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Briquette as an Alternative Energy  
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ABSTRACT. Charcoal briquette derivate of rambai and api-api wasted wood, also called bio-briquette, is one of 

alternative energy environmentally acceptable and will solve energy shortage. The aims of the research are  1) produce 

charcoal briquette as an alternative energy on wet land area, 2) analyze briquette characteristics such as density, 

moisture content, ash content, volatile matter, bonded carbon and caloric value,  3) determine the quality of charcoal 

briquette. Research was held in Faculty of Forestry laboratory, Lambung Mangkurat University in Banjarbaru. Statistical 

analysis applied Complete Randomize Design (CRD), in which 4 treatments and 3 repetitions occurred. Result shows 

that the lowest moisture content is B treatment (70 % rambai and 30 % api-api  wasted wood) 5.706 %, meanwhile the 

highest moisture content is  A treatment (100 % rambai wood waste) 7.309 %. The highest density shows by D 

treatment ( 100 % api-api wasted wood), 0.662 gr/cm3 and the lowest density is C treatment (30 % rambai and 70 % 

api-api wasted wood), 0.589 gr/cm3. The lowest ash content is D treatment (100 % api-api wasted wood), 6.290 % and 

the highest ash content is C treatment (30 % rambai and 70 Api-api wasted wood), 9,590 %. The highest volatile matter 

is on D treatment (100 % api-api wasted wood) 56.577 % and the lowest is B treatment (70 % rambai and 30 % api-api 

wasted wood), 48,323 %. The highest bonded carbon is B treatment (70 % rambai and 30 % api-api wasted wood), 

37.854 % and the lowest is D treatment (100 % api-api wasted wood), 31.292 %. The highest caloric value is B treatment 

(70 % rambai and 30 % api-api wasted wood), 6,858.26 cal/gr and the lowest is A treatment (100 % rambai wasted 

wood), 5,411.48 cal/gr. 

Key words :  Rambai wasted wood. Api-api Wasted wood, Bio-briquette 

ABSTRAK, Briket arang dari campuran limbah kayu rambai dan limbah kayu api-api merupakan salah satu energi 

altrernatif yang ramah lingkungan dan merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kelangkaan energi.  Tujuan dari 

penelitian ini adalah (1) Menghasilkan biobriket sebagai energi alternatif lahan basah  (2) Menganalisa nilai kalor, kadar 

air, kerapatan, kadar abu, kadar zat terbang dan kadar karbon terikat (3) Menentukan kualitas produk biobriket yang di 

hasilkan dari pemanfaatan  limbah vegetasi rambai dan api api.   Penelitian ini di laksanakan di Workshop Fakultas 

Kehutanan Universitas lambung Mangkurat Banjarbaru. Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 4 Perlakuan dan 3 kali ulangan.   Hasil  Penelitian kadar air biobriket tertinggi terdapat pada perlakuan A ( 100% 

limbah kayu rambai) yaitu sebesar 7,309 % dan kadar air  terendah pada perlakuan B (70 % limbah kayu rambai dan 30 

% limbah kayu api api) yaitu sebesar 5.706 %.  Kerapatan  tertinggi terdapat pada perlakuan  D (100 % api api) yaitu 

sebesar 0.662 gr/cm3 dan kerapatan terendah terdapat pada perlakuan C (30 % limbah rambai dan 70 % limbah kayu 

api api ) yaitu 0.589 gr/cm3.   Nilai kalor tertinggi terdapat pada perlakuan B (70 % limbah kayu rambai dan 30 % limbah 

kayu api api) yaitu sebesar  6858,260 kal/g dan yang terendah pada perlakuan A (100% limbah kayu rambai ) yaitu 

sebesar 5411,480 kal/g.  Kadar abu tertinggi terdapat pada perlakuan C (30 % Rambai dan 70 % Api-api) sebesar 9.590 % 

dan yang terendah terdapat pada perlakuan D (100% limbah kayu api api)  sebesar 6,290 %.  Nilai zat terbang tertinggi 

terdapat pada perlakuan D  ( 100% limbah kayu api api)  yaitu sebesar 56,577 % dan yang terendah terdapat pada 

perlakuan B  (70 %  limbah kayu rambai dan 30 % limbah kayu api api) yaitu sebesar 48,323 %.  Kadar karbon terikat 

tertinggi  terdapat pada perlakuan B (70 %  limbah kayu rambai dan 30 % limbah kayu api api)  yaitu sebesar  37,854 % 

dan terendah terdapat pada perlakuan D (100% limbah kayu api api) yaitu sebesar 31,292 %. 

Keywords :  Limbah Kayu Rambai, Limbah Kayu Api Api, Biobriket, 
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1. PENDAHULUAN 

Beberapa tahun terakhir ini energi merupakan 

persoalan besar yang berdampak besar terhadap 

perekonomian dunia. Hal ini dipicu oleh 

meningkatnya pertambahan penduduk, tingginya 

biaya eksplorasi dan sulitnya mencari sumber 

cadangan minyak serta banyaknya tuntutan 

masyarakat dunia tentang emisi karbon gas buangan. 

Faktor-faktor tersebut mendorong pemerintah untuk 

segera memproduksi energi alternatif yang 

terbarukan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu 

perlu adanya upaya untuk mencari bahan bakar 

alternatif yang lebih murah dan tersedia dengan 

mudah. 

Sumber energi alternatif yang banyak diteliti 

dan dikembangkan saat ini adalah energi biomassa 

yang ketersediaannya melimpah, mudah diperoleh 

dan diperbaharui secara cepat. Pada umumnya 

biomassa yang digunakan sebagai bahan bakar 

adalah biomassa yang memiliki nilai ekonomi rendah 

atau merupakan hasil ekstraksi produk primer (El 

Bassam dan Maegaad, 2004) 

Indonesia memiliki potensi energi biomassa 

sebesar 50.000 Mw yang bersumber dari berbagai 

limbah pertanian dan seperti produk samping dari 

kelapa sawit, penggilingan padi, plywood, pabrik 

gula, kakao dan limbah pertanian lainnya 

(Prihandana dan Hendroko, 2007). Badan Litbang 

Kehutanan telah melaksanakan riset kayu energi 

sejak tahun 1970, termasuk riset pengaruh kenaikan 

bahan bakar minyak terhadap konsumsi bahan bakar 

(Zahrul dan Fatriani, 2000), konsumsi kayu bakar 

nasional (Satria Astana dan Djaenudin, 2004) dan 

riset panjang terkait briket arang kayu dan design 

peralatannya (Gustan Pari et al, 1998). 

Briket arang merupakan salah satu sumber 

energi alternatif dan ketersediaan bahan bakunya 

sangat mudah didapatkan. Bahan baku briket arang 

berupa limbah eksploitasi seperti sisa penebangan, 

cabang, ranting dan limbah industri perkayuan 

seperti sisa potongan, serbuk gergaji dan kulit kayu. 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Campuran 

Limbah Kayu Rambai dan Api-api terhadap Kualitas 

Briket Arang Sebagai Energi Alternatif dari Lahan 

Basah sesuai dengan roadmap riset unggulan 

Universitas Lambung Mangkurat yaitu “Energi 

alternatif dan terbarukan” dimana akan diteliti 

limbah dari vegetasi khas lahan basah yaitu Rambai 

dan Api-api sebagai energi alternatif terbarukan yang 

ramah lingkungan sehingga diharapkan dapat 

mengurangi efek rumah kaca. Melalui penelitian ini 

diharapkan diperoleh data awal tentang biobriket dari 

vegetasi lahan basah Kalimantan Selatan yaitu 

Rambai dan Api-api sebagai energi terbarukan. 

 

2. METODE 

Pengambilan limbah pohon Rambai dan Api-

api bertempat di Kabupaten Banjar. Pengujian 

biobriket dilakukan di Laboratorium Balai Riset 

Standardisasi dan Industri Banjarbaru. Pengolahan 

arang , briket arang dilakukan di Laboratorium 

Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan ULM.  

Bahan yang digunakan adalah limbah dari 

pohon Rambai dan Api-api serta perekat tapioka. 

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi 

gergaji, parang, alat penghancur limbah kayu, alat 

pencetak briket arang, drum bekas beserta tutupnya, 

pipa besi, alat penyaring 40-80 mesh, baskom, 

tungku, lesung, lem, korek api, karung goni, oven, 

Bomb calorimeter, timbangan elektrik, sendok, 

kaliper, cawan porselen, kamera, alat tulis menulis, 

plat besi, palu, ceret dan jam.  

 

2.1 Pembuatan arang limbah 

Prosedur penelitian meliputi pembuatan arang 

limbah kayu Rambai dan Api-api yang dilakukan 

dengan cara memanaskan arang dalam suatu tempat 

tertutup (kiln) tanpa kontak dengan udara langsung 

pada suhu 400-600̊C.  

2.2 Persiapan bahan baku 

 

Bahan baku berupa limbah kayu Rambai dan 

Api-api berukuran diameter 5-10 cm dan panjang 10-

20 cm. Bahan baku dimasukkan kedalam tungku 

setelah pada bagian dasar tungku diberi potongan 

kayu bakar atau sisa-sisa serutan kayu kering dengan 

posisi mendatar dan serapat mungkin agar dapat 

menampung kayu lebih banyak serta diisi penuh 

hingga kepermukaan tungku. Penyusunan kayu 

dalam drum apabila kayu berukuran sangat kecil 

perlu diberi lubang udara tambahan pada bagian 

tengah saat penyusunan. Pada bagian dasar tungku 

drum diberi ganjal dengan bata merah atau batu 50 

cm, pada tiga lokasi titik. Selanjutnya dibawah 

tungku drum kemudian diberi potongan kayu bakat 

atau serutan kayu kering sebagai umpan dan diberi 

sedikit minyak tanah. Setelah api menyala tunggu 

sampai nyala bara api merembet ke dalam tungku 

melalui lubang udara sehingga bahan baku yang 

terdapat di dalam tungku dapat terbakar dengan 

sempurna. Potongan kayu sebagai umpan terlihat 

tipis. Proses pembakaran asap hasil pembakaran akan 

terlihat semakin berwarna putih tebal. Selanjutnya 

pemasangan tutup drum dan cerobong asap, proses 

pembakaran umpan sampai bahan baku terbakar 

dengan baik memerlukan waktu 30 menit. Setelah 

proses pembakaran berjalan lancar dibagian bawah 

tungku dan disekelilingnya ditutup dengan pasir atau 

tanah denga tujuan untuk memperkecil lubang udara, 
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biasanya ada 3 lubang udara yang berdiameter 3 cm. 

Batu bata pengganjal diambil dan diganti dengan 

batu yang lebih pendek setinggi 3 cm dengan tujuan 

mengurangi suplai udara ke dalam tungku drum.  

 

2.3 Pendinginan arang 

Pendinginan arang memerlukan waktu 7-9 jam, 

apabila  asap yang keluar sudah terlihat menipis 

putih dan kebiru-biruan, lubang udara dibagian 

bawah tungku ditutup kemudian dilapisi dengan 

tanah sehingga tidak ada udara yang masuk dan 

keluar. Proses pendinginan arang pada drum 

memerlukan waktu berkisar 4-5 jam. 

 

2.4 Proses pembuatan briket arang  

Arang dihaluskan dengan menggunakan mesin 

hammer atau ditumbuk menggunakan lesung sampai 

halus. Serbuk diayak dengan menggunakan ayakan 

40-80 mesh. Arang yang hancur dicampur dengan 

perekat, dengan pemakaian perekat maka tekanan 

yang diperlukan akan lebih kecil dibandingkan 

dengan briker tanpa memakai bahan perekat. Jika 

menggunakan 2 kg serbuk arang maka diperlukan 2 

ons perekat dengan pengenceran perekat 

menggunakan 2 liter air. Setelah serbuk arang dan 

perekat tercampur sempurna maka tahapan 

selanjutnya adalah proses pencetakan briket dengan 

menggunakan alat kempa dengan tekanan tertentu. 

Pemberian tekanan dapat memadatkan atau 

mengecilkan volume sehingga luas persinggungan 

atau luas kontak diperbesar dan memungkinkan 

terjadinya ikatan antarpartikel yang lebih baik. 

Setelah proses pencetakan selesai, briket arang 

dimasukkan ke dalam oven dengan suhu sebesar 60̊C 

selama 24 jam. Tujuan dari pengeringan agar briket 

menjadi kering dan kadar airnya dapat diselesaikan 

dengan ketentuan kadar air briket yang berlaku dan 

selanjutnya adalah proses pengemasan briket.  

 

2.5 Parameter uji biobriket  

Karakteristik fisik biobriket diukur dengan 

menggunakan ASTM D5142-02: 

2.5.1  Nilai kalor  

 

Ambil contoh uji ± 1 gram, kemudian 

diletakkan dalam cawan silika dan diikat dengan 

kawat nikel, kemudian dimasukkan kedalam tabung 

dan ditutup rapat. Tabung tersebut dialiri oksigen 

selama 30 detik. Tabung dimasukkan dalam Oxygen 

Bomb Calorimeter. Pembakaran dimulai saat suhu air 

sudah tetap dengan pengukuran suhu optimum. 

Besarnya nilai kalor sesuai dengan persamaan 

sebagai berikut: 

NK =  

Dimana:NK = nilai kalor (Kal/gr) 

   =  perbedaan suhu rata-rata (  

Mbb = massa bahan bakar 

B   = koreksi panas kawat besi (kal g-1) 

2.5.2  Kadar abu 

Penetapan kadar abu dilakukan dengan 1 gram 

sampel yang diletakkan pada cawan porselin yang  

bobotnya sudah diketahui. Kemudian dimasukkan 

kedalam oven dengan suhu 600-900  selama 5-6 

jam. Selanjutnya didinginkan dalam desikator 

sampai kondisi stabil dan ditimbang kadar abu 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

Kadar abu  =  

 
2.5.3 Kadar air 

Penetapan kadar air dilakukan dengan 

mengambil 1 gram sampel dan diletakkan dalam 

cawan porselen dengan bobot yang sudah 

diketahui. Kemudian dikeringkan dalam oven 

deng suhu 103  selama 24 jam sampai kadar 

air konstan. Kemudian didinginkan kedalam 

desikator sampai suhu stabil dan timbang, kadar 

air dihitung dengan rumus: 

 

Kadar air =  

 

Dimana: BB= berat bahan sebelum dioven 

     BKT= berat setelah dioven 

  
2.5.4 Kerapatan  

Penentuan kerapatan dinyatakan dari hasil 

perbandingan antara berat dan volume biobriket. 

Pengujian dilakukan dengan metode 

Archimedes yaitu mengukur massa sampai uji 

dan mengukur volume sampel dengan 

menenggelamkan sampel kedalam air  didalam 

gelas ukur. Kerapatn dihitung dengan rumus: 

 

Kerapatan =  

 

2.5.5 Zat terbang 

Ambil 1 gram sampel dan letakkan pada 

cawan perselin yang bobotnya sudah diketahui. 
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Kemudian masukkan dalam oven dengan suhu 950± 

20  selama 7 menit, kemudian didinginkan dalam 

desikator sampai kondisi stabil dan ditimbang. Zat 

terbang dihitung dengan rumus: 

 

Zat terbang  =  

 

Dimana: B =berat sampel setelah dikeringkan dari    

 uji kadar airnya (g) 

C = berat sampel setelah dioven (g) 

W= berat sampel sebelum uji kadar air (g) 

 

2.5.6 Kadar terikat 

 

Penetapan nilai karbon terikat dilakukan 

setelah didapat hasil kadar zat terbang dan kadar abu 

yang dihitung dengan rumus:  

 

Kadar terikat = 100- (kadar air-zat mudah  

menguap-kadar abu) 

 

 

2.6 Analisis data 

 

Penelitian ini menggunakan model rancangan 

acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 

ulangan, perlakuan tersebur yaitu: 

A  = 100% serbuk limbah kayu Rambai 

B  = 70% serbuk limbah kayu Rambai+30% serbuk  

limbah Api-api  

C  = 30% serbuk limbah kayu Rambai+70% serbuk  

limbah kayu Api-api 

D  = 100% limbah kayu Api-api 

Model umum rancangan percobaan yang 

digunakan menurut Hanafiah KA (1991) adalah 

Yij =  

Dimana: Yij = nilai pengamatan perlakuan i ke j 

      = nilai rata-rata 

    = pengaruh faktor ke i 

 Eij  = kesalahan percobaan 

 

Sebelum data dianalisis, dilakukan uji 

pendahuluan yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. Untuk mengetahui pengaruh campuran 

antara serat dan serbuk kayu gergajian dilakukan uji 

F dengan analisis keragaman. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Kadar air briket arang 

Kadar air briket arang berkisar antara 5,706% - 

7,309%. Hasil penelitian ini telah memenuhi standar 

kualitas briket arang Amerika yaitu sebesar 6,2% 

pada perlakuan B (70% limbah kayu Rambai dan 

30% limbah kayu Api-api) yaitu 5,076% dan pada 

perlakuan D (100% limbah kayu Api-api) sebesar 

5,841%. Semua perlakuan telah memenuhi standar 

SNI yaitu kadar airnya maksimal 8% dan standar 

Amerika 8,3%. Secara lengkap data nilai hasil 

pengujian kadar air briket arang ditunjukkan pada 

gambar 1 berikut 

 
Gambar 1. Grafik nilai rata-rata kadar air 

 

Grafik pada gambar 1 dapat dilihat bahwa kadar 

air tertinggi terdapat pada perlakuan A (100% limbah 

serbuk kayu Rambai) dan yang terendah terdapat 

pada perlakuan B (70% limbah kayu Rambai+30% 

limbah serbuk kayu Api-api) yaitu sebesar 5,076%. 

Tingginya kadar air briket arang pada perlakuan A 

(100% limbah serbuk kayu Rambai) disebabkan 

karena jumlah pori masih cukup banyak dan mampu 

menyerap air. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Triono (2006) bahwa tingginya kadar air pada arang 

serbuk kayu gergajian memiliki jumlah pori yang 

lebih banyak. Kandungan air yang tinggi pada briket 

akan menyulitkan penyalaan briket dan akan 

mengurangi temperatur pembakaran (Anugerah, 

2011). 

Berdasarkan hasil analisis keragaman diketahui 

campuran limbah kayu Rambai dan campuran limbah 

kayu Api-api tidak berpengaruh nyata terhadap nilai 

kadar air briket arang. Menurut Soeparno (2000) 

dalam Prawiroadmodjo (2005), kadar air kayu sangat 

menentukan kualitas arang yang dihasilkan. Briket 

arang yang memiliki kadar air yang rendah 

cenderung memiliki nilai kalor yang tinggi.  

 

3.2 Kerapatan 

Kerapatan menunjukkan perbandingan antara 

berat dan volume briket arang. Data nilai hasil 

pengujian kerapatan briket arang dapat dilihat pada 

gambar 2 berikut ini 



 Seminar Nasional 2016 Lahan Basah ULM    7 

 

 

Gambar 2. Grafik nilai rata-rata kerapatan 

Nilai kerapatan tertinggi terdapat pada 

perlakuan B (70% limbah serbuk kayu Rambai + 30 

limbah serbuk kayu Api-api) yaitu sebesar                       

0,662 gr/cm3 dan yang terendah terdapat pada 

perlakuan C sebesar 0,590 gr/cm3. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai kerapatan tidak 

masuk dalam standar SNI yaitu sebesar 0,4407 

gr/cm3 dan standar Amerika 1 gr/cm3. 

Hasil analisa keragaman menunjukkan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap briket arang 

yang dihasilkan. Tinggi rendahnya kerapatan 

dipengaruhi oleh berat jenis bahan tersebut (Hartoyo, 

1983). Semakin tinggi nilai kerapatan akan 

memudahkan dalam hal penanganan penyimpanan 

dan transportasi. Nilai kerapatan penting untuk 

diketahui, hal tersebut berhubungan langsung dengan 

briket arang yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai 

kerapatan briket arang maka akan semakin baik 

kualitas briket arang. 

 

3.3 Nilai kalor 

Nilai kalor sangat menentukan kualitas briket 

arang dan merupakan parameter penting dalam 

pemilihan bahan bakar padat seperti briket arang. 

Semakin tinggi nilai kalor semakin baik pula kualitas 

briket arang yang dihasilkan. Data nilai hasil 

pengujian nilai kalor dapat dilihat pada gambar 3 

berikut 

 

 
Gambar 3. Grafik rata-rata nilai kalor 

 

Nilai kalor tertinggi terdapat pada perlakuan B 

yaitu sebesar 6858,260 kal/g dan yang terendah pada 

perlakuan 5411.480 kal/g. Hasil analisis keragaman 

menunjukkan nilai kalor briket arang campuran 

limbah kayu Rambai dan limbah kayi Api-api 

berpengaruh sangat nyara terhadap nilai kalir. Briket 

arang campuran limbah Rambai 70% dan campuran 

30% limbah kayu Api-api memiliki nilai kalor 

tertinggi. Hal ini disebabkan kadar air yang rendah 

sehingga nilai kalor yang dihasilkan tinggi, hal ini 

sesuai dengan pendapat Nurhayati dalam Wijayanti 

(2009) bahwa nilai kalor dipengaruhi oleh besarnya 

kadar air dan kadar abu briket arang. Hal ini juga 

dapat dilihat dari tingginya nilai karbon terikat  pada 

perlakuan B yang dapat memicu daya nyala api yang 

besar pada briket arang tersebut.  Sependapat dengan 

Rahman (2011), nilai kalor yang semakin tinggi 

menunjukkan  kualitas bahan bakar yang semakin 

baik. Ditinjau dari segi hasil penelitian yaitu nilai 

kalor berkisar antara 5411,480 kal/gr – 6858,260 

kal/gr. Perlakuan A (100% limbah serbuk kayu 

Rambai) dan perlakuan C (30% limbah serbuk kayu 

Rambai+70% limbah serbuk kayu Api-api) telah 

sesuai dengan standar SNI yaitu 5000-6000 kal/gr 

dan nilai kalor  standar Amerika 4000-6500 kal/gr 

terdapat pada perlakuan A(100% limbah serbuk kayu 

Rambai) sebesar 5411,480 kal/gr dan perlakuan C 

(30% limbah serbuk kayu Rambai+70% limbah 

serbuk kayu Api-api) yaitu 5847,993 kal/gr. 

 

3.4 Kadar zat terbang 

Kadar zat terbang adalah zat yang dapat 

menguap sebagai hasil dekomposisi senyawa-

senyawa yang masih terdapat didalam arang selain 

air dan kadar abu (Hendra dan Pari, 2000). Data nilai 

hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 4 berikut 

 

 
Gambar 4. Grafik nilai rata-rata kadar zat terbang 

 

Kadar zat terbang tertinggi terdapat pada 

perlakuan D yaitu 56,577% dan terendah terdapat 

pada perlakuan B sebesar 48,323%. Semakin tinggi 

jumlah zat terbang dari suatu bahan bakar maka 

jumlah asap yang dihasilkan semakin tinggi. 

Semakin besar suhu dan waktu pengarangan maka 

semakin banyak zat menguap yang terbuang 
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sehingga pada saat pengujian kadar zat menguap 

akan diperoleh zat menguap yang semakin rendah.  

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa 

campuran limbah serbuk kayu Rambai dan limbah 

serbuk kayu Api-api berpengaruh sangat nyata 

terhadap kadar zat terbang. Hal ini disebabkan oleh 

perbedaan jenis bahan baku. Semakin banyak 

kandungan zat terbang pada briket maka akan 

semakin mudah untuk terbakar dan menyala 

(Syamsul (2004) dalam  Sinurat 2011). Dekomposisi 

senyawa volatil dalam bahan bakar berfungsi untuk 

menstabilkan nyala dan percepatan pembakaran 

arang (Sinurat, 2011). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semua perlakuan tidak ada yang masuuk 

standar SNI yaitu kadar zat terbang 15% dan standar 

Amerika 19,28%. 

3.5 Kadar abu 

Abu merupakan bagian yang tersisa dari hasil 

pembakaran dalam hal ini sisa pembakaran briket. 

Salah satu unsur penyusun abu adalah silika. Data 

nilai hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 5 

berikut ini 

 

 
Gambar 5. Grafik nilai rata-rata kadar abu 

 

Nilai tertinggi kadar abu sebesar 9,590% 

terdapat pada perlakuan C(30% limbah serbuk kayu 

Rambai+70% limbah serbuk kayu Api-api) dan yang 

terendah terdapat pada perlakuan B(70% limbah 

serbuk kayu Rambai+30% limbah serbuk kayu Api-

api).  Berdasarkan hasil analisis keragaman hasil 

pengujian tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap kadar abu. 

Hasil penelitian kadar abu yang dihasilkan 

berkisar antara 6,290% - 9,590% dan yang masuk 

standar SNI (maksimal 8%) terdapat pada perlakuan 

A (100% limbah serbuk kayu Rambai) yaitu sebesar 

7,827% dan perlakuan B (70% limbah serbuk kayu 

Rambai+30 limbah serbuk kayu Api-api) yaitu 

6,290% dan yang masuk standar Amerika (8,3%) 

terdapat pada perlakuan A yaitu 7,827%, perlakuan B 

sebesar 6,290% dan perlakuan C(30% limbah serbuk 

kayu Rambai+70% limbahs erbuk kayu Api-api) 

yaitu sebesar 8,117%. Kandungan abu yang tinggi 

dapat menurunkan nilai kalor briket arang sehingga 

kualitas briket akan menurun (Masturin, 2002). 

3.6 Kadar karbon terikat 

Karbon terikat adalah fraksi karbon (C) yang 

terikat didalam arang selain fraksi air, zat menguap 

dan abu. Keberadaan karbon terikat didalam briket 

arang dipengaruhi oleh kadar abu dan kadar 

menguap. Data nilai hasil pengujian dapat dilihat 

pada gambar 6 berikut 

 
Gambar 6. Grafik nilai rata-rata karbon terikat 

 

Nilai rata-rata karbon terikat tertinggi terdapat 

pada perlakuan B (70% limbah serbuk kayu 

Rambai+30% limbah serbuk kayu Api-api) yaitu 

sebesar 39,681% dan terendah terdapat pada 

perlakuan D yaitu sebesar 29,466%. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semua perlakuan masuk standar 

SNI (maksimal 77%) dan standar Amerika (60%). 

Berdasarkan hasil analisis keragaman, diketahui 

bahwa campuran limbah kayu Rambai dan limbah 

kayu Api-api berpengaruh sangat nyata terhadap 

kadar karbon terikat. Nilai kalor briket akan tinggi 

apabila nilai karbon terikatnya tinggi. Semakin tinggi 

kadar karbon terikat pada arang maka menandakan 

arang tersebut adalah arang yang baik (Abidin 1973 

dalam Masturin 2002). Hasil penelitian membuktikan 

bahwa semakin rendah kadar abu dan zat mudah 

menguap yang dihasillkan akan menghasilkan kadar 

karbon terikat yang tinggi begitupun sebaliknya. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Abidin (1973) dalam 

Triono (2006) bahwa keberadaan karbon terikat 

dalam briket arang dipengaruhi oleh kadar abu dan 

kadar zat mudah menguap. 

4. SIMPULAN 

 
4.1 Karakteristik briket arang yang paling baik 

terdapat pada perlakuan B (70% limbah serbuk 

kayu Rambai+30% limbah serbuk kayu Api-

api) dengan nilai kadar air sebesar 5,706%, 

kerapatan 0,662 gr/cm3, nilai kalor 6858,260 
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kal/gr, kadar zat terbang 48,323%, kadar abu 

6,290% dan kadar karbon terikat 39,681%. 

4.2 Hampir semua penelitian memenuhi standar 

SNI dan Amerika kecuali pada penelitian kadar 

zat terbang yang tidak masuk standar baik 

standar SNI maupun standar Amerika. 

 

5. UCAPAN TERIMA KASIH 

 
Terima kasih kepada Kementerian Riset dan 

Teknologi  dan Universitas Lambung Mangkurat atas 

bantuan dana untuk melaksanakan Penelitian 

Unggulan Perguruan Tinggi, juga kepada semua 

pihak yang telah membantu mulai dari pengambilan 

bahan baku, pengolahan produk dan pengujian 

sampai dengan pelaporan hasil penelitian.  

 

6. DAFTAR PUSTAKA 

 
American Society For Testing dan Materials. 2002. ASTM 

Stanadar Coal dan Coke D5. Philadhelpia. 

 

Anugerah, P.S 2010. Studi Variasi Komposisi Bahan 

Penyusun Briket dari Kotoran Sapi dan Limbah 

Pertanian. Jurusan Teknik Pertanian. Fakultas 

Teknologi Pertanian. Universitas Andalas. Padang. 

 

Badan Standardisasi Nasional. 2000. Briket Arang Kayu. 

SNI 01-6235-2000. 

 

El Bassam N. dan P. Maigard. 2004. Integrated Renewable 

Energy or Rural Communities. Planning Guidelines 

Technologies and Applieations Elsevier. Amsterdam. 

 

Hartoyo. 1983. Pembuatan Arang dan Briket Arang Secara 

Sederhana dari Serbuk Gergajian dan Limbah Industri 

Perkayuan. Puslitbang Hasil Hutan. Bogor. 

 

Hendra D. dan Pari G. 2000. Penyempurnaan Teknologi 

Pengolahan Arang. Laporan Hasil Penelitian Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Balai 

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Bogor. 

Masturin. 2002. Sifat Fisika dan Kimia Briket Arang dari 

Campuran Arang Limbah Gergajian Kayu [Skripsi]. 

Bogor: Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. 

 

Rahman. 2011. Uji Keragaan Biopellet dari Biomassa 

Limbah Sekam Padi (Oryza sativa sp) sebagai Bahan 

Bakar Alternatif Terbarukan [Skripsi]. Bogor: Fakultas 

Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. 

 

Sinurat E. 2011. Studi Pemanfaatan Briket Kulit Jambu 

Mete dan Tongkol Jagung sebagai Bahan Bakar 

Alternatif [Skripsi]. Jurusan Mesin Fakultas Teknik. 

Universitas Hasannuddin. Makasar. 

 

Triono A. 2006. Karakteristik Briket Arang dari Campuran 

Serbuk Gergajian Kayu Afrika dan Sengon dengan 

Penambahan Tempurung Kelapa. 

 

Prawiroadmodjo W.S dan R Armando. 2005. Membuat 

Kompos Tanpa BBM. Jakarta: Swadaya. 

 

Wijayanti D.S. 2009. Karakteristik Briket Arang dari 

Serbuk Gergajian dengan Penambahan Arang 

Cangkang Kelapa Sawit [Skripsi]. Medan. Departemen 

Kehutanan. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera 

Utara.  

 

 

 

 

 


