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Ketersediaan bahan bakar fosil di bumi semakin menipis, oleh karena itu 

dibutuhkan sumber energi lain untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai 

sumber energi utama. Salah satu sumber energi terbarukan untuk menggantikan 

bahan bakar fosil adalah biomassa, dimana Tandan Kosong Kelapa Sawit 

(TKKS) merupakan sumber energi biomassa terbesar di Indonesia. Pada 

penelitian ini TKKS diolah dengan beberapa variasi antara lain ukuran panjang 

core ±6cm (P16), ±3cm (P32), dan ±1,5cm (P64), massa TKKS 2 kg, 3 kg, dan 

4 kg, serta thermal treatment menggunakan oven pada temperatur 150oC, 

175oC, dan 200oC selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Metode yang digunakan 

adalah Water Boiling Test (WBT) untuk mengetahui nilai efisiensi termal dan 

daya pemanasan biomassa. Berdasarkan hasil pengujian, disimpulkan bahwa 

variasi ukuran panjang core dan thermal treatment berbanding lurus dengan 

efisiensi termal dan daya pemanasan yang dihasilkan. Efisiensi termal terbesar 

diperoleh pada variasi TKKS P64 2 kg, 200oC selama 3 jam sebesar 12,37% 

dan daya pemanasan terbesar diperoleh pada variasi TKKS P64 4 kg, 200oC 

selama 2 jam sebesar 6023,93 Watt. Dengan memperkecil ukuran core TKKS 

menjadi 2 kali lebih kecil (P64) dari ukuran awal (P16) dapat meningkatkan 

efisiensi termal ±21%, dan meningkatkan daya pemanasan ±28%. 

 

 

Kata Kunci : Daya pemanasan, Efisiensi Termal, Tandan Kosong Kelapa Sawit, 

Thermal Treatment, TKKS, Water Boiling Test. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF VARIATIONS OF LENGTH, MASS, TEMPERATURE 

AND THERMAL TREATMENT TIME OF OIL PALM EMPTY FRUITS ON 

THERMAL EFFICIENCY AND HEATING POWER ON THE TESTING 

FUNCTION 

 

 

By 

 
 

Tulus Oktavianus Sinaga 

 

 

The availability of fossil fuels on earth is dwindling, therefore other energy 

sources are needed to replace fossil fuels as the main energy source. One of the 

renewable energy sources to replace fossil fuels is biomass, where Oil Palm 

Empty Fruit Bunches (EFB) are the largest source of biomass energy in 

Indonesia. In this study, EFB was processed with several variations, including 

core length ±6cm (P16), ±3cm (P32), and ±1.5cm (P64), EFB mass 2 kg, 3 kg, 

and 4 kg, and thermal treatment using oven at 150oC, 175oC, and 200oC for 1 

hour, 2 hours, and 3 hours. The method used is the Water Boiling Test (WBT) to 

determine the value of thermal efficiency and biomass heating power. Based on 

the test results, it is concluded that the variation in the length of the core and the 

thermal treatment is directly proportional to the thermal efficiency and the 

resulting heating power. The greatest thermal efficiency was obtained at 

variations of EFB P64 2 kg, 200oC for 3 hours by 12,37% and the greatest 

heating power was obtained at variations of EFB P64 4 kg, 200oC for 2 hours of 

6023,93 Watt. By reducing the size of the EFB core to two times smaller (P64) 

than the initial size (P16) it can increase the thermal efficiency by ±21%, and 

increase the heating power by ±28%. 

 

 

 
Keywords: Heating power, Thermal Efficiency, Oil Palm Empty Fruit Bunches, 

Thermal Treatment, EFB, Water Boiling Test. 
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“SEBAB AKU INI MENGETAHUI RANCANGAN – RANCANGAN 
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MEMBERIKAN KEPADAMU HARI DEPAN YANG PENUH 
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(Alkitab, Yeremia 29 : 11) 
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TETAPI SEMANGAT YANG PATAH MENGERINGKAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Perkembangan ekonomi dan teknologi di era globalisasi menyebabkan 

pertambahan konsumsi energi di berbagai sektor kehidupan. Bukan hanya 

negara-negara maju, tetapi hampir semua negara di dunia termasuk 

Indonesia mengalami peningkatan konsumsi energi. Terdapat beberapa 

sumber energi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia, dan energi fosil merupakan salah satu energi yang sangat sering 

digunakan oleh manusia hampir di setiap bidang kehidupan. Dengan 

demikian setiap tahun bahan bakar fosil semakin menipis akibat tingkat 

pemakaian yang amat tinggi, dan banyak bagian masyarakat yang belum 

sadar dan peduli akan hal ini. Ditinjau dari lama proses pembentukannya, 

bahan bakar fosil membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk 

di alam dan dapat mencapai jutaan hingga milyaran tahun dengan jumlah 

yang terbatas. Dengan begitu, di era globalisasi ini pemakaian bahan bakar 

fosil dalam jumlah besar dan kontinu dapat mengakibatkan persediaan 

energi fosil di bumi akan sangat cepat berkurang sehingga akan berdampak 

buruk bagi lingkungan dan bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk 

menanggulangi hal tersebut, di beberapa negara khususnya Indonesia juga 

sudah dibuat peraturan untuk membatasi pemakaian bahan bakar fosil 

sebagai bahan bakar utama. Melalui Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral, pemerintah sudah membuat peraturan pengendalian penggunaan 

bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama. Ancaman menipisnya 

cadangan bahan bakar fosil, juga dituangkan melalui Peraturan tentang 
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kebijakan energi nasional dan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2006 

tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) sebagai 

bahan bakar lain atau bahan bakar alternatif. Undang Undang (UU) 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan limbah, 

juga menjelaskan bahwa kondisi pengolahan limbah di Indonesia 

umumnya belum sesuai dengan metode pengolahan yang berwawasan 

lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan 

masyarakat dan lingkungan. Pemerintah membuat peraturan tersebut 

dengan pertimbangan segi ekonomis, dan hal tersebut juga membantu 

masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis sumber bahan bakar nabati 

(BBN) atau yang biasa dikenal dengan energi terbarukan. Energi 

terbarukan merupakan energi yang berasal dari proses alam yang 

berkelanjutan, sehingga proses pembentukannya tidak membutuhkan 

waktu jutaan tahun seperti pada bahan bakar fosil. Energi terbarukan 

sendiri berasal dari beberapa sumber di alam yang jumlahnya sangat 

melimpah bahkan tidak terbatas, antara lain panas bumi, tenaga surya, 

energi ombak, angin, air dan biomassa (Hambali, 2007). 

 
Salah satu jenis bahan bakar nabati (BBN) atau energi terbarukan yang 

banyak diminati adalah biomassa. Hal ini dikarenakan pemanfaatan 

biomassa tergolong sederhana dan ekonomis jika dibandingkan dengan 

sumber energi terbarukan yang lain. Faktor yang membuat biomassa 

semakin popular di masyarakat adalah pemanfaatannya yang bisa 

dilakukan pada pekerjaan rumahan, sehingga pada masyarakat golongan 

ekonomi menengah ke bawah juga dapat menikmati sumber energi 

terbarukan ini. Biomassa juga memiliki keunggulan lain, yaitu mudah 

didapat karena proses pembentukan dan proses regenerasi biomassa 

membutuhkan waktu yang relatif singkat. Biomassa juga dapat dikatakan 

energi yang bersih, ini dikarenakan karbon dioksida yang dihasilkan 

selama pembakaran biomassa sudah ‘dibayar’ oleh karbon dioksida yang 

diserap selama hidupnya. Dengan demikian dari hal tersebut dapat 

dianggap bahwa bahan bakar biomassa tidak ikut andil dalam efek rumah 
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kaca. Untuk energi yang dimanfaatkan pada biomassa biasanya berupa 

kalor dari proses pembakaran biomassa itu sendiri (Bonechi, 2014). 

 
Kelapa sawit adalah salah satu sumber biomassa terbesar yang ada di 

Negara Indonesia, sehingga potensi energi biomassa yang berasal dari 

sektor perkebunan kelapa sawit terbilang sangat besar dan 

melimpah.Walaupun industri cenderung memanfaatkan biomassa kelapa 

sawit hanya pada buahnya untuk dijadikan minyak, namun limbah-limbah 

seperti cangkang, serat, dan tandan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan 

bakar. Biasanya limbah-limbah seperti ini dapat diperoleh secara gratis dan 

diolah oleh masyarakat. Dari limbah-limbah ini maryarakat dapat 

memperoleh biomassa yang berlimpah. Untuk Tandan Kosong Kelapa 

Sawit (TKKS) sendiri jumlahnya sekitar 23% dari berat Tandan Sawit 

Segar (TSS), seratnya mencapai 13% dari berat TSS, serta cangkang yang 

mencapai 6,5% berat TSS (Ditjen PPHP, 2006). 

 
Limbah kelapa sawit dengan jumlah besar adalah Tandan Kosong Kelapa 

Sawit (TKKS). Selama ini, TKKS dibiarkan membusuk atau langsung 

digunakan sebagai bahan bakar oleh masyarakat. Berdasarkan beberapa 

penelitian, TKKS mempunyai potensi yang besar untuk dijadikan sebagai 

bahan bakar alternatif, tetapi TKKS memiliki beberapa kendala untuk 

digunakan sebagai bahan bakar, yaitu konsumsi energi besar dalam 

pengumpulan dan penyimpanan, komposisi yang tidak seragam serta nilai 

kalor rendah. Pada dasarnya TKKS mudah menyerap air dan kandungan 

energi di dalamnya relatif rendah. Dengan kendala – kendala tersebut, 

maka perlu suatu metode untuk meningkatkan kualitas TKKS sebagai 

salah satu alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Metode 

pembakaran, torefaksi, pirolisis, dan gasifikasi merupakan beberapa 

metode untuk pengolahan awal (pretreatment) TKKS atau biomassa agar 

terjadi peningkatan kualitas dan biomassa dapat dipergunakan dalam 

rentang waktu lama. Namun untuk pengolahan TKKS dengan beberapa 

metode tersebut masih terbilang sulit untuk masyarakat tradisional, 
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sehingga metode tersebut masih jarang digunakan di pedesaan atau 

pedalaman. Sehingga metode yang lebih sederhana seperti mengeringkan 

biomassa, memodifikasi tungku pembakaran, atau membuat biomassa 

dengan ukuran tertentu menjadi pilihan yang banyak diminati. Metode - 

metode sederhana seperti ini diperlukan, agar penggunaan biomassa secara 

baik dan maksimal dapat dilakukan oleh seluruh bagian masyarakat yang 

ada di Indonesia (Basu, 2013). 

 
Potensi TKKS untuk dijadikan sebagai bahan bakar terbilang cukup baik. 

Pada 3 limbah utama kelapa sawit di atas, Tandan Kosong Kelapa Sawit 

memiliki nilai kalor yang cukup tinggi. Cangkang sawit inti memiliki nilai 

kalor 23.604,71 kJ/kg; serat sawit memiliki nilai kalor 14.511.961 kJ/kg, 

dan tandan buah kosong memiliki nilai kalor 17.854,807 kJ/kg (Paul, 

2015). 

 
Faktor pendukung potensi biomassa TKKS juga dapat dilihat berdasarkan 

sebuah penelitian yang mengatakan bahwa abu hasil pembakaran tandan 

kosong dapat digunakan kembali sebagai pupuk kalium. TKKS sebagai 

limbah padat dapat dibakar dan akan menghasilkan abu tandan. Abu 

tandan memiliki kandungan sebesar 30-40% K2O, 7% P2O5, 9% CaO, 

serta 3% MgO. Abu tandan juga mengandung unsur  hara mikro yaitu 

1.200 ppm Fe, 1.00 ppm Mn, 400 ppm Zn, dan 100 ppm Cu. Sebagai 

gambaran umum bahwa pabrik yang mengolah kelapa sawit dengan 

kapasitas 1200 ton TBS/ hari bisa menghasilkan abu tandan sebesar 

10,8%/hari, atau setara dengan 5,8 ton KCL, 2,2 ton kiersit, dan 0,7 ton 

TSP. Dengan penambahan variabel berupa polimer tertentu pada abu 

tandan dan dilakukan penggabungan, dapat dijadikan pupuk butiran 

berkadar K2O 30- 38% dengan pH 8– 9 (Fauzi, 2012). Ada beberapa 

pengujian dan penelitian yang sebelumnya telah lebih dahulu dilakukan 

dengan menggunakan TKKS sebagai bahan utamanya dan menggunakan 

tungku pembakaran yang sejenis dengan menggunakan metode Water 

Boiling Test. Namun pada  penelitian tersebut masih terdapat beberapa 
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kekurangan yang sebenarnya dapat dikembangkan. Beberapa penelitian 

sebelumnya antara lain : 

 
1. William Giovano, pada tahun 2020, dalam penelitiannya dengan 

memvariasikan ukuran panjang core biomassa menjadi beberapa variasi 

yaitu P4, P8 dan P16, dan memvariasikan massa TKKS pada proses 

pembakaran. Menunjukkan bahwa efisiensi dan daya pemanasan terbaik 

yang dihasilkan didapatkan pada pengujian TKKS dengan variasi P16 

dengan efisiensi termal sebesar 8,88% dan daya pemanasan sebesar 

2495,27 Watt pada massa 2 kg, lalu efisiensi termal sebesar 8,13% dan 

daya pemanasan sebesar 3831,44 Watt pada massa 3 kg, dan yang 

terakhir efisiensi termal sebesar 7,67% dan daya pemanasan sebesar 

5351,36 Watt pada massa 4 kg. Kekurangan pada penelitian ini adalah 

temperatur dan waktu pengeringan oven yang tidak divariasikan, 

sehingga belum diketahui secara spesifik pengaruh temperatur 

pengeringan oven terhadap peningkatan kualitas TKKS. 

 
2. Median, pada tahun 2020, pada penelitiannya dengan memvariasikan 

metode pengeringan TKKS yaitu dengan metode pengeringan sinar 

matahari dan pengeringan oven, serta memvariasikan massa TKKS 

pada proses pembakaran. Didapatkan bahwa kondisi terbaik tungku 

terdapat pada pengujian dengan pengeringan oven selama 6 jam, 

dengan massa bahan bakar 4kg dengan nilai daya pemanasan 5739,33 

J/s. Kekurangan pada penelitian ini antara lain, menggunakan metode 

pengeringan sinar matahari, dimana kuantitas sinar matahari sangat 

bergantung terhadap cuaca, serta ukuran TKKS yang tidak divariasikan, 

sehingga variabel pada penelitian ini masih perlu dikembangkan. 

 
3. Ryan, pada tahun 2018, pada penelitiannya dengan menggunakan Water 

Boiling Test menggunakan bahan bakar berupa kayu karet, 

menunjukkan bahwa efisiensi termal yang dihasilkan dalam proses 

pembakaran terbilang cukup besar yaitu antara 22,33%-32,49% . 
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Oleh Karena itu, penulis melaksanakan penelitian ini untuk 

mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang 

masih memiliki beberapa kekurangan. Pada penelitian ini penulis akan 

menguji TKKS dengan beberapa variasi variabel, yaitu ukuran panjang 

biomassa, massa biomassa dan temperatur serta waktu pengeringan 

(thermal treatment) menggunakan oven, sehingga didapatkan kualitas 

TKKS yang terbaik dan meningkatkan kualitas TKKS untuk dijadikan 

sebagai bahan bakar. 

 

 
 

B. Tujuan penelitian 

 
 

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan dan penulisan Tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

 
1. Mengetahui nilai efisiensi termal tandan kosong kelapa sawit 

menggunakan metode Water Boiling Test, dengan variasi : 

a. Ukuran panjang TKKS 

b. Massa TKKS 

c. Temperatur dan waktu thermal treatment TKKS 

 
 

2. Mengetahui daya pemasakan tandan kosong kelapa sawit 

menggunakan 

metode Water Boiling Test, dengan variasi : 

a. Ukuran panjang TKKS 

b. Massa TKKS 

c. Temperatur dan waktu thermal treatment TKKS 
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C. Batasan Masalah 

 
 

Agar pelaksanaan penulisan Tugas Akhir ini lebih terarah, maka penulis 

memberikan beberapa batasan. Adapun yang menjadi batasan masalah 

dalam pelaksanaan dan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Tungku yang digunakan adalah tungku tradisional yang dirancang 

pada Tugas Akhir saudara Ryan Rusdi Wijayanto. 

2. Variasi massa biomassa TKKS yang digunakan dalam sekali proses 

pengujian adalah 2 kg, 3 kg, dan 4 kg. 

3. Variasi waktu thermal treatment biomassa TKKS yang digunakan 

dalam sekali proses pengujian adalah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. 

4. Variasi temperatur thermal treatment menggunakan oven untuk 

memberikan perlakuan awal pada TKKS adalah sebesar 150oC, 

175oC, dan 200oC. 

5. Variasi ukuran panjang biomassa TKKS yang digunakan adalah P16 

(± 6 cm), P32 (± 3 cm), dan P64 (± 1,5 cm). 

6. Massa air yang digunakan dalam sekali proses pengujian dengan 

metode WBT adalah 5 kg. 

7. Energi panas yang dihasilkan bahan bakar diasumsikan terisolasi 

secara sempurna di dalam tungku pembakaran. 

8. Metode Water Boiling Test yang digunakan adalah high power (cold 

start). 

9. Penulis menggunakan data – data proximate analysis dan ultimate 

analysis berdasarkan jurnal penelitian yang ada dan yang telah 

dilakukan sebelumnya, dan akan disesuaikan pada nilai moisture 

content. 
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D. Sistematika Penulisan 

 
 

Adapun sistematika penulisan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan batasan masalah dalam 

proses pengujian dan juga penulisan laporan, serta sistematika 

penulisan yang digunakan. 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori dasar atau literatur yang menjadi referensi 

dan acuan menyangkut penelitian ini. 

 
III. METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai waktu dan tempat penelitian, alur atau tahapan, serta 

metode dan langkah dalam pengujian yang dilakukan oleh penulis 

dalam pelaksanaan penelitian. 

 
IV. DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang data hasil pengujian dan olahan data hasil penelitian 

yang telah dilakukan beserta pembahasan pengaruh berbagai 

parameter yang ada pada penelitian ini. 

 
V. PENUTUP 

Berisikan simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh serta saran 

yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Berisi referensi yang digunakan oleh dalam menyusun laporan 

penelitian. 
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LAMPIRAN 

Berisi data pelengkap seperti gambar, dan beberapa data pendukung 

untuk menunjang kredibilitas laporan penelitian ini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Biomassa 

 
 

1. Pengertian Biomassa 

 

 
Biomassa adalah bahan bakar yang dapat diperbaharui dan secara 

umum berasal dari makhluk hidup (non-fosil) yang didalamnya 

tersimpan energi atau dalam definisi lain, biomassa merupakan 

keseluruhan materi yang berasal dari makhluk hidup, termasuk bahan 

organik yang hidup maupun yang mati, baik di atas permukaan tanah 

maupun yang ada di bawah permukaan tanah. Biomassa merupakan 

produk yang mengubah gas karbon dioksida dengan tambahan air 

menjadi senyawa C, H, dan O. Biomasa memiliki sifat mudah 

didapatkan dimana saja, ramah lingkungan dan terbarukan. Potensi 

terbesar limbah biomassa didapat dari limbah kayu hutan, dan 

kemudian juga diikuti oleh limbah padi, ubi kayu, kelapa sawit dan 

tebu. Secara keseluruhan diperkirakan bahwa potensi energi limbah 

biomassa Indonesia yang dimiliki sebesar 49.807 MW. Dari limbah-

limbah tersebut, kapasitas yang dipasang atau yang telah dimanfaatkan 

hanya sekitar 178 MW atau 0,36% dari potensi yang ada (Hendrison, 

2003 ; Agustina, 2004). 

 

Biomassa merupakan bahan energi yang dapat diperbaharui karena 

dapat diproduksi dengan cepat. Oleh karena itu, minyak dan batubara 

walaupun diproses melalui proses geologi tidak dapat digolongkan 

sebagai kelompok biomassa. Umumnya, biomassa memiliki tingkat 

kadar volatile yang tinggi, disertai dengan kadar karbon yang rendah, 
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begitu juga dengan kadar abu yang rendah bila dibandingkan dengan 

batubara. Biomassa juga memiliki kadar volatile yang tinggi (sekitar 

60-80%) dibanding kadar volatile batubara, sehingga biomassa lebih 

reaktif dibandingkan batubara. Teknologi biomassa sebenarnya telah 

diterapkan sejak zaman dahulu dan telah mengalami banyak 

perkembangan baik dalam pengolahan atau treatment yang pesat 

hingga saat ini (Kong, 2010). 

 

 
 

Gambar 1. Alur pemanfaatan biomassa dan limbah biomassa 

(Saswinadi, 1983) 

Biomassa memegang peran penting dalam menyelamatkan 

kelangsungan energi   di   bumi   ditinjau    dari    pengaruhnya 

terhadap kelestarian lingkungan. Sifat biomassa yang merupakan 

energi dengan kategori sumber energi terbarukan mendorong 

penggunaannya menuju ke skala yang lebih besar lagi sehingga 
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manusia tidak hanya tergantung dengan energi fosil. Untuk lebih 

memahami tentang pemanfaatan energi biomassa, kita dapat 

memperhatikan gambar berikut. Pada gambar 1 diatas akan 

menjelaskan tentang pemanfaatan biomassa secara umum baik untuk 

sumber energi maupun non-energi (Basu, 2013). 

 
Pemanfaatan biomassa dan limbah biomassa berdasarkan gambar 

diatas dapat dilihat bahwa yang diklasifikasikan menjadi biomassa 

yang dapat menjadi produk primer antara lain seperti minyak nabati, 

serat-serat, karet, selulosa pulp, dsb. Sedangkan hasil limbah biomassa 

dapat diolah dengan cara konversi kimia dan menjadi pupuk kompos. 

Biomassa hadir sebagai energi alternatif karena sifatnya yang dapat 

diperbaharui dan tidak merusak alam sehingga dapat menggantikan 

energi fosil. Kelebihan lain dari biomassa diantaranya, biomassa dapat 

mengurangi polusi udara, mengurangi efek rumah kaca, mengurangi 

pemakaian limbah organik, melindungi kebersihan tanah dan air, 

menjaga keseimbangan alam. 

 
2. Produk Biomassa 

 
 

Biomassa memiliki beberapa produk yang dapat dibagi menjadi tiga 

produk utama yang dapat diklasifikasikan dengan bentuk wujudnya 

sebagai berikut (Basu, 2013): 

a. Bahan bakar cair 

Meliputi: bioethanol, biodiesel, methanol, minyak sayur dan minyak, 

dan pirolisis 

b. Bahan bakar gas 

Meliputi: biogas (CH4 , CO2), producer gas (CO, H2, CH4, CO2), 

syngas (CO, H2), dan gas alam pengganti (CH4). 

c. Bahan bakar padat 

Meliputi: arang, biomassa torefaksi, biocoke, biochar. 
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3. Konversi Biomassa 

 
 

Pengkonversian biomassa menjadi energi sebenarnya sudah dilakukan 

sejak masa lampau, namun pengaplikasiannya masih dalam tingkat 

sederhana dimana penggunaan biomassa melalui pembakaran langsung 

untuk menghasilkan panas tanpa dilakukan pretreatment terlebih 

dahulu. Seiring berkembangnya zaman, panas yang dihasilkan oleh 

pembakaran dari biomassa sudah digunakan untuk menghasilkan uap 

dalam boiler. Uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin yang 

dikopelkan dengan generator untuk menghasilkan listrik dalam suatu 

sistem pembangkit listrik tenaga uap. Untuk lebih jelas, jenis – jenis 

konversi biomassa dapat dilihat berdasarkan gambar 2 dibawah ini. 

Berdasarkan Gambar 2, dijelaskan bahwa teknologi konversi biomassa 

dibagi menjadi 3, yaitu pembakaran langsung, konversi termokimia dan 

juga konversi biokimia. 

 

 

Gambar 2. Bagan teknologi konversi biomassa 

 
(Saswinadi, 1983) 
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a. Pembakaran Langsung 

Proses konversi pembakaran secara langsung merupakan proses 

paling sederhana dan paling konvensional dibandingkan proses 

yang lainnya. Pada proses ini, biomassa langsung dibakar tanpa 

dilakukan proses-proses tertentu, seperti halnya pada bahan bakar 

padat, syngas/gasfuel bahan bakar cair biodisel gas metan dan 

etanol. Jenis konversi biomassa ini banyak dilakukan pada tingkat 

rumah tangga dengan menggunakan bahan bakar kayu atau limbah 

kayu, ranting dan daun-daun kering sebagai bahan bakar untuk 

kegiatan memasak atau penghangat ruangan. Pada sektor industri, 

proses pembakaran langsung biomassa umumnya menggunakan 

peralatan dan teknologi yang modern atau penuh inovasi, terutama 

untuk menggerakkan turbin untuk kepentingan produksi dan 

dengan menggunakan tambahan generator untuk menghasilkan 

listrik. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, konversi 

pembakaran langsung biomassa sudah berkembang ke bentuk lain 

yang lebih populer, seperti mengubah biomassa padat menjadi yang 

lebih simple, yaitu briket atau pelet agar lebih mudah dalam 

penggunaannya, penyimpanan dan proses pendistribusian. Hasil 

konversi berupa briket dan pelet bisa digunakan sebagai energi 

untuk keperluan memasak pada skala rumah tangga dan industri 

makanan. 

 
b. Pirolisis 

Konversi secara pirolisis atau biasa juga disebut termalis yaitu 

proses dekomposisi kimia bahan organik melalui proses pemanasan 

(pyrn) tanpa adanya melibatkan oksigen atau reagen lainnya pada 

temperatur   lebih   dari   (150OC),   dimana   material   mentah   akan 

mengalami pemecahan struktur kimia manjadi fase gas. 
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Gambar 3. Bagan proses konversi pirolisis biomassa 

(Saswinadi, 1983) 

 
 

c. Torefaksi 

Torefaksi dianggap sebagai pemanfaatan yang efektif dari 

biomassa sebagai bahan bakar padat yang bersih dan mudah. Pada 

proses torefaksi, biomassa dipanaskan secara lambat dengan sedikit 

sekali bahkan tanpa oksigen pada temperatur 200-300 °C. Proses 

ini mengubah struktur dari hidrokarbon biomassa dan 

meningkatkan kandungan karbon dan mengurangi kandungan 

oksigen dan hidrogen didalamnya. Torefaksi juga meningkatkan 

densitas energi dan membuatnya menjadi bersifat hidrofobis. Sifat 

ini meningkatkan nilai komersil kayu untuk produksi dan 

pemindahan energi. 

 
d. Gasifikasi 

Konversi energi biomassa secara gasifikasi merupakan proses 

pirolisa sekunder karena panas yang tinggi menyebabkan biomassa 

terurai dan dikurangi menjadi gas CO dan beberapa jenis gas 

lainnya. Dengan kata lain, proses gasifikasi merupakan proses 

pembakaran tidak sempurna bahan baku padat biomassa yang 

melibatkan reaksi antara oksigen secara terbatas dengan bahan 

umpan reaktor arang tanah gas burner hasil pembakaran 

pemanfaatan panas O2 panas bakar padat berupa biomassa. Hasil 
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pembakaran biomassa yang berupa uap air dan karbon dioksida 

direduksi menjadi gas yang mudah terbakar, yaitu hidrogen (H2), 

karbon monoksida (CO) dan methan (CH4). Gas - gas produksi ini 

disebut dengan synthetic gas atau syngas. Salah satu jenis gasifier 

yang sederhana dan banyak digunakan yaitu jenis downdraft 

gasifier. Dikarenakan adanya pergerakan udara dan bahan bakar 

menyebabkan biomassa mengalami serangkaian proses, yaitu 

proses pengeringan, pirolisis, gasifikasi dan pembakaran. 

Keuntungan yang didapat dari menggunakan reaktor gasifikasi tipe 

downdraft yaitu gas yang dihasilkan lebih bersih dibandingkan tipe 

lainnya. Gasifikasi tipe downdraft dapat diaplikasikan sebagai 

pembangkit daya. 

 
e. Liquifaksi 

Liquifaksi bahan biomassa padat menjadi bahan bakar cair dapat 

dilakukan melalui pirolisis, gasifikasi ataupun proses hidrotermal. 

Pada proses ini, biomassa dikonversi menjadi cairan berminyak 

dengan mengkontakkan biomassa dengan air pada temperatur 300- 

350 °C dan tekanan 12-20 MPa selama beberapa waktu. 

 
4. Biomassa Tradisional dan Modern 

 
 

Dalam pengaplikasiannya, biomassa dibagi menjadi dua yaitu proses 

biomassa tradisional dan proses biomassa modern. Definisi biomassa 

tradisional merujuk pada belum terjaminnya daur ulang biomassa 

melalui upaya penanaman kembali tanaman bahan baku atau 

penggunaan limbah pertanian. Sementara itu, biomassa modern 

mengacu pada telah adanya upaya penanaman atau pemanfaatan bahan 

yang berasal dari sistem budidaya komoditi pertanian, kehutanan atau 

limbah kota. Jadi perbedaan dari dua kelompok tersebut adalah kriteria 

kelestariannya. Defisini pada bagian ini akan menjelaskan pengertian 

biomassa tradisional dan biomassa modern, kemudian dijelaskan pada 
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Tabel 1, dengan menggunakan delapan indikator yaitu 

terminologi/istilah, tujuan penggunaan, efisiensi konversi energi, 

teknologi konversi, perlakuan, produk tambahan, pengguna dan 

implikasinya (Yokoyama, 2008). 

 
a. Biomassa Tradisional 

Salah satu biomassa padat, kayu bakar yang dikumpulkan, limbah 

kelapa sawit, residu pertanian, hutan dan kotoran hewan ternak 

yang biasanya diproduksi tetapi tidak berkelanjutan dan biasanya 

dimanfaatkan di daerah pedesaan di negara-negara berkembang 

dengan pembakaran yang dapat menimbulkan polusi. 

 
b. Biomassa Modern 

Energi yang didapat dari pembakaran bahan bakar biomassa padat, 

cair dan gas sudah mulai digunakan disektor rumah tangga hingga 

pabrik skala industri untuk aplikasi modern dari pembangkit listrik 

ataupun transportasi. Pengaplikasian biomassa secara modern 

sudah menjadi point penting dan telah menjadi prioritas yang 

digunakan oleh negara-negara maju. Berdasarkan Tabel 1 dibawah 

ini, dapat dilihat beberapa indikator yang menjadi dasar pembeda 

antara biomassa tradisional dengan biomassa modern. 

 
Tabel 1. Indikator perbedaan biomassa tradisional dan modern 

 

No Indikator Tradisional Modern 

1. Kelestarian Tidak adanya 

penggantian 

tanaman 

Ada pergantian 

melalui 

budidaya 

2. Tujuan 

penggunaan 

Memasak dan 

menghangatkan 

ruangan 

Menghasilkan 

listrik, biofuel 

untuk mesin 

3. Efisiensi Rendah Tinggi 
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4. Teknologi 

konversi 

Pembakaran secara 

langsung 

Gasifikasi, 

termolisis, 

pirolisis 

5. Perlakuan Hanya untuk 

pengeringan pra 

penggunaan 

biomassa 

Pengeringan, 

pembuatan 

pelet, disangrai, 

dsb 

6. Produk tambahan Hanya abu Gas, biosolid, 

biofuel 

7. Penggunaan Rumah tangga, 

negara – negara 

berkembang 

Industri, 

pembangkit 

listrik, 

pemukiman 

8. Implikasi Berpengaruh pada 

penambahan gas 

efek rumah kaca 

(CO2) 

Dianggap nol 

karena adanya 

pergantian 

tanaman melalui 

budidaya yang 

akan menyerap 

kembali 

kandungan gas 

berbahaya 

diudara 

Sumber : Goldenber and Celho (2004), Gurung and Eun Ho (2013) 

 
 

Potensi biomassa juga dapat dilihat dari nilai kalor yang dihasilkan. 

Nilai kalor atau nilai panas yang dapat dihasilkan dari biomassa 

dapat digunakan sebagai standar klasifikasi dalam menentukan 

jenis bahan baku yang akan diprioritaskan dalam pemanfaatannya. 

Asumsi nilai kalor (calorific value) dan kandungan air (moisture 

content) bahan baku biomassa ditunjukkan dalam Tabel 2. 
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Tabel 2. Asumsi nilai kalor beberapa sumber biomassa 
 

 
No 

Jenis 

Industri 

 
Bahan Baku 

Nilai Kalor 

(Kkal/kg) 

Moisture 

content 

(%) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

Kelapa 

sawit 

Serat Sawit (fiber) 3340 30 

Cangkang Sawit 

(Shell) 

 
4300 

 
14 

Tandan Kosong 

Kelapa Sawit 

 
4270 

 
45 

Pelepah sawit 3350 20 

Batang replanting 

sawit 

 
3500 

 
20 

 

 
2 

 

 
Tebu 

Ampas tebu 

(bagasse) 

 
1850 

 
50 

Daun dan pucuk 

tebu (Cane) 

 
3000 

 
50 

 

3 

 
Kelapa 

sawit 

Sabut Kelapa 3300 30 

Tempurung 

Kelapa 

 
4300 

 
15 

 
4 

 
Padi 

Sekam Padi 3350 12 

Jerami Padi 2800 50 

5 Karet 
Batang replanting 

karet 

 
4400 

 
15 

6 Kayu 
Kayu limbah 

industri 

 
4400 

 
15 

 
7 

Sampah 

kota 

Revused derived 

Fuel 

 
2200 

 
20 
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8 

 

 
Jagung 

 

 
Tongkol jagung 

 

 
3500 

 

 
14 

Batang dan daun 

jagung 

 
2500 

 
40 

9 
Pulp and 

Paper 

 
Black liquor 

 
3300 

 
70 

Sumber : Pratoto (2004) 

 

 

 
B. Limbah Kelapa Sawit 

 
 

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan 

yang menduduki posisi penting dalam sektor pertanian dan sektor 

perkebunan. Kelapa sawit merupakan komoditi andalan Indonesia yang 

perkembangannya demikian pesat. Lahan yang optimal untuk kelapa sawit 

harus mengacu pada tiga faktor yaitu lingkungan, sifat fisik lahan dan sifat 

kimia tanah atau kesuburan tanah. Tanaman kelapa sawit di perkebunan 

komersial dapat tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 24-28oC. Untuk 

memperoleh hasil maksimal dalam budidaya kelapa sawit perlu 

memperhatikan sifat fisik dan kimia tanah dipengolahan kelapa sawit baik 

berupa limbah padat maupun limbah cair. 

 
Limbah padat kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang dan 

fiber (sabut). Diketahui untuk 1 ton kelapa sawit akan mampu 

menghasilkan limbah berupa tandan kosong kelapa sawit sebanyak 23% 

atau 230 kg, limbah cangkang (shell) sebanyak 6,5% atau 65 kg, wet 

decanter solid (lumpur sawit) 4 % atau 40 kg, serabut (fiber) 13% atau 130 

kg serta limbah cair sebanyak 50% . TKKS mengandung berbagai unsur 

hara makro dan mikro yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, 

antara lain 42,8% C, 2,9% K2O, 0,8% N, 0,22% P2O5, 0,30% MgO, 23 

ppm Cu, dan 51 ppm Zn (Singh dkk., 1989). 
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Gambar 4. Morfologi Tandan Kosong Kelapa Sawit 

(Thoriq, 2013) 

 
Kelapa Sawit merupakan salah satu tanaman budidaya penghasil minyak 

nabati berupa Crude Palm Oil (CPO), sangat banyak ditanam dalam 

perkebunan di Indonesia terutama di pulau Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi dan Papua. Selain menghasilkan Crude Palm Oil (CPO), dalam 

proses pengolahan kelapa sawit juga menghasilkan limbah yang sangat 

banyak. Limbah tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan limbah 

padat yang dihasilkan dalam jumlah cukup besar yaitu sekitar 126.317,54 

ton/tahun, namun pemanfaatannya masih terbatas, sementara ini hanya 

dibakar dan sebagian dihamparkan pada lahan kosong sebagai 

mulsa/pupuk, di kawasan sekitar pabrik. Pemanfaatan tandan kosong 

kelapa sawit (TKKS) memiliki potensi besar untuk dijadikan bahan bakar 

nabati (BBN), bisa menjadi bioetanol dan stresptomisin yang bersifat 

racun terhadap hama dan penyakit yang merugikan, actinomycets yang 

dapat menekan jamur dan bakteri berbahaya dengan menghancurkan kitin 

yaitu zat esensial untuk pertumbuhannya. Selain itu pupuk ini mengandung 

bakteri fotosintetik yang dapat mensintesis senyawa nitrogen, gula dan 

substansi bioaktif lainnya yang dapat diserap secara langsung oleh 

tanaman dan tersedia sebagai substrat untuk perkembangbiakan 

mikroorganisme yang menguntungkan, dimana substansi bioaktif yang 

dihasilkan oleh ragi ini berguna untuk pertumbuhan sel dan pembelahan 

akar pada tanaman (Mandiri, 2012). 
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Limbah TKKS yang bersifat organik mempunyai kandungan unsur N 1.5% 

P 0.5%, dan K 7.3% dan Mg 0.9% mempunyai potensi cukup besar untuk 

dapat dimanfaatkan sebagai substitusi pupuk dengan mengaplikasikan 

limbah diatas tanah sekitar area tanaman kelapa sawit. Pemanfaatan 

limbah TKKS ini dinilai sangat efisien dan dapat mereduksi biaya 

pembelian pupuk organik sampai 60% dengan hasil Tandan Buah Segar 

(TBS) yang optimum. Dari pemanfaatan tersebut biaya produksi TBS 

dapat dikurangi secara signifikan agar permasalahan lingkungan yang 

timbul pada lingkungan sekitar pabrik dapat diminimalisir dengan biaya 

yang dapat menekan biaya prosuksi. Berikut ini merupakan penjelasan 

karakteristik TKKS sebagai bahan bakar yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Karakteristik Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) 

 

Properties Nilai (%) 

Moisture content 8.19 

Proximate Analysis 

Volatile Matter 83.86 

Ash 13.65 

Ultimate Analysis 

C 54.76 

H 7.46 

O 47.76 

N 1.21 

S 1.10 

Chemical Composition 

Cellulose 65.0 

Hemicellulose 33.52 

Lignin 30.45 

Sumber : Siu Hua Chang (2014) 
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C. Teori Pembakaran 

 
 

Pengertian pembakaran secara umum yaitu terjadinya oksidasi cepat dari 

bahan bakar disertai dengan produksi panas dan cahaya. Pembakaran 

sempurna bahan bakar terjadi jika terdapat pasokan oksigen yang cukup 

didalam proses pembakaran tersebut. Dalam setiap bahan bakar, unsur 

yang mudah terbakar adalah karbon, hidorgen, dan sulfur. Ada tiga elemen 

dasar agar pembakaran tersebut dapat berlangsung, elemen - elemen 

tersebut adalah bahan bakar, oksigen dan sumber panas. Jika tiga jenis 

elemen ini dikombinasikan di dalam lingkungan yang layak atau 

lingkungan yang tidak terdapat penghalang terjadinya reaksi 3 elemen 

tersebut, maka akan terjadi pembakaran. Pembakaran sempurna pada 

bahan bakar terjadi apabila suplai oksigen terpenuhi, dan tidak sempurna 

apabila suplai oksigen yang didapatkan tidak terpenuhi saat proses 

pembakaran berlangsung. Jika salah satu dari 3 elemen tidak terpenuhi 

maka tidak terjadi pembakaran. 

 
 

Gambar 5. Tahapan proses pembakaran 

(Vogel, 2005) 
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Tujuan utama dari proses pembakaran yang baik adalah melepaskan 

seluruh panas yang terdapat dalam bahan bakar. Hal ini dilakukan dengan 

pengontrolan pembakaran yaitu pertama diperlukan temperatur yang 

cukup tinggi dalam proses penyalaan dan menjaga nyala bahan bakar, 

kedua turbulensi atau pencampuran oksigen dan bahan bakar yang baik, 

dan ketiga waktu yang cukup untuk terjadinya proses pembakaran yang 

sempurna sehingga bahan bakar terbakar seluruhnya. Bahan bakar yang 

biasa digunakan terdiri dari komposisi karbon dan hidrogen seperti gas 

alam dan propan. Dalam setiap proses pembakaran, dihasilkan sebuah 

produk yang disebut produk samping. Uap air merupakan produk samping 

pembakaran hidrogen, yang dapat mengambil panas dari gas buang. 

Terlalu banyak atau sedikitnya bahan bakar pada jumlah udara 

pembakaran tertentu, dapat mengakibatkan tidak terbakarnya bahan bakar 

dan terbentuknya karbon monoksida. Jumlah oksigen yang diperlukan 

untuk proses pembakaran yang sempurna dengan tambahan sejumlah 

udara berlebih yang diperlukan untuk menjamin pembakaran sempurna. 

Walau demikian, terlalu banyak udara berlebih akan mengakibatkan 

kehilangan panas dan efisiensi pembakaran menjadi berkurang (Budiyanto, 

2009). 

 

 
 

D. Jenis – jenis Pembakaran 

 
 

Pembakaran diklasifikasikan menjadi beberapa jenis antara lain, 

pembakaran sempurna, pembakaran tidak sempurna, dan pembakaran 

lambat (smoulsering) (Danang, 2013). 

 
1. Pembakaran sempurna 

Pembakaran sempurna akan terjadi dimana reaktan akan bereaksi 

seluruhnya atau terbakar dengan oksigen, yang dapat menghasilkan 

sejumlah produk yang terbatas. Pembakaran sempurna dapat terjadi jika 

semua hasil pembakaran seluruh karbon menjadi CO2, hidrogen 
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menjadi H2O dan sulfur menjadi SO2. Jika hasil pembakaran masih 

mengandung bahan C, H2, dan CO2, maka dalam proses pembakaran 

tersebut terdapat reaktan yang tidak bereaksi dengan udara sehingga 

terdapat sisa reaksi yang tidak diharapkan. Proses pembakaran 

sempurna akan menghasilkan emisi atau gas buang yang sedikit. 

 
2. Pembakaran tidak sempurna 

Proses pembakaran bahan bakar tidak sempurna terjadi ketika 

ketersediaan oksigen dalam jumlah yang tidak seimbang untuk proses 

pembakaran bahan bakar sehingga dihasilkan karbon dioksida dan air. 

Pada pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan zat – zat seperti 

karbon dioksida, karbon monoksida, uap air dan karbon. Adanya karbon 

monoksida pada saat pembakaran sering terjadi pada saat proses 

pembakaran tidak sempurna yang dapat berbahaya bagi manusia karena 

mengandung zat yang berbahaya bagi pernafasan manusia bila terhirup 

dan juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau disebut efek 

rumah kaca. 

 
3. Pembakaran yang lambat (Smoulsering) 

Smoulsering merupakan bentuk pembakaran yang lambat, 

bertemperatur lambat dan tidak berapi yang dipertahankan oleh panas 

ketika oksigen bereaksi pada permukaan dari bahan bakar pada fase 

yang terekondensasi. Pembakaran ini dapat dikategorikan sebagai 

pembakaran yang tidak sempurna. 

 

 
 

E. Pembakaran Bahan Bakar Padat 

 
 

Tandan Kosong Kelapa Sawit memiliki nilai kalor yang cukup potensial 

sebagai bahan bakar padat. Namun, proses pembakaran bahan bakar padat 

jauh lebih kompleks daripada bahan bakar cair ataupun gas, dimana pada 

umumnya bahan bakar padat mengalami 3 tahap proses pembakaran, yaitu 
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pengeringan, devolatilisasi, dan pembakaran karbon tetap (char burning) 

(Danang, dkk, 2013). 

 
 

1. Pengeringan 

Pada tahap ini partikel bahan bakar dipanaskan di atas temperatur 

vaporasi. Partikel bahan bakar mengalami proses pemanasan 

sehingga bahan bakar mengalami kenaikan temperatur sehingga 

kandungan air yang terdapat pada permukaan bahan bakar 

mengalami penguapan. Sedangkan untuk kandungan air yang 

terdapat di dalam bahan bakar akan menguap melalui pori-pori 

bahan bakar tersebut. Pada proses ini terjadi penurunan massa yang 

lambat, dimana laju perubahan energi di dalam sistem sama dengan 

perubahan energi melalui panas dan akibat penguapan air dari 

dalam partikel. 

 
2. Devolatilisasi 

Proses pengeringan akan dilanjutkan dengan proses devolatilisasi. 

Pada tahap ini, bahan bakar mulai mengalami dekomposisi, yaitu 

pecahnya ikatan kimia secara termal dan zat terbang (volatile 

matter) akan keluar dari partikel. Volatile matter adalah hasil dari 

proses devolatilisasi. Volatile matter terdiri dari gas-gas 

combustible dan non combustible serta hidrokarbon. Untuk partikel 

yang besar hasil devolatilisasi berpindah dari pusat partikel ke 

permukaan untuk kemudian keluar. Selama perpindahan ini, hasil 

devolatilisasi bisa retak, mengembun, membentuk polimer dan 

mungkin membentuk endapan karbon sepanjang lintasannya. 

Ketika volatile matter keluar dari pori-pori bahan bakar padat, 

oksigen luar tidak dapat menembus ke dalam partikel, sehingga 

proses devolatilisasi dapat dikatakan sebagai tahap pirolisis. Proses 

ini ditandai dengan proses penurunan massa yang cepat 
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3. Char Burning 

Char atau fixed carbon merupakan gumpalan matriks karbon 

dengan sedikit hidrogen yang terdapat pada senyawa bahan bakar. 

Bagian ini sangat berpori yang berarti luas permukaan bagian 

dalam sangat besar. Jika terdapat oksigen maka akan terjadi 

pembakaran pada char. Char memiliki nilai kalor yang paling 

tinggi dibandingkan dengan volatile matter. Ketika terjadi 

pembakaran pada char, maka temperatur akan naik lebih tinggi dari 

sekitarnya. Proses ini merupakan tahapan akhir dari proses 

pembakaran pada bahan bakar padat. 

 

 

F. Kadar Air 

 
 

Kadar air adalah jumlah tertentu yang terkandung dalam suatu bahan 

bakar, biasanya dinyatakan dalam jumlah persen (%). Kadar air yang 

berlebih dalam bahan bakar akan menyebabkan proses pembakaran tidak 

dapat terjadi. Oleh karena itu, dilakukan proses pengeringan untuk 

mengurangi kadar air dalam bahan bakar, sehingga bahan bakar 

mengalami peningkatan kualitas dan proses pembakaran dapat terjadi 

dengan maksimal. Pengeringan adalah proses pengambilan atau penurunan 

kadar air suatu bahan bakar sampai batas tertentu hingga dapat 

memperlambat laju kerusakan bahan bakar akibat aktifitas biologis dan 

kimia sebelum bahan bakar itu digunakan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi cepat lambatnya proses pengeringan dapat dikategorikan 

pada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal sangat dominan 

adalah kadar air awal bahan yang dikeringkan, sedangkan faktor eksternal 

dapat berupa temperatur, kelembaban, dan kecepatan aliran udara 

pengering. Semakin tinggi temperatur dan semakin rendah kelembaban 

udara pengering maka semakin besar kemampuan pengeringannya. Bila 

temperatur pengeringan dinaikkan maka panas yang dibutuhkan untuk 

penguapan air bahan menjadi kurang. Semakin tinggi temperatur udara 
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pengering, semakin banyak uap air yang dapat dikeluarkan sebelum 

kejenuhan terjadi dan semakin banyak uap air yang dapat diangkut, dengan 

demikian proses pengeringan akan lebih cepat. Begitu juga sebaliknya, 

apabila temperatur pengeringan diturunkan, maka proses pengeringan akan 

lebih lambat (Darun, 2001). 

 
Tabel 4. Proxymate Analysis dan Ultimate Analysis TKKS dengan 

Pengeringan Oven dan Sinar Matahari 

Component/Property Measured 

 

 
(mf wt %) 

Oven 

Dried 

 
Oven Dried 

Solar 

Dried 

 
Solar Dried 

EFB EFB EFB EFB 

 (washed) (Unwashed) (Washed) (Unwashed) 

Proxymate Analysis :     

Moisture content 8,19 6.83 8.27 8.35 

Ash content 2.77 4.79 2.38 4.32 

Volatile matter 77.03 80.92 85.10 85.1 

Fixed carbon content 20.20 19.29 12.52 10.58 

Heating Value :     

HHV (MJ/kg) 19.54 18.72 19.75 18.77 

LHV(MJ/kg) 18.07 17.26 18.18 17.55 

Ultimate Analysis :     

Carbon 48.35 47.49 48.82 47.77 

Hydrogen 6.56 6.59 6.64 6.73 

Nitrogen 1.75 1.66 1.79 1.81 

Sulphur 0.31 0.34 0.35 0.38 

Oxygen 43.03 43.92 42.40 43.41 

Sumber : Abdulah (2013) 

 
 

Proses pengeringan dengan mempergunakan udara panas yang dialirkan 

dapat dianggap sebagai suatu proses adiabatis, karena panas yang 

dibutuhkan untuk penguapan air dari bahan bakar hanya berasal dari panas 

udara pengering dengan perpindahan panas secara konveksi, konduksi atau 

radiasi, tanpa tambahan energi dari luar. Ketika udara pengering 

menembus bahan bakar basah,  sebagai panas sensibel udara pengering 



29 
 

 

 

 

 

diubah menjadi panas laten sambil menghasilkan uap air. Suatu bahan 

bakar yang telah mengalami pengeringan ternyata lebih bersifat 

higroskopis daripada bahan bakar sebelum dilakukan proses pengeringan. 

Oleh karena itu selama proses pendinginan, bahan bakar yang telah 

mengalami proses pengeringan selalu disimpan dan ditempatkan dalam 

ruang tertutup yang kering sebelum dilakukan penimbangan massa pada 

bahan bakar tersebut. Bahan bakar biasanya disimpan didalam eksikator 

atau desikator yang telah diberi zat penyerap air. Pengeringan dengan 

temperatur yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat, lebih sedikit 

kemungkinan merusak bahan bakar daripada apabila bahan bakar 

dikeringkan dengan temperatur yang lebih rendah tetapi dengan waktu 

yang lebih lama kemungkinan dapat merusak bahan (Taib, dkk., 1988). 

 
Temperatur udara pengering yang lebih tinggi, laju difusi yang terjadi pada 

awalnya tinggi, tetapi dengan proses pengeringan yang berlanjut laju difusi 

semakin lambat dan dekat diakhir pengeringan maka laju difusi turun 

dengan sangat drastis. Jika diperhatikan, maka dapat diketahui bahwa yang 

sangat mempengaruhi lama pengeringan adalah laju penguapan air dari 

permukaan bahan dan laju difusi dan kedua proses ini didominasi 

pengaruhnya oleh temperatur. Tingginya kandungan air berpengaruh pada 

proses pembakaran bahan bakar, dimana bahan bakar yang mempunyai 

kadar air yang rendah maka proses pembakarannya dapat berlangsung 

cepat, sedangkan bahan bakar yang mengandung air yang tinggi akan 

menimbulkan proses pembakaran yang lambat. Kadar air dari suatu bahan 

bakar dapat mengalami pengurangan dengan proses pengeringan, dimana 

semakin tinggi temperatur yang digunakan untuk pengeringan maka akan 

semakin besar panas yang diterima oleh bahan bakar sehingga akan 

semakin banyak kandungan air yang berkurang. Proses pengeringan 

sendiri dibagi menjadi alami dan buatan, proses pengeringan alami yaitu 

pengeringan dengan memanfaatkan sinar matahari, dan proses pengeringan 

buatan yaitu proses pengeringan yang dibantu oleh alat pengering seperti, 

oven, microwave, dan sebagainya. Tingginya temperatur udara 
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pengeringan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kecepatan 

perpindahan uap air. Terdapat cara untuk menentukan kandungan (kadar 

air) dalam bahan bakar dari butiran uap air yang merupakan perubahan 

fasa dari air dari dalam bahan bakar yaitu metode oven. Prosedur yang 

biasa digunakan yaitu dengan cara menimbang berat sejumlah bahan bakar 

dan menempatkan bahan di dalam satu set oven. Prosedur ini bertujuan 

untuk mengeluarkan seluruh kandungan air dalam sampel sehingga berat 

bahan bakar mula – mula sama dengan berat sampel akhir (Matondang, 

1989). 

 

 
 

G. Metode Pengeringan 

 
 

Pengeringan merupakan proses pengurangan atau penghilangan air dari 

suatu bahan bakar, proses ini berlaku apabila bahan bakar yang 

dikeringkan kehilangan kandungan air sebagian maupun seluruhnya. 

Proses utama setelah terjadinya proses pengeringan adalah penguapan. 

Penguapan dapat terjadi apabila air yang ada pada bahan bakar tersebut 

berubah fasa menjadi uap (menguap), yaitu ketika panas diberikan kepada 

bahan bakar tersebut. Panas yang dimaksud dapat diberikan dari berbagai 

sumber, seperti minyak, gas, matahari maupun kayu api. Pengeringan 

adalah proses pemindahan panas dan uap air secara simultan, yang 

memerlukan energi untuk menguapkan kandungan air yang dipindahkan 

dari permukaan bahan bakar. Proses pengeringan juga dapat dilakukan 

dengan cara memecah ikatan molekul air yang ada pada bahan bakar. Jika 

ikatan molekul-molekul oksigen dan hidrogen dipecahkan, maka molekul 

tersebut akan keluar dari bahan bakar, sehingga mengakibatkan air tersebut 

akan hilang dari bahan bakar. Prinsip pengeringan melibatkan dua hal 

utama, yaitu panas yang diberikan kepada bahan bakar tersebut dan air 

yang dikeluarkan dari bahan bakar. Tujuan dari proses pengeringan adalah 

pengawetan, mengurangi bobot pengangkutan, mempertahankan 

kandungan nutrisi bahan bakar dan juga meningkatkan daya tahan. Bahan 
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pangan yang dihasilkan dari produk-produk pertanian pada umumnya 

mengandung kadar air. Kadar air jika tidak dihilangkan dapat 

mempengaruhi kondisi fisik bahan pangan. Sebagian bahan pangan segar 

mengandung air 70% atau lebih. Makanan maupun pangan mengandung 

dua jenis air yaitu air bebas dan air terikat. Air bebas adalah air yang 

mudah dikeluakan melalui penguapan, sedangkan air terikat adalah air 

yang sulit dikeluarkan meskipun dengan cara pengeringan. Proses 

pengeringan mengakibatkan produk yang dikeringkan mengalami 

perubahan fisik, yaitu perubahan warna, tekstur, flavor, dan aroma. Panas 

yang ada pada proses pengeringan bukan hanya menguapkan kandungan 

air pada bahan bakar tetapi juga mengurangi bahkan menghilangkan 

kandungan volatile dari bahan pangan. 

 
Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses pengeringan, 

yaitu faktor udara pengering dan juga sifat bahan. Faktor yang berkaitan 

dengan udara pengering yaitu temperatur, kecepatan, volumetrik aliran 

udara pengering, dan kelembapan udara. Sedangkan faktor yang 

mempengaruhi sifat bahan yaitu ukuran, kadar air awal dan tekanan parsial 

yang ada pada bahan bakar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

laju pengeringan suatu bahan bakar, faktor – faktor tersebut antara lain, 

sifat fisik dan kimia bahan bakar (bentuk, ukuran, komposisi, kadar air), 

pengaturan geometris produk sehubungan dengan permukaan alat atau 

media perantara media pindah panas, sifat-sifat dari lingkungan alat 

pengering (temperatur, kelembaban, dan laju udara pengering), 

karakteristik alat pengering (efisiensi perpindahan panas) (Fellow, 2001). 

Terdapat 2 jenis pengeringan yaitu pengeringan alami dan pengeringan 

buatan. Pengeringan alami merupakan proses pengeringan bahan bakar 

dengan memanfaatkan panas dari sinar matahari. Sedangkan pengeringan 

buatan merupakan proses pengeringan dengan menggunakan bantuan alat 

tertentu, misalnya oven. 
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1. Pengeringan sinar matahari (Sun Drying) 

Pengeringan dengan menggunakan sinar matahari adalah metode 

pengeringan yang alami dan paling murah dan mudah dikarenakan 

mengandalkan panas yang didapatkan langsung dari sinar matahari. 

Pengeringan alami ini mempunyai laju pengeringan yang lambat, dan 

membutuhkan perhatian yang lebih karena dapat terkontaminasi dari 

keadaan lingkungan seperti udara. Pengeringan ini sangat tergantung 

pada iklim yang panas dan udara dari atmosfer yang kering. 

Pengeringan alami memanfaatkan radiasi surya, temperatur dan 

kelembaban udara sekitar serta kecepatan angin untuk proses 

pengeringan. Pengeringan dengan cara penjemuran ini mempunyai 

banyak kelemahan antara lain tergantung cuaca, sukar dikontrol, 

memerlukan tempat penjemuran yang luas, mudah terkontaminasi dan 

memerlukan waktu yang lama sehingga kurang efektif. 

 
Menurut Median Ginting (2020), pengeringan tandan kosong kelapa 

sawit dengan metode pengeringan sinar matahari selama 30 jam, yang 

dilakukan 5 jam perhari selama 6 hari, dapat menurunkan berat tandan 

kosong kelapa sawit sebesar 14 gram dan moisture content yang 

dihasilkan sebesar 14%. Pada metode pengeringan ini juga dihasilkan 

nilai efisiensi termal sebesar 6,93% - 6,73% dan nilai daya pemanasan 

sebesar 2413 J/s - 4930 J/s. 

 
2. Pengeringan Oven 

Metode pengeringan lain yang menjadi alternatif selain sinar matahari 

ialah adalah pengeringan menggunakan oven (oven drying). 

Pengeringan ini menggunakan oven sebagai media ataupun alat 

pengering. Pengeringan jenis ini dapat menghindari bahan dari 

kontaminasi debu, cuaca maupun serangga dan tidak bergantung pada 

cuaca. Pengeringan oven tidak disarankan untuk mengeringkan pangan 

karena energi yang digunakan kurang efisien dibandingkan dengan 

dehydrator. Keuntungan dari pengeringan oven yaitu tidak tergantung 
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pada cuaca, kapasitas pengeringan dapat diatur dan dipilih sesuai yang 

diinginkan, tidak membutuhkan tempat yang luas, dan kondisi maupun 

temperatur dapat dikontrol. Proses pengeringan yang terjadi pada oven 

yaitu panas yang diberikan pada bahan bakar dalam sebuah oven dapat 

melalui radiasi dari dinding oven, konveksi dan sirkulasi udara panas, 

dan melalui konduksi melalui wadah tempat bahan bakar diletakkan. 

Udara, gas lain, dan uap air akan menguap akibat transfer panas secara 

konveksi, dan panas diubah menjadi panas konduksi pada permukaan 

bahan dan dinding oven. Rendahnya kelembaban udara dalam oven 

menciptakan gradien tekanan uap yang menyebabkan perpindahan air 

dari bagian dalam bahan bakar menuju permukaan dan perluasan 

hilangnya air dari dalam bahan bakar, ditentukan oleh sifat alami bahan 

bakar dan laju pemanasan dan perpindahan air pada saat pengeringan 

bahan bakar dalam oven. 

 
Menurut Median Ginting (2020), pengeringan tandan kosong kelapa 

sawit dengan metode pengeringan oven selama 4 jam dan 6 jam dengan 

temperatur sekitar 105oC dapat menurunkan berat tandan kosong 

sebesar 47 gram dan 70 gram. Pada pengeringan oven selama 4 jam, 

menghasilkan nilai efisiensi termal sebesar 7,34% dan nilai daya 

pemanasan sebesar 2533 J/s – 5300 J/s. Pada pengeringan oven selama 

6 jam menghasilkan nilai efisiensi termal sebesar 8 % serta nilai daya 

pemanasan sebesar 2638 J/s – 5700 J/s. 

 

 

H. Metode Water Boiling Test (WBT) 

 
 

Metode Water boiling test adalah metode uji unjuk kerja yang dilakukan 

dengan cara mendidihkan air yang berada di dalam wajan, yang bertujuan 

untuk mengetahui jumlah energi yang akan dihasilkan dari bahan bakar 

yang dipindahkan kedalam panci atau wajan yang berisikan air (Subekti, 

2015). Pada dasarnya pengujian WBT dapat dibedakan menjadi 3 jenis 
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yaitu pengujian WBT cold start, pengujian WBT hot start dan pengujian 

WBT simmering yang dapat dilihat melalui penjelasan berikut ini : 

 
1. WBT Cold Start 

Metode WBT start dingin yaitu metode pengujian yang dilakukan pada 

saat kompor atau tungku dalam keadaan dingin, kemudian air yang 

berada didalam panci dipanaskan sampai airnya mendidih setelah air 

mendidih kompor atau tungku dimatikan dan catat waktu yang 

diperlukan untuk mendidihkan air, massa air yang diuapkan, temperatur 

air setelah mendidih, massa bahan bakar yang tersisa dan jumlah arang 

yang terbentuk. 

 
2. WBT Hot Start 

Metode WBT start panas yaitu metode yang hampir mirip dengan 

metode WBT start dingin tetapi pengujian dilakukan pada saat kompor 

dalam keadaan panas. 

 
3. WBT Simmering 

Metode simmering yaitu metode dengan pengujian yang dilakukan 

dengan cara menjaga temperatur air yang telah mendidih supaya 

constant selama 45 menit, dan temperatur tidak boleh naik atau turun 

lebih dari temperatur air yang telah mendidih. 

 

 

I. Perhitungan Moisture Content 

 
 

Dasar perhitungan yang digunakan untuk menghitung moisture content 

pada penelitian ini adalah dengan persamaan berikut: 

 
 

𝑀𝐶𝑑𝑟𝑦 = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑇𝐾𝐾𝑆𝑤𝑒𝑡−𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑇𝐾𝐾𝑆𝑑𝑟𝑦 

𝑥 100%.…………….(1)
 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑇𝐾𝐾𝑆𝑑𝑟𝑦 
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Bahan bakar yang dikeringkan dengan baik mengandung air 10-20% 

sementara kayu potong segar bisa mengandung lebih dari 50% air secara 

massal (berbasis basah). Idealnya, bahan bakar yang digunakan pada 

kompor pengujian (tungku pengujian) untuk memasak harus dikeringkan 

terlebih dahulu sampai lingkungan setempat memungkinkan. Untuk 

mengontrol variasi kadar air bahan bakar, pengujian dengan menggunakan 

tungku, terlebih daluhu harus mengukur dan memperhitungkannya dalam 

perhitungan kinerja tungku yang digunakan. Dengan demikian, ada space 

atau data moisture content yang diinput atau masuk/andil dalam hasil dan 

proses perhitungan yang dilakukan (Bailis, 2007). 

 
Ada dua langkah untuk menentukan kadar air bahan bakar yaitu secara 

basah dan kering. Pertama, massa air dalam bahan bakar dilaporkan 

sebagai persentase dari massa bahan bakar basah. Kemudian setelah 

dikeringkan, ini dilaporkan sebagai persentase dari massa bahan bakar 

kering. Perhitungan untuk masing-masing ditunjukkan berdasarkan 

Persamaan 1. Cara yang paling presisi adalah dengan menggunakan 

persamaan yang tercantum di atas dengan menimbang sampel bahan bakar 

(massa TKKSwet) dan menimbangnya lagi setelah benar-benar kering 

(massa TKKSdry). Ambil sampel kecil (200-300 g) bahan bakar secara 

acak dari stok bahan bakar yang akan digunakan untuk pengujian. Lalu 

timbang sampel dan catat massa pada lembar kerja yang ada. Kemudian 

keringkan sampel dengan oven pada beberapa derajat di atas 100°C dan 

timbang lagi. Ini dapat dilakukan di lokasi pengujian jika oven tersedia, 

atau sampel basah dapat ditimbang di tempat dan kemudian disimpan 

dengan hati-hati pada daerah vakum dan dikeringkan nanti, ketika oven 

tersedia. Untuk mengeringkan sampel, masukkan ke dalam oven dan 

kemudian keluarkan dan timbang sampel setiap satu jam pada skala 

sensitif (± 1 g akurasi) sampai massa tidak lagi berkurang (Bailis, 2007). 
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J. Perhitungan Water Boiling Test 

 
 

Dasar teori yang menjadi perhitungan efisiensi termal pada pengujian 

menggunakan metode WBT adalah sebagai berikut (Bailis, 2007) : 

 
1. Water Vaporized (Wv) 

Jumlah air yang menguap dengan memperhitungkan selisih massa awal 

dan massa akhir air. 

𝑊𝑣 = 𝑃𝑐𝑖 − 𝑃𝑐𝑓…….………………………………….(2) 

 
 

2. Waktu Pemasakan (∆tc) 

Perhitungan ini diambil dari waktu yang digunakan untuk mendidihkan 

air. 

∆𝑡𝑐 = 𝑡𝑐𝑓 − 𝑡𝑐𝑖……………….………………….….….(3) 

 
 

3. Fuel Consumed (fcm) 

Jumlah bahan bakar yang digunakan dengan memperhitungkan massa 

awal dan massa akhir bahan bakar sisa pengujian. 

𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐𝑖 − 𝑓𝑐𝑓……………….………………………(4) 

 
 

4. Perubahan Menjadi Arang Selama Pengujian (∆cc) 

Perhitungan ini adalah masa arang yang terbentuk dari pengujian 

dengan mengambil arang dari tungku saat pengujian berakhir. 

∆𝐶𝑐 = 𝐶𝑐 − 𝑘……………………………..…………….(5) 

 
 

5. Equivalent Dry Fuel Consumed (fcd) 

Ini adalah perhitungan yang menyesuaikan jumlah kayu yang dibakar 

untuk memperhitungkan dua faktor yaitu, pertama energi diperlukan 

untuk menghilangkan kelembaban di bahan bakar dan yang kedua 

jumlah arang yang tersisa tidak terbakar. 

𝑓𝑐𝑑 = 𝑓𝑐𝑚(1 − (1,12 ∗ %𝑀𝐶)) − 1,5(∆𝐶𝑐)………….(6) 
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6. Efisiensi Termal (hc) 

Ini adalah rasio dari pekerjaan yang dilakukan dengan memanaskan dan 

menguapkan air untuk energi yang dikonsumsi dengan membakar 

bahan bakar. Satuan dari efisiensi termal ini adalah persen (%). 

Perhitungan dilakukan dengan persamaan berikut : 

ℎ𝑐 = 
4,186(𝑝𝑐𝑖∗∆𝑇𝑒𝑚𝑝)+(2260∗𝑊𝑣) ....................................................... 

(7)
 

𝑓𝑐𝑑∗𝐿𝐻𝑉 

 
 

7. Spesific Fuel Consumption (Sfc) 

Spesific fuel consumption adalah parameter untuk mengukur tingkat 

penggunaan bahan bakar untuk mencapai titik tertentu, semakin kecil 

nilainya maka dapat dikatakan bahwa proses pembakaran semakin baik. 

Satuan dari Sfc ini adalah gr/kWh, dengan persamaan sebagai berikut : 
𝑓𝑐𝑑

(3600) 

𝑆𝑓𝑐 = 
  𝑡 …………………………….……………(8) 

𝑄/1000 

 
 

8. Daya Pemanasan (Q) 

Daya pemanasan merupakan energi yang dihasilkan dalam waktu 

tertentu untuk satu kali proses WBT dengan metode cold start. Satuan 

daya pemanasan adalah Watt, yang dihitung dengan persamaan berikut : 

𝑄 =   
4.186(𝑝𝑐𝑖∗∆𝑇𝑒𝑚𝑝)+( 2260∗𝑊𝑣)

……………..………...(9)
 

𝑡 (𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘) 



Gambar 6. Tungku Pembakaran 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

A. Alat dan Bahan Penelitian 

 

 
Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Tungku Pembakaran 

Tungku pembakaran pada penelitian ini digunakan untuk pengujian 

bahan bakar dan pengambilan data dalam proses Water Boiling 

Test. Tungku ini diperlengkapi dengan material batu bata tahan api 

dan semen tahan api saat dilakukan pembakaran, seperti yang 

terlihat pada Gambar 6. 
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Gambar 8. Timbangan digital 

 

 

 

 

 

b. Wajan 

Pada penelitian ini wajan digunakan sebagai wadah untuk 

menampung air sebagai media penerima panas bahan bakar dengan 

metode Water Boiling Test, seperti yang terlihat pada Gambar 7. 

 
 

 
Gambar 7. Wajan 

 
 

c. Timbangan Digital 

Timbangan digital ini digunakan untuk mengukur berat dari bahan 

yang digunakan sewaktu proses pengujian, seperti yang terlihat 

pada Gambar 8. 
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Gambar 10 . Termometer 

 

 

 

 

 

d. Oven 

Oven ini digunakan sebagai alat untuk mengeringkan bahan bakar 

tandan kosong kelapa sawit. Thermal treatment pada oven 

digunakan sebagai pengganti open sun drying (thermal treatment 

alami dengan sinar matahari) agar lebih praktis dan cepat, seperti 

yang terlihat pada Gambar 9. 

 
 

 

Gambar 9. Oven 

 
 

e. Termometer 

Termometer berfungsi untuk mengukur temperatur air sewaktu 

proses Water Boiling Test dilakukan, seperti yang terlihat pada 

Gambar 10. 
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f. Gelas Ukur 

Gelas ukur digunakan sebagai pengukur volume air yang 

digunakan sewaktu proses Water Boiling Test dilakukan, seperti 

yang terlihat pada Gambar 11. 

 
 

 

Gambar 11. Gelas ukur 

 
 

g. Stopwatch 

Stopwatch digunakan sebagai alat penghitung waktu sewaktu 

proses pendidihan air dalam metode Water Boiling Test yang 

dilakukan, seperti yang terlihat pada Gambar 12. 

 
 

 

Gambar 12. Stopwatch 
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h. Wadah sisa bahan bakar (arang) 

Wadah digunakan untuk meletakkan sisa bahan bakar (arang) 

setelah proses Water Boiling Test selesai dilakukan untuk 

selanjutnya ditimbang, seperti yang terlihat pada Gambar 13. 

 
 

 

Gambar 13. Wadah arang 

 
 

i. Alat Pemotong 

 
Alat pemotong pada penelitian ini digunakan untuk memotong 

tandan kosong kelapa sawit menjadi seukuran berdasarkan variasi 

ukuran yang telah ditentukan, seperti yang terlihat pada Gambar 

14. 

 

 
(a) (b) 

 
Gambar 14. Gergaji (a), dan Gerinda (b) 
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2. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan peneitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) 

TKKS yang digunakan pada penelitian ini diberikan perlakuan 

terlebih dahulu sesuai dengan variasi temperatur dan waktu 

thermal treatment yang telah ditentukan. TKKS juga 

divariasikan ukurannya berdasarkan variasi ukuran yang telah 

ditentukan yaitu P16 (± 6 cm), P32 (± 3 cm), dan P64 (± 1,5 

cm). 

 
 

 

Gambar 15. Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) 

 

 
b. Air 

 
Air yang digunakan pada penelitian ini berasal dari sumur yang 

ada di belakang bengkel Teknik Mesin Unila atau bisa berasal 

dari sumber air lain yang terdekat. Pada penelitian ini air 

berfungsi sebagai media penerima kalor. Air yang digunakan 

pada setiap proses pengujian sebanyak 5 kg sebagai standar 

percobaan Water Boiling Test. 
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Gambar 16. Air 

 

 
 

B. Persiapan Alat dan Bahan Penelitian 

 

 
Adapun persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Persiapan Alat 

 
Untuk memulai penelitian ini, alat penunjang prosedur Water Boiling 

Test harus disiapkan terlebih dahulu. Beberapa persiapan utama yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan tungku pembakaran. Memastikan tidak ada bagian 

yang rusak, atau kotor. Kemudian membersihkan isi tungku dari 

rerumputan atau tanaman-tanaman liar yang ada di dalam dan di 

luar, sehingga proses pengujian dapat berjalan dengan lancar. 

b. Mempersiapkan stopwatch untuk menghitung proses pengujian 

Water Boiling Test, air dididihkan sampai 100oC. 

 
c. Melakukan kalibrasi pada termometer digital menjadi satuan Celcius, 

dan mempersiapkan gagang penopang di atas wajan pengujian. 

d. Melakukan kalibrasi pada timbangan digital untuk menghitung massa 

TKKS dan juga air untuk pengujian. Memastikan keakuratan 

timbangan digital dengan menimbang benda yang massanya mutlak. 
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e. Memastikan wajan yang digunakan dalam kondisi baik pada bagian 

pegangan dan permukaan. Ukuran diameter wajan yang digunakan 

minimal 70 cm. 

f. Memastikan kondisi dan pembacaan pada gelas ukur dengan cara 

yang baik dan benar. Untuk menghindari kesalahan dalam 

pembacaaan saat pengujian. 

g. Mempersiapkan gergaji dan gerinda untuk memotong TKKS 

berdasarkan variasi ukuran yang telah ditentukan. 

 
 

2. Persiapan Bahan 

 

Adapun beberapa persiapan bahan yang harus dilakukan sebelum 

melaksanakan proses pengujian WBT adalah mengolah TKKS dan 

melakukan pengujian moisture content dengan metode ASTM E 871- 

82, dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

a. Memotong TKKS menggunakan gergaji, kemudian memvariasikan 

ukuran TKKS yang telah dipotong tersebut menggunakan gerinda 

sesuai dengan variasi ukuran yang telah ditentukan, yaitu P16, P32 

dan P64. 

 

 

Gambar 17. Proses Pemotongan TKKS 

 
b. Melakukan thermal treatment pada TKKS menggunakan oven 

dengan variasi temperatur 150oC, 175oC, dan 200oC dengan variasi 
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waktu yaitu 1 jam, 2 jam dan 3 jam pada TKKS P16, P32 dan P64 

hingga mencapai massa yang dibutuhkan untuk melakukan 

pengujian. 

c. Menggunakan TKKS secukupnya pada setiap TKKS yang telah 

diberikan perlakuan sebelumnya untuk dijadikan sampel (dianjurkan 

300 gram) untuk melakukan pengujian moisture content. 

d. Meletakkan sampel di atas wadah yang telah ditimbang terlebih 

dahulu (catat berat wadah) secara merata agar proses pengambilan 

data maksimal, lalu masukan ke dalam oven. Kemudian nyalakan 

oven dengan temperatur sebesar 105oC. 

e. Mengeluarkan dan menimbang sampel setiap 1 jam, kemudian 

mencatat berat sampel sebagai Massa TKKSwet. Hal ini karena 

bahan bakar masih belum benar-benar kering. 

f. Mengulangi langkah (d) hingga berat sampel tidak berkurang lagi 

(stabil), kemudian mencatatnya sebagai Massa TKKSdry. Hal ini 

karena bahan bakar dapat dikatakan sebagai bahan bakar kering. 

Kemudian menyimpan seluruh TKKS ditempat yang tertutup agar 

moisture content tidak mengalami perubahan. 

g. Mengolah data yang didapat menggunakan Persamaan 1 untuk 

menentukan nilai moisture content pada setiap variasi TKKS. 

h. Menyediakan air dalam jumlah yang cukup agar proses pengujian 

dapat berjalan dengan lancar. 

 

 

C. Prosedur Pengujian 

 

 
Adapun langkah – langkah atau prosedur pengujian yang dilakukan pada 

pengujian Water Boiling Test pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Meletakkan bahan bakar yang sudah dikeringkan terlebih dahulu ke 

dalam tungku sebanyak variasi yang digunakan. Peletakan bahan 

bakar ini dilakukan dalam satu tahap, atau biasa disebut dengan 
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metode batch yang artinya pengujian dilakukan dalam sekali 

peletakan bahan bakar sekaligus. 

2. Meletakkan wajan di atas tungku pembakaran, kemudian mengisi 

wajan dengan air sebanyak 5 kg. Kemudian memastikan wajan tidak 

miring agar proses transfer panas dapat terjadi secara maksimal dan 

supaya air dalam wajan tidak tumpah. Sewaktu proses pengujian, 

wajan harus dibiarkan terbuka (tidak ditutup). 

3. Meletakkan termometer digital pada wajan, dan mengusahakan letak 

termometer di tengah wajan dengan jarak ±5 cm dari permukaan 

bawah wajan yang dapat dilihat pada Gambar 18. 

 
 

 

Gambar 18. Peletakan Termometer 

 

4. Mengukur dan mencatat temperatur air sebelum proses dimulai (T0). 

Pastikan temperatur air tidak berbeda terlalu signifikan dengan 

temperatur lingkungan. 

5. Menyalakan bahan bakar dengan api untuk memulai proses pengujian 

Water Boiling Test. Pada proses penyalaan ini menggunakan bantuan 

daun kering dengan massa 1% dari massa bahan bakar. Kemudian 

daun kering dibentuk menjadi bulatan dan disiram dengan bensin 

sebanyak 2 tutup botol untuk massa bahan bakar 2 kg, 3 tutup botol 

untuk massa 3 kg, dan 4 tutup botol untuk massa 4 kg. Setelah bahan 

bakar terbakar, mulai hitung waktu pendidihan air dengan 

menggunakan stopwatch. 
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6. Mencatat waktu pendidihan air (t) yang tertera pada stopwatch saat air 

telah mencapai temperatur didih (±100oC), dan mencatat temperatur 

akhir air yang tertera pada termometer digital (T1). 

7. Mengangkat wajan dan mematikan api pada tungku pembakaran 

(tidak menggunakan air karena akan mempengaruhi berat bahan bakar 

sisa). 

8. Mengangkat bahan bakar yang tersisa pada tungku dan memisahkan 

antara sisa bahan bakar yang masih utuh (fcf) dan yang telah menjadi 

arang (∆Cc) kedalam wadah yang telah disiapkan. Lalu menimbang 

keduanya. 

9. Menimbang massa air setelah proses pengujian (Pcf). 

10. Mengulangi langkah 1 – 9 pada setiap variasi bahan bakar TKKS yang 

telah disiapkan. 

Tabel 5. Variabel dan variasi pada penelitian 

 
No Variabel Variasi 

1 Bahan Bakar Tandan Kosong Kelapa sawit 

2 Massa Bahan Bakar 2 kg, 3 kg, dan 4 kg 

 
3 

 
Panjang Bahan Bakar 

P16 (±6 cm) 

P32 (±3 cm) 

P64 (±1,5 cm) 

 
4 

Temperatur Thermal 

treatment 

150⁰C 

175⁰C 

200⁰C 

 
5 

 
Waktu Thermal treatment 

1 jam 

2 jam 

3 jam 

6 Metode Thermal treatment Oven 

7 Massa air 5 kg 
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D. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 

 
Pengambilan data dari penelitian ini dilakukan di Laboratorium Motor 

Bakar Teknik Mesin Universitas Lampung dan di lokasi tungku 

pembakaran yaitu di belakang Bengkel Teknik Mesin Universitas 

Lampung. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, yaitu mulai 

dari bulan Januari 2021 sampai bulan Maret 2021. 

 

 
E. Biaya Penelitian 

 
 

Adapun biaya penelitian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 6. Biaya Penelitian 

 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 

1 Tandan Kosong Kelapa Sawit 300.000 

2 Transport 200.000 

3 Bensin 1 liter 8.000 

4 Mata gerinda 50.000 

5 Lain-lain 100.000 

Jumlah 658.000 

 

 

 
 

F. Analisis Data 

 

 
Data yang didapat dari hasil pengujian yang telah dilakukan, 

selanjutnya diolah menggunakan persamaan yang telah ditentukan, 

kemudian dianalisa dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sehingga 

dapat dilihat pengaruh setiap variasi TKKS yang digunakan terhadap nilai 

efisiensi termal dan daya pemanasan yang dihasilkan. 
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Mulai 

Persiapan Alat dan Bahan 

Pemotongan TKKS dengan Variasi 

Ukuran P16, P32 dan P64 

Masukan Data ke 

dalam Persamaan 

Belum Sesuai 

Analisa 

Sesuai 

Selesai 

Pengujian Water Boiling Test 

dan Moisture Content 

Thermal treatment TKKS dalam Oven 

dengan Variasi Temperatur 150oC, 175oC, 

200oC Sewaktu 1 jam, 2 jam dan 3 jam 

 

 

 

G. Diagram Alir Penelitian 

 

 
Adapun proses pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Diagram Alir Penelitian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 
 

Adapun simpulan yang didapatkan dari hasil pengujian, pengolahan data, 

serta analisa seluruh data hasil pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Semakin kecil ukuran panjang core pada biomassa TKKS, maka 

semakin besar nilai efisiensi termal yang dihasilkan. Dengan catatan 

variasi variabel lainnya yaitu massa, temperatur dan waktu thermal 

treatment konstan. 

2. Semakin kecil ukuran panjang core pada biomassa TKKS, maka 

semakin besar nilai daya pemanasan yang dihasilkan. Dengan catatan 

variasi variabel lainnya yaitu massa, temperatur dan waktu thermal 

treatment konstan. 

3. Semakin besar massa biomassa TKKS, maka nilai efisiensi termal yang 

dihasilkan justru akan mengalami penurunan. 

4. Semakin besar massa biomassa TKKS, maka semakin besar nilai daya 

pemanasan yang dihasilkan. Dengan catatan variasi variabel lainnya 

yaitu ukuran panjang core, temperatur dan waktu thermal treatment 

konstan. 

5. Semakin meningkat temperatur dan waktu thermal treatment biomassa 

TKKS, maka semakin besar nilai efisiensi termal yang dihasilkan. 

Dengan catatan variasi variabel lainnya yaitu massa, dan ukuran 

panjang core TKKS konstan. 

6. Semakin meningkat temperatur dan waktu thermal treatment biomassa 

TKKS, maka semakin besar daya pemanasan yang dihasilkan. Dengan 
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catatan variasi variabel lainnya yaitu massa, dan ukuran panjang core 

TKKS konstan. 

 

 

 
B. Saran 

 
 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk pengujian ini agar 

dalam proses pengujian selanjutnya menjadi lebih baik adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengujian biomassa TKKS masih dapat dikembangkan lebih lanjut 

untuk mendapatkan variasi dan treatment terbaik mengingat potensi 

TKKS yang sangat melimpah di Indonesia. 

2. Pengujian TKKS juga masih dapat dikembangkan dengan 

menggunakan variasi yang sama namun menggunakan tungku 

pembakaran yang berbeda. 

3. Dengan menggunakan tungku pembakaran yang sama, Tugas Akhir ini 

juga masih dapat dikembangkan dengan memberikan treatment yang 

berbeda pada TKKS. Misalnya dengan membentuk TKKS dengan 

sedemikian rupa menjadi berbentuk pelet. 

4. Proses pengambilan data pada pengujian Water Boiling Test ini dapat 

dikatakan cukup sulit karena pada setiap prosesnya dilakukan secara 

manual, sehingga sebaiknya dalam proses pengujian dibutuhkan 

minimal 3 orang dengan tugas masing – masing. 

5. Karena beberapa faktor, proses pengujian moisture content pada Tugas 

Akhir ini menggunakan oven dalam pengambilan data, dan nilai 

moisture content tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan 

nilai LHV berdasarkan jurnal penelitian yang serupa. Untuk itu penulis 

menyarankan pada pengujian selanjutnya, pengambilan data nilai 

moisture content dan nilai LHV dapat dilakukan pada Laboratorium 

Terpadu untuk mendapatkan data yang lebih akurat dengan analysis 

proximate dan analysis ultimate. 
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