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ABSTRAK 

 

KARAKTERISTIK EMISI PEMBAKARAN TANDAN KOSONG KELAPA 

SAWIT TERTOREFAKSI MENGGUNAKAN PULVERIZED BURNER 

 

Oleh 

 

YOGI SATRIA DARMA 

 

 

Bahan bakar fosil merupakan salah satu bahan bakar yang masih luas digunakan 

hingga saat ini. Penggunaan bahan bakar fosil terus meningkat setiap tahunnya 

mengakibatkan ketersediaannya menipis dan menimbulkan dampak negatif bagi 

lingkungan akbiat emisi yang dihasilkan. Di negara pertanian seperti Indonesia, 

biomassa dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar 

fosil. Salah satu sumber potensi biomassa yang dimiliki oleh Indonesia adalah 

perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini akan menggunakan tandan kosong kelapa 

sawit tertorefaksi yang akan dibakar pada temperatur 800°C, 900°C dan 1000°C 

dengan menggunakan pulverized burner dan menggunakan alat uji emisi E 6000-

5DS untuk mengetahui kadar emisi yang dihasilkan. Komponen emisi yang diuji 

berupa CO, SO2 dan NOx. Ketika dibandingkan dengan standar emisi biomassa 

dan batu bara yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan hasilnya memiliki kadar emisi dibawah standar yang ada. Kadar emisi 

CO yang diperoleh pada temperatur 800°C, 900°C and 1000°C secara berurutan 

adalah 989 mg/m
3
, 931 mg/m

3 
dan 746 mg/m

3
, kadar emisi SO2 yang diperoleh 

pada temperaatur 800°C, 900°C dan 1000°C secara berurutan adalah of 34 

mg/m
3
, 80 mg/m

3
 dan 51 mg/m

3
.  emisi NOx pada temperatur 800°C, 900°C dan 

1000°C diperoleh kadar emisi secara berurutan sebesar 280 mg/m
3
, 297 mg/m

3 

dan 396 mg/m
3
. 

 

 

Kata Kunci: tandan kosong kelapa sawit, biomassa, emisi, torefaksi.  

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

EMISSION CHARACTERISTIC OF COMBUSTING TORREFIED OIL 

PALM EMPTY FRUIT BUNCH USING PULVERIZED BURNER 

 

By 

 

YOGI SATRIA DARMA 

 

 

Fossil fuels are the most widely used fuel source. The increasing demand for 

fossil fuels, which continues to increase every year, creates problems regarding 

the availability and negative impacts on the environment from the use of fossil 

fuels. In agrarian countries such as Indonesia, biomass can be used as an 

alternative source of fossil fuels. One source of biomass that has great potential in 

Indonesia is oil palm plantations. To support and participate in developing the use 

of oil palm empty fruit bunches as an alternative substitute source, it is necessary 

to conduct research. This study uses empty torrefied oil palm fruit bunches which 

will be burned at temperatures of 800°C, 900°C and 1000°C using a pulverized 

burner and using the E 6000-5DS emission tester to determine the emission level. 

Emissions tests carried out include CO, SO2 and NOx. When compared with the 

biomass and coal emission standards of the Ministry of Environment and 

Forestry, the test results obtained have emission levels below the existing 

standards, both for biomass and coal emission standards. This illustrates the 

potential possessed by torrefied oil palm empty fruit bunch. In this study, the CO 

emissions at temperatures of 800°C, 900°C and 1000°C were 989 mg/m
3
, 931 

mg/m
3
, 746 mg/m

3
, for SO2 at temperatures of 800°C, 900°C and 1000°C 

respectively obtained emission levels of 34 mg/m
3
, 80 mg/m

3
 and 51 mg/m

3
 and 

for NOx at temperatures of 800°C, 900°C and 1000°C respectively obtained 

emission levels of 280 mg/m
3
, 297 mg/m

3 
and 396 mg/m

3
. 

 

 

Keywords: empty palm oil fruit bunches, biomass, emission, torrefaction. 
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 I.  PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Penggunaan energi terus meningkat setiap tahunnya pada sektor transportasi 

dan sektor industri menimbulkan kecemasan akan ketersediaan sumber energi 

pada masa yang akan datang. Bahan bakar fosil merupakan bahan bakar yang 

tidak dapat diperbarui atau memerlukan waktu yang lama untuk terbentuk 

kembali. Sebagian besar sumber energi yang digunakan masih bergantung 

pada bahan bakar fosil, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. 

Penggunaan bahan bakar fosil secara masif dan berkepanjangan akan 

menyebabkan ketersediaanya semakin menipis. Penggunaan bahan bakar fosil 

secara berkepanjangan dapat menyebabkan peningkatan gas emisi yang 

dihasilkan dari proses pembakaran yang dapat membahayakan bagi kesehatan 

dan lingkungan. 

 

Salah satu jenis bahan bakar fosil yang masih digunakan secara luas di 

Indonesia saat ini adalah batu bara. Menurut Kementerian ESDM, Indonesia 

memproduksi batu bara pada tahun 2019 sebesar 610 juta ton dengan 

persentase 60% digunakan untuk keperluan dalam negeri. Saat ini sebagian 

besar kebutuhan batu bara dalam negeri masih banyak dimanfaatkan bagi 

sektor pembangkit listrik dan beberapa jenis sektor industri vital lainnya. 

Pada tahun 2100 cadangan batu bara tersebut akan habis apabila 

penggunaannya tidak terkontrol dan tidak ditemukan sumber pengganti 

lainnya (Bappenas, 2019).  
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Batu bara merupakan salah satu sumber penyumbang emisi terbesar di 

Indonesia, salah satu penyebabnya dikarenakan sebagian besar sektor 

pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada penggunaan batu bara. 

Saat ini hampir 60% listrik yang dihasilkan di Indonesia menggunakan batu 

bara sebagai bahan bakarnya. Pada sub-sektor pembangkit listrik, batu bara 

berkontribusi 86% dari total keseluruhan emisi yang dihasilkan (Arinaldo, 

dkk., 2019). Emisi merupakan zat sisa dari hasil proses pembakaran yang 

bersifat beracun dan dapat membahayakan makhluk hidup serta mencemari 

lingkungan. Selain itu batu bara juga banyak digunakan sebagai sumber 

energi di berbagai bidang industri yang ada di Indonesia. 

 

Emisi gas buang seperti partikel, SO2, NO2, dan CO2 dihasilkan selama 

pembakaran batu bara. Emisi gas buang  tersebut diproyeksikan meningkat 

mulai dari tahun 1997-2025 dengan kisaran angka peningkatan sebesar 6-7% 

per tahun. Tingkat emisi SO2 dan NO2 pada tahun 2025 diperkirakan berkisar 

pada angka 1,2 juta ton sementara itu untuk CO2 akan berada pada kisaran 

180 juta ton. Peningkatan emisi gas buang ini dapat diakibatkan karena 

penggunaan batu bara yang semakin pesat (Sugiyono, 2000).  

  

Penggunaan biomassa pada sistem pembangkit batu bara merupakan salah 

satu cara yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi dampak emisi 

lingkungan dari batu bara (Ma, dkk., 2006). Penggunaan biomassa akan lebih 

menguntungkan dari segi emisi yang dihasilkan selama proses 

pembakarannya. Biomassa merupakan bakar yang tidak berkontribusi pada 

peningkatanan emisi CO2 dikarenakan CO2 yang dihasilkan dari pembakaran 

biomassa akan diserap kembali oleh tanaman selama masa hidupnya (BPPT, 

2017). Manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan biomassa sebagai 

bahan bakar salah satunya adalah biomassa akan mengimbangi emisi gas 

rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu 

bara (Herlambang, dkk., 2017). 



3 
 

 

Indonesia memiliki potensi biomassa yang diperkirakan sebesar 443.000 MW 

yang berasal dari tanaman dan limbah. Sumber potensi besar biomassa yang 

dimiliki Indonesia diantaranya adalah limbah hasil perkebunan kelapa sawit, 

kelapa dan tebu, serta limbah hasil hutan, seperti limbah gergajian dan limbah 

produksi kayu. Limbah tanaman pangan (pertanian) juga memiliki potensi 

yang besar, tetapi sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

berbagai kepentingan (pertanian, energi dan industri), dengan potensi sebesar 

itu, persentase pemanfaatan untuk pembangkit listrik baru sekitar 1,9% 

(KESDM, 2020). Persentase tersebut dapat menjadi gambaran betapa 

kurangnya pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia termasuk potensi 

energi terbarukan dari sektor limbah biomassa.  

 

Sumber yang menyumbang besar potensi energi biomassa Indonesia salah 

satunya adalah sektor perkebunan kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa 

sawit di Indonesia mencapai 14,32 juta hektar. Masing-masing untuk 

perkebunan sawit besar seluas 8,51 juta hektar dengan produksi kelapa sawit 

26,57 juta ton. Perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 5,81 juta hektar dengan 

produksi sebesar 13,99 juta ton  (BPS, 2019). 

 

Perkebunan kelapa sawit dapat menjadi sumber potensi biomassa yang besar 

di Indonesia selain dari luas perkebunan kelapa sawit yang ada adalah karena 

dalam proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil) 

persentase limbah biomassa yang dihasilkan juga besar. Dalam basis 1 ton 

TBS maka dapat menghasilkan limbah berupa tandan kosong kelapa sawit 

sebanyak 23%, serat (fiber) sebanyak 13%, limbah cangkang (shell) sebanyak 

6,5%, lumpur sawit sebanyak 4% dan limbah cair sebanyak 50%. Dengan 

limbah biomassa sebesar itu perkebunan kelapa sawit dapat menjadi sumber 

potensi biomassa bagi Indonesia untuk mengurangi penggunaan bahan bakar 

fosil.  
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Biomassa apabila dipergunakan secara langsung sebagai bahan bakar akan 

kurang menguntungkan. Sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, 

biomassa harus memperoleh treatment (perlakuan) awal terlebih dahulu agar 

dapat meningkatkan karakteristiknya. Salah satu proses perlakuan awal yang 

dapat dijadikan pilihan adalah toreaksi. Torefaksi adalah suatu proses 

termokimia yang terjadi pada kondisi tanpa atau sedikit oksigen dimana 

biomassa akan dipanaskan secara lambat yang dimana ini merupakan 

karakteristik dari proses torefaksi. Proses torefaksi dapat meningkatkan 

karakteristik yang dimiliki biomassa. Proses torefaksi akan membuat 

biomassa menjadi getas, tidak mudah menyerap air dan lebih mudah 

dihaluskan. Tandan kosong kelapa sawit hasil torefaksi memiliki sifat tidak 

menyerap air (hydrophobic) dan getas. Karakteristik  nilai kalor dan sifat 

tersebut mendekati karakteristik yang dimiliki oleh batu bara sub bituminous 

C (Wahyudi, dkk., 2020). Biomassa hasil torefaksi akan menghasilkan faktor 

emisi SO2 yang lebih rendah dari biomassa mentah dan proses torefaksi dapat 

mengurangi emisi NOx pada jenis biomassa sisa pertanian (Ren, dkk., 2017). 

 

Melihat karakteristik tersebut maka tandan kosong kelapa sawit tertorefaksi 

berpotensi untuk menjadi sumber bahan bakar untuk mengurangi penggunaan 

batu bara dalam rangka menurunkan emisi yang dihasilkan. Salah satu cara 

yang digunakan pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit tertorefaksi dalam 

rangka penurunan emisi batu bara adalah dengan pembakaran bersama (co-

firing). Pemanfaatan biomassa seperti ini dapat dilakukan dengan metode 

pembakaran bersama antara batu bara dengan biomassa. Metode ini dapat 

menggunakan perbandingan antara batu bara dan biomassa sebesar  90:10, 

80:20 atau 70:30. Metode pembakaran bersama sudah menjadi kebijakan 

dilakukan di pembangkit listrik negara maju seperti Jerman dan Finlandia.  

 

Pembakaran serbuk merupakan salah satu jenis pembakaran yang terjadi pada 

temperatur yang tinggi. Emisi NOx merupakan jenis emisi yang tergantung 
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pada kondisi pembakaran. Temperatur pembakaran yang tinggi akan 

menyebabkan emisi NOx yang dihasilkan cenderung rendah. Salah satu cara 

pembakaran untuk memperoleh temperatur yang tinggi adalah dengan metode 

pembakaran pulverized (He, dkk., 2004). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Okumura (2012) yang melakukan pembakaran biomassa 

berupa Sipres Jepang menunjukan bahwa emisi NO terbentuk konstan pada 

pembakaran dengan temperatur 1100 K. 

 

Ren, dkk. (2017) melakukan penelitian mengenai karakteristik emisi dari 

biomassa mentah dan biomassa tertorefaksi yang dibakar menggunakan 

pembakaran serbuk. Dimana biomassa yang digunakan diantaranya adalah 

brangkasan jagung mentah dan brangkasan jagung tertorefaksi. Hasil yang 

diperoleh adalah brangkasan jagung mentah memiliki kadar emisi CO2 

sebesar 2%, emisi SO2 sekitar 52 mg/m
3
, emisi NOx sekitar 235 mg/m

3
 dan 

brangkasan jagung tertorefaksi CO2 sebesar 4%, emisi SO2 sekitar 26 mg/m
3
, 

emisi NOx sekitar 525 mg/m
3
. Apabila dibandingkan dengan hasil pengujian 

batu bara sub bituminous pada pengujian yang sama, hasil pengujian emisi 

CO2, SO2 dan NOx pada brangkasan jagung mentah dan brangkasan jagung 

tertorefaksi memiliki kadar emisi dibawah batu bara sub bituminous. 

 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dilihat bahwa sudah dilakukan beberapa 

penelitian mengenai karakteristik emisi dari hasil pembakaran dari biomassa. 

Salah satu sumber biomassa terbesar di Indonesia adalah biomassa dari 

perkebunan kelapa sawit. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai karakteristik emisi tandan kosong kelapa sawit 

tertorefaksi berupa CO, SO2 dan NOx  yang dihasilkan dari pembakaran 

dengan menggunakan pulverized burner. 
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1.2 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengatahui karakteristik emisi CO dari pembakaran tandan kosong 

kelapa sawit tertorefaksi. 

2. Mengatahui karakteristik emisi SO2 dari pembakaran tandan kosong 

kelapa sawit tertorefaksi. 

3. Mengatahui karakteristik emisi NOx dari pembakaran tandan kosong 

kelapa sawit tertorefaksi. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melalui penelitian ini dapat ikut serta mengembangkan tandan kosong 

kelapa sawit tertorefaksi untuk menjadi pengganti batu bara. 

2. Melalui penelitian ini dapat menambah literasi tentang pengembangan 

energi terbarukan berbasis biomassa di Indonesia. 

3. Melalui penelitian ini dapat mengurangi limbah tandan kosong kelapa 

sawit yang saat ini disebagian pabrik pengolahan kelapa sawit sering 

terbuang percuma. 

 

1.4 Batasan Masalah  

 

Agar penelitian ini terfokus pada tujuan yang ingin dicapai, berikut adalah 

batasan masalah yang diberikan: 

1. Biomassa yang digunakan adalah tandan kosong kelapa sawit yang 

ditorefaksi dengan temperatur 275°C dan waktu tingggal selama 30 

menit. 
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2. Proses torefaksi menggunakan reaktor torefaksi yang ada di 

Laboratorium Termodinamika Jurusan Teknik Mesin Universitas 

Lampung yang berjenis reaktor kontinu tipe turbular yang memiliki 

kapasitas maksimum sebesar 5 kg/jam dengan temperatur operasional 

maksimum sebesar 375°C. 

3. Titik pengujian emisi dilakukan pada temperatur ruang bakar 800°C, 

900°C dan 1000°C. 

4. Komponen emisi yang akan diuji dari hasil proses pembakaran adalah  

CO, SO2, dan NOx. 

5. Proses pembakaran dilakukan dengan menggunakan  type pulverized 

burner dan pengujian emisi dilakukan dengan menggunakan E 6000 – 

5DS portable industrial combustion gas and emissions analyzer. 

Pengujian emisi ini dilakukan dengan kerja sama oleh Balai Riset dan 

Standarisasi Industri (BARISTAND) Bandar Lampung. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika yang digunakan dalam menyusun laporan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

I.  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang dilakukannya penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian,  batasan masalah dan sistematika yang 

digunakan dalam penulisan laporan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori yang digunakan dalam 

menyusun laporan serta sebagai acuan dalam membahas  hasil 

pengujiann yang diperoleh, materi yang terdapat dalam penelitian ini 

berasal dari buku, jurnal dan literatur yang terpercaya. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan metode yang digunakan dalam melakukan 

pengumpulan data selama penelitian berlangsung dan menerangkan alur 

penelitian serta bagaimana mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan untuk penyususan laporan penelitian. 

 

IV. DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan analisa dan pembahasan data-data yang diperoleh 

selama kegiatan penelitian berlangsung. 

 

V. PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari data dan 

pembahasan serta saran yang dapat diberikan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang digunakan selama penyusunan laporan penelitian. 

 

LAMPIRAN 

Berisis data hasil pengujian, foto perlengakapan dan spesifikasi tertentu 

yang diperoleh selama penelitian berlangsung. 
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 II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Biomassa 

 

Biomassa merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada bahan-bahan 

organik  (termasuk alga, pohon dan tanaman pangan). Biomassa terbentuk 

dari tanaman hijau yang mengkonversikan cahaya matahari menjadi material 

tanaman melalui proses fotosintesis. Sumber biomassa dapat dipertimbangkan 

sebagai sebuah materi organik, dimana energi matahari akan tersimpan dalam 

bentuk ikatan kimia. Ketika ikatan antar karbon berdekatan, molekul hidrogen 

dan oksigen yang rusak oleh proses fermentasi, pembakaran, atau 

dekomposisi, zat ini akan melepaskan energi yang disimpan, yaitu energi 

dalam bentuk kimia mereka (McKendry P, 2002). 

 

Biomassa adalah material tanaman yang diperoleh dari reaksi antara CO2 

diudara, air dan matahari melalui proses fotosintesis. Biomassa adalah sumber 

energi dengan jumlah bersih CO2 nol sehingga tidak berdampak pada 

peningkatan emisi gas rumah kaca  pada atmosfer atau dapat dikatakan bahwa 

biomassa merupakan sumber energi yang netral karbon. Hal ini muncul 

berdasarkan anggapan bahwa emisi CO2 yang akan dihasilkan oleh proses 

pembakaran biomassa akan  digunakan kembali oleh tanaman untuk 

melakukan proses fotosintesis selama pertumbuhan, sehingga dapat dikatakan 

bahwa siklus CO2 biomassa merupakan sebuah siklus yang berulang 

(Yokoyama, dkk., 2008).  
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2.2 Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) 

 

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna 

sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. 

Pohon kelapa sawit yang digunakan untuk tujuan pertanian komersil sendiri 

terdiri dari dua spesies yaitu Elais guineensis dan Elais oleifera. Indonesia 

merupakan salah satu negara dengan lahan sawit terluas di dunia. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Desember 2019, luas lahan 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,32 juta hektar. Luas 

perkebunan tersebut terdiri dari perkebunan besar seluas 13,99 juta hektar dan 

perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 5,81 juta hektar.  

 

Proses pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi Crude 

Palm Oil (CPO) terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah 

jembatan timbang yang bertujuan untuk menimbang berat kelapa sawit yang 

akan dijual ke pabrik dan melakukan pembayaran. Selanjutnya adalah proses 

penyortiran yang bertujuan untuk mengkelompokan TBS berdasarkan jenis 

buahnya dan fraksi kematangannya agar buah dapat seragam kematangannya 

sehingga dapat menekan asam bebas yang dihasilkan selama proses 

perebusan dan pengolahan lanjutan. Selanjutnya kelapa sawit akan melalui 

proses perebusan (sterilizer), proses ini bertujuan untuk merusak enzim dan 

proses peragian pada kelapa sawit yang akan meningkatkan asam lemak 

bebas dan memudahkan buah untuk rontok dari tandan, setelah buah kelapa 

sawit direbus maka selanjutnya akan memasuki proses thereshing, pada 

tahapan ini buah sawit akan dipisahkan dari tandannya dengan mengunakan 

thereser, setelah itu buah sawit akan dicincang didalam digester dan hasilnya 

akan diperas dengan menggunakan mesin press untuk menghasilkan CPO. 

Tahapan yang terakhir adalah proses pemurnian, pada proses ini lumpur dan 

kotoran unsur-unsur yang dapat mengurangi kualitas CPO akan dikurangi 

hingga seminimal mungkin agar CPO yang dihasilkan memiliki kualitas yang 
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sesuai dengan standar (Suandi , dkk., 2016). Dalam basis 1 ton TBS maka 

dapat menghasilkan limbah berupa tandan kosong kelapa sawit sebanyak 

23%, serat (fiber) sebanyak 13%, limbah cangkang (shell) sebanyak 6,5%, 

lumpur sawit sebanyak 4% dan limbah cair sebanyak 50% (Mandiri, 2012). 

Tabel 2.1 dibawah menunjukan karakteristik yang dimiliki oleh TKKS. 

 

Tabel 2.1 Karakteristik tandan kosong kelapa sawit (Hantoko, dkk.,  2018) 

 

Parameter  Nilai (%) 

Analisis Proksimat (wt.%-dry basis)  

Kadar Air - 

Abu  3,20 

Zat Volatil 78,34 

Karbon Tetap 18,46 

Analisis Ultimat (wt.%-dty basis)  

Karbon, C 46,77 

Hidrogen, H 6,84 

Oksigen, O 45,39 

Nitrogen, N 0,71 

Sulfur, S 0,29 

O/C 0,97 

H/C 0,15 

HHV, MJ/Kg 19,54 

 

Secara umum komposisi penyusun utama limbah kelapa sawit adalah selulosa 

dan lignin, sehingga disebut limbah lignoselulosa yang dimana komponen ini 

merupakan komponen utama penyusun tumbuhan (Darnoko, 1993). Tabel 2.2 

berikut menunjukan komposisi zat penyusun TKKS dan persentasenya. 
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Tabel 2.2 Komposisi zat penyusun tandan kosong kelapa sawit (Hamzah, 

dkk., 2019) 

 

Senyawa Nilai 

Selulosa 38,3   

Hemi-Selulosa 35,2  

Lignin 22,1  

Ekstraktif 2,7  

 

2.3 Torefaksi 

 

Torefaksi adalah sebuah proses perlakuan awal termal untuk biomassa 

dimana biomassa mentah akan dipanaskan hingga rentang temperatur 200-

300°C dalam keadaan tanpa oksigen atau atmosfir nitrogen. Secara umum 

biomassa mentah memiliki karakteristik kandungan air tinggi, relatif memiliki 

densitas energi yang rendah dan volume yang besar, hidroskopis serta sulit 

untuk disimpan. Selain itu biomassa mentah memiliki karakter susah untuk 

dihaluskan karena masih banyak mengandung serat. Padahal disatu sisi 

biomassa merupakan potensi energi yang terbarukan yang dapat 

menggantikan energi fosil khususnya penggunaan batu bara. Proses torefaksi 

dapat dipertimbangkan sebagai salah satu langkah untuk memanfaatkan 

biomassa sebagai bahan bakar yang bersih dan tepat guna (Basu, 2013). 

 

Pemanasan lambat merupakan karakteristik dari proses torefaksi, laju 

pemanasan torefaksi berkisar 50°C/menit. Selama proses torefaksi 

berlangsung biomassa akan mengalami proses dekomposisi yang 

menghasilkan berbagai variasi volatil, yang dimana ini akan berakibat pada 

berkurangnya massa biomasa dan energi kimia telah berubah menjadi fase 

gas. Proses torefaksi akan menyebabkan sifat hidroskopis yang dimiliki 

biomasa kan menghilang, sifat hidroskopis yang hilang ini disebabkan karena 
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selama proses torefaksi berlangsung ikatan –OH akan hancur melalui proses 

torefaksi. Hal ini akan menyebabkan terhalangnya pembentukan struktur 

hidrogen yang baru. Ketika proses torefaksi berlangsung persentase oksigen 

dan hidrogen yang hilang dari biomassa lebih tinggi dibandingkan persentase 

kehilangan karbonnya, hal ini berakibat pada naiknya nilai kalor hasil 

torefaksi. Hilangnya massa pada biomasa hasil torefaksi akan menyebabkan 

struktur biomassa menjadi lebih berpori, dimana hal ini akan mengakibatkan 

menurunnya densitas volumterik dari biomassa hasil torefaksi (Bergman, 

dkk., 2005).  

 

2.4 Pembakaran 

 

Pembakaran adalah proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas, atau 

cahaya dan panas atau juga oksidasi lambat disertai dengan panas yang relatif 

sedikit dan tidak ada cahaya. Proses pembakaran yang sempurna dapat terjadi 

apabila jumlah udara yang dibutuhkan untuk proses pembakaran cukup, 

biasanya untuk menjamin proses pembakaran yang sempurna ini jumlah 

kandungan udara dalam proses pembakaran akan dilebihkan. Proses 

pembakaran menghasilkan kandungan emisi berupa abu, karbon monoksida, 

NOx dan SOx. Kandungan emisi yang dihasilkan selama proses pembakaran 

akan bergantung pada jenis bahan bakar itu sendiri. Gambar 2.1 menunjukan 

sebuah ilustrasi dari proses pembakaran yang sempurna (Mahallawy dan 

Habik, 2002). 

 

Reaktan 

Bahan Bakar, Udara 

(O2+N2) 

 

Ruang Pembakaran 

Produk Pembakaran 

CO2, H2O, N2 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi proses pembakaran sempurna. 
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Suatu proses pembakaran akan dikatakan sempurna apabila perbandingan 

antara campuran bahan bakar dan udara pembakaran dalam keadaan 

stoikiometri.  Selain itu pembakaran dikatakan  sempurna apabila seluruh 

bahan bakar yang terbakar membentuk gas karbon dioksida (CO2), air (H2O), 

dan sulfur dioksida (SO2), sehingga  tidak  ada  lagi  bahan  yang tersisa. 

Sementara itu pembakaran yang tidak sempurna sering dikarakteristikan 

dengan adanya kandungan karbon monoksida (CO) pada gas buangnya, 

dimana ini mengindikasikan bahwa proses pembakaran yang sudah 

berlangsung terjadi dalam kondisi yang kekurangan oksigen. Pada 

pembakaran yang tidak sempurna nilai kalor yang akan dihasilkan lebih 

sedikit, hal ini dikarenakan reaksi kimia pembakaran pada unsur yang 

mengandung nilai kalor tidak terjadi secara sempurna, sehingga banyak kalor 

yang terbuang. 

 

Dalam prosesnya secara jelas terlihat bahwa pembakaran jelas bertanggung 

jawab atas peningkatan efek rumah kaca (melalui CO2, O3 stratosfer bumi dan 

jelaga). Banyak masalah lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan melalui 

emisi SOx dan NOx, oleh karena itu emisi gas pembakaran yang dihasilkan 

harus terus diawasi secara berkala dan dipastikan sesuai dengan peraturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah. Polutan dalam bentuk partikulat dapat 

terbentuk dari berbagai macam komponen seperti mineral, kandungan metal 

dan komponen organik (Mahallawy, 2002). Tabel 2.3 menunjukan 

karakterisitik dan sumber polutan udara yang ada di atmosfir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Tabel 2.3 Polutan udara dan karakteristiknya  (Mahallawy dan Habik, 2002) 

 

Jenis Polutan 

Udara 

Karakteristik Sumber 

Karbon Monoksida 

(CO) 

 

Hidrokarbon (HC) 

Tidak berwarna dan 

mudah berikatan 

dengan hemoglobin. 

Komponen organik 

dari gas atau 

komponen partikulat 

yang terbentuk 

didalam kabut asap. 

Pembakaran tidak sempurna dari 

bahan bakar dan bahan 

bermaterial karbon 

Pembakaran tidak sempurna dari 

bahan bakar dan bahan lain yang 

mengandung zat karbon. 

Nitogen Oksida 

(NOx) 

Campuran dari gas 

yang berbentuk 

cincin dan tidak 

berawarna. 

Pembakaran yang stasioner 

(pembangkit listrik) dan rekasi 

di atmosfir. 

Partikulat Zat padat atau cair 

yang tersebar di 

atmosfir seperti abu, 

jelaga dan 

komponen kimia 

yang lainnya. 

Pembakaran yang stasioner pada 

bahan bakar padat dan industri 

pengolahan semen dan industri 

baja. 

Sulfur Dioksida 

(SO2) 

Gas tidak berawana 

dengan bau yang 

tajam, beroksidasi 

membentuk SO3 dan 

dapat membentuk air 

asam. 

Pembakaran bahan bakar yang 

mengandung sulfur atau hasil 

dari sebuah proses industri. 
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2.5 Pembakaran Serbuk 

 

Pembakaran serbuk secara umum melibatkan reaksi fisika dan kimia yang 

kompleks, perpindahan panas dalam pembakaran serbuk terjadi secara 

konduksi, konveksi dan radiasi. Karakteristik dari bahan bakar, ruang 

pembakaran, temperatur dan aerodinamis juga ikut berpengaruh besar dalam 

pembakaran serbuk. Dalam pembakaran serbuk keseimbangan dari 

pengoksidasi dan udara sekunder akan mempengaruhi efisiensi pembakaran 

dan polutan yang terbentuk akibat pembakaran (Nelson, 1979). 

 

Pembakaran serbuk pada biomassa harus memperhatikan beberapa hal dalam 

penggunaannya seperti temperatur, waktu tinggal dan campuran bahan bakar 

lain yang digunakan bersama dengan biomassa, hal ini karena aspek-aspek 

tersebut mempengaruhi proses pembakaran. Pembakaran serbuk terjadi pada 

temperatur pembakaran yang tingi berkisar 1600°C dan memiliki waktu 

tinggal pembakaran yang pendek. Pembakaran serbuk memiliki kelebihan 

seperti efisiensi yang tinggi bagi sistem pembangkit, biaya operasional yang 

murah dan kontrol bahan yang lebih mudah (Nordgren, 2011). 

 

2.6 Mekanisme Pembakaran Padatan 

 

Secara umum reaksi dari pembakaran bahan bakar padatan dapat dituliskan 

dengan reaksi berikut ini (Miller dan Tillman, 2008): 

 

CaHbSd + (a+d+b/4-c/2)O2 → aCO2 + 1/2bH2O + dSO2 + panas                   (1) 

 

Bahan bakar padat mengandung nitrogen dan klorin sehingga hasil reaksinya 

dapat berbeda-beda merefleksikan unsur yang dikandungnya. Proses 

pembakaran padatan terjadi dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 
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2.6.1 Pemanasan dan Pengeringan 

Bahan bakar padat yang memasuki ruang pembakaran masih 

mengandung kadar air. Saat bahan bakar padat memasuki ruang 

pembakaran, maka bahan bakar padat akan dipanaskan hingga ke 

temperatur reaktor. Kadar air yang terkandung dalam bahan bakar padat 

akan berkembang, sehingga kandungan air meninggalkan bahan bakar 

padat dan menyisakan bahan bakar padat yang kering. Proses 

pemanasan dan pengeringan terjadi secara endotermis, proses ini terjadi 

dengan prinsip perpindahan panas melalu partikel-partikel bahan bakar 

padatan. 

 

2.6.2 Pirolisis atau Devolatilisasi 

Devolatilisasi merupakan proses kimiawi pertama yang terjadi setelah 

bahan bakar padat memasuki ruang pembakaran. Devolatilisasi muncul 

akibat adanya proses pirolisis, yaitu proses pemanasan tanpa adanya 

kehadiran oksigen yang cukup untuk menyebabkan oksidasi dari 

kandungan karbon, hidrogen dan sulfur.  

 

2.6.3 Reaksi Oksidasi Volatil 

Proses oksidasi volatil melibatkan serangkaian reaksi radikal bebas 

termasuk reaksi rantai inisiasi, rantai perambatan dan penghentian 

rantai. Proses reaksi oksidasi terjadi dengan waktu yang sangat cepat 

dan melibatkan unsur kandungan dari bahan bakra yang digunakan. 

 

2.6.4 Reaksi Oksidasi Arang 

Reaksi oksidasi arang dimulai ketika pembebasan volatil dalam skala 

yang besar sudah selesai dan ketika oksigen dari lingkungan 

pembakaran dapat 

menyentuh permukaan partikel arang. Pada titik itu proses oksidasi dari 

arang baru dapat terjadi. 
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2.6.5 Formasi Pelepasan Emisi 

Dalam prosesnya, pembakaran juga melepaskan emisi udara. Reaksi 

yang paling banyak mendorong terbentuknya polutan adalah reaksi 

oksidasi volatil, reaksi ini mendorong terbentuknya polutan berupa 

karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen oksida 

(NOx). 

 

2.6.6 Rekasi Kandungan Anorganik 

Semua bahan bakar padatan juga mengandung beberapa komponen 

anorganik seperti aluminum, titanium, besi, kalsium, magnesium, 

sodium dan potasium. Perilaku kandungan anorganik dalam bahan 

bakar padat dipengaruhi  oleh temperatur dan kerentanan senyawa 

terhadap temperatur. 

 

2.6.7 Pembakaran dan Pelepasan Panas 

Komponen pada bahan bakar padat akan bereaksi dengan udara  di 

atmosfir sekitar yang mengandung oksigen sehingga terjadi 

pembakaran dan pelepasan panas. 

 

 

2.7 Emisi Proses Pembakaran 

 

Emisi dari pembakaran bahan bakar fosil merupakan salah satu konsentrasi 

permasalahan dalam penggunaan bahan bakar fosil dimana emisi yang 

dihasilkan selama proses pembakaran dapat membahayakan kesehatan publik. 

Produk utama pembakaran karbon dioksida (CO2) dan air (H2O) dapat 

menimbulkan efek rumah kaca dan pembentukan kabut lokal. Adapun produk 

sekunder proses pembakaran adalah karbon monoksida (CO), hidrokarbon 

yang tidak terbakar (HC), nitrogen oksida (NOx), sulfur dioksida (SO2) dan 

jelaga. Apabila produk emisi ini terus dibiarkan dan tidak terkontrol dalam 

udara maka dapat menyebabkan masalah bagi kesehatan dan lingkungan 

hidup dalam bentuk pencemaran. 
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Sementara itu dua parameter utama yang mempengaruhi formasi polutan 

dalam pembakaran adalah temperatur dan waktu tinggal. Temperatur 

merupakan parameter terpenting di dalam proses pembakaran karena laju 

reaksi eksponesial bergantung pada temperatur. Sebagai contoh formasi NO 

dalam proses pembakaran sangat tergantung pada temperatur yang digunakan. 

Temperatur berdampak pada serangkaian reaksi kimia tertentu dan 

belangsung secara konsekuen. Dalam rangka terjadinya reaksi kimia yang 

sempurna maka diperlukan waktu tertentu, reaktan harus tinggal di dalam 

ruang bakar lebih lama dari waktu yang diperlukannya untuk bereaksi. Total 

waktu yang diperlukan reaktan tinggal di dalam ruang bakar ini disebut 

dengan waktu tinggal (McAllister, dkk., 2011). 

 

2.7.1 Emisi Karbon Monoksida (CO) 

Konversi karbon dalam bahan bakar menjadi CO2 tergantung pada 

beberapa langkah standar dan dapat terjadi dengan langkang reaksi 

yang berbeda-beda. CO akan teroksidasi menjadi CO2 apabila terdapat 

oksigen yang tersedia. Laju CO teroksidasi menjadi CO2 sangat 

tergantung pada temperatur pembakaran. CO dapat menjadi sebuah 

indikator apakah proses pembakaran berlasung secara sempurna atau 

tidak. Kondisi rasio udara berlebih (excess air) yang tinggi akan 

mengakibatkan penurunan temperatur dimana rasio udara berlebih yang 

rendah akan mengakibatkan kondisi campurna yang tidak memadai, 

oleh karena itu diperlukan rasio udara berlebih yang spesifik untuk 

menghasilkan emisi CO yang rendah (Loo and Kopejjan, 2008).  

 

Temperatur memainkan peranan yang penting untuk mengatur 

tingkatan emisi CO yang dihasilkan. Oleh karena itu pemilihan 

temperatur pembakaran yang sesuai dapat menjadi salah satu cara untuk 

mengurangi tingkat emisi CO yang dihasilkan dari suatu sistem 

pembakaran. Pengaruh temperatur terhap pembentukan emisi CO 

ditunjukan pada Gambar 2.2 berikut ini. 
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Gambar 2.2 Pengaruh temperatur terhadap emisi CO (Loo and 

Kopejjan, 2008). 

 

2.7.2 Emisi Nitrogen Oksida (NOx)  

Emisi NOx dari pembakaran biomassa secara garis besar merupakan 

akbiat dari proses oksidasi dari kandungan nitogen dalam biomassa itu 

sendiri (fuel nitrogen), hal ini terlihat kontras dengan pembakaran 

bahan bakar fosil dimana kandungan nitogen di udara juga 

berkontribusi terhadap peningkatan emisi NOx. Emisi NOx dapat terjadi 

pada pembakaran dengan fasa gas atau pembakaran arang. Adapun 

pembentukan emisi NOx pada biomassa dapat terjadi dengan 

mekanisme sebagai berikut (Loo and Kopejjan, 2008) : 

a. Mekanisme NOx Bahan Bakar 

Kandungan nitrogen dalam bahan bakar terkonversi menjadi NO 

sebesar 90 % dan NO2 sebesar 10 %. Komponen nitrogen penting 

yang terkandung dalam bahan bakar adalah  NH3 dan HCN. 

Apabila kandungan O2 tercukupi maka NH3 dan HCN dapat 

terkonversi menjadi NO dengan menggunakan rute yang berbeda. 

NH3 dan HCN akan mengalami reaksi fase gas homogen untuk 

membentuk NOx dan N2. 
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b. Mekanisme NOx Termal 

Nitrogen pada udara mulai bereaksi dengan oksigen secara tinggi 

dan membentuk NO pada temperatur mendekati 1300°C. Jumlah 

total NO yang terbentuk akan terus meningkat seiring dengan 

naiknya temperatur, konsentrasi O2 dan waktu tinggal. Aspek yang 

perlu diperhatikan adalah bahwa pembakaran biomassa secara umum 

berada dibawah temperatur 1300°C. Selain itu pembentukan NOx 

secara termal cenderung terjadi pada pembakaran fasa gas. 

 

c. Mekanisme NOx Cepat 

Nitrogen yang terkandung di dalam udara juga dapat berekasi 

dengan CH dan membentuk HCN yang dimana selanjutnya dapat di 

ikuti dengan reaksi mekanisme NOx bahan bakar. NOx cepat terjadi 

pada temperatur yang lebih rendah dan terjadi lebih cepat 

dibandingkan dengan mekanisme NOx termal. Selain itu mekanisme 

ini sangat tergantung dengan konsentrasi CH. 

 

2.7.3 Emisi Sulfur Dioksida (SO2) 

Secara umum persentase SO2 yang terbentuk selama proses pembakaran 

sekitar 95% dan SO3 sebesar 5%. Dalam jumlah yang signifikan 

kandungan sulfur dalam bahan bakar terkonversi pada abu dalam 

bentuk garam (K2SO4) atau dalam bentuk H2S.  

Kandungan emisi SO2 di dalam pembakaran biomassa bergantung pada 

kandungan sulfur dalam biomassa itu sendiri atau temperatur 

pembakarannya. Temperatur pembakaran yang meningkat akan 

mengakibatkan proses pembakaran biomassa melepaskan kandungan 

sulfur baik dalam bentuk organik ataupun anorganik sehingga akan 

mengakibatkan kandungan SO2 meningkat (Zhao, 2016). 
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2.8 Pengujian Emisi 

 

Kegiatan industri dalam prosesnya menghasilkan emisi gas buang akibat dari 

mesin tertentu yang digunakan dalam proses industri tersebut, terutama bagi 

industri berat atau industri yang mengelola bahan kimia tertentu. Akibat dari 

emisi gas buang tersebut dapat menimbulkan masalah pencemaran udara, 

tanah dan air. Oleh karena itu pengujian emisi perlu dilakukan untuk 

memastikan kadar emisi yang dihasilkan masih sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu alasan perlunya dilakukan pengujian 

emisi, khusunya bagi instrumen-instrumen yang digunakan di dunia industri 

adalah sebagai berikut ini (BPPT, 2021): 

1. Untuk melakukan pemantauan terhadap produk emisi gas buang & 

partikulat yang dihasilkan selama proses pembakaran sehingga tidak 

melebihi ambang baku mutunya. 

2. Sebagai review PLTU batu bara saat bagi penggantian jenis batu bara 

atau campuran batu bara. 

3. Sebagai pelaporan rutin kepada pihak regulator (BPLHD, BAPEDAL, 

Kementerian LH & Kehutanan) terkait emisi gas yang dihasilkan. 

4. Mengevaluasi kinerja alat kontrol polusi. 

 

Ambang batas emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap harus sesuai 

dengan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap. Tabel 2.4 

menunjukan ambang batas emisi untuk sumber tidak bergerak bagi ketel uap. 

Standar emisi yang ditetapkan oleh pemerintah harus diperhatikan bagi 

industri yang menggunakan ketel uap didalam prosesnya, hal ini agar emisi 

yang dihasilkan selama proses penggunaan ketel uap tidak melebihi ambang 

batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila emisi yang dihasilkan 

melebihi ambang batas bukan hanya akan berbahaya bagi lingkungan tetapi 

juga dapat membahayakan pekerja dan masyarakat luas.  
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Tabel 2.4 Ambang Batas Emisi Untuk Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel 

Uap (Lampiran Permen No. 7 Tahun 2007) 

 

No Bahan Bakar Parameter Baku Mutu 

(mg/m
3
) 

1 Biomassa (serabut 

dan/atau cangkang) 

Partikulat  300 

Sulfur Dioksida (SO2) 600 

Nitrogen Oksida (NO2) 800 

2 Biomassa (ampas 

dan/atau daun tebu 

kering) 

Partikulat  250 

Sulfur Dioksida (SO2) 600 

Nitrogen Oksida (NO2) 800 

3 Batu bara  Partikulat  230 

Sulfur Dioksida (SO2) 750 

Nitrogen Oksida (NO2) 825 

 

2.9 Pendekatan Regresi Linear 

 

Regresi linear merupakan sebuah metode pendekatan yang digunakan dalam 

rangka memperoleh sebuah model hubungan antara variabel terikat dengam 1 

atau lebih variabel bebas. Pendekatan regresi linear dapat dibedakan menjadi 

2 yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Disebut regresi 

linear sederhana apabila hanya menggunakan 1 variabel bebas. Sedangkan 

apabila menggunakan beberapa variabel bebas maka disebut pendekatan 

linear berganda. Penggunaan pendekatan regresi dapat berguna untuk 

memprediksi dan melihat kedekatan variabel. Persamaan umum dari regresi 

linear adalah sebagai berikut (Harlan, 2018): 

 

y = a + bx            (2) 
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Dimana: 

a = 
(  )(   ) (  )(   )

     (  ) 
        

(3) 

b = 
     (  )(  )

     (  ) 
         

(4) 

 

Penyajian hasil regresi dapat menggunakan garis regresi. Garis regresi adalah 

garis lurus diantara titik-titik pada diagram tebar yang menggambarkan 

hubungan linear antara kedua variabel dalam diagram tebar tersebut. Diagram 

tebar sendiri merupakan titik-titik persebaran data yang diperoleh dalam 

penelitian atau sebuah pengujian. Garis regresi lienear dapat membentuk 

beberapa hubungan yang akan menggambarkan keterkaitan antara variabel 

independen dan variabel dependen dalam sebuah pengujian. Beberapa jenis 

garis regresi linear ditunjukan oleh Gambar 2.3 sebagai berikut. 

 

 

  

Gambar 2.3 Hubungan dalam garis regresi (Harlan, 2018). 
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Ketiga jenis hubungan yang terlihat pada Gambar 2.3 yaitu: 

1. Hubungan Positif (kiri atas): pertambahan nilai X (sumbu horizontal) 

umumnya disertai pertambahan nilai pada sumbu Y (sumbu vertikal). 

2. Hubungan Negatif (kanan atas): pertambahan nilai X (sumbu horizontal) 

umumnya disertai pengurangan nilai pada sumbu Y (sumbu vertikal). 

3. Tidak Ada Hubungan (bawah): pertambahan nilai X (sumbu horizontal) 

tidak jelas memberikan efek perubahan nilai pada sumbu Y (sumbu 

vertikal). 
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Adapun tempat dan waktu pelaksanaan penelitian yang adalah sebagai berikut 

ini: 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan di Laboratorium 

Termodinamika Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama empat bulan terhitung dari April 2021 

sampai dengan Juli 2021. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan  dalam pengujian ini: 

 

3.2.1 Timbangan Digital  

Timbangan digital digunakan untuk menimbang berat serbuk biomassa 

tertorefaksi yang digunakan pada setiap variasi temperatur. Gambar 3.1 

menunjukan timbangan digital yang digunakan dalam penelitian ini. 
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Gambar 3.1 Timbangan digital B2090. 

 

3.2.2 Ayakan Mesh 200 

Ayakan digunakan untuk menghaluskan serbuk tandan kosong kelapa 

sawit tertorefaksi hingga 200 mesh. Ukuran serbuk 200 mesh 

menyesuaikan dengan standar ukuran serbuk yang digunakan untuk 

pembakaran dalam ketel uap di industri. Ayakan 200 mesh yang 

digunakan dalam penelitian mengikuti standar ASTM E:11. Gambar 3.2 

menunjukan ayakan 200 mesh yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

Gambar 3.2 Ayakan mesh 200. 
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3.2.3 Alat Uji Emisi 

Alat uji emisi yang digunakan untuk mengukur kadar emisi pembakaran 

dari biomassa tetorefaksi meliputi CO, SO2, NOx adalah jenis E 6000-

5DS portable industrial combustion gas and emissions analyzer. Alat 

ini dapat mengukur emisi hingga temperatur maksimal 1200°C. Alat uji 

emisi E 6000 – 5DS dapat mengukur emisi CO dengan rentang 0-8000 

ppm,  emisi NOx dengan rentang 0-5000 ppm dan emisi SO2 dengan 

rentang 0-5000 ppm. Gambar 3.3 menunjukan alat uji emisi E 6000-

5DS yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

Gambar 3.3 Alat uji emisi E 6000-5DS.  

 

3.2.4 Reaktor Torefaksi 

Proses torefaksi tandan kosong kelapa sawit menggunakan reaktor 

torefaksi jenis kontinu tipe turbular yang ada di Laboratorium Teknik 

Mesin Universitas Lampung. Reaktor ini memiliki kapasitas maksimum 

sebesar 5 kg/jam dengan temperatur operasional maksimum sebesar 

375°C. Reaktor kontinu tipe turbular yang digunakan selama proses 

penelitian berlangsung ditunjukan oleh Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Reaktor kontinu tipe turbular. 

 

 

3.2.5 Pulverized Burner 

Pulverized burner digunakan sebagai tempat pembakaran dari biomassa 

tertorefaksi. Pulverized burner yang digunakan memiliki panjang ruang 

pembakaran 1 meter dan diameter 40 sentimeter. Pemanasan awal alat 

menggunakan api dari LPG. Temperatur pemanasan awal ruang 

pembakaran adalah 800°C.  Pulveized burner yang digunakan dalam 

penelitian ini ditunjukan oleh Gambar 3.5. 

 

 

 

Gambar 3.5 Pulvurized burner. 
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Dari Gambar 3.5 dapat dilihat bahwa pulverized burner terdiri dari 

beberapa bagian, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Termokopel 1 

Termokopel digunakan untuk mengukur temperatur pada arah keluar 

ruang pembakaran. Termokopel pada titik ini dihubungkan dengan 

perekam temperatur. 

2. Ruang Pembakaran  

Ruang Pembakaran merupakan tempat terjadinya pembakaran dan 

pencampuran antara bahan bakar dan udara. 

3. Termokopel 2 

Termokopel 2 pada titik ini digunakan untuk mengukur temperatur 

pengapian. Termokopel pada titik ini langsung terhubung dengan 

panel. 

4. Blower 

Blower digunakan untuk mendorong bahan bakar masuk kedalam 

burner. 

5. Hopper 

Hopper berfungsi sebagai tempat masuknya bahan bakar. 

Selanjutnya bahan bakar diarahkan oleh screw conveyor menuju 

blower. 

6. Panel 

Panel berfungsi untuk menampilkan temperatur yang diukur oleh 

termokopel di titik 3. 

7. Motor Penggerak 

Motor penggerak berfungsi untuk menggerakan blower yang 

berfungsi untuk mendorong bahan bakar ke burner. 

8. Udara Sekunder 

Udara sekunder berfungsi sebagai tempat bagi udara masuk ke 

burner dan digunakan untuk memasukan api gas guna pemanasan 

awal. 
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3.2.6 Perekam Temperatur 

Perekam temperatur digunakan untuk mengetahui temperatur 

pembakaran yang digunakan. Perekam temperature yang digunakan 

adalah jenis  Lutron BTM-4208SD. Perekam temperatur seri BTM-

4208SD memiliki temperatur operasional -100-1300°C apabila 

menggunakan termokopel jenis K dan resolusi tampilan sebesar 1°C. 

Perekam temperatur BTM-4208SD memiliki 12 chanels. Gambar 3.6 

menunjukan perekam temperatur yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

Gambar 3.6 Perekam temperatur BTM-4208SD. 

 

3.2.7 Selang Regulator Gas 

Selang regulator gas digunakan untuk menyalurkan gas LPG ke dalam 

ruang bakar untuk selanjutnya digunakan sebagai sumber bahan bakar 

pemanasan awal. 

 

3.2.8 Tandan Kosong Kelapa Sawit 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah tandan 

kosong kelapa sawit yang diperoleh dari Jurusan Kehutanan Universitas 

Lampung, saat diterima tandan kosong kelapa sawit masih dalam 

bentuk pelet. Selanjutnya pelet tandan kosong kelapa sawit dihaluskan 
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dengan menggunakan crusher. Kemudian serbuk tandan kosong kelapa 

sawit diayak dengan ukuran 200 mesh menggunakan ayakan 

Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil Universitas Lampung. 

Setelah itu serbuk tandan kosong kelapa sawit dimasukan kedalam 

reaktor untuk ditorefaksi dengan menggunakan temperatur torefaksi 

275°C dan waktu tinggal selama 30 menit. Raktor torefaksi yang 

digunakan adalah reaktor torefaksi kontinu tipe turbular di 

Laboratorium Termodinamika Teknik Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung. Tabel 3.1 menunjukan komposisi kimia zat 

penyusun pelet tandan kosong kelapa sawit dan analisis proksimatnya. 

 

Tabel 3.1 Komposisi kimia dan analisis proksimat pelet tandan kosong 

kelapa sawit (Rani, dkk., 2020) 

 

Parameter Nilai (% db) 

Komposisi Kimia  

Hemiselulosa 26 

Selulosa  35 

Lignin 17 

Lain-lain 22 

Analisis Proksimat  

Kadar Air 5,47 

Kadar Abu 14,95 

Kadar Zat Volatil 69,55 

Karbon Tetap 10,03 

 

3.2.9 LPG 

Sumber bahan bakar yan digunakan untuk pemanasan awal ruang bakar 

adalah LPG. Temperatur ruang bakar awal yang perlu dicapai adalah 

sebesar 800°C. 
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3.3 Metode Pengambilan Data 

 

Tahapan pengambilan data yang dilakukan didalam pengujian ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Mengumpulkan tandan kosong kelapa sawit yang untuk diberikan 

perlakuan torefaksi. 

2. Melakukan perlakuan awal pada tandan kosong kelapa sawit yang akan 

ditorefaksi. 

3. Melakukan torefaksi pada serbuk tandan kosong kelapa sawit dengan 

menggunakan reaktor torefaksi kontinu tipe turbular. 

4. Mempersiapkan alat pengujian pembakaran serbuk tandan kosong kelapa 

sawit tertorefaksi seperti timbangan digital, perekam temperatur, LPG, 

pulverized burner. 

5. Menimbang serbuk tandan kosong kelapa sawit tertorefaksi sebanyak 

1000 gram yang digunakan sebagai bahan bakar disetiap parameter 

variasi pengujian. 

6. Memanaskan pulverized burner hingga temperatur pemanasan awal  

800°C. 

7. Apabila suhu pembakaran yang tampil pada panel sudah mulai stabil 

pada temperatur 800°C sebagai variasi paraemeter pertama, langkah 

selanjutnya memasukan serbuk tandan kosong kelapa sawit ke dalam 

ruang pembakaran sebanyak 1000 gram. 

8. Membakar serbuk tandan kosong kelapa sawit tertorefaksi hingga benar-

benar terbakar habis. Gambar 3.7 menunjukan titik C sebagai titik 

diletakannya stik probe dari alat uji emisi E 600-5DS. 
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Gambar 3.7 Titik pengujian emisi (Arifin, 2021). 

 

9. Melihat hasil pengujian emisi pembakaran pada layar alat uji E 6000-

5DS. 

10. Mencetak data hasil pengujian emisi pembakaran pada alat uji E 6000-

5DS 

11. Membersihkan ruang pembakaran dari abu-abu dan sisa bahan bakar 

yang mungkin tertinggal.. 

12. Mengulangi  pengujian pembakaran limbah serbuk kosong kelapa sawit 

tertorefaksi dengan menggunakan variasi temperatur yang berbeda yaitu 

900°C dan 1000°C. 

13. Mengamati dan menganalisa hasil pengujian yang diperoleh.  
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

 

Alur Penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung secara umum 

dapat digambarkan dalam diagram alir pada Gambar 3.8. 

 

 

 

Gambar 3.8 Diagram alir penelitian. 
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HHH Kesimpulan 

Selesai 
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 V. PENUTUP 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Simpulan yang dapat diberikan dari pengujian karakteristik emisi pembakaran 

tandan kosong kelapa sawit tertorefaksi menggunakan pulverised burner 

adalah sebagai berikut: 

1. Emisi CO mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya 

temperatur pembakaran, dimana nilai emisi yang diperoleh yaitu pada 

titik pengujian 800°C,  800°C dan 1000°C secara berurutan sebesar 989 

mg/m
3
, 931 mg/m

3
 dan 746 mg/m

3
.  

2. Emisi SO2 mengalami peningkatan seiring meningkatnya temperatur lalu 

diikuti dengan penurunan akibat dekomposisi sulfat dimana diperoleh 

nilai kadar emisi pada titik pengujian 800°C, 900°C dan 1000°C 

diperoleh secara berurutan sebesar 34 mg/m
3
, 80 mg/m

3
 dan 51 mg/m

3
. 

Ketiga hasil pengujian masih menunjukan kadar emisi dibawah standar 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

3. Emisi NOx mengalami peningkatan kadar emisi seiring dengan 

meningkatnya temperatur, dimana diperoleh nilai kadar emisi pada titik 

pengujian 800°C, 900°C dan 1000°C secara berurutan sebesar 280 

mg/m
3
, 297 mg/m

3
 dan 396 mg/m

3
. Ketiga hasil pengujian masih 

menunjukan kadar emisi dibawah standar Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. 
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5.2 Saran 

 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian karakterisitik emisi tandan kosong  

kelapa sawit tertorefaksi ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pada pulverized burner ditambahkan sistem penangkap abu 

pembakaran. 

2. Sebaiknya bahan cerobong pada pulverized burner diganti dengan 

menggunakan baja karbon  agar mengurangi potensi terjadinya 

deformasi.  

3. Sebaiknya ditambahkan uji partikulat pada pengujian emisi karena emisi 

partikulat merupakan salah satu parameter emisi yang ada dalam 

peraturan pemerintah. 
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