket lebih praktis penggunaannya di banding kayu bakar. Arang dapat diolah 

lebih lanjut menjadi arang aktif,  bahan pengisi dan pewarna bagi industri 

karet dan plastik (Anonim 2 , 2008). 

Jambu mete (Anacardium occidentale L.) dalam klasifikasi termasuk 

dalam Divisi Spermatophyta, sub divisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, 

Ordo Sapindales, Famili Anacardiaceae, Genus Anacardium, dan Spesies 

Anacardium occidentale L. Batang pohon jambu mete menghasilkan gum atau 

blendok untuk bahan perekat buku. Selain daya rekatnya baik gum tersebut 

juga berfungsi sebagai anti ngengat yang sering menggerogoti buku. Ada 

beberapa senyawa kimia dalam daun jambu mete. (Muljohardjo, 1990). 

 Penapisan fitokimia jambu mete menunjukkan adanya golongan 

steroid atau triterpenoid, flafonoid, tannin, quinon dan saponin. Dalam abu 

daun ditemukan adanya kalium, natrium, kalsium, magnesium, fosfor dan 

besi. Senyawa kimia pada daun jambu mete yang bersifat adhesive adalah 



tannin. Tannin memiliki sifat-sifat khusus seperti presipitasi alkaloid, gelatin, 

dan protein-protein lain. (Anonim1 , 2008). 

Kualitas briket arang dapat dilihat dari kadar abu dan tingginya kadar 

karbon terikat. Hasil penelitian Hartoyo, Ando dan Roliyadi (1978) 

menyimpulkan bahwa kualitas briket arang yang dibuatnya setaraf dengan 

briket arang buatan Inggris dan memenuhi persyaratan yang berlaku di Jepang 

karena menghasilkan kadar abu dan zat mudah menguap yang rendah serta 

tingginya kadar karbon terikat dan nilai kalor. Selanjutnya berat jenis kayu 

berpengaruh terhadap nilai kalor dan kepadatan. Hasil penelitian Sudrajat 

(1983) yang membuat briket arang dari 8 jenis kayu dengan perekat campuran 

pati dan mollase menyimpulkan bahwa makin tinggi berat jenis kayu 

kepadatan briket arangnya makin tinggi pula. Kerapatan yang dihasilkan 

antara 0,45-1,03gram/cm 3  dan nilai kalor antara 7290-7456kal/gram. (Gustan 

Pari, 2002). 

Penelitian Aditia Warman (2005) tentang analisis pengaruh impregnasi 

silika (SiO2) terhadap nilai kalor dan kuat tekan briket menyatakan bahwa 

briket arang adalah suatu sumber energi alternatif yang dapat diturunkan dari 

arang tempurung kelapa dan perekat, briket ini mempunyai mutu seperti nilai 

kalor bakar yang berkisar 5000 kal/gram dengan kuat tekan 2,64 kgf/cm2 dan 

8083,84 kal/gram dengan kuat tekan tekan 4,45 kgf/cm2. Briket dalam 

penelitian ini berbahan dasar arang tempurung kelapa yang dikarbonasi pada 

(600-700)0C dengan udara terbatas, arang yang dihasilkan digiling dan di ayak 

sampai (40-60) mesh. Kemudian partikel ini diimpregnasi dalam larutan 



natrium silikat (Na2SiO3) dengan konsentrasi (0,1-1,0)%, bahan ini 

selanjutnya dicampur dengan perekat organik dan dicetak menjadi briket. 

Hasil penelitian Subroto, Himawanto, D.A dan Sartono (2007) tentang 

pengaruh variasi tekanan pengepresan terhadap karakteristik mekanik dan 

karakteristik pembakaran briket kokas lokal menyatakan bahwa penambahan 

tekanan pembriketan akan menaikkan nilai kekuatan mekanik dan 

memperlambat waktu pembakaran. Namun kenaikan itu akan mencapai titik 

maksimal pada tekanan 150kg/cm 2  yaitu sebesar 18,939kg/cm 2  dan waktu 

pembakaran selama 53 menit. Selain itu hasil penelitian Khoirot (2005) yang 

meneliti pengaruh tekanan 50kg/cm 2 , 75kg/cm 2 dan 100kg/cm 2 saat 

pembuatan briket campuran batu bara dan sabut kelapa terhadap pembakaran 

briket. Pembuatan biobriket dengan tekanan 100kg/cm 2 menghasilkan briket 

yang mempunyai laju pengurangan massa yang paling lama sedangkan yang 

paling cepat habis adalah briket dengan tekanan pembriketan 50kg/cm 2 . Hal 

ini disebabkan karena biobriket yang mempunyai tekanan tinggi pada saat 

pembuatannya mempunyai nilai bulk density yang  juga tinggi. 

(Subroto, 2008). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul 

“PENGARUH  VARIASI TEKANAN PADA PEMBUATAN BRIKET 

ARANG TEMPURUNG KELAPA DENGAN PEREKAT DAUN JAMBU 

METE MUDA (Anacardium occidentale L.) TERHADAP KALOR PANAS 

YANG DIHASILKAN” 

 



B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian adalah kalor panas dari hasil pembakaran briket arang 

tempurung kelapa. 

2. Obyek penelitian adalah briket arang tempurung kelapa dengan variasi 

tekanan tertentu yaitu 50 kg/cm 2 , 100 kg/cm 2 , 200 kg/cm 2  dan 300 

kg/cm 2  (berdasarkan penelitian Yusuf Budi Maryanto, 2008). 

3. Parameter yang diukur adalah besarnya kalor panas yang dihasilkan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka 

perumusan masalahnya sebagai berikut:  

1. Apakah variasi tekanan pada briket arang tempurung kelapa dengan 

perekat daun jambu mete muda (Anacardium occidentale L.) berpengaruh 

terhadap kalor panas yang dihasilkan? 

2. Apakah ada variasi tekanan pada briket arang tempurung kelapa dengan 

perekat daun jambu mete muda (Anacardium occidentale L.) yang paling 

efektif yang dapat menghasilkan kalor? 

 

 

 

 

 

 



D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh variasi tekanan pada briket arang tempurung kelapa 

dengan perekat daun jambu mete muda (Anacardium occidentale L.) 

terhadap kalor panas yang dihasilkan. 

2. Mengetahui tekanan yang efektif pada briket arang tempurung kelapa 

dengan perekat daun jambu mete muda (Anacardium occidentale L.) 

terhadap kalor yang dihasilkan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat memberikan tambahan IPTEK bagi peneliti 

b. Dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu 

Biologi dalam bidang pengelolaan sampah khususnya pengolahan 

sampah. 

2. Bagi Umum 

Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar 

alternative yang lebih efektif dan efisien. 

 


