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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar Belakang  

Biomassa secara umum lebih dikenal sebagai bahan kering material 

organik atau bahan yang tersisa setelah suatu tanaman atau material organik 

dihilangkan kadar airnya (dikeringkan). Material organik hidup seperti manusia, 

tumbuhan, hewan dan kotorannya, umumnya mengandung 80 – 90% air, namun 

setelah kering sekitar 6 % kandungan air lembabnya akan mengandung senyawa 

hidrokarbon yang sangat tinggi. Karena ketersedian limbah yang sangat banyak 

menyebabkan timbulnya permasalahan limbah biomassa tidak termanfaatkan 

secara optimal.Berawal dari itu dimungkinkan bahwa biomassa dapat digunakan 

untuk potensi energi alternatif karena senyawa hidrokarbon merupakan hal 

terpenting juga dalam suatu bahan bakar. Untuk membuktikan hal tersebut maka 

diambilah beberapa sampel biomassa dari limbah kotoran hewan yang banyak 

diternakkan yaitu kotoran kambing, sapi dan ayam . 

Negara   Indonesia   merupakan   negara   penghasil   padi   terbesar ketiga  

di dunia,  setelah  China  dan  India.  Total  luas  panen  tanaman padi  di  

Indonesia  pada  tahun  2013  adalah  13,77  juta  hektar  dan produksi  gabah  

pada  tahun  2013 mencapai  70,87  juta  ton  dengan produktivitas sekitar 5,1 

ton/ha. Dan dalam rentan waktu 2009 sampai dengan  2013,  produksi  padi  rata 

rata  meningkat  sekitar    3,5%  setiap tahunnya. Panen    gabah    selain 

menghasilkan  beras,  juga  menghasilkan  sekam  padi.  Berdasarkan studi   

pustaka,   perbandingan   untuk   gabah sekam   adalah   1: 0,24. Berarti setiap ton 

gabah yang dihasilkan akan menyisakan sekam padi 0,24 ton. Jadi jumlah sekam 
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padi pada tahun 2013 sebesar 17 juta ton dan  jumlah  ini  akan  terus meningkat  

seiring  meningkatnya  produksi padi.(Kesuma:2015) 

 Bahan bakar alternatif merupakan salah satu cara untuk mengatasi 

kelangkaan bahan bakar minyak, adapun banyaknya sumber daya alam yang bisa 

dimanfaatkan salah satunya dari kekayaan hutan yang berupa limbah dari kayu 

seperti serbuk kayu gergaji dimana persediaan sangat banyak terutama di  

pedesaan yang belum banyak dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia 

merupakan salah satu Negara penghasil kayu gergaji terbesar di dunia. Produksi 

total kayu gergajian mencapai 2,6 juta m3/tahun dengan asumsi bahwa jumlah 

limbah yang terbentuk 54,24 % dari produksi total, sehingga akan dihasilkan 

limbah serbuk gergaji kayu sebanyak 1,4 juta m3/tahun (Billah, Mutasim:2009). 

 Industri peternakan di indonesia sangatlah banyak yang menghasilkan 

limbah, adapun limbah penggunaan sebagaian besar hanya sebagai pupuk 

kompos. Akhir-akhir ini sudah beralih menjadi sumber bahan bakar alternatif. 

Dara penelitian menyatakan bahwa terdapat kosentrasi karbon pada limbah 

kotoran hewan mencapai 8.000 – 10.000 mg sehingga berpotensi pencemaran 

lingkungan. Dalam penanggulangan pencemaran lingkungan maka pemanfaatan 

limbah sangat bagus untuk biogas.(Febrianita:2015) 

Salah satu sifat yang sangat penting dari suatu energi alternatif bahan bakar 

adalah nilai kalor. Dalam hal ini beberapa korelasi untuk estimasi nilai kalor telah 

diberikan oleh para peneliti sebelumnya, tetapi korelasi tersebut diberikan untuk 

batubara. Maka dari itu perlu dilakukan pengujian untuk korelasi-korelasi nilai 

kalor bahan bakar biomassa. 

 

1.2 Batasan Masalah 

  Dalam penyusunan laporan ini, penulis membatasi masalah-masalah yang 

akan dibahas. Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam laporan ini 

adalah: 
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 Bahan bakar biomassa yang digunakan dalam penelitian ini adalah :Sekam 

padi, arang kayu jati, serbuk gergaji dan kotoran kambing (srintil). 

  Pengujian ini hanya dilakukan mencakup HHV (High Heating Value) 

 Pengujian di LPPT UGM dengan calorimeter bomb dengan suhu ruangan 25 

derajat Celcius dan kelembapan 75%. 

 Bahan bakar boimassa yang di uji tidak dibentuk dalam briket atau sejenisnya 

tanpa adanya variasi susunan didalamnya. 

  Pengujian secara teoritis sebatas perbandingan HHV dan tingkat kesalahan 

rata-rata. 

  Bahan bakar yang di uji dalam kondisi kering dengan tingkat kandungan air 

diabaikan. 

 

1.3 Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mendapatkan nilai kalor secara pengujian 

2. Memperoleh nilai kalor secara teoritis  

1.4 Manfaat  

1. Bagi penulis sendiri menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang nilai kalor 

2. Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa lain yang akan 

membahas hal yang sama.  

3. Membandingkan antara teori yang diperoleh dari bangku 

perkuliahan dengan yang ada di lapangan. 
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1.5 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam menyusun laporan ini, penulis melakukan beberapa metode dalam 

pengumpulan data diantaranya:  

1. Tinjau lapangan yakni dengan melakukan pengambilan data 

terhadap objek yang diteliti secara langsung kelapangan. 

 2. Konsultasi dengan pembimbing lapangan dan pembimbing di 

perkuliahan.  

3. Studi literatur yaitu mempelajari buku-buku referensi dalam 

melengkapi teori-teori yang berhubungan dengan nilai kalor. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penyusunan skripsi dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut:  

Bagian awal yang berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, kata 

pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. Bagian kedua adalah merupakan bagian 

utama atau isi dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari lima bab: 

1. 1.Bab I: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, sistematika 

penulisan. 

2. Bab II: Tinjauan Pustaka, berisikan dasar-dasar teori yang didasarkan dari 

hasil studi literatur yang berhubungan dengan judul skripsi. Teori-teori yang 

disajikan berupa pengertian, teori-teori tersebut diambil dari berbagai sumber 

seperti buku bacaan, survei lapangan dan dari internet bahanbahan tersebut akan 

digabung menjadi sebuah tulisan yang menjadi dasar teori dari judul skripsi yang 

memperkuat skripsi tersebut dengan data-data yang ada. 
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3. Bab III: Metodologi Penelitian Pada bab ini akan membahas mengenai 

metedologi yang digunakan untuk menganalisa efisiensi boiler. 

4. Bab IV: Analisa data dan Pembahasan Pada bab ini akan diuraikan tentang 

proses perhitungan dari data-data yang sudah didapatkan perhitungan dilakukan 

berdasarkan landasan teori dimana rumus-rumus tersebut akan digunakan untuk 

mendapatkan datadata hasil yang diinginkan proses perhitungan dan pembahasan 

akan disajikan secara teratur dan terangkai dengan baik . 

5. Bab V: Kesimpulan Dan Saran Pada bab ini berisikan tentang intisari 

ataupun kesimpulan yang didapatkan dalam proses penyusunan skripsi dan hasil 

yang didapatkan. Bab ini akan menguraikan secara singkat hal-hal yang sangat 

penting tentang hasil yang diperoleh. 

6. Daftar Pustaka berisikan literatur yang digunakan dalam penelitian dan 

penyusunan laporan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


