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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kokas merupakan bahan bakar yang sangat diperlukan pada 

industri-industri pengecoran besi/logam. Pada saat ini konsumsi kokas di 

sentra industri pengecoran logam ceper di daerah Klaten dipenuhi dari 

produk Cina. Para pengusaha di Ceper telah merasa cocok menggunakan 

kokas impor yang didatangkan dari negeri Cina, namun karena kesulitan 

untuk mengimpor dari Cina akibat kebijakan dari pemerintah Cina untuk 

membatasi ekspor kokasnya mengakibatkan harga kokas impor semakin 

mahal dan biaya produksipun semakin tinggi. Maka pengusaha 

pengecoran beralih ke kokas lokal yang lebih gampang untuk di dapatkan. 

Industri Kecil Menengah (IKM) Mitra yang ada di daerah Klaten 

telah mencoba menyiasati permasalahan yang ada yaitu dengan 

membuat briket kokas sendiri namun masih ada karakteristik pembakaran 

yang kurang baik dan juga sifat mekanis yang didapatkan kurang bagus 

seperti tingkat kekerasan briket sehingga ketika briket tersebut dibakar 

akan hancur dan akan terjadi ketidakstabilan temperatur pembakaran 

akibatnya dapat mempengaruhi mutu coran. Namun para pengusaha di 

IKM Mitra masih belum memperhatikan bahwa adanya kekurangan dari 

sifat briket kokas tersebut dipengaruhi oleh keterkaitan antara sifat kokas 

batu bara yang digunakan dengan temperatur proses karbonasi yang 

selama ini digunakan. 
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Melihat permasalahan di atas membuat peneliti berfikir untuk 

meningkatkan mutu briket kokas dengan meneliti pengaruh tinggi 

temperatur proses karbonasi sehingga  setidaknya kokas lokal mempunyai 

sifat yang sebanding dengan kokas impor dan dapat menggantikan 

dominasi keberadaan kokas impor tersebut terutama di sentra industri 

pengecoran logam Ceper. 

1.2. Perumusan Masalah 

Penelitian yang dilaksanakan didasarkan pada suatu rumusan 

masalah sebagai berikut : 

“Bagaimanakah karakteristik mekanis dan pembakaran briket kokas 

lokal dengan variasi tekanan pengepresan sebesar 250 kg/cm², 300 

kg/cm², 350kg/cm², dengan lama waktu karbonasi 135 menit dan 

menggunakan temperatur 275 °C”. Hal ini didasari bahwa tinggi 

pengepresan akan berpengaruh pada stuktur mikro briket kokas yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi kekuatan mekanik yang dihasilkan 

dan karakteristik pembakarannya.  

1.3. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini hanya akan dibahas sifat mekanik berupa 

kekuatan tekan dan juga mengenai karakteristik pembakaran briket kokas 

yang meliputi penurunan massa, dan perubahan temperatur pada 

pembakaran briket kokas dengan variasi tekanan pengepresan. Dengan 

mengunakan pembatasan masalah diatarannya : 
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1. Bahan dasar yang digunakan adalah berupa kokas, dengan komposisi 

breeze coke : 60% dan green coke : 40%, kemudian ditambahkan 

perekat aspal 10% dari berat kokas.  

2. Briket dipres manual dengan dongkrak hidrolik dengan tekanan 

maksimal pada pembacaan  pres-sure gauge 250 kg/cm2, 300 kg/cm2, 

dan 350 kg/cm2.  

3. Suhu ruang tungku pada proses karbonasi yang digunakan adalah 275 

oC, selama 135 menit. 

4. Untuk uji pembakaran digunakan briket berdiameter 2,8 cm, tinggi 1,5 

cm dan berat 5 gram, dengan komposisi 40% breeze coke dan 60% 

green coke serta 10% aspal dari berat kokas, dengan suhu 

pembakaran 500 oC. 

5. Untuk uji kekuatan tekan digunakan briket berdiameter 4 cm, tinggi ± 8 

cm, dengan berat 137 kg dengan komposisi 40% breeze coke dan 

60% green coke serta 15 gram atau 10% aspal dari berat kokas 

sehingga berat total briket untuk uji mekanik adalah 150 gram 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui sifat mekanik kekuatan tekan kokas hasil pembriketan. 

2. Mengetahui pengurangan massa briket tiap menit pada uji 

pembakaran. 

3. Mengetahui temperatur pembakaran briket dengan variasi tekanan 

pembriketan. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyusun dalam 5 

bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Meliputi tinjauan pustaka dan dasar teori. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Meliputi diagram alir penelitian, bahan baku yang digunakan, alat-

alat yang digunakan, penghalusan bahan baku, pembuatan briket, 

proses karbonasi dan cara-cara pengujian terdiri dari analisis 

proximate dan ultimate, pengujian mekanik serta pengujian 

pembakaran. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi hasil data pengujian mekanik dan pengujian pembakaran 

briket kokas variasi temperatur karbonasi sekaligus pembahasan 

data dari pengujian tersebut. 

BAB V   PENUTUP 

Meliputi kesimpulan dan saran. 


