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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki potensi sumber energi baru terbarukan yang 

besar namun masih sedikit yang memanfaatkannya. Energi baru 

terbarukan merupakan energi yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan. 

Energi ini bisa didapatkan dari berbagai macam sumber yang salah 

satunya limbah biomassa. Biomassa merupakan salah satu sumber energi 

yang bersumber dari bahan organik yang belum lama mati.  

Biomassa sering disebut dengan bioresource. Komponen utama 

biomassa ini tersusun dari lignin dan selulosa (Arni et al, 2004). Sumber 

energi ini bisa didapatkan dari berbagai macam bahan organik seperti 

ribuan tanaman hutan yang belum lama mati, daun-daun tanaman yang 

banyak berjatuhan, limbah pertanian, limbah perhutanan, dan berbagai 

macam limbah kayu yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Limbah 

serbuk kayu merupakan serbuk dari sisa potongan kayu yang sudah tidak 

digunakan kembali. Limbah ini biasa di hasilkan dari para pengrajin kayu 

dari berbagai daerah. Banyak sekali para pengrajin kayu yang membuang 

begitu saja limbah kayu ini padahal limbah ini masih bisa dimanfaatkan 

kembali. 

Limbah biomassa dari serbuk kayu ini bisa dimanfaatkan untuk 

berbagai inovasi deperti pembuatan briket. Briket merupakan bahan bakar 

alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar 
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minyak yang saat ini sudah semakin langka. Briket ini dapat di buat 

dengan biaya yang murah salah satunya dengan memanfaatkan limbah 

serbuk kayu jati.  

Kayu jati merupakan salah satu  jenis kayu yang banyak terdapat di 

Indonesia khususnya di daerah pulau Jawa. Kayu ini dinilai memiliki 

tingkat kekerasan dan kerapatan yang lebih tinggi dibanding dengan jenis 

kayu lainnya (Basuki, 2013). Kayu jati banyak digunakan untuk dibuat 

sebagai berbagai macam kerajinan namun banyak limbah-limbah serbuk 

kayu jati yang hanya dibiarkan saja tidak dimanfaatkan kembali sehingga 

limbah ini dapat mencemari lingkungan sekitar. Perlu adanya inovasi 

untuk memanfaatkan limbah serbuk kayu jati salah satunya untuk 

dijadikan briket sebagai bahan bakar alternatif karena memiliki kekerasan 

yang tinggi sehingga tidak cepat habis ketika di bakar. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh variasi perekat (kanji, oli, tar tempurung 

kelapa) terhadap hasil pengujian proximate pada briket serbuk 

gergaji kayu jati pada komposisi 50% bahan dengan 50% perekat? 

2. Bagaimana pengaruh variasi perekat (kanji, oli, tar tempurung 

kelapa) terhadap nilai kadar air dan nilai kalor briket serbuk gergaji 

kayu jati pada komposisi 50% bahan dengan 50% perekat? 
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3. Bagaimana pengaruh variasi perekat (kanji, oli, tar tempurung 

kelapa) terhadap berat jenis dan rapat massa briket serbuk gergaji 

kayu jati pada komposisi 50% bahan dengan 50% perekat? 

1.3. Batasan Masalah 

 Diperlukan adanya beberapa batasan masalah agar pembahasan 

terfokus terhadap permasalahan yang akan di kaji pada penelitian ini 

diantaranya yaitu: 

1. Bahan baku utama pembuatan briket yaitu serbuk gergajian kayu jati. 

2. Meshing pada material limbah serbuk gergaji kayu jati pada 

penelitian ini yaitu 20 mesh. 

3. Briket dicetak dengan 2 variasi bentuk yaitu kubus dengan ukuran 

cetakan 1 dm dan tabung dengan ukuran diameter cetakan 1 dm. 

4. Briket dicetak dengan tekanan 10 kg/cm2 tiap briket. 

5. Berat bahan briket ketika dicetak yaitu 15 gr tiap lubang cetakan. 

6. Menggunakan bahan perekat berupa kanji, oli, dan tar tempurung 

kelapa dengan perbandingan bahan serbuk kayu jati dengan perekat  

sebesar 50%/50%. 

7. Pengeringan dilakukan dengan mengeringkan briket yang telah 

dicetak pada lingkungan udara tanpa sinar matahari selama 3 hari 

kemudian dijemur dibawah sinar matahari selama 1 hari. 

8. Pengujian yang diambil dari penelitian ini yaitu pengujian proximate 

(kadar zat terbang, kadar abu, fixed carbon), kadar air, nilai kalor, 

berat jenis, dan kerapatan. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan masalah pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui hasil analisis pengujian proximate pada briket serbuk 

gergaji kayu jati dengan tiga variasi perekat (kanji, oli, tar tempurung 

kelapa) pada komposisi 50% bahan dengan 50% perekat. 

2. Mengetahui kadar air dan nilai kalor terbaik pada pengujian briket 

serbuk gergaji kayu jati dengan tiga variasi perekat (kanji, oli, tar 

tempurung kelapa) pada komposisi 50% bahan dengan 50% perekat. 

3. Mengetahui berat jenis dan rapat massa briket serbuk gergaji kayu 

jati dengan tiga variasi perekat (kanji, oli, tar tempurung kelapa) pada 

komposisi 50% bahan dengan 50% perekat. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu :  

1. Bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat menjadi referensi ilmu 

pengetahuan dan inovasi dari pemanfaatan limbah serbuk gergaji 

kayu jati sebagai briket. 

2. Bagi masyarakat yaitu dapat menjadi inovasi baru pemanfaatan 

limbah serbuk gergaji kayu jati sebagai briket untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan. 

3. Bagi bangsa dan negara yaitu dapan menjadi alternatif baru untuk 

mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, serta dapat menjadi 
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inovasi baru untuk mengembang teknologi alternatif yang tepat guna, 

terjangkau, dan ramah lingkungan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika pada laporan tugas akhir ini memuat tentang: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari kajian pustaka dari penelitian terdahulu dan dasar 

teori yang diambil dari buku serta jurnal yang digunakan sebagai 

pedoman dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, alat dan bahan penelitian, 

serta langkah-langkah pengujian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang data hasil pengujian proximate (kadar zat mudah 

menguap, kadar abu, dan kadar karbon terikat), pengujian kadar air 

dan nilai kalor, pengujian berat jenis dan rapat masa. Pada bab ini 

juga menjelaskan uraian dari hasil penelitiannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.  
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DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah serta sumber-sumber lain yang 

dijadikan referensi dalam penulisan laporan tugas akhir ini. 

LAMPIRAN 

Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 


