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1.1 Latar belakang masalah 

             Indonesia merupakan penghasil sejumlah minyak atsiri seperti 

minyak sereh, minyak daun cengkeh, minyak kenanga, minyak akar 

wangi, minyak kayu cendana, dan sebagainya. Kebanyakan minyak atsiri 

tersebut diekspor atau dijual keluar negeri seperti ke negara Jepang, 

Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa, ( Sastrohamidjojo, 2004  ).Sejauh 

yang penulis ketahui banyak pengusaha atau industri yang belum bisa 

memanfaatkan sisa limbah hasil industri menjadi sebuah produk yang 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut penulis 

berfikir untuk memanfaatkan sumber energi alternatif baru diantaranya 

bisa berasal dari fosil, biomassa, limbah sisa hasil industri ,dan 

sebagainya.  

Biomassa  merupakan bahan hayati yang biasanya dianggap 

sebagai sampah dan sering dimusnahkan dengan cara dibakar . 

Biomassa tersebut dapat diolah menjadi briket biomassa yang merupakan 

bahan bakar yang mempunyai nilai kalor cukup tinggi dan dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula limbah industri yang 

berbahan dasar dari sumber daya alam hayati sebagai contohnya daun 

cengkeh kering sisa proses destilasi minyak atsiri. 



                       

Gambar 1.1. Daun cengkeh kering sisa proses destilasi minyak atsiri. 

Minyak cengkeh adalah salah satu produk unggulan Kabupaten 

Boyolali disamping  ternak dan hasil sapi serta kerajinan tembaga. 

Berdasarkan data yang didapatkan, di Kabupaten Boyolali sendiri terdapat   

1.528,4 Ha lahan perkebunan cengkeh yang 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 

dihasilkan 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 nyata 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 1.2. Daun cengkeh kering sisa proses destilasi minyak 

atsiri 

 
Gambar 1.3. Daun kering sisa proses yang akan digunakan 

sebagai pendukung pembakaran. 

Dari uraian diatas penulis mencoba untuk meneliti proses 

pengolahan limbah yang dapat meningkatkan nilai tambah, maka perlu 

dilakukan penggabungan antara arang kayu dengan daun kering sisa 

proses destilasi minyak atsiri. Sehingga diharapkan dapat menjadi suatu 

bahan bakar alternatif. 



1.2 Perumusan Masalah 

 Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada satu pertanyaan 

sebagai berikut: 

”Bagimanakah karakteristik pembakaran biobriket campuran arang 

kayu 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 arang kayu . Dengan variasi komposisi 

sebagai berikut: 

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

b. 100% arang kayu 

c. Arang kayu 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. 

 

 

 



1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah : 

Mencari karakteristik pembakaran biobriket campuran arang 

kayu dan daun cengkeh kering sisa proses destilasi minyak atsiri 

yang meliputi: 

a. Karakteristik laju pembakaran 

b. Karakteristik massa sisa pembakaran 

c. Karakteristik temperatur pembakaran 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pembangunan nasional terutama bagi pengembangan sentra 

industri minyak cengkeh di kabupaten Boyolali, serta 

pengembangan bidang konversi energi khususnya dalam bidang 

teknik pembakaran sehingga dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu pembakaran khususnya dalam hal 

penggalian sumber energi alternatif yang bersifat pembaharuan 

dan berbasis pada potensi daerah. Dalam lingkup institusional dari 

penelitian ini diharapkan dapat membawa mahasiswa lebih 

memahami proses pembakaran bahan bakar padat buatan. 

 

 
 


