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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan terhadap nilai kalor 

briket berbahan dasar kulit kedelai. Tekanan divariasikan pada 2, 3, dan 4 Ton. 

Spesimen briket dengan dimensi 4 x 4 x 4 cm dibuat sebanyak tiga buah untuk 

masing-masing penekanan. Penjemuran dilakukan dibawah sinar matahari 

selama 27 jam dibawah sinar matahari. Pengujian nilai kalor briket dilakukan 

menggunakan bom calorimeter. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai kalor tertinggi 

diperoleh pada tekanan 4 Ton. Dari masing-masing penekanan diperoleh nilai 

kalor yang telah memenuhi standar SNI yaitu > 5000 kal/g. 

 

Kata Kunci : Kulit Kedelai, Biomassa, Briket, Nilai kalor 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of pressure on soybean-based briquettes. 

Pressure is varied at 2, 3 and 4 tons. The briquette specimens with dimensions of 

4 x 4 x 4 cm were made for three pieces for each pressure. Drying is carried out 

under the sun for 27 hours under the sun. Testing the heat value of briquettes is 

done using the bomb calorimeter. The results show that the highest calorific value 

is obtained at a pressure of 4 tons. From each emphasis obtained the heating value 

that has met the SNI standard is> 5000 kal / g. 

 

Keywords: Soybean skin, Biomass, Briquettes, Calorific value 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan dan konsumsi akan sumber daya alam dewasa ini semakin 

meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan industri yang mana 

berbanding terbalik dengan cadangan yang semakin menipis, dan secara tidak 

langsung mempengaruhi harga minyak bumi yang semakin melambung tinggi dan 

perlu diketahui bahwa masyarakat indonesia didominasi oleh kalangan dari 

ekonomi menengah kebawah. Hal tersebut menunutut  untuk mengembangkan 

suatu ide atau gagasan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, dimana 

terdapat berbagai macam potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan menjadi 

sumber energi alternatif terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang 

dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat 

berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain :   panas bumi, biofuel, aliran 

air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman 

laut.  (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006, Tentang 

Kebijakan Energi Nasional). 

Menurut Tsukahara dan Sawayama (2005) Biomassa menjadi sumber 

energi utama untuk makhluk hidup dan diperkirakan berkontribusi 13% dari 

pasokan energi dunia. Biomassa adalah sumber energi yang berasal dari tumbuhan 

atau bagian-bagiannya seperti bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, 

termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan 

(Thoha dan Fajrin 2010) . Indonesia dikenal sebagai Negara agraris yang mayoritas 

penduduknya memiliki mata pencaharian dibidang pertanian dan perkebunan, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki berbagai macam 

sumber daya biomassa yang bersumber dari limbah pertanian yang hingga saat ini 

masih kurang pemanfaatannya, salah satunya adalah limbah dari kulit kedelai yang 

sampai saat ini hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 

Kacang kedelai adalah bahan dasar pembuatan bahan makanan yang 

merupakan sumber protein paling populer di masyarakat Indonesia. Kedelai 
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digunakan sebagai bahan pembuat tempe dan tahu yang umumnya merupakan lauk 

pauk utama masyarakat. Selain harganya yang murah, pemanfaatannya yang 

terbilang mudah, tempe dan tahu juga mudah dicari di pasar-pasar tradisional. 

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa produksi tahu dan tempe sangat besar 

terjadi di Indonesia mengingat sampai saat ini penduduk Indonesia berada di angka 

264 juta jiwa. 

Pada tahun 2015 produksi kedelai di Indonesia menurut data produksi 

berjumlah 963.173 Ton. Indonesia merupakan Negara produsen tempe terbesar di 

dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia, sekitar 50% dari konsumsi 

kedelai Indonesia digunakan untuk memproduksi tempe, 40% tahu, dan 10% untuk 

memproduksi produk lain seperti tauco, kecap. Saat ini di Indonesia terdapat 

sekitar 81.000 usaha pembuatan tempe yang memproduksi 2,4 juta ton tempe per 

tahun. Menurut data Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Primkopti), dari 2,4 

juta ton per tahun kebutuhan kacang kedelai dalam negeri, hanya sekitar 600.000 

ton yang mampu dipenuhi petani lokal, sementara 1,8 juta ton lainnya mesti 

diimpor dari Amerika Serikat (Badan Standarisasi Nasional, 2012). Dengan adanya 

data diatas maka dapat disimpulkan bahwa limbah kedelai yang melimpah apabila 

ditangani dengan serius dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar alternatif 

sehingga perlu dilakukan pengkajian untuk mendapatkan data sifat dari energi 

biomassa yang merupakan sumber energi terbarukan. 

Untuk pengolahan limbah kulit kedelai, cara yang dilakukan adalah dengan 

mengubah limbah kulit kedelai menjadi biobriket agar memiliki nilai kalor yang 

lebih baik dibanding dengan biomassa biasa karena hal ini dapat memperbaiki sifat 

karakteristik arang. Selain pengarangan, penambahan perekat juga dapat 

mempengaruhi karakteristik briket, menurut Ismayana dan Rizal (2011) mengenai 

pengaruh jenis dan kadar bahan perekat pada pembuatan briket blotong, dimana 

memperoleh hasil bahwa kadar air briket blotong dengan perekat tepung tapioka 

lebih kecil dibandingkan dengan perekat molase. Selain itu diperoleh juga 

kerapatan briket blotong dengan perekat tepung tapioka lebih tinggi dibandingkan 

dengan perekat molase. Hal tersebut menunjukan bahwa tepung tapioka layak 

untuk digunakan sebagai bahan perekat briket. 
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Pada penelitian yang telah banyak dilakukan, briket dibuat dengan berbagai 

macam bentuk dan ukuran yang masing-masing berbeda serta variasi tekanan yang 

juga berbeda. Maka dalam penelitian ini akan mempelajari briket berbentuk kubus 

yang berukuran 4 x 4 x 4 cm yang akan diberi tekanan 2 ton, 3 ton, dan 4 ton, 

manakah yang akan menghasilkan nilai kalor paling maksimal. Briket dibuat 

dengan ukuran partikel 18 mesh. Proses pengeringan atau penjemuran 

menggunakan cahaya matahari selama 3 x 9 jam (pukul 08.00 – 17.00). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh tekanan terhadap nilai kalor dari briket kulit kedelai? 

2. Berapakah nilai kalor minimal sebuah briket agar memenuhi standar SNI? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah sebagai berikut :  

1. Bahan dasar yang digunakan adalah kulit kedelai dan tepung tapioka. 

2. Komposisi campuran kulit kedelai dan perekat adalah 10:1, dengan 25 

mililiter air per 22 gram bahan. 

3. Variasi dari variabel tekanan yang digunakan adalah 2 Ton, 3 Ton, dan 4 

Ton. 

4. Paramater yang diukur adalah adalah besarnya kalor panas yang dihasilkan 

menggunakan alat Bomb Calorimeter.  

5. Briket berbentuk kubus dan memiliki sisi 4 x 4 x 4 cm. 

6. Proses karbonisasi menggunakan proses pengarangan terbuka. 

7. Proses pengeringan menggunakan metode penjemuran yang memanfaatkan 

sinar matahari. 

1.4 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui pengaruh tekanan terhadap nilai kalor pada briket kulit kedelai. 

2. Mengetahui kualitas dari briket kulit kedelai. 

3. Mengetahui apakah briket kulit kedelai dapat memenuhi standar SNI. 
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1.5 Manfaat Penelitian atau Perancangan 

Manfaat adalah efek/impak yang diperoleh jika tujuan penelitian atau 

perancangan telah tercapai bagi pihak terkait seperti peneliti, masyarakat, industri, 

dan kampus. 

1. Sebagai rujukan untuk pembuatan briket yang berbahan kulit kedelai. 

2. Sebagai solusi bagi masyarakat agar menggunakan bahan bakar alternatif 

pengganti bahan bakar minyak bumi. 

3. Sebagai dasar untuk penelitian briket selanjutnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut : 

BAB 1: Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan 

Tugas Akhir. 

BAB 2: Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teoritis yang dipergunakan 

dalam melakukan penelitian. 

BAB 3: Metode Penelitian 

Pada bab ini membahas tentang metode yang dipergunakan dalam 

melakukan penelitian atau langkah kerja yang digunakan dalam penelitian. 

BAB 4: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang tugas khusus yang berupa analisis dan hasil dari 

penelitian tentang pengaruh tekanan terhadap nilai kalor yang berbahan kulit 

kedelai. 

BAB 5: Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pelaksanaan penelitian yang 

didapatkan serta kesimpulan keseluruhan dari hasil pelaksanaan Tugas Akhir. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biomassa 

Biomassa adalah salah satu sumber energi terbarukan yang berasal dari 

tanaman atau limbah yang dapat digunakan dengan atau tanpa proses terlebih 

dahulu. Menurut Silalahi (2009), biomassa adalah campuran material organik yang 

kompleks, biasanya terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan beberapa mineral 

lain yang jumlahnya sedikit seperti sodium, fosfor, kalsium, dan besi. Biomassa 

dikonversi menjadi energi dalam bentuk bahan bakar cair, gas, panas, dan listrik. 

Teknologi konversi biomassa menjadi bahan bakar padat, cair, dan gas, antara lain 

dengan teknologi pirolisa (bio-oli), esterefikasi (bio-diesel), teknologi fermentasi 

(bio-etanol), anaerobic digester (biogas) (Gandhi, 2009). Energi biomassa dapat 

digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber energi pengganti bahan bakar fosil 

yang saat ini harganya semakin tinggi dan cadangannya semakin sedikit. Menurut 

Tsukahara dan Sawayama (2005) Biomassa menjadi sumber energi utama untuk 

makhluk hidup dan diperkirakan berkontribusi 13% dari pasokan energi dunia.  

Gambar 2-1 menunjukan sumber daya biomassa. 

 

Gambar 2-1 Biomass Sources 

Sumber: amazine.co 

Biomassa adalah suatu limbah sisa pekerjaan atau benda padat yang dapat 

dimanfaatkan kembali sebagai sumber bahan bakar, biasanya meliputi limbah 

industri, limbah pertanian dan perkebunan, dan limbah rumah tangga. Energi 

biomassa merupakan sumber energi yang menguntungkan yaitu dapat 
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dimanfaatkan secara lestari karena sifatnya yang dapat diperbarui. Biomassa dapat 

dihasilkan dengan menggunakan teknologi yang sederhana namun dengan cara 

yang tepat. Energi biomassa biasanya dikonversi menjadi energi panas yang 

kemudian diubah menjadi energi mekanis, listrik, atau bahkan sebagai sumber 

pembakaran. 

Indonesia yang pada dasarnya adalah Negara agraris, terlebih didaerah 

pedesaan yang mayoritas diketahui memiliki sumber pendapatan dibidang 

pertanian sangat cocok sebagai penghasil dari biobriket yang memanfaatkan 

limbah biomassa pertanian seperti limbah kulit kedelai. 

2.2 Briket 

Briket adalah bahan bakar alternatif yang berasal dari limbah pertanian dan 

melalui proses pembuatan yang berbentuk menyerupai arang  dan memiliki 

kerapatan yang tinggi. Gambar 2-2 menunjukan gambar briket. 

 

Gambar 2-2 Briket 

Briket merupakan salah satu bahan bakar yang terbilang unggul karena 

mudah dalam penggunaan maupun pembuatan, menggunakan sumber bahan yang 

sederhana, dan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.  

Menurut Bossel (1994) dan Daud Patabang (2011), Bahan biomassa yang 

dapat dibuat briket terdiri atas: 

1. Limbah pengolahan kayu seperti : logging residues, bark, saw dusk, 

shavinos, waste timber. 

2. Limbah pertanian seperti : jerami, sekam, ampas tebu, ampas sagu, dan 

daung kering. 

3. Limbah bahan berserat seperti : serat kapas, goni, sabut kelapa. 
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4. Limbah pengolahan pangan seperti : kulit kacang-kacangan, biji buah-

buahan, dan kulit buah-buahan. 

5. Selulosa seperti : limbah kertas, karton. 

Briket mempunyai banyak kelebihan yaitu memiliki nilai panas yang lebih 

tinggi dibanding arang kayu, memiliki aroma alami, tidak berbau, serta tahan lama 

dibanding dengan arang kayu biasa. Selain sebagai bahan bakar alternatif 

dibandingkan dengan arang kayu, segmen pasar untuk briket juga terdapat pada 

penggunaan sebagai bahan bakar untuk membakar daging/barbeque, dan sebagai 

bahan pembakar shisha.  

2.2.1 Syarat Biobriket 

Menurut Saleh, (2013) syarat biobriket yang baik adalah biobriket yang 

permukaannya halus dan tidak meninggalkan bekas hitam ditangan. Selain itu, 

sebagai bahan bakar, briket juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Mudah dinyalakan. 

2. Tidak mengeluarkan asap. 

3. Emisi gas hasil pembakaran tidak mengandung racun. 

4. Kadar air dan hasil pembakaran tidak berjamur apabila disimpan dalam 

waktu yang lama. 

5. Menunjukan upaya laju pembakaran (waktu, dan laju pembakaran) yang 

baik. 

Selain itu, briket dikatakan memiliki mutu yang baik apabila memiliki ciri-

ciri tidak memercikan api, tidak terlalu cepat terbakar, dan menghasilkan kalor 

panas yang tinggi (Sudrajat dan soleh, 1994). Mutu briket umumnya ditentukan 

oleh sifat kimia dan fisik dari briket itu sendiri, seperti kadar air, kadar abu, kadar 

karbon terikat, dan nilai kalor. Sedangkan mutu briket berdasarkan SNI menurut 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (1994) dalam Triono (2006) 

ditunjukan pada tabel 2-1. 
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Tabel 2-1 Standar Nasional Indonesia Briket 

No Parameter Kadar Komposisi 

1 Kadar Air ≤8% 

2 Kadar Abu ≤8% 

3 Kadar Karbon ≥77% 

4 Nilai Kalor ≥5000 kal/gr 

2.2.2 Karakteristik Briket 

Karakteristik briket ditentukan oleh beberapa parameter diantaranya adalah: 

1. Densitas Briket 

Densitas Briket dipengaruhi oleh gaya tekan, briket yang memiliki massa 

yang sama namun diberikan gaya tekan yang berbeda maka densitas nya pun akan 

berbeda. Densitas menunjukan perbandingan antara volume briket dengan berat 

briket. Nilai dari densitas atau kerapatan briket akan berpengaruh kepada nilai 

kalor, semakin tinggi nilai kerapatan maka akan semakin tinggi nilai kalor yang 

dihasilkan. Kerapatan akan memberikan pengaruh terhadap nilai kalor suatu bahan, 

kerapatan yang tinggi cenderung memberi nilai kalor yang tinggi dibandingkan 

yang berkerapatan rendah (Soeparno, 1992). 

2. Kadar Abu 

Semua briket mempunyai kandungan zat anorganik yang dapat ditentukan 

jumlahnya sebagai berat yang tinggal apabila briket dibakar secara sempurna, zat 

ini disebut abu, yang terdiri dari logam Mg, K, Ca, dan sebagainya yang tidak rusak 

oleh suhu pengabuan (Darvina dan Asma, 2011). Abu merupakan bahan yang 

tersisa dari proses pembakaran pada briket yang mana tidak memiliki kadar karbon 

lagi. Unsur utama pada abu adalah silica dan memiliki pengaruh yang kurang baik 

bagi nilai kalor yang dihasilkan oleh briket. Menurut Muzakir dkk (2017) semakin 

tinggi kadar abu maka semakin rendah kualitas biobriket karena kandungan abu 

yang tinggi dapat menurunkan nilai kalor. Briket dengan kadar abu yang tinggi 

sangat tidak menguntungkan karena dapat menimbulkan kerak pada tungku 

pembakaran.  
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Selain dari campuran perekat, kadar abu sendiri ditentukan oleh faktor jenis 

bahan baku yang digunakan untuk membuat briket. Bahan perekat memberikan 

penambahan abu pada briket, namun bahan perekat harus tetap digunakan karena 

briket yang tidak menggunakan bahan perekat kerapatannya akan rendah sehingga 

briket akan mudah hancur sehingga susah dijadikan sebagai bahan bakar (Maryono 

dkk, 2013). 

3. Kadar Air 

Kadar air briket ialah perbandingan berat kering briket dengan berat air yang 

terkandung didalam briket tersebut. Menurut Darvina dan Asma (2011) moisture 

yang ada pada briket dapat dinyatakan dalam dua macam : free moisture (uap air 

bebas) yang dapat hilang hanya dengan penguapan, misalnya dengan air-drying, 

dan inherent moisture (uap air terikat) kandungan inherent moisture dapat 

ditentukan dengan memanaskan briket dengan menggunakan temperature tinggi 

sekitar 100°C selama satu jam. Tinggi rendah nya kadar air briket mempengaruhi 

proses pembakaran dan nilai kalor pada briket, untuk briket yang memiliki kadar 

air tinggi maka proses pembakarannya akan berlangsung lambat dan nilai kalornya 

rendah, sedangkan briket yang memililki kadar air rendah maka proses 

pembakarannya akan berlangsung cepat dan nilai kalornya tinggi. Hal ini 

disebabkan karena panas yang tersimpan dalam briket terlebih dahulu digunakan 

untuk mengeluarkan air yang ada sebelum kemudian menghasilkan panas yang 

dapat dipergunakan sebagai panas pembakaran (Gandhi, 2009).  

Kadar air briket dipengaruhi oleh jenis perekat, metode pengujian, dan jenis 

bahan baku yang digunakan. Selain itu, kadar air pada briket juga dipengaruhi oleh 

kuat tekan saat proses pembuatan, berdasarkan penelitian Elfiano dkk (2014) hasil 

briket dengan kadar air paling rendah adalah tekanan tertinggi 7,86 Mpa yaitu 

1,37% dengan variable tekanan yang digunakan 3,15 Mpa, 6,29 Mpa, dan 7,86 

Mpa. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia kadar air pada briket maksimal 

adalah 8%.  
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4. Kadar Karbon 

Kadar karbon yaitu fraksi karbon yang terikat dalam arang selain air, zat 

menguap, dan abu . Kadar karbon pada briket sangat mempengaruhi nilai kalor 

bakar dari suatu briket. Kadar karbon sendiri dipengaruhi oleh nilai kadar abu dan 

kadar zat terbang, semakin rendah kadar abu dan zat terbang maka semakin tinggi 

kadar karbon. Masturin (2002) menjelaskan bahwa semakin tinggi kadar karbon 

terikat pada arang kayu maka arang tersebut adalah arang yang baik. Berdasarkan 

Standar Nasional Indonesia kadar karbon pada briket adalah minimal 77%. 

5. Nilai Kalor 

Semakin tinggi nilai kalor suatu briket, maka semakin baik kualitas dari 

briket tersebut. Nilai kalor bahan bakar adalah jumlah panas yang dihasilkan atau 

ditimbulkan oleh suatu gram bahan bakar tersebut dengan meningkatkan 

temperatur 1 gr air dari 3,5°C – 4,5°C, dengan satuan kalori (Koesoemadinata, 

1980). Nilai kalor dari suatu bahan bakar menunjukan energi yang terkandung 

didalam bahan bakar, nilai kalor juga dipengaruhi oleh kadar air dan kadar abu 

pada briket. Semakin rendah kadar air dan kadar abu briket, maka akan semakin 

tinggi nilai kalor yang akan dihasilkan briket. Nilai kalor berguna untuk efisiensi 

(penghematan) artinya apabila nilai kalori per satuan berat bernilai rendah, berarti 

jumlah bahan bakar yang diperlukan untuk suatu proses pembakaran/pemanasan 

akan lebih banyak, tetapi apabila nilai kalor tinggi berarti jumlah bahan bakar yang 

dipergunakan untuk suatu pembakaran menjadi lebih sedikit (Ringkuangan, 1993). 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia nilai kalor pada briket adalah minimal 

5000 kal/gr. 

Berdasarkan penelitian Saputra dkk, (2012) yang menguji nilai kalor 

menggunakan beberapa variabel kuat tekan yang berbeda, diantaranya adalah 

variasi tekanan 200 kg/cm2 menghasilkan nilai kalor sebesar 4202,57 kal/gr, 

tekanan 300 kg/cm2 menghasilkan nilai kalor sebesar 4270,90 kal/gr, tekanan 400 

kg/cm2 menghasilkan nilai kalor sebesar 4270,43 kal/gr. Hasil kalor terbaik yaitu 

4270,90 kal/gr terdapat pada tekanan 300 kg/cm2.  
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2.3 Proses Pembriketan 

Proses pembriketan adalah proses pengolahan bahan baku yang diberikan 

beberapa perlakuan seperti pengarangan, penghalusan bahan, pencampuran bahan 

baku dengan bahan perekat, pencetakan dengan menggunakan alat press hidrolik, 

dan penjemuran atau pengeringan, sehingga bahan tersebut menjadi suatu briket 

yang memiliki ukuran, bentuk, dan sifat yang sesuai. Gambar 2-3 menunjukan 

proses pembuatan briket di Cv. Hariko. 

 

Gambar 2-3 Proses Pembriketan di Cv. Hariko 

Menurut Darvina dan Asma (2011) tujuan dari pembriketan adalah untuk 

meningkatkan kualitas bahan bakar, mempermudah penanganan dan transportasi, 

serta mengurangi kehilangan bahan dalam bentuk abu. Briket dengan struktur yang 

padat dengan peningkatan kerapatan melalui proses kempa hidrolik dengan 

variabel tekanan tertentu akan membuat briket menjadi lebih efisien sehingga dapat 

meningkatkan nilai kalor dari briket tersebut. 
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2.3.1 Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Kulit Kedelai 

Kacang kedelai adalah bahan dasar pembuatan bahan makanan yang 

merupakan sumber protein paling populer di masyarakat Indonesia. Kedelai 

digunakan sebagai bahan pembuat tempe dan tahu yang umumnya merupakan lauk 

pauk utama masyarakat. Selain harganya yang murah, pemanfaatannya yang 

terbilang mudah, tempe dan tahu juga mudah dicari di pasar-pasar tradisional. 

Mengingat jumlah masyarakat Indonesia sekitar 264 juta jiwa, dan menjadi 

favoritnya tempe sebagai menu lauk pauk masyarakat Indonesia, yang mana juga 

menghasilkan limbah dari produksi tempe itu sendiri yang berupa kulit kedelai 

seperti ditunjukkan pada gambar 2-4. 

 

Gambar 2-4 Kulit Kedelai 

Sumber: sapibagus.com 

Kulit kedelai merupakan limbah lignoselulosik. Lignoselulosa merupakan 

serat kasar yang memiliki komponen energi yang terbesar pada limbah. 

Lignoselulosa (serat kasar) terdiri dari tiga penyusun utama, lignin, hemiselulosa, 

dan selulosa yang saling terikat dan membentuk suatu kesatuan. Hasil penelitian 

Sun dan Cheng (2002) menunjukan bahwa serat kasar pada kacang mengandung 

30-40% lignin, 25-30% hemiselulosa, dan 25-30% selulosa.  
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Kandungan lignoselulosa yang tinggi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 

alternatif bahan bakar (Widodo, 2016). Tabel 2-2 berikut berisi kandungan kimia 

pada kulit kedelai. 

Tabel 2-2 Kandungan Kimia Kulit Kedelai 

Sumber: Istiansari (2014) 

No Kandungan kimia Kadar komposisi (%) 

1 Kadar Air 82,45 

2 Kadar Abu 0,51 

3 Lemak 0,34 

4 Protein 1,65 

5 Serat Kasar 6,18 

 

Hingga saat ini, limbah dari produksi tempe yang berupa kulit kedelai hanya 

dimanfaatkan sebagian besar untuk pakan ternak, mengingat potensi besarnya 

produksi tempe yang juga menghasilkan limbah yang tidak sedikit dan kurang 

pemanfaatannya tersebutlah yang melatarbelakangi untuk melakukan penelitian 

tentang pembuatan sumber energi alternatif yaitu biomassa berbahan limbah kulit 

kedelai hasil produksi industri tempe dan tahu.  

2. Tepung Tapioka 

Untuk merekatkan partikel-partikel zat yang terdapat dalam bahan baku pada 

saat proses pembuatan briket maka dibutuhkan suatu perekat sehingga 

menghasilkan briket yang padat, selain itu briket yang berkualitas baik adalah 

briket yang tidak mudah hancur atau patah. Selain untuk merekatkan, penggunaan 

perekat bertujuan untuk menarik air yang terkandung pada bahan baku dan 

membuat susunan partikel semakin baik, teratur dan lebih kompak sehingga pada 

saat proses pengempaan keteguhan tekan dan briket akan semakin baik. Terdapat 

berbagai macam perekat yang dapat digunakan dalam pembuatan briket. Penentuan 

bahan perekat akan sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu briket ketika 

digunakan. Menurut Saleh (2013) faktor harga dan ketersediaannya di pasaran 

harus dipertimbangkan secara seksama karena setiap perekat memiliki daya lekat 

yang berbeda-beda karakteristiknya. 
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Menurut Setyopambudi (2015) ada 2 (dua) jenis perekat yang umum 

dipakai sebagai pengikat untuk pembuatan briket, yaitu : 

1. Perekat anorganik 

Perekat anorganik dapat menjaga ketahanan briket selama proses 

pembakaran sehingga dasar permeabilitas bahan bakar tidak terganggu. Pengikat 

anorganik ini mempunyai kelemahan yaitu adanya tambahan abu yang berasal dari 

bahan perekat sehingga dapat menghambat pembakaran dan menurunkan nilai 

kalor. Contoh perekat anorganik adalah semen, lempung (tanah liat), natrium 

silikat (Setiawan, dkk 2012). 

2. Perekat organik 

Perekat organik menghasilkan abu yang relatif sedikit setelah pembakaran 

briket dan pada umumnya merupakan bahan perekat yang efektif. Contoh dari 

perekat organik diantaranya kanji (tapioka), tar, aspal, amilum, molase, dan 

parafin.  

Adapun karakteristik bahan baku perekat untuk pembuatan briket adalah 

sebagai berikut (Sutiyono, 2008) :  

1. Memiliki gaya kohesi yang baik bila dicampur dengan semikokas atau 

batubara. 

2. Mudah terbakar dan tidak berasap. 

3. Mudah didapat dalam jumlah banyak dan murah harganya. 

4. Tidak mengeluarkan bau, tidak beracun, dan tidak berbahaya. 

Dalam menentukan bahan perekat juga harus memperhatikan nilai kalor dari 

masing-masing perekat itu sendiri, Nilai kalor dari masing masing perekat tertera 

pada tabel 2-3.  

Tabel 2-3 Nilai Kalor Bahan Perekat 

Sumber: Hanandito dan Willy (2011) 
No Jenis Perekat Nilai Kalor (kal/g) 

1 Tapioka 6332,654 

2 Terigu 6455,888 

3 Molase 6106,239 

4 Silikat 5808,168 
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Selain nilai kalor, ada beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan bahan perekat. Daftar analisa kandungan bahan perekat yang perlu 

diperhatikan dapat ditunjukan pada tabel 2-4.  

Tabel 2-4 Analisa Kandungan Bahan Perekat 

No Jenis Tepung Air(%) Abu(%) Karbon(%) 

1 Tepung Jagung 10,52 1,27 73,8 

2 Tepung Terigu 10,7 0,86 74,2 

3 Tepung Tapioka (kanji) 9,84 0,36 85,2 

4 Tepung Sagu 14,1 0,67 82,7 

 

Dari tabel 2-3 dan tabel 2-4 diperoleh beberapa aspek-aspek yang perlu 

dibandingkan dan diperhatikan dalam memilih bahan perekat. Pada nilai kalor, 

tepung terigu memiliki nilai kalor tertinggi dibandingkan yang lain, nilai kalor 

tertinggi nomor dua dimiliki oleh tepung tapioka.  Pada tabel kedua, diperoleh hasil 

kandungan air, abu, dan karbon pada perekat, dan hasil terbaik terdapat pada 

tepung tapioka yang mana memiliki kadar kandungan air dan abu yang minim dan 

memiliki kadar karbon yang tinggi. Besar nya kandungan karbon dan tingginya 

kandungan air serta abu akan mempengaruhi kualitas briket dikarenakan abu 

adalah sisa pembakaran briket yang tidak memiliki karbon lagi, unsur utama abu 

adalah silika dan pengaruhnya kurang baik bagi nilai kalor.  

2.3.2 Tahap Pembriketan 

Briket kulit kedelai adalah limbah kulit kedelai yang telah mengalami 

proses pengarangan (karbonisasi) dan dipadatkan dengan memberikan tekanan 

dengan variabel tertentu yang bertujuan untuk memberikan bentuk tertentu. Briket 

berbahan kulit kedelai diharapkan dapat menggantikan atau setidaknya 

mengurangi penggunaan sumber daya minyak seperti untuk pembakaran, 

pemanasan, pengolahan makanan, dan pengeringan.  

Bahan utama dalam pembuatan briket kulit kedelai adalah limbah kulit 

kedelai yang berasal dari industri tahu dan tempe yang sumbernya sangat 

melimpah dan umumnya kini hanya digunakan sebagai pakan ternak. Langkah 

pertama dalam proses pembriketan kulit kedelai adalah dengan mengolah kulit 
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kedelai menjadi briket arang agar memiliki kekompakkan tinggi dan mudah 

digunakan. Selain itu, briket kulit kedelai sendiri harus tidak berasap, tidak 

mengandung zat berbahaya dan beracun apabila digunakan.  

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka diperlukan beberapa 

tahapan dalam proses pembriketan, yaitu : 

1. Pengarangan (karbonisasi)  

Menurut Sembiring dan Sinaga (2003), arang merupakan suatu padatan 

berpori yang mengandung 85-95% karbon, dihasilkan dari bahan-bahan yang 

mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu yang tinggi. Arang selain 

digunakan sebagai bahan bakar juga digunakan sebagai adsorben (penyerap), daya 

serap ditentukan oleh luas permukaan partikel dan kemampuan ini dapat menjadi 

lebih tinggi jika terhadap arang tersebut dilakukan aktifasi dengan aktif faktor 

bahan-bahan kimia ataupun dengan pemanasan temperatur tinggi, dengan 

demikian arang akan mengalami perubahan sifat-sifat fisika dan kimia, arang yang 

demikian disebut arang aktif. 

Menurut Jankowska (1991) Karbonisasi merupakan merupakan peristiwa 

pirolisis untuk mengubah bahan dasar menjadi karbon. Dengan proses pirolisis, 

hampir semua unsur bukan karbon akan lepas kedalam bentuk gas, sedangkan 

karbon-karbon membentuk susunan semacam kristal yang disebut kristalit grafitik 

(Risna, 2016). Proses karbonisasi merupakan suatu tahap yang penting dalam 

proses pembuatan briket. Pada proses ini zat-zat mudah menguap yang terkandung 

pada bahan baku akan hilang sehingga menyebabkan pembentukan struktur pori 

awal. Biasanya proses karbonisasi juga akan menaikkan nilai kalor pada biomassa 

dan menciptakan hasil pembakaran yang bersih dan mengandung sedikit asap. 
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Gambar 2-5 menunjukan hasil proses karbonisasi di Cv. Hariko. Lamanya 

proses pengarangan ditentukan oleh jumlah atau volume dari bahan organik, 

ukuran parsial bahan, kerapatan bahan, tingkat kekeringan bahan, jumlah oksigen 

yang masuk, dan asap yang keluar (Darvina dan Asma, 2011). 

 

Gambar 2-5 Hasil Proses Karbonisasi di Cv. Hariko 

Ada beberapa teknik atau cara karbonisasi dari yang sederhana hingga yang 

paling canggih, menurut Goenadi, dkk (2005), ada beberapa metode karbonisasi, 

yaitu: 

a. Pengarangan terbuka 

Metode pengarangan terbuka artinya pengarangan tidak didalam ruangan 

semestinya. Metode pengarangan terbuka ini adalah metode yang paling murah dan 

paling cepat, tetapi bagian yang menjadi abu menjadi banyak, apabila jika selama 

proses pengarangan tidak ditunggu dan dijaga. 

b. Pengarangan didalam silo 

Sistem pengarangan silo dapat diterapkan untuk produksi arang dalam 

jumlah banyak. Dinding dalam silo terbuat dari batu bata dalam api. Sementara itu, 

dinding luarnya disemen dan dipasang besi beton sedikitnya 4 buah tiang yang 

jaraknya disesuaikan dengan kelilling silo. Sisi bawah silo diberi pintu yang 

berfungsi untuk memudahkan pengeluaran arang yang sudah jadi. Hal yang paling 

penting dalam metode ini adalah menyediakan air yang banyak untuk 

memadamkan bara. 
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c. Pengarangan semimodern 

Sumber api berasal dari plat yang dipanasi atau bara yang dibakar. Akibatnya 

adalah udara disekeliling bara ikut menjadi panas dan memuai keseluruh ruangan 

pembakaran. Panas yang timbul dihembus oleh blower atau kipas angin bertenaga 

listrik. Dengan demikian, proses pengarangan menjadi lebih cepat meskipun 

jumlah bahan bakunya banyak. Lama pengarangan berlangsung sekitar 4-5 jam 

untuk 1000 kg bahan baku. 

d. Pengarangan supercepat 

Pengarangan super cepat membutuhkan waktu hanya dalam hitungan menit. 

Hal yang menarik dari metode ini adalah penerapan roda berjalan. Bahan baku 

dalam metode ini bergerak melewati lorong besi yang sangat panas dengan suhu 

mendekati 700°C. saat sampai di elemen pemanas, warna bahan baku berubah 

menjadi hitam. Ketika keluar dari lorong, bahan baku sudah menjadi serpihan 

arang. 

e. Pengarangan didalam drum bekas 

Drum bekas aspal atau ili yang masih baik bisa digunakan untuk membuat 

arang. Caranya bagian atas drum yang berlubang ditambahkan kembali dengan 

ukuran 2 x 2,5 inci. Kemudian bahan baku dimasukkan ke dalam drum, lalu 

kemudian api dinyalakan melalui bawah drum. Apabila asap mulai keluar, berarti 

pembakaran bahan baku telah berlangsung. Metode pengarangan dalam drum 

cukup praktis karena bahan baku tidak perlu ditunggu-tunggu hingga menjadi 

arang. Hal ini karena waktu pembakaran yang membutuhkan sekitar 8 jam untuk 

bahan baku sebanyak 100kg. Biasanya arang yang dihasilkan lebih hitam jika 

dibandingkan dengan pengarangan terbuka. 

Dalam proses pembuatan briket berbahan kulit kedelai ini, proses 

karbonisasi yang dilakukan menggunakan metode pengarangan terbuka. Metode 

ini dianggap praktis karena mudah untuk dilakukan. Selain itu biaya yang 

dipergunakan juga relatif rendah dibanding proses karbonisasi yang lain. 
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2. Pembuatan serbuk dan penyaringan 

Setelah bahan baku di arangkan, maka selanjutnya adalah proses pembuatan 

serbuk dan penyaringan. Gambar 2-6 menunjukan pembuatan serbuk di Cv. Hariko 

 

Gambar 2-6 Pembuatan serbuk di Cv. Hariko 

Proses ini bertujuan untuk membuat partikel dari bahan baku menjadi lebih 

kecil dan seragam agar memiliki kekompakkan yang tinggi dan kepadatan yang 

maksimal pada saat proses pencetakan atau pengempaan. Cara yang paling mudah 

untuk yang dapat dilakukan dalam pembuatan serbuk adalah dengan cara 

ditumbuk, agar mendapatkan ukuran butir tertentu. 

Menurut Ndraha (2009), arang yang hendak dicetak harus dihancurkan 

terlebih dahulu dalam sebuah hammer mill. Kemudian arang tersebut diayak untuk 

mendapatkan ukuran partikel arang yang seragam. Keseragaman partikel juga 

dimaksudkan untuk mempermudah proses pencetakan.  

3. Pencampuran Perekat 

Pencampuran bahan perekat dengan bahan baku dengan komposisi tertentu 

bertujuan untuk mendapatkan adonan yang homogen. Perekat itu sendiri adalah 

suatu zat atau bahan yang memiliki kemampuan untuk mengikat atau menyatukan 

dua bahan melalui ikatan permukaan. Menurut Schushcart, dkk (1996) pembuatan 

briket dengan penggunaan bahan perekat akan lebih baik hasilnya jika 

dibandingkan tanpa menggunakan bahan perekat. Hal ini terjadi karena briket akan 

memiliki daya tahan dan kepadatan yang tinggi serta tidak mudah pecah, selain itu 

perekat juga mampu menambahkan nilai kalor bakar dari briket. 
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Menurut Risna (2016), kriteria untuk menilai ketepatan komposisi bahan 

pengikat dalam briket yaitu: 

1. Pada proses pencampuran, perekat tercampur merata. Perekat yang terlalu 

sedikit tidak akan tercampur merata. 

2. Setelah tercampur merata, campuran dapat digumpalkan dengan tangan. 

Campuran  yang dapat digumpalkan mengindikasikan bekerjanya material 

pengikat. 

3. Pada proses pencetakan, air tidak merembes keluar. Air yang merembes 

keluar mengindikasikan jumlah perekat terlalu banyak. Hal ini berlaku pada 

gel amilum yang sebagian besar berupa air. 

Menurut Maarif  (2004) kekuatan perekatan dipengaruhi oleh faktor sifat 

perekatnya sendiri dan tingkat penyesuaian antara jenis bahan perekat dengan 

bahan yang direkatkan. Peregangan pada briket akan kembali terjadi setelah briket 

dikeluarkan dari cetakan, apabila peregangan yang terjadi tidak terlalu besar maka 

mengindikasikan bahwa perekat bekerja dengan baik, apabila peregangan yang 

terjadi terlalu besar maka perekat tidak bekerja dengan baik. 

4. Pencetakan dan Pengempaan 

Pembuatan briket tidak terlepas dari pengempaan yaitu proses pemadatan 

bahan baku briket yang telah diolah. Tujuan utama pengempaan dalam proses 

pembuatan suatu produk selain membuat serbuk menjadi benda padat dan kompak, 

adalah untuk menaikkan berat jenisnya (Haygreen dan Bowyer, 1989). Dalam 

penelitian, biasanya proses pengempaan menggunakan kempa hidrolik, karena 

dinilai lebih sederhana dan banyak terdapat di laboratorium. Dari metode ini dapat 

diketahui besarnya tekanan yang digunakan, sehingga dapat memberikan tekanan 

yang bervariasi kepada briket. 

Pengempaan dilakukan untuk menciptakan kontak antara permukaan bahan 

yang direkatkan dengan bahan perekat. Setelah perekat dicampurkan dan tekanan 

mulai diberikan, maka perekat yang masih dalam keadaan cair akan mulai mengalir 

ke segala arah permukaan bahan. Pada saat bersamaan dengan terjadinya aliran, 

perekat juga mengalami perpindahan dari permukaan yang diberi perekat ke 

permukaan yang belum terkena perekat (Mikrova, 1985). 
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Menurut Risna (2016) berdasarkan tekanan pencetakan, briket dibagi 

menjadi 3, yaitu: 

1. Briket tekanan tinggi 

2. Briket tekanan medium dengan alat pemanas 

3. Briket tekanan rendah dengan bahan pengikat 

Darvina (2011)  melakukan penelitian tentang upaya peningkatan kualitas 

briket dari arang cangkang dan tandan kosong kelapa sawit melalui variasi tekanan 

dengan menggunakan variable tekanan 15,12 kg/cm2, 18,144 kg/cm2, 21,168 

kg/cm2, 24,192 kg/cm2, dan 27,216 kg/cm2, diperoleh bahwa briket dengan kualitas 

dan karakteristik terbaik adalah briket yang menggunakan tekanan 27,216 kg/cm2 

dengan nilai kalor 6181,68 kal/g, kadar air 16,31%, dan kadar abu 11,27%. Hasil 

penelitian Subroto, Himawanto, D.A dan Sartono (2007) tentang pengaruh variasi 

tekanan pengepresan terhadap karakteristik mekanik dan karakteristik pembakaran 

briket kokas lokal menyatakan bahwa penambahan tekanan pembriketan akan 

menaikan nilai kekuatan mekanik dan memperlambat waktu pembakaran. Namun 

kenaikan itu akan mencapai titik maksimal pada tekanan 150 kg/cm2 yaitu sebesar 

18,939 kg/cm2 dan waktu pembakaran selama 53 menit. Khoirot (2005) meneliti 

pengaruh tekanan 50 kg/cm2, 75 kg/cm2, 100 kg/cm2 saat pembuatan briket 

campuran batu bara dan sabut kelapa terhadap pembakaran briket. Pembuatan 

briket dengan tekanan 100 kg/cm2 menghasilkan briket yang mempunyai laju 

pengurangan massa paling lama sedangkan yang paling cepat adalah tekanan 

pembriketan 50 kg/cm2. Hal ini disebabkan karena biobriket yang mempunyai 

tekanan tinggi pada saat pembuatannya mempunyai nilai bulk density yang juga 

tinggi (Subroto, 2007). 
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5. Penjemuran  

Gambar 2-7 menunjukan proses penjemuran di Cv. Hariko. Pengeringan atau 

penjemuran adalah proses mengeringkan briket menggunakan udara panas pada 

temperatur tertentu untuk menurunkan kandungan air pada briket (Darvina dan 

Asma, 2011). Briket yang dihasilkan setelah proses pencetakan masih memiliki 

kandungan air yang tinggi. Oleh sebab itu diperlukan proses pengeringan atau 

penjemuran untuk mengurangi kadar air akibat pencampuran dengan bahan 

perekat, proses ini dapat dilakukan menggunakan berbagai macam alat seperti 

oven, atau bahkan menggunakan sinar matahari. 

 

Gambar 2-7 Penjemuran di Cv. Hariko 

Pada penelitian ini, proses pengeringan atau penjemuran menggunakan sinar 

matahari, penjemuran dilakukan selama 3 x 9 jam (pukul 08.00 – 17.00). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Penelitian 
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3.2 Peralatan dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini beserta fungsinya 

ditunjukan pada tabel 3-1 dan tabel 3-2. 

Tabel 3-1 Alat Yang Digunakan 

No Alat Fungsi 

1 Timbangan Digital Menimbang komposisi campuran briket 

2 Mesin Kempa Hidrolik Untuk memberikan tekanan saat pencetakan 

3 
Pencetak Briket Ukuran 

4x4 cm 
Media pencetak bentuk pada briket 

4 Ember dan Pengaduk 
Untuk proses pencampuran briket dan 

perekat 

5 Kompor dan Wajan 
Untuk proses karbonisasi dan pembuatan 

perekat 

6 Nampan Sebagai media saat proses pengeringan 

7 Gelas Ukur 
Untuk mengukur komposisi air dalam 

pembuatan perekat 

 

Tabel 3-2 Bahan Yang Digunakan 

No Bahan Fungsi 

1 Limbah Kulit Kedelai Bahan baku utama briket 

2 Tepung Tapioka Bahan perekat briket 

3 Air Campuran saat pembuatan perekat 

4 Pastik Media penyimpanan komposisi campuran 
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3.3 Proses Pembuatan Briket 

3.3.1 Persiapan Alat dan Bahan 

Bahan baku utama yaitu limbah kulit kedelai didapatkan dari pabrik tempe 

Aulia Daun milik ibu Hanny yang berlokasi di Jalan Kapten Haryadi, Jalan 

Kaliurang Kilometer 9,3. Limbah kulit kedelai didapatkan dalam keadaan tidak 

basah, dan fresh karena limbah tersebut adalah limbah produksi pada saat hari 

dimana limbah tersebut didapatkan.  

 

Gambar 3-2 Limbah Kulit Kedelai 

Bahan perekat yang digunakan adalah tepung tapioka, didapatkan dari 

warung sembako yang terletak di Jalan Damai, Jalan Kaliurang Kilometer 8.  

 

Gambar 3-3 Perekat Tepung Tapioka 
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3.3.2 Pengarangan (Karbonisasi) 

Proses pengarangan atau karbonisasi dilakukan dengan metode terbuka 

yang artinya pengarangan tidak berada didalam ruangan semestinya. Metode 

pengarangan terbuka ini dipilih karena metode ini adalah metode yang paling 

sederhana, berbiaya murah, dan mudah saat pengerjaannya. Proses karbonisasi 

dalam penelitian ini memiliki durasi sekitar 1 jam, proses pengarangan ini 

dilakukan hingga kulit kedelai berubah warna menjadi kehitaman seluruhnya dan 

hingga kulit kedelai memiliki ukuran yang lebih kecil dari kulit kedelai pada saat 

sebelum diarangkan, hal ini dapat ditunjukan pada gambar 3-4. 

 

Gambar 3-4 Proses Pengarangan (Karbonisasi) Metode Terbuka 
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3.3.3 Pembuatan Serbuk 

Kulit kedelai yang telah menjadi arang melalui proses karbonisasi 

selanjutnya dihaluskan dengan cara ditumbuk. Proses ini dilakukan agar arang kulit 

kedelai memiliki ukuran butir tertentu yang lebih kecil. Selanjutnya serbuk arang 

kulit kedelai yang telah ditumbuk dilakukan penyaringan, agar memiliki ukuran 

partikel yang seragam. Gambar 3-5 menunjukan proses pembuatan serbuk dari 

bahan baku kulit kedelai. 

 

Gambar 3-5 Proses Pembuatan Serbuk 

3.3.4 Pencampuran Perekat 

Pencampuran adalah proses mencampur bahan baku berupa arang 

kulit kedelai yang telah dihaluskan dengan bahan perekat dengan 

komposisi tertentu agar memiliki adonan yang homogen. Gambar 3-7 

menunjukan proses pencampuran perekat dengan bahan kulit kedelai. 

 

Gambar 3-6 Proses Pencampuran Perekat 
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Sebelum melakukan pencampuran perekat, tepung tapioka dimasak seperti 

pada gambar 3-7 dengan campuran 25 mililiter air per 2 gram tepung selama 4-5 

menit.  

 

Gambar 3-7 Proses Pembuatan Perekat  

Komposisi adonan dari bahan baku dengan perekat adalah 10 : 1 atau 10% 

dari jumlah berat bahan baku, contohnya pada gambar 3-8 adalah apabila bahan 

baku arang kulit kedelai sebanyak 200 gram maka perekat yang digunakan 

sebanyak 20 gram dengan air sebanyak 250 mililiter. 

 

Gambar 3-8 Komposisi Campuran Perekat 
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3.3.5 Pencetakan dan Pengempaan 

Untuk proses pencetakan briket menggunakan alat cetakan dan alat press 

hidrolik yang ditunjukan pada gambar 3-9 dan gambar 3-10. 

 

Gambar 3-9 Alat Press Hidrolik 

 

Gambar 3-10 Cetakan Briket 

Bahan briket yaitu kulit kedelai yang telah diarangkan dan dicampur 

dengan perekat kemudian dimasukan kedalam cetakan yang berbentuk kubus 

dengan ukuran 4 x 4 x 4 cm.  
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Gambar 3-11 menunjukan proses pemasukan bahan baku yang telah 

dicampur perekat kedalam cetakan. 

 

Gambar 3-11 Proses Pencetakan Briket 

Selanjutnya briket kulit kedelai ini dicetak dan dikempa menggunakan alat 

press hidrolik dengan tekanan kempa dengan sebesar 2 ton, 3 ton, dan 4 ton yang 

ditunjukan pada gambar 3-12.  

 

Gambar 3-12 Proses Pengempaan Briket 
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3.3.6 Penjemuran 

Setelah briket dicetak dan dikempa, proses selanjutnya adalah penjemuran. 

Proses ini bertujuan mengeringkan briket menggunakan udara panas agar 

menurunkan kandungan air pada briket tersebut agar menghasilkan briket yang 

memiliki kualitas yang baik. Proses ini menggunakan metode penjemuran biasa 

yaitu dengan memanfaatkan panas sinar matahari. Gambar 3-13 menunjukan 

proses penjemuran yang berlangsung selama 3 x 9 jam (pukul 08.00 – 17.00) 

hingga berat kandungan air pada briket sudah tidak dapat berkurang lagi, dilakukan 

hanya selama matahari terbit.  

 

Gambar 3-13 Proses Penjemuran Briket 
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3.4 Parameter yang diuji 

Pada penelitian ini, parameter yang diuji adalah nilai kalor dari masing-

masing tekanan yang diberikan pada saat proses pencetakan dan pengujian kriteria 

baik atau tidaknya briket. Pengujian nilai kalor dari briket berbahan kulit kedelai 

ini dilakukan menggunakan alat bomb calorimeter yang berada di Laboratorium 

Pengujian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada yang terletak di Jalan 

Kaliurang Kilometer 4 Yogyakarta.  

3.4.1 Pengujian Nilai Kalor 

Durasi lama waktu proses pengujian itu sendiri dari sampel diserahkan kepada 

LPPT UGM hinga peneliti menerima hasil adalah sekitar 3 minggu. Berikut adalah 

cara pengujian nilai kalor menggunakan alat bomb calorimeter (Sumber : LPPT 

UGM): 

1. Persiapan Alat 

 Menghidupkan cooler water hingga suhu tercapai sesuai methode 

dynamic at 25°C yaitu 20°C 

 Membersihkan kurs sampel dari sisa pengujian sebelumnya 

 Menimbang sampel yang akan diukur sebesar 1 gram 

 Menyiapkan cotton thread untuk penyala dengan menggulungnya dan 

memasangnya pada ignition wire yang terpasang pada cover 

decomposition vessel. 

 Memasang krus pada crucible holder dan pastikan cotton thread 

menyentuh sampel. 

 Mengatur tekanan oksigen yang masuk ke decomposition vessel ±30 bar. 

2. Pengujian dengan alat 

 Hidupan Bomb Calorimeter. 

 Pilih Method Dynamic 25C, tunggu hingga suhu pendingin didalam alt 

mencapai 20C. 

 Isi keterangan di sample dialog box lalu klik OK, akan muncul Bomb ↑. 

- Isi berat sampel pada weighed-in quant 

- QExtran1 50 ; QExtran2 = 0 

- Sample name (otomatis) 
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- Isi bomb cell dengan angka 1 

 Tempatkan decomposition vessel pada filling head bomb calorimeter. 

 Klik start, tunggu 15 menit hingga muncul nilai kalori sampel (pengujian 

alat selesai). 

 Ambil decomposition vessel hingga perintah remove bomb!. 

 Hilangkan tekanan dalam decomposition vessel dan bersihkan krus 

sampel.  

 Matikan alat dan persiapkan alat untuk pengujian berikutnya. 

Perhitungan: 

Nilai Kalori Sampel 

Konversi dari joule ke kalori  1 kalori = 4,1868 Joule 

Nilai kalori sample (
𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖

𝑔
) = nilai kalori hasil alat (

𝐽

𝑔
) 𝑥 1

𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖

4,1868𝐽
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3.4.2 Pengujian Kualitas Briket 

Menurut Saleh, (2013) syarat biobriket yang baik adalah biobriket yang 

permukaannya halus dan tidak meninggalkan bekas hitam ditangan. Selain itu, ada 

kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan syarat kualitas briket. Pada 

penelitian ini akan dilakukan pengujian pada briket berbahan kulit kedelai untuk 

memenuhi syarat baik buruknya briket tersebut sesuai dengan syarat yang 

disebutkan,  yaitu :  

1. Mudah dinyalakan. 

Pada pengujiian ini, cara yang dilakukan adalah dengan menyulut api ke 

briket lalu dihitung waktu yang dibutuhkan oleh api untuk menyalakan 

bagian dari briket tersebut,  

2. Tidak mengeluarkan asap. 

Proses pengujian ini adalah proses lanjutan dari pengujian kriteria yang 

pertama. Setelah briket dinyalakan, maka selanjutnya memperhatikan asap 

yang dikeluarkan oleh briket yang telah menyala. Apabila briket 

mengeluarkan asap, maka kualitas briket tersebut dinyatakan kurang baik, 

dan sebaliknya apabila briket tidak berasap maka briket berkualitas baik. 

3. Menunjukan upaya waktu dan laju pembakaran yang baik. 

Pengujian laju pembakaran dilakukan untuk mengetahui efektifitas dari 

suatu bahan bakar. Pengujian laju pembakaran adalah proses pengujian 

yang berguna untuk mengetahui waktu atau lama nyala dari suatu bahan 

bakar, kemudian menimbang massa briket yang terbakar. Massa briket 

ditimbang dengan menggunakan timbangan dan lamanya waktu yang 

digunakan briket untuk terbakar dihitung menggunakan stopwatch. 

Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui laju pembakaran adalah :  

𝐿𝑎𝑗𝑢 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑟𝑖𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛
 

 Laju pembakaran = gram/detik 

 Massa briket terbakar = massa awal briket – massa briket sisa (gram) 

 Waktu pembakaran = detik 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengujian Nilai Kalor 

Gambar 4-1 menunjukan briket kulit kedelai yang telah selesai dan siap 

untuk dilakukan pengujian nilai kalor. Penelitian mengenai pengujian nilai kalor 

dari pembakaran sampel briket berbahan kulit kedelai menggunakan alat bomb 

calorimeter yang dilakukan di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu 

Universitas Gadjah Mada (LPPT UGM) menggunakan 3 buah variabel tekanan 

yang berbeda yang masing-masing tekanan memiliki 3 sampel yang diuji, dengan 

jumlah 9 buah sampel briket. Dari 3 variabel tekanan yang berbeda, terdapat hasil 

nilai kalor yang bervariasi. Pengujian selanjutnya adalah pengujian syarat briket 

dengan cara dibakar untuk menentukan mudah tidaknya briket terbakar, keluar 

tidaknya asap saat briket terbakar, dan menentukan upaya laju pembakaran (waktu 

dan laju pembakaran) yang baik pada briket kulit kedelai. Selain itu geometri atau 

ukuran dari briket berbahan kulit kedelai tersebut juga memiliki variasi ukuran 

yang berbeda juga. 

 

Gambar 4-1 Briket Kulit Kedelai 
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4.1.1 Tekanan Kempa 2 Ton 

Briket berbahan kulit kedelai yang menggunakan komposisi campuran 

antara bahan baku dengan perekat 10:1, atau 10% perekat dari jumlah bahan baku. 

Pada saat proses pembuatan briket, jumlah komposisi yang digunakan adalah 200 

gram bahan baku kulit kedelai yang telah di karbonisasi, dan 20 gram perekat 

tepung tapioka yang telah dimasak dengan campuran air sebanyak 250 mililiter. 

Gambar 4-2 menunjukan briket kulit kedelai yang dibuat dengan tekanan 2 ton. 

 

Gambar 4-2 Briket Kulit Kedelai Tekanan 2 Ton 

 

Pada saat proses pengempaan, tekanan yang diberikan sebesar 2 ton dan 

menghasilkan 3 buah sampel briket dengan nilai kalor yang dapat ditunjukan pada 

tabel 4-1. 

Tabel 4-1 Nilai Kalor Briket Tekanan 2 Ton 

No Nama Sampel Nilai Kalor (Kal/g) Rata-rata (Kal/g) 

1 2 Ton A 5485,69  

2 2 Ton B 5568,09 5542,096 

3 2 Ton C 5572,51  
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4.1.2 Tekanan Kempa 3 Ton 

Briket berbahan kulit kedelai yang menggunakan komposisi campuran 

antara bahan baku dengan perekat 10:1, atau 10% perekat dari jumlah bahan baku. 

Pada saat proses pembuatan briket, jumlah komposisi yang digunakan adalah 200 

gram bahan baku kulit kedelai yang telah di karbonisasi, dan 20 gram perekat 

tepung tapioka yang telah dimasak dengan campuran air sebanyak 250 mililiter. 

Gambar 4-3 menunjukan briket kulit kedelai yang dibuat dengan tekanan 3 ton. 

 

Gambar 4-3 Briket Kulit Kedelai Tekanan 3 Ton 

Pada saat proses pengempaan, tekanan yang diberikan sebesar 3 ton dan 

menghasilkan 3 buah sampel briket dengan nilai kalor yang dapat ditunjukan pada 

tabel 4-2. 

Tabel 4-2 Nilai Kalor Briket Tekanan 3 Ton 

No Nama Sampel Nilai Kalor (Kal/g) Rata-rata (Kal/g) 

1 3 Ton A 5527,13  

2 3 Ton B 5561,05 5520.046 

3 3 Ton C 5471,96  
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4.1.3 Tekanan Kempa 4 Ton 

Briket berbahan kulit kedelai yang menggunakan komposisi campuran 

antara bahan baku dengan perekat 10:1, atau 10% perekat dari jumlah bahan baku. 

Pada saat proses pembuatan briket, jumlah komposisi yang digunakan adalah 200 

gram bahan baku kulit kedelai yang telah di karbonisasi, dan 20 gram perekat 

tepung tapioka yang telah dimasak dengan campuran air sebanyak 250 mililiter. 

Gambar 4-4 menunjukan briket kulit kedelai yang dibuat dengan tekanan 4 ton. 

 

Gambar 4-4 Briket Kulit Kedelai Tekanan  4 Ton 

Pada saat proses pengempaan, tekanan yang diberikan sebesar 4 ton dan 

menghasilkan 3 buah sampel briket dengan nilai kalor yang dapat ditunjukan pada 

tabel 4-3. 

Tabel 4-3 Nilai Kalor Briket Tekanan 4 Ton 

No Nama Sampel Nilai Kalor (Kal/g) Rata-rata (Kal/g) 

1 4 Ton A 5565,59  

2 4 Ton B 5560,09 5569,966 

3 4 Ton C 5584,22  
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4.2 Hasil Pengujian Kualitas Briket 

4.2.1 Kriteria Uji 

Pengujian ini bertujuan untuk memenuhi syarat dari biobriket yang baik, dan 

sebagai bahan bakar, briket juga harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

Ada 3 kriteria yang diuji untuk memenuhi syarat briket pada briket berbahan kulit 

kedelai sebagai parameter baik tidaknya kualitas briket. 

1. Mudah dinyalakan 

Briket dengan bahan kulit kedelai yang telah dikempa dengan tekanan 2 ton, 3 

ton, dan 4 ton diuji dengan cara menyulutkan api ke bagian dari briket. 

Selanjutnya dihitung waktu yang dibutuhkan dari proses terbakarnya bagian 

briket yang dikenai nyala api. Waktu yang dibutuhkan briket untuk menyala 

adalah sekitar 8.93 detik dari dimulainya proses penyulutan api. Untuk proses 

penyalaan briket hingga menjadi bara, briket memerlukan waktu rata-rata 

sekitar 40 menit dari briket kering hingga seluruh bagian briket terbakar dan 

menjadi bara. Gambar 4-5 menunjukan uji mudah nyala dari briket kulit 

kedelai. 

 

 

Gambar 4-5 Uji Mudah Dinyalakan Pada Briket Kulit Kedelai
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2. Tidak mengeluarkan asap  

Dari hasil pengujian ini, briket berbahan kulit kedelai yang diuji dari ketiga 

tekanan yaitu 2 ton, 3 ton, dan 4 ton yang telah terbakar ternyata tidak 

mengeluarkan asap. Hal ini menunjukan bahwa pada parameter ini briket kulit 

kedelai sesuai syarat kriteria. Gambar 4-6, 4-7, dan 4-8 menunjukan proses dari 

pengujian dengan briket yang terbakar tanpa mengeluarkan asap. 

 

Gambar 4-6 Pengujian Asap Briket 2 Ton 

 

 

Gambar 4-7 Pengujian Asap Briket 3 Ton 

 

 

Gambar 4-8 Pengujian Asap Briket 4 Ton 
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3. Menunjukan upaya laju pembakaran (waktu, laju pembakaran) yang baik. 

Pengujian laju pembakaran dilakukan untuk mengetahui efektifitas dari suatu 

bahan bakar. Pengujian dilakukan dengan menghitung waktu atau lama nyala 

dari suatu bahan bakar, kemudian menimbang massa briket yang terbakar. 

Massa briket ditimbang dengan menggunakan timbangan dan lamanya waktu 

yang digunakan briket untuk terbakar dihitung menggunakan stopwatch. 

Berikut ini tabel yang menunjukan hasil dari laju pembakaran pada briket kulit 

kedelai bertekanan 2 ton, 3 ton, dan 4 ton.  

 

Tabel 4-4 Hasil Laju Pembakaran Briket Kulit Kedelai 

No 
Tekanan 

(Ton) 
Waktu Terbakar (Detik) 

Laju Pembakaran 

(gr/detik) 

1 2 5214 0.00464 

2 3 5704 0.00433 

3 4 5877 0.00410 

 

Hasil dari proses pengujian laju pembakaran briket yang memiliki waktu 

tercepat  adalah briket dengan tekanan terkecil yaitu 2 ton, dan hasil waktu 

terlama adalah briket dengan tekanan 4 ton. Hal ini terjadi karena semakin 

tingginya tekanan maka akan memberikan kerapatan yang semakin tinggi dan 

akan mengakibatkan sulitnya udara untuk masuk kedalam proses pembakaran 

briket. Menurut Widodo (2016) menambahan tekanan akan memperkuat ikatan 

antar molekul penyusun briket, sehingga mengurangi ruang kosong pada 

briket. Semakin banyak pori-pori pada briket maka akan memberi ruang lebih 

untuk jalan masuknya oksigen, sehingga pembakaran akan terjadi semakin 

cepat dan memberikan laju pembakaran yang besar. Sebaliknya, ikatan 

molekul yang semakin kuat dengan bertambahnya tekanan akan mengurangi 

ruang kosong pada briket dan menurunkan laju pembakaran. 
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4.2.2 Perbedaan Ukuran 

1. Kualitas briket tekanan 2 ton 

Selain pada nilai kalor dan kualitas briket, perbedaan juga terdapat pada 

geometri dari masing-masing briket yang dikempa dengan tekanan berbeda. Pada 

briket kulit kedelai yang menggunakan tekanan kempa 2 ton memiliki geometri 

yang lebih tinggi dibanding kan dengan yang lainnya, yaitu sekitar 3 cm dapat 

ditunjukan pada gambar 4-9. 

 

Gambar 4-9 Ukuran Briket Kulit Kedelai 2 Ton 

 

2. Kualitas Briket Tekana 3 Ton  

Pada briket kulit kedelai yang menggunakan kekuatan kempa 3 ton, tinggi 

dari briket tersebut adalah 2,7 cm dapat ditunjukan pada gambar 4-10. 

.  

Gambar 4-10 Ukuran Briket Kulit Kedelai 3 Ton 
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3. Kualitas Briket Tekanan 4 Ton 

Pada briket kulit kedelai yang menggunakan kekuatan kempa 4 ton, tinggi 

dari briket tersebut adalah 2,4 cm dapat ditunjukan pada gambar 4-11. 

 

 

Gambar 4-11 Ukuran Briket Kulit Kedelai 4 Ton 

Gambar 4-12 menunjukan  grafik yang menunjukan perbedaan geometri 

atau ukuran tinggi dari 3 buah sampel briket kulit kedelai dengan tekanan 2 ton, 3 

ton, 4 ton. 

 

Gambar 4-12 Grafik Perbedaan Tinggi Sampel Briket Kulit Kedelai 
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4.3 Pembahasan 

Sesuai dengan judul dari penelitian untuk meneliti tentang pengaruh 

tekanan terhadap nilai kalor briket berbahan kulit kedelai, maka berikut ini akan 

dilakukan pembahasan tentang nilai kalor dari masing-masing sampel yang 

menggunakan tekanan kempa yang berbeda. Data yang diperoleh merupaka nilai 

kalor yang diukur menggunakan alat bomb calorimeter, dan standar mutu kualitas 

yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk briket.  

Dari hasil pengujian nilai kalor dengan bomb calorimeter, terlihat bahwa 

rata-rata nilai kalor yang dihasilkan oleh briket telah memenuhi standar SNI, dan 

briket yang memiliki nilai kalor tertinggi terdapat pada sampel briket dengan 

kekuatan kempa sebesar 4 ton, sedangkan nilai kalor terendah terdapat pada sampel 

briket dengan kekuatan kempa sebesar 3 Ton, dapat ditunjukan pada gambar 4-13.   

 

 

Gambar 4-13 Grafik Rata-Rata Nilai Kalor Briket 

Nilai kalor sangat menentukan kualitas briket, semakin tinggi nilai kalor 

maka semakin baik kualitas yang dihasilkan. Nilai kalor yang tinggi tersebut 

disebabkan karena bahan baku kulit kedelai banyak mengandung komponen kimia 

berupa lignoselulosa atau lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Tingginya kandungan 

selulosa yang terdapat dalam briket ini meningkatkan nilai karbon terikat dan nilai 

kalornya (Goenadi dkk, 2005). Sampel briket dikatakan memiliki kualitas baik 

apabila briket memenuhi kualitas dari standar yang ada atau lebih baik dari 
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pembandingnya, dimana penelitian ini menggunakan standar SNI. Dari penelitian 

ini didapatkan kualitas briket yang terbaik adalah briket yang menggunakan 

tekanan kempa paling besar atau 4 ton, dengan 3 sampel yang memiliki nilai kalor 

diatas 5560 kal/g. Berikut ini adalah tabel perbandingan nilai kalor antara briket 

berbahan kulit kedelai dengan briket berbahan dasar lain: 

 Tabel 4-5 Perbandingan Nilai Kalor Briket dari Bahan Baku Berbeda 

No Briket Nilai Kalor (Kal/g) 

1 Standar Nasional Indonesia 5000 

2 
Sampah Kebun Campuran dan Kulit Kacang 

Tanah dengan Tambahan Minyak Jelantah 
6991,09 – 7207,76 

3 Campuran Arang Cangkang Dengan TKKS 5641,90 – 6181,68 

4 Campuran Biji Nyamplung dan Abu Sekam 3431,00 – 4792,40 

5 Limbah Daun Pohon Bintaro 3574,47 – 4287,53 

6 Hasil Penelitian (Kulit Kedelai) 5471,96 – 5584,22 

 

Dari tabel 4-5 dapat dilihat perbandingan nilai kalor pada briket yang 

menggunakan bahan baku yang berbeda. Nilai kalor yang diperoleh dari penelitian 

briket berbahan kulit kedelai yang berasal dari 3 tekanan yang berbeda ini ternyata 

telah berada diatas standar SNI briket yang mana dapat diketahui bahwa briket 

berbahan kulit kedelai ini memiliki kualitas yang baik pada nilai kalor, namun nilai 

kalor briket kulit kedelai masih jauh dibawah nilai kalor dari briket sampah kebun 

campuran dan kulit kacang tanah dengan tambahan minyak jelantah. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengempaan atau pencetakan dengan pemberian tekanan 2 ton, 3 ton, dan 4 

ton dalam proses pembuatan briket kulit kedelai tidak terlalu berpengaruh 

dalam menentukan tinggi rendahnya nilai kalor, karena perbedaan nilai kalor 

yang dihasilkan tidak terlalu menunjukan peningkatan yang signifikan. 

Dalam penelitian ini, besar tekanan yang menghasilkan kualitas nilai kalor 

tertinggi pada briket kulit kedelai adalah tekanan 4 Ton pada sampel C yang 

menghasilkan nilai kalor sebesar 5569,966 kal/g.  

2. Pada pengujian untuk memenuhi syarat baik dari briket, kriteria laju 

pembakaran didapatkan nilai tertinggi pada briket yang menggunakan 

tekanan 2 ton yaitu 0.00464 gr/detik dengan total waktu pembakaran dari 

briket hingga menjadi abu yaitu 1 jam 26 menit dan 54 detik. Selain itu briket 

kulit kedelai membutuhkan waktu rata-rata 40 menit untuk terbakar atau 

menyala seluruhnya. Briket kulit kedelai juga tidak mengeluarkan asap pada 

saat proses pembakaran. 

3. Nilai kalor briket kulit kedelai yang dibuat telah memenuhi standar SNI yaitu 

> 5000 Kal/g. 

5.2 Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan masih terdapat banyak kekurangan, 

maka dari itu disarankan apabila nantinya akan melakukan penelitian terkait briket 

dengan bahan kulit kedelai untuk membuat sampel  yang lebih banyak dan 

menggunakan variabel tekanan yang lebih banyak pula guna meminimalisir 

kesalahan dan kekurangan pada data serta juga memiliki bahan pembanding yang 

lebih banyak agar hasil yang diteliti semakin jelas dan benar. 
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