
KARAKTERISTIK BAHAN BAKAR PADAT PRODUK TOREFAKSI 

BIOMASSA KAYU EUCALYPTUS P., ALBIZIA C., DAN CALLIANDRA, 

MENGGUNAKAN REAKTOR TOREFAKSI KONTINU TIPE TUBULAR 

 

(Skripsi) 

 

Oleh: 

PINO AMARULLOH 

 

 

 

PROGRAM SARJANA TEKNIK MESIN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2022 

  



 

 

KARAKTERISTIK BAHAN BAKAR PADAT PRODUK TOREFAKSI 

BIOMASSA KAYU EUCALYPTUS P., ALBIZIA C., DAN CALLIANDRA, 

MENGGUNAKAN REAKTOR TOREFAKSI KONTINU TIPE TUBULAR 

 

Oleh 

PINO AMARULLOH 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  

SARJANA TEKNIK 

Pada 

Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Lampung 

 

 

 

PROGRAM SARJANA TEKNIK MESIN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2022 

 

 



 

 

iii 

 

ABSTRAK 

KARAKTERISTIK BAHAN BAKAR PADAT PRODUK TOREFAKSI 

BIOMASSA KAYU EUCALYPTUS P., ALBIZIA C., DAN CALLIANDRA, 

MENGGUNAKAN REAKTOR TOREFAKSI KONTINU TIPE TUBULAR 

Oleh 

Pino Amarulloh 

 

Salah satu potensi biomassa di Indonesia yang paling besar dari biomassa kayu 

yaitu Eucalyptus Pellita, Albizia Chinensis dan Calliandra. Biomassa merupakan 

bahan organik hasil fotosintesis yang memiliki kelemahan yaitu kadar air yang 

tinggi dan nilai kalor yang rendah apabila dibandingkan dengan batubara. 

Teknologi untuk mengurangi kelemahan biomassa adalah dengan teknologi 

konversi biomassa salah satunya torefaksi. Penelitian ini menggunakan konversi 

biomassa menggunakan torefaksi dengan variasi temperatur 250, 275 dan 300°C 

dengan residence time 30 menit menggunakan biomassa kayu Eucalyptus P., 

Albizia C., dan Calliandra. Peralatan yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan reaktor torefaksi kontinu tipe tubular dengan pemanas LPG. 

Penelitian ini menghasilkan karakteristik bahan bakar produk torefaksi yang 

berbeda dari sampel mentah dan produk torefaksi untuk masing-masing temperatur. 

Nilai kalor sampel biomassa Albizia C. tertinggi pada temperatur 300°C sebesar 

5740 cal/g, sedangkan nilai kalor sampel mentah dan produk torefaksi dari 

temperatur terendah berturut 4087 cal/g, 4503 cal/g, dan 5076 cal/g.  Nilai Kalor 

sampel biomassa Eucalyptus P. tertinggi pada temperatur 300°C sebesar 5376 cal/g, 

sedangkan nilai sampel mentah dan produk torefaksi dari temperatur terendah 

berturut 3666 cal/g, 4376 cal/g, dan 4394 cal/g. Nilai Kalor sampel biomassa 

Calliandra tertinggi pada temperatur 300°C sebesar 6237 cal/g, sedangkan nilai 

kalor sampel mentah dan produk torefaksi dari temperatur terendah berturut 4030 

cal/g, 4585 cal/g dan 5340 cal/g. Nilai kalor produk torefaksi ketiga sampel 

biomassa pada temperatur 300°C setara dengan batubara Sub-bituminous A. 

 

Kata Kunci: Energi Baru dan Terbarukan, EBT, Biomassa, Torefaksi, Eucalyptus, 

Calliandra, Albizia, 
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ABSTRACT 

SOLID FUEL CHARACTERISTICS OF WOOD BIOMASS TORREFACTION 

PRODUCTS EUCALYPTUS P., ALBIZIA C., AND CALLIANDRA, USING 

TUBULAR TYPE CONTINUOUS TORREFACTION REACTORS 

By 

Pino Amarulloh  

One of the biggest biomass potentials in Indonesia from wood biomass is 

Eucalyptus Pellita, Albizia Chinensis and Calliandra. Biomass is an organic 

material resulting from photosynthesis which has the disadvantage of high moisture 

content and low calorific value when compared to coal. The technology to reduce 

the weakness of biomass is by using biomass conversion technology, one of which 

is torrefaction. This study used biomass conversion using torrefaction with 

temperature variations of 250, 275 and 300°C with a residence time of 30 minutes 

using wood biomass of Eucalyptus P., Albizia C., and Calliandra. The equipment 

used in this research is a tubular type continuous torrefaction reactor with LPG 

heater. This study resulted in different fuel characteristics of the torrefaction 

product from the raw sample and the torrefaction product for each temperature. 

Calorific value of the Albizia C. the highest temperature at 300°C was 5740 cal/g, 

while the calorific value of the raw sample and torrefaction product from the lowest 

temperature was 4087 cal/g, 4503 cal/g, and 5076 cal/g. The Calorific Value of the 

Eucalyptus P. was highest at a temperature of 300°C at 5376 cal/g, while the values 

for raw samples and torrefaction products from the lowest temperatures were 3666 

cal/g, 4376 cal/g, and 4394 cal/g. Biomass sample Calliandra at a temperature of 

300°C was 6237 cal/g, while the calorific value of the raw sample and the 

torrefaction product from the lowest temperature were 4030 cal/g, 4585 cal/g and 

5340 cal/g. The calorific value of the torrefaction product of the three biomass 

samples at a temperature of 300°C is equivalent to that of Sub-bituminous A coal. 

 

Keywords: Renewable Energy, EBT, Biomass, Torrefaction, Eucalyptus, 

Calliandra, Albizia, 
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MOTO 

 

“Utamakan bermanfaat dan berguna bagi orang-orang” 

Pino Amarulloh 

 

 

فَيَُكْونُ  ُكنْ  لَه   يَّقُْولَ  اَنْ  َشْيـًٔا   اََرادَ  اِذَا   اَْمُره    اِنََّما    

 

“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata 

kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.” (Q.S. Yasin :82). 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Cadangan bahan bakar fosil yang menipis dan pertumbuhan populasi manusia 

merupakan hal yang sangat kontradiktif dengan kebutuhan energi bagi 

manusia. Selama lima tahun terakhir, Indonesia telah mengalami penurunan 

produksi energi nasional yang disebabkan oleh penurunan cadangan bahan 

bakar fosil secara alami di daerah pertambangan atau sumur produksi. Hal ini 

sangat bertentangan dengan konsumsi energi yang terus meningkat di setiap 

tahunnya. Untuk itu, pemerintah mencanangkan kebijakan untuk mengatur 

cadangan energi nasional dengan memperluas pemanfaatan energi baru dan 

terbarukan (Lestari, 2021). 

 

Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang kaya akan sumber-sumber 

energi terbarukan yang potensial, namun pengembangannya belum cukup 

optimal. Salah satu potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang 

paling melimpah jumlahnya di Indonesia adalah biomassa. Potensi biomassa di 

Indonesia yang sangat besar hingga 146,7 juta ton per tahun (Parinduri, 2020). 
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Biomassa adalah bahan organik yang diperoleh melalui proses fotosintesis, 

baik berupa produk maupun limbah. Contoh biomassa adalah tanaman, kayu, 

limbah pertanian, limbah hutan, biomassa tinja dan kotoran ternak. Saat ini, 

biomassa yang paling banyak dimanfaatkan adalah biomassa limbah pertanian 

dan hutan. Pada dasarnya, biomassa dibagi menjadi tiga kelompok utama yakni 

biomassa kayu, biomassa non-kayu, dan bahan bakar sekunder. Sementara itu, 

Biomassa Energy Europa membagi biomassa dalam empat jenis kategori yaitu, 

biomassa hutan dan limbah hutan, tanaman energi, limbah pertanian, dan 

limbah organik (Papilo, 2015). 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi biomassa kayu 

terbesar yang ada di dunia. Contoh kayu yang memiliki potensi biomassa kayu 

di Indonesia adalah Eucalyptus P., Calliandra, dan Albizia Chinensis. 

Eucalyptus P memiliki keunggulan potensi biomassa sebesar 2,291 sampai 

409,107 ton/ha dengan potensi karbon pohon 1,031 – 184,098 tonC/ha dan 

termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI) (Rahayu, 2013). Calliandra memiliki 

keunggulan pembenihan yang mudah dan panen yang singkat yakni 4-6 kali 

per tahun (Rusolono, 2018). Sedangkan Albizia Chinensis merupakan kayu 

persebaran terbesar di jawa dan bali sebesar 750.000 m3 dengan karakteristik 

nilai kalor yang tinggi dengan kadar abu yang rendah. Albizia Chinensis saat 

ini menjadi pendamping batubara di pembangkit listrik jawa bali dan 

penggunaan biomassa Albizia Chinensis sebagai pendamping batubara sudah 

dilakukan di Korea Selatan dan Jepang (Sylviani, 2013). 
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Biomassa kayu memiliki beberapa kelemahan dalam fungsinya sebagai bahan 

bakar alami. Biomassa kayu memiliki kadar air yang lebih tinggi dan nilai 

kedapatan energi yang lebih rendah daripada bahan bakar fosil, sehingga 

membatasi penggunaan industrinya. Biomassa kayu tidak dapat disimpan atau 

diangkut dalam jarak jauh karena biomassa memiliki sifat higroskopik. 

Biomassa kayu memiliki kelemahan lain yang menjadi masalah utama saat 

digunakan pada pembangkit listrik adalah tingginya nilai mineral alkali yang 

berpotensi menimbulkan kerak di bagian dalam tungku, sehingga menurunkan 

performa konversi energi di pembangkit. Kelemahan-kelemahan biomassa ini 

dapat diatasi dengan menggunakan metode konversi biomassa (Akbariyanto, 

2021). 

 

Salah satu metode konversi biomassa yang mudah untuk dilakukan adalah 

Torefaksi. Torefaksi atau pirolisis ringan adalah proses perlakuan panas pada 

temperatur 200-300°C pada tekanan atmosfer tanpa adanya oksigen. Hasil 

utama dari proses torefaksi berupa padatan dan gas. Torefaksi biomassa dapat 

menghasilkan bahan bakar setara batubara Sub-bituminous (Amrul, 2018). 

 

Torefaksi pada temperatur optimum antara 200-300°C dapat menghasilkan 

produk torefaksi memiliki calorific value yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan produk mentah biomassa. Hal ini dapat terjadi karena penurunan kadar 

air, hilangnya volatil seperti air, asam asetat dan fenol selama torefaksi dan 

peningkatan kandungan karbon karena hemiselulosa serta sebagian selulosa 

dan lignin terdekomposisi. Dekomposisi termal terhadap hemiselulosa menjadi 
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zat-zat volatil ini akan mengakibatkan kadar O/C dan H/C akan terus berkurang 

sehingga meningkatkan kadar karbon pada produk torefaksi (Suastika, 2019). 

 

Biomassa akibat torefaksi menunjukkan sifat hidrofobik, karena dekomposisi 

dari hemiselulosa yang bersifat hidrofilik atau berikatan dengan air. torefaksi 

juga meningkatkan kandungan karbon, yang meningkatkan energi dari 

biomassa produk torefaksi. Karena sifat-sifat yang ditingkatkan ini, nilai 

kandungan karbon dan kalor biomassa yang ditorefaksi sebagai bahan bakar 

secara signifikan lebih tinggi daripada biomassa mentah (Hidayat, 2020). 

 

Salah satu penelitian tentang torefaksi yang ditulis oleh (Apriyanto, 2020), 

menggunakan biomassa sampah kota dengan variasi temperatur kerja dari 

reaktor antara lain 225, 250, 275, 300 dan 325⁰C. Penelitian ini menghasilkan 

kenaikan nilai Fixed Carbon, dan nilai kalor. Peningkatan nilai Fixed Carbon 

dari biomassa mentah 42,6% naik hingga 54,94%. Produk bahan bakar hasil 

torefaksi pada temperatur 275⁰C di penelitian ini mempunyai nilai kalor setara 

dengan nilai kalor batubara sub-bituminus B. Hal ini menunjukkan bahwa 

torefaksi merupakan salah satu metode yang tepat untuk menaikkan kualitas 

produk bahan bakar dari biomassa.  

 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan umum dari penelitian torefaksi yang 

dilakukan adalah mendapatkan kualitas dari hasil produk torefaksi berupa 

calorific value, nilai proximate, nilai ultimate, mass yield dan energy yield 

untuk setiap sampel yang berbeda dengan tiga variasi temperatur yakni 250, 
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275 dan 300°C. Penelitian ini menggunakan tiga jenis biomassa kayu yakni, 

sampel kayu Albizia Chinensis, sampel kayu Eucalyptus Pellita, dan sampel 

kayu Calliandra calothyrsus dengan biomassa berbentuk chips. 

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik bahan bakar padat 

produk torefaksi dari sampel biomassa kayu sampel kayu Albizia Chinensis, 

sampel kayu Eucalyptus Pellita, dan sampel kayu Calliandra calothyrsus yaitu 

Nilai kalor, Proximate analysis, Ultimate analysis, mass yield dan energy yield. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Penelitian terdapat batasan-batasan masalah sebagai berikut. 

1. Sampel-sampel biomassa berbentuk chip yang tidak seragam. 

2. Reaktor yang digunakan adalah reaktor torefaksi tipe tubular system oil 

jacket dengan sumber pemanas LPG. 

3. Variasi temperatur torefaksi dilakukan dengan 3 temperatur yakni sekitar 

250, 275 dan 300⁰C. 

1.4.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah secara jelas, tujuan yang 

memaparkan diadakannya penelitian ini, batasan masalah yang diberikan 

pada penelitian ini agar hasil penelitian lebih terarah, sistematika penulisan 

berupa format yang dipakai pada penulisan laporan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisikan landasan teori yang menunjang pada penelitian 

dan merupakan teori-teori dasar yang meliputi: penjelasan tentang 

biomassa, jenis-jenis sampel kayu biomassa, torefaksi, reaktor torefaksi 

tipe tubular, dan karakteristik dari bahan bakar padat. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III berisi tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan serta alur 

tahapan pelaksanaan penelitian. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil proses torefaksi dan pembahasan analisis 

data-data yang telah didapatkan saat maupun setelah pengujian. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil atau diberikan 

atas hasil penelitian ini. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Biomassa 

Biomassa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui fotosintesis, baik 

berupa produk maupun buangan. Contoh biomassa antara lain adalah 

tanaman, pohon, rumput, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran 

ternak. Selain digunakan untuk tujuan primer serat, bahan pangan, pakan 

ternak, minyak nabati, bahan bangunan, dan sebagainya. Biomassa juga 

digunakan sebagai sumber energi (bahan bakar), yang digunakan adalah 

bahan bakar biomassa yang bernilai ekonomis rendah atau merupakan 

limbah yang diambil produk primernya (Parinduri, 2020) 

 

Biomassa yang biasa digunakan dalam pembangkit listrik adalah biomassa 

kayu. Biomassa kayu dapat diperoleh beberapa bagian kayu yakni sisa 

serbuk gergaji, kulit kayu, hingga potongan chip batang kayu tersebut. 

Biomassa ini biasanya berasal dari limbah perkebunan, namun terdapat 

perusahaan yang mengolah biomassa kayu. Biomassa terdiri atas beberapa 

komponen yaitu kandungan air (moisture content), zat volatil (volatile 

matter), karbon tetap (Fixed Carbon), dan abu (ash). Parameter penting 



8 

 

 

lainnya dalam biomassa adalah nilai kalor. Nilai kalor sangat tergantung 

pada komposisi biomassa tersebut, semakin tinggi kandungan karbon terikat 

maka nilai kalornya semakin tinggi. Nilai kalor biomassa merupakan salah 

satu parameter pemilihan biomassa saat akan digunakan dalam pembangkit 

listrik sebagai bahan bakar utama maupun bahan bakar pendamping 

batubara (Sidabutar, 2018) 

 

2.2.  Karakteristik Bahan Bakar Padat 

Parameter yang menjadi acuan dari karakteristik bahan bakar padat adalah 

parameter komponen berdasarkan penyusun batubara. Untuk mendapatkan 

komponen penyusun batubara digunakan dua macam analisis yaitu analisis 

proximate dan analisis ultimate. 

2.2.1.  Nilai Kalor 

Nilai kalor bahan bakar adalah besarnya panas yang dihasilkan dari 

pembakaran bahan bakar padat. Nilai kalor terdiri atas High 

Heating Value (HHV) dan Lower Heating Value (LHV). HHV 

didefinisikan sebagai panas yang dilepaskan oleh satuan massa atau 

volume bahan bakar pada temperatur awal 25°C setelah dibakar 

habis dan sisa pembakaran kembali ke temperatur 25°C. Panas ini 

juga termasuk panas laten dari penguapan air. HHV juga biasa 

disebut dengan Gross Calorific Value. 

Lower Heating Value (LHV) didefinisikan jumlah panas yang 

dilepaskan dengan pembakaran total dalam jumlah tertentu. LHV 
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berbeda dengan HHV yaitu pembakaran tidak melibatkan panas 

laten dari penguapan air. LHV disebut juga dengan nilai kalor 

bersih atau Nett Calorific Value. Nilai kalor bahan bakar padat 

produk torefaksi mengacu pada klasifikasi dari batubara 

berdasarkan standar ASTM D-388 (Basu, 2018). 

 

2.2.2.  Analisis proximate 

Analisis proximate merupakan analisis untuk mengetahui 

komponen penyusun bahan bakar padat seperti kandungan karbon 

tetap, volatile matter, kandungan air dan abu. 

a. Karbon Tetap (Fixed Carbon) adalah Karbon tetap adalah 

karbon yang ditemukan setelah zat volatil dilepaskan. Karbon 

ini berbeda dari karbon lainnya, karena unsur karbon yang 

hilang selama penguapan membentuk ikatan hidrokarbon 

bersama zat volatil. Karbon tetap penyumbang terbesar nilai 

kalor pada bahan bakar padat. 

b. Volatile Matter (Zat Volatil) adalah Zat volatil merupakan 

komponen dalam bahan bakar padat selain air yang dilepaskan 

ketika bahan bakar dipanaskan tanpa oksigen (pirolisis). Zat 

volatil ini merupakan hidrokarbon siklik, alifatik maupun 

aromatik. Zat volatil menghasilkan kalor dalam proses 

pembakaran namun tidak sebesar karbon tetap. 

c. Kandungan air (Moisture Content) dalam bahan bakar terdapat 
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dua jenis, yaitu surface moisture dan inherent moisture. 

Surface moisture adalah air yang terdapat pada bagian 

permukaan bahan bakar padat sedangkan inherent moisture 

adalah air yang terkandung dalam pori-pori maupun terikat 

secara kimia. Surface moisture lebih mudah dihilangkan 

dibandingkan dengan inherent moisture. Gabungan dari kedua 

jenis kandungan air disebut total moisture. 

d. Abu (Ash) terdiri dari mineral yang terkandung dalam bahan 

bakar padat dalam bentuk unsur dan oksida. Mineral tersebut 

adalah silika, natrium, magnesium, dan oksida. 

 

2.2.3.  Analisis Ultimate 

Analisis ultimat dilakukan untuk mengetahui komponen unsur-

unsur kimia yang menyusun suatu bahan bakar padat seperti karbon 

(C), hidrogen (H), oksigen (O), sulfur (S), nitrogen (N), dan unsur 

lainnya. Analisis proksimat dilakukan menurut standar ASTM 

D3172 sedangkan analisis ultimat dilakukan menurut standar 

ASTM D3176 (Wahyudi, 2020). 

Kadar hidrogen dan oksigen digunakan untuk memperkirakan nilai 

kalor bersih (net calorific value) dari data nilai kalor kotor (gross 

calorific value). Karbon, hidrogen, dan oksigen adalah unsur utama 

yang membentuk batubara, sedangkan belerang dan nitrogen hanya 

sebagai bahan pembentuk lainnya. Analisis ultimate digunakan 
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untuk menentukan kualitas dari batubara, sehingga batubara dapat 

dikelompokkan sesuai kelasnya (Kurniawan dkk, 2020). 

 

2.2.4.  Kondisi Penyajian Karakteristik bahan bakar padat 

Metode penyajian karakteristik bahan bakar padat atau batubara 

memiliki penyajian yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan 

referensi kondisi yang sama untuk membandingkannya. Berikut 

merupakan metode-metode berikut: 

a. As received (ar) 

Metode as received mengacu pada pemanfaat langsung pada 

pembakaran. Kandungan batubara tersebut diasumsikan seluruh 

kandungan batubara. 

b. Air dried basis (adb) 

Metode air dried basis (adb) menunjukkan komposisi batubara 

tanpa kandungan surface moisture. 

c. Dry basis (db) 

Metode dry basis (db) menunjukkan kandungan batubara tanpa 

kandungan air atau total moisture. 

d. Dry, ash-free (daf) 

Metode dry, ash-free (daf) menunjukkan batubara tanpa air dan 

abu. 

e. Dry, mineral-matter free (dmmf) 

Metode dry, mineral-matter free (dmmf) mengasumsikan 

kandungan batubara hanya komponen organik tanpa adanya air, 
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abu, dan mineral. 

f. Moist, ash-free (maf) 

Metode moist, ash-free (maf) menunjukkan batubara tanpa abu, 

tapi masih mengandung air sedikit. 

g. Moist, mineral-matter free 

Metode ini menunjukkan karakteristik batubara tanpa abu dan 

mineral, tapi masih mengandung air. 

 

2.3.  Torefaksi  

Torefaksi adalah proses perlakuan panas pada temperatur 200-300 C 

dibawah tekanan atmosfer tanpa adanya oksigen untuk menghasilkan 

produk akhir dengan nilai kalor setara dengan batubara sub-bituminus B 

menurut kualifikasi standard ASTM D 388 (Amrul dkk., 2011). Temperatur 

torefaksi yang meningkat akan mengakibatkan dekomposisi hemiselulosa, 

lignin, dan selulosa sehingga gas volatile akan meningkat. Penambahan zat 

volatil diawali dengan hemiselulosa terdekomposisi dilanjutkan lignin dan 

selulosa terdekomposisi. Pada proses torefaksi, kandungan karbon tetap 

akan meningkat dan kandungan zat-zat volatil akan menurun sehingga 

meningkatkan kualitas batubara. Keuntungan lain dari proses torefaksi 

adalah kadar air produk semakin berkurang dan semakin sulit menyerap uap 

air dari udara (hidrofobik). Secara umum, kualitas, densitas energi dan 

hydrophobic produk torefaksi mengalami peningkatan (Adistia, 2018). 
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Torefaksi memiliki manfaat tambahan untuk mengurangi atau 

menghilangkan volatile yang tidak diinginkan, seperti oksida nitrogen dan 

oksida sulfur. Kandungan oksigen produk torefaksi yang lebih rendah, 

mengakibatkan rasio oksigen terhadap karbon sehingga biomassa memiliki 

karakteristik yang mendekati batubara. Salah satu parameter penting dalam 

pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar adalah kemudahan untuk 

dikecilkan ukurannya (grindability). Torefaksi dapat dilakukan pada 

berbagai macam biomassa seperti jerami, kayu, bambu. Kualitas produk 

torefaksi sangat ditentukan oleh karakteristik biomassa, temperatur dan 

lama proses torefaksi. Makin lama proses torefaksi dapat menyebabkan 

komponen-komponen energi hilang sehingga kandungan energi akan 

menurun (Irawan, 2015). 

 

Penelitian-penelitian tentang torefaksi saat ini sudah mengalami 

perkembangan, dari biomassa berupa sampel kayu, sampah kota, hingga 

campuran-campuran biomassa. Penelitian amrul (2014), menerapkan 

biomassa sampah kota yaitu ranting, kulit jeruk, kulit pisang dan daun. 

Torefaksi dengan menggunakan batch reactor dengan variasi temperatur 

dan diperoleh hasil nilai kalor 5100-6800 kkal/kg. Selain meningkatkan 

nilai kalor, Torefaksi juga mengubah sifat visual produk dari warna yang 

menjadi kehitaman seperti arang dan sifat produk yang menjadi lebih lunak 

dan getas. Penelitian biomassa kayu dilakukan cardona dkk. (2019), dengan 

biomassa residu kayu Eucalyptus. Penelitian ini menggunakan variasi 

temperatur 250, 275, dan 300°C dengan residence time 60 menit. Penelitian 



14 

 

 

ini menghasilkan temperatur torefaksi optimum untuk biomassa residu 

Eucalyptus adalah 300°C dengan nilai kalor 23.500 kkal/kg. 

2.3.1.  Mekanisme Torefaksi 

Tahapan awal torefaksi adalah pemanasan yang bertujuan untuk 

menghilangkan kadar air pada permukaan biomassa (surface 

moisture). Air akan lepas dari ikatan dengan reaksi kimia (inherent 

moisture). Air tersebut dihasilkan dari proses termokondensasi pada 

temperatur 160°C. Reaksi eksotermik akan terjadi pada temperatur 

180-270°C, dan hemiselulosa mulai terdekomposisi. Proses 

dekomposisi menghancurkan ikatan rantai pada polimer 

hemiselulosa, gugus hidroksil (-OH) dan beberapa gugus lainnya. 

Proses dekomposisi ini akan menyebabkan perubahan warna pada 

biomassa dan lepasnya air, CO2, asam asetat, fenol, dan volatile 

matter lainnya. Pada temperatur diatas 280°C produksi CO2, asam 

asetat, fenol, dan hidrokarbon akan meningkat, keseluruhan proses 

akan menjadi eksotermik. Pada akhir proses torefaksi akan terbentuk 

padatan yang memiliki struktur polimer yang lebih pendek dan lebih 

sederhana dibandingkan sebelum ditorefaksi (Amrul, 2014). 

Konsep dari torefaksi adalah menghilangkan volatile dan 

mengkarbonisasi polimer biomassa pada temperatur 200-300°C. 

Akan tetapi, dekomposisi polimer biomassa secara sempurna tidak 

selalu terjadi pada pada suhu torefaksi 200-300°C. Setiap polimer 

terdegradasi pada temperatur yang berbeda, Rasid (2019) 
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menjabarkan rentang temperatur dari polimer biomassa mengalami 

dekomposisi yakni: 

1) Hemicellulose: 225-300°C 

2) Cellulose: 305-375°C 

3) Lignin: 250-500°C 

Perubahan termokimia biomassa saat torefaksi terbagi menjadi lima 

tahapan yang dijelaskan pada Gambar 2.1 oleh bergman pada buku 

(basu, 2018), yaitu sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 Perubahan Physicochemical biomassa saat torefaksi 

(Basu, 2018) 

1) Regime A (50-120°C), tahap ini merupakan tahap pengeringan 

non-reaktif, dimana pada tahap ini biomassa kehilangan kadar 

air tetapi tidak ada perubahan dalam komposisi kimianya. 
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2) Regime B (120-150°C), tahap ini lignin pada biomassa 

mengalami pelunakan. 

3) Regime C (150-200°C), tahap ini disebut dengan pengeringan 

reaktif yang menghasilkan perubahan struktur biomassa. 

Perubahan struktur tidak dapat diperoleh kembali setelah 

dilakukan pendinginan. Tahapan ini mulai melakukan 

pemutusan ikatan karbon hidrogen dengan karbon dan 

hemiselulosa mengalami depolimerisasi. Tahap ini 

menghasilkan ikatan polimer yang lebih pendek dengan struktur 

yang padat. 

4) Regime D (200-250°C), tahap ini dan tahapan berikutnya 

merupakan rentang torefaksi untuk kandungan hemiselulosa. 

Devolatilisasi dan karbonisasi terbatas pada struktur padatan 

regime C terjadi pada tahapan ini. Regime D menghasilkan 

pemecahan sebagian besar ikatan antar hidrogen, CC, dan CO 

sehingga membentuk cairan yang terkondensasi dan gas yang 

tidak dapat terkondensasi. 

5) Regime E (250-300°C), ini merupakan bagian tertinggi dari 

proses torefaksi. Dekomposisi menyeluruh dari hemiselulosa 

menjadi zat volatil dan produk padat terjadi pada tahap ini. 

Lignin dan Selulosa mengalami devolatilisasi dan karbonisasi 

dengan jumlah terbatas. Struktur pada sel biomassa mengalami 

kerapuhan dan tidak berserat (Basu, 2018). 
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2.3.2.  Parameter Torefaksi 

Parameter-parameter yang mempengaruhi proses torefaksi adalah 

sebagai berikut. 

a. Temperatur, temperatur torefaksi memiliki pengaruh terbesar 

pada torefaksi karena tingkat degradasi termal biomassa. 

Temperatur yang lebih tinggi memberikan massa dan energi 

yang lebih rendah tetapi produk memiliki kepadatan energi yang 

lebih tinggi. Fraksi karbon tetap dalam sampel mengalami 

peningkatan sedangkan hidrogen dan oksigen menurun seiring 

dengan meningkatnya temperatur torefaksi.  

b. Tingkat Pemanasan & Residence time, laju pemanasan yang 

lambat merupakan salah satu karakteristik torefaksi yang 

menjadikan pembeda dari pirolisis yang dipanaskan secara 

cepat. Laju pemanasan yang lambat mengartikan bahwa 

biomassa dipanaskan dengan waktu yang lebih lama. Durasi 

waktu torefaksi pada temperatur torefaksi disebut dengan 

“Residence time”. Residence time yang lebih lama memberikan 

hasil massa yang lebih rendah dan kepadatan energi yang lebih 

tinggi. Pengaruh residence time pada produk torefaksi, tidak 

terlalu dominan seperti temperatur torefaksi.  

c. Jenis Biomassa, parameter lain yang mempengaruhi hasil 

torefaksi adalah jenis biomassa. Biomassa memiliki kandungan 

hemiselulosa yang berbeda-beda. Biomassa kayu memiliki 

kandungan hemiselulosa yang berbeda-beda berdasarkan jenis 
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kayu yaitu kayu lunak dan kayu keras. Kayu keras melepaskan 

sebagian besar asam asetat dan air, sedangkan kayu lunak 

melepaskan sebagian besar asam format selama torefaksi. 

Karena kayu keras mengalami kehilangan massa yang lebih 

tinggi pada torefaksi tanpa banyak berpengaruh pada kehilangan 

energi dibandingkan dengan kayu lunak.  

d. Ukuran Sampel, ukuran partikel atau potongan biomassa 

merupakan parameter lain yang dapat mempengaruhi hasil 

torefaksi. Efek ini mungkin tidak menonjol untuk ukuran 

partikel yang halus, tetapi dapat diukur untuk ukuran yang 

besar. Ukuran dan bentuk partikel atau ukuran sampel biomassa 

akan mempengaruhi laju perpindahan panas dari bagian luar 

biomassa hingga ke bagian dalamnya. Temperatur dan 

residence time yang sama dengan ukuran partikel yang besar 

dan partikel yang kecil, proses torefaksi lebih mudah 

terdekomposisi secara termal biomassa dengan ukuran yang 

sangat kecil dibandingkan dengan ukuran biomassa  yang besar 

(Medic, 2012). 

 

 

2.3.3.  Kualitas Produk Torefaksi 

Produk torefaksi secara berupa padatan (char) dan sebagian gas. 

Menurut Tumuluru pada tahun 2010 produk torefaksi dari biomassa 

kayu idealnya menghasilkan 82% wt produk padatan (Char). 
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Beberapa kasus menunjukkan produk selain padatan dan gas, akan 

tetapi adanya tar hasil produk torefaksi. Tar merupakan cairan yang 

muncul akibat kondensasi gas hasil pirolisis biomassa karena 

perbedaan temperatur yang tinggi (Suwandono, 2015). Kualitas 

produk torefaksi tidak hanya dengan berkurang massa produk 

torefaksi, karena pengurangan massa belum tentu kepadatan energi 

mengalami peningkatan. Pengurangan massa yang terlalu ekstrim 

dapat juga menurunkan kepadatan energi dari produk torefaksi. 

Menurut Tumuluru pada tahun 2010 produk torefaksi dari biomassa 

kayu idealnya menghasilkan 82% wt produk padatan (Char). 

Kualitas produk torefaksi diidentifikasi dengan beberapa parameter 

yaitu(Basu, 2018): 

a. Mass yield (MY) merupakan fraksi massa asli biomassa yang 

akan tersisa dari hasil torefaksi. Mass yield ditentukan dengan 

dua perlakuan yaitu kehilangan massa karena pengeringan dan 

karena torefaksi. Mass yield akibat torefaksi didefinisikan 

dengan fraksi dari komponen organic asli biomassa yang diubah 

menjadi arang, dan harus ditentukan dengan kondisi “dry ash 

free” (daf). Sedangkan untuk produk torefaksi dari biomassa 

yang kandungan anorganiknya yang tinggi sehingga jumlah 

total padatan mencangkup abu, maka pada kondisi “dry base” 

(db). Selain dua kondisi tersebut, terdapat kondisi ketiga yang 

menentukan kondisi material secara menyeluruh “as-received” 

(ar). 
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𝑀𝑌𝑑𝑎𝑓 =
𝑚𝑓𝑑𝑎𝑓

𝑚𝑜
     (1) 

𝑀𝑌𝑑𝑏 =
𝑚𝑓𝑑𝑏

𝑚𝑜
    (2) 

𝑀𝑌𝑎𝑟 =
𝑚𝑓𝑎𝑟

𝑚𝑜
    (3) 

Dimana:  

MYdaf: Mass yield “dry ash free” 

MYdb: Mass yield “dry based” 

MYar: Mass yield “as-received” 

𝑚𝑓daf: Massa total biomassa tertorefaksi “dry ash free” 

𝑚𝑓db: Massa total biomassa tertorefaksi “dry based” 

𝑚𝑓ar: Massa total biomassa tertorefaksi “as-received” 

𝑚𝑜: Massa total biomassa mentah  

b. Energy Density merupakan parameter lain dari produk torefaksi. 

parameter ini memberikan jumlah energi yang dilepaskan ketika 

satuan massa produk dibakar. Energy density dikenal dengan 

istilah nilai kalor.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =  jumlah energi yang dilepaskan 

 satuan massa dari biomassa 

tertorefaksi sepenuhnya terbakar 

= HHV 

c. Energy yield (EY) merupakan fraksi energi dalam biomassa 

produk torefaksi. Energy yield menentukan komponen energi 

yang tetap berada dalam biomassa setelah komponen tanpa 

hilang selama torefaksi. Energy yield memberikan nilai 
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kuantitatif dari energi pada biomassa setelah torefaksi, 

didefinisikan sebagai: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 (EY) =  
𝐸 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

𝐸 𝑟𝑎𝑤 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠
 

Energy yield dapat dihitung dalam bentuk nilai kalor biomassa 

sebelum dan sesudah torefaksi: 

𝐸𝑌 = 𝑀𝑌 ×
𝐻𝐻𝑉𝑓

𝐻𝐻𝑉𝑜
 

 

2.3.4.  Jenis-jenis Torefaksi 

Perkembangan penelitian torefaksi saat ini semakin berkembang, 

perkembangan ini menciptakan tipe reaktor torefaksi yang berbeda. 

Berikut merupakan tipe-tipe reaktor torefaksi. 

1. Reaktor tipe fixed bed, karakteristik reaktor tipe ini adalah laju 

pemanasan yang rendah sehingga koefisien perpindahan panas 

yang terjadi rendah. Reaktor fixed bed sering digunakan untuk 

mengidentifikasi parameter yang mempengaruhi kandungan 

produk yang akan ditorefaksi. 

2. Reaktor tipe fluidized bed, reaktor ini menggunakan tingkat 

pemanasan yang tinggi. Reaktor ini biasanya digunakan untuk 

menganalisis pengaruh temperatur dan waktu tinggal (residence 

time) biomassa di dalam reaktor pada saat torefaksi 

berlangsung.  

3. Reaktor tipe rotary kiln, reaktor ini memiliki putaran yang 

lambat dari tempat pembakaran (kiln) sehingga memungkinkan 
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pencampuran material sangat baik dalam reaktor. Reaktor ini 

mulai digunakan secara konvensional, karena heating rate tidak 

lebih tinggi 100°C/menit dan residence time hingga satu jam. 

4. Reaktor Counter-Flow Multi Baffle (COMB), merupakan 

torefaksi dengan struktur pengering terdapat banyak elemen 

yakni burner, combustion chamber, feeder, cyclone, multy stage 

dry condenser, ID fan (suction flow), dan control panel. 

Torefaksi ini mengklaim mampu melakukan torefaksi secara 

singkat yaitu 3-5 menit dengan kapasitas 20 kg/jam (Eriksson, 

2012). 

 

2.3.5.  Reaktor Torefaksi Tipe Tubular 

Reaktor jenis tubular merupakan jenis reaktor berbentuk tabung 

dengan dinding tetap dan yang bergerak adalah material di dalam 

reaktor tersebut. Reaktor tubular umumnya dipanaskan dengan 

sistem panas eksternal, dan dalam beberapa penelitian bahan baku 

di dalam material bergerak dengan sistem screw conveyor, reaktor 

bujur sangkar yang material digerakan dengan sistem vibro-

fluidiser, atau tabung dengan inner mixer. Keuntungan dari reaktor 

ini meliputi; reaktor berjalan secara kontinyu, reaktor bebas dari 

kebocoran, permukaan perpindahan panas yang lebih besar, dan 

sintetik gas yang mudah bereformasi. Reaktor tipe ini mudah untuk 

dirancang jika koefisien perpindahan panas nya diketahui karena 

sederhana dan safety.  
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Ciri khas dari reaktor tubular adalah screw conveyor reaktor dengan 

operasional dan biaya konstruksi yang rendah. Untuk desain ini, 

kecepatan sekrup dapat bervariasi dari 0,5–25 rpm, dengan demikian 

residence time reaktor dapat diubah. Sistem reaktor ini berguna 

untuk termal yang baik dan catalytic cracking dari limbah plastic. 

Untuk skala kecil dan menengah, reaktor tubular bisa kompetitif. 

Suhu operasi tergantung pada pilihan produk. Skema torefaksi tipe 

tubular jenis screw reactor ditunjukkan pada Gambar 2.2  

 

Gambar 2.2 Reaktor Tipe Tubular Jenis Screw Reactor 

(Cremers & Sebnem, 2015). 

  



 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.  Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdapat alat utama dan alat 

pendukung seperti pada tampilan Gambar 3.1. 

1. Reaktor Torefaksi Kontinu Tipe Tubular dengan Sistem Pemanas Oil 

Jacket  

 

Gambar 3.1 Reaktor Torefaksi Kontinu Tipe Tubular dengan Sistem 

pemanas Oil Jacket dari LPG 
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Alat utama yang digunakan antara lain: reaktor torefaksi tipe tubular, 

pemantik api, tabung LPG 12 kg, regulator LPG, thermocouple tipe K, 

12 Channel Temperature Recorder Datalogger. Sedangkan untuk alat 

pendukung yang digunakan adalah timbangan digital, kamera, laptop, 

plastik kedap udara, dan kabel listrik. Reaktor torefaksi kontinu tipe 

tubular dengan system pemanas oil jacket memiliki spesifikasi lengkap 

seperti pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1.Spesifikasi Reaktor Torefaksi Kontinu Tipe Tubular. 

▪ Reaktor  

o Diameter Screw  

o Diameter tabung dalam :  

o Diameter tabung luar  

o Panjang reaktor 

o Tinggi reaktor  

o Jarak Pitch  

o Diameter poros  

o Kecepatan Putar 

o Kapasitas maksimum  

: 195 mm 

: 203,2 mm 

: 254,0 mm 

: 1600 mm 

: 1700 mm 

: 100 mm 

: 50 mm 

: 0,5 rpm 

: 5 kg/jam 

▪ Sistem Penggerak  

o Electromotor 

o Ratio gear Reducer  

: 2 unit @ 2 dan 0,5 Hp 

: 2 unit @ 1 : 60 

▪ Medium Pemanas 

o Jenis medium pemanas  

o Merk medium pemanas 

o Temperatur Maksimum 

o Tekanan kerja   

: Heat Trasfer Oil CafloTMAF 

: Petro Canada 

: 375 °C 

: 1 atm 

▪ Sistem Pembakaran 

o Ruang Bakar   

o Bahan Bakar   

: Horizontal Burner 

: Liquid Petrolium Gas (LPG) 

▪ Sistem Kontrol Temperatur 

o Sensor temperatur  : Thermocouple Tipe K 

▪ Sistem Pendingin Cooling Char 

o Sistem Sirkulasi Air : Water Pump 
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2. 12 Channel Temperature Recorder Datalogger 

12 Channel Temperatur Recorder Datalogger memiliki tampilan pada 

Gambar 3.2 fungsi sebagai alat ukur temperatur yang dapat merekam 

data sampling sebanyak 1 sampai 3600 detik dengan keluaran data 

excel secara otomatis. Alat instrument dapat terhubung dengan 12 

channel thermocouple probe tipe J/T/E/R/S dengan resolusi 0,1°C/1°C, 

0,1°F/1°F. 

 
Gambar 3.2 12 Channel Temperature Recorder Datalogger 

3. Sampel Wood chip Albizia Chinensis, Wood chip Calliandra 

calothyrsus, dan Wood chip 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah Wood chip Albizia C,, 

Calliandra, dan Eucalyptus P. seperti Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 Sampel torefaksi penelitian adalah Wood chip Albizia C., 

Wood chip Calliandra., dan Wood chip Eucalyptus 
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Sampel Wood chip Albizia C., Wood chip Calliandra, dan Wood chip 

Eucalyptus P. memiliki komposisi kimia dalam bentuk mentah pada 

tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Komposisi chip Albizia C., Eucalyptus P. dan Calliandra C 

(Darmawan et al., 2020; Kooskurniasari, 2014; Pambudi, 2016) 

Parameter Albizia C. Eucalyptus P. Calliandra C. 

Density (g/cm3) 0,33 0,469 0,5 – 0,8 

Cellulose 49,40% 68,85% 40% - 45% 

Hemi Cellulose 24,10% 18% 16% - 20% 

Lignin  26,50% 28,09 % 25 %-30% 

Moisture Content 63,11% 31,6% 8-10%. 

Ash Content 0,29% 0,4% - 

 

3.2.  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel Wood chip Albizia 

C., Wood chip Calliandra C., dan Wood chip Eucalyptus SP. masing-masing 

sampel dilakukan perlakuan torefaksi variasi temperatur 250°C, 275°C dan 

300°C dengan residence time adalah 30 menit. Massa dari masing-masing 

sampel mentah adalah 2 Kg. Rancangan penelitian ini dengan mengamati 

beberapa parameter seperti nilai kalor, ultimate dan proximate. 

 

3.3.  Prosedur Pengujian Torefaksi 

Prosedur proses torefaksi pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan kelengkapan seluruh alat dan bahan pendukung 

torefaksi, seperti menghubungkan tabung LPG 12 Kg ke regulator, 
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meletakan LPG ke dalam ember berisi air sirkulasi cooling char dan 

menghubungkan pompa air sirkulasi ke cooling char melalui pipa atau 

selang. 

2. Mempersiapkan sampel kayu mentah Albizia Chinensis, Eucalyptus 

Pellita, dan Calliandra. 

3. Memasang seluruh Thermocouple yang ada pada Reaktor dan Cooling 

char ke Thermocouple Reader 12 channel. 

4. Menghidupkan motor penggerak screw conveyor. 

5. Menyalakan api burner dengan mengatur katup pada regulator LPG. 

6. Menunggu temperatur T1, T2, T3 mencapai suhu yang diinginkan. 

7. Menjaga temperatur T1, T2, T3 apabila sudah mencapai suhu yang 

diinginkan dengan mengatur katup regulator LPG dan tunggu 15 menit 

– 30 menit sampai temperatur T1, T2, T3 stabil. 

8. Memasukan sampel kayu mentah melalui hooper, dan menunggu 

sampel keluar dengan waktu residence time selama 30 menit. 

9. Mendorong pendorong pada cooling char, setelah melewati residence 

time dan membuka katup pembuka pada cooling char. 

10. Ulangi langkah 8 dan 9 untuk sampel yang berbeda dengan variasi 

temperatur yang sama 

11. Ulangi langkah 6 – 10 untuk variasi temperatur 250°C, 275°C, dan 

300°C 

Catatan: menjaga temperatur torefaksi dengan mengatur bukaan katup 

regulator. 
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3.4.  Parameter Penelitian 

Parameter penelitian menggunakan variabel tetap dan variabel berubah. Hal 

ini dilakukan untuk dapat mengetahui kondisi proses torefaksi terbaik 

dengan menggunakan reaktor kontinu tipe tubular. Penelitian ini 

menggunakan parameter utama torefaksi yaitu variasi temperatur, 

parameter utama digunakan untuk mendapatkan parameter temperatur 

optimal pada proses torefaksi sampel chip. Biomassa yang digunakan 

adalah Wood chip Albizia Chinensis, Wood chip Calliandra calothyrsus, 

dan Wood chip Eucalyptus yang berukuran panjang mm dan lebar mm.  

 

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui karakteristik 

bahan bakar yang diperoleh dari torefaksi adalah pengujian analisis ultimat 

dan analisis proksimat. Selain itu, dilakukan pengujian nilai kalor 

pembakaran untuk menunjukkan besar nilai per satuan massa dari masing-

masing temperatur. Penelitian ini juga mencangkup seberapa jauh proses 

torefaksi dapat meningkatkan kualitas sifat-sifat pembakaran dari sampel-

sampel pada kondisi as-received dengan perhitungan perolehan massa, ym 

(mass yield) dan perolehan energinya, ye (energy yield).  

 

3.5.  Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut 

▪ Studi Literatur: tahapan pertama dalam penelitian ini adalah studi 

literatur. Dimulai dengan mempelajari tentang torefaksi, biomassa, 
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reaktor torefaksi, mekanisme torefaksi, dan karakteristik bahan bakar 

padat. 

▪ Persiapan Alat torefaksi: persiapan perlengkapan alat-alat utama 

reaktor serta alat pendukung reaktor torefaksi, seperti melakukan 

pengecatan ulang reaktor, penggantian komponen yang rusak seperti 

termokopel, karburator dan selang gas, pergantian hooper serta 

membeli peralatan pendukung seperti timbangan, wadah produk dan 

lain-lain. 

▪ Proses Torefaksi: Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan menguji 

seluruh sampel yang ada dengan variasi temperatur torefaksi yakni 

250°C, 275°C, dan 300°C.  

▪ Pengujian Laboratorium: setelah seluruh sampel dilakukan torefaksi 

dan didapatkan produk hasil torefaksi, selanjutnya dilakukan pengujian 

laboratorium tahap dimana dengan mengirimkan sampel mentah dan 

sampel produk hasil torefaksi setiap temperatur untuk dilakukan 

pengujian Moisture Content, Proximate, pengujian Ultimate, dan 

Calorific Value. 

▪ Analisis Hasil Seluruh Pengujian : setelah semua data telah terkumpul, 

tahapan selanjutnya adalah menganalisis hasil seluruh data pengujian 

dari hasil laboratorium. Analisis data meliputi analisis proximate, 

analisis ultimate dan Calorific Value. 

▪ Kesimpulan : Langkah terakhir dari penelitian ini adalah membuat 

kesimpulan dari hasil penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan 

tugas akhir. 
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3.6.  Alur Tahapan Penelitian 

Berikut merupakan flowchart alur penelitian ini. 

 
Gambar 3.1. Flowchart alur penelitian. 

Mulai 

Studi Literatur 

Persiapan Alat dan Bahan : 

1. Perbaikan Alat Reaktor Torefaksi 

2. Pembelian Alat-Alat Pendukung Penelitian 

3. Penyortiran Sampel penelitian 

Apakah Persiapan 

Sudah Lengkap ? 

Tidak 

Apakah Semua Sampel 

Sudah Tertorefaksi ? 

Pengujian Laboratorium: 

1. Pengujian Proximate  

2. Pengujian Ultimate 

3. Pengujian Calorific Value 

Proses Torefaksi : 

1. Pengujian Sampel pada Temperatur 250⁰C 

2. Pengujian Sampel pada Temperatur 275⁰C 

3. Pengujian Sampel pada Temperatur 300⁰C 

Apakah Semua Data Pengujian 

Laboratorium Sudah Lengkap ? 

Tidak 

Tidak 

Ya 

Analisis : 

1. Data Pengujian Proximate  

2. Data Pengujian Ultimate 

3. Data Pengujian Calorific Value 

Kesimpulan 

Selesai 

Ya 

Ya 

Ya 
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3.7.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari 2022 sampai dengan bulan 

mei 2022. Lokasi penelitian dilaksanakan di Laboratorium Termodinamika 

Jurusan Teknik Mesin Unila dan bekerja sama dengan Laboratorium 

Pengujian Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara 

(Puslitbang Tekmira) di Jl. Jend. Sudirman No.623 Kota Bandung.  



 

V. PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Proses torefaksi variasi temperatur 250°C, 275°C dan 300°C 

meningkatkan nilai kalor masing-masing sampel dari Albizia Chinensis, 

Eucalyptus Pellita, dan Calliandra. Nilai kalor sampel biomassa 

Albizia C. tertinggi pada temperatur 300°C sebesar 5740 cal/g, 

sedangkan nilai kalor sampel mentah dan produk torefaksi dari 

temperatur terendah berturut 4087 cal/g, 4503 cal/g, dan 5076 cal/g. 

Nilai kalor sampel biomassa Eucalyptus P. tertinggi pada temperatur 

300°C sebesar 5376 cal/g, sedangkan nilai sampel mentah dan produk 

torefaksi dari temperatur terendah berturut 3666 cal/g, 4376 cal/g, dan 

4394 cal/g. Nilai Kalor sampel biomassa Calliandra tertinggi pada 

temperatur 300°C sebesar 6237 cal/g, sedangkan nilai kalor sampel 

mentah dan produk torefaksi dari temperatur terendah berturut 4030 

cal/g, 4585 cal/g dan 5340 cal/g. 

2. Proses torefaksi sampel biomassa kayu Albizia Chinensis, Eucalyptus 

Pellita, dan Calliandra dengan variasi temperatur 250°C, 275°C, dan 

300°C mempengaruhi hasil uji proximate dari masing-masing sampel. 
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Proses torefaksi mengakibatkan peningkatan persentase Fixed Carbon 

(FC) dan penurunan persentase Volatile Matter (VM) seiring dengan 

peningkatan temperatur torefaksi untuk semua sampel kayu biomassa 

produk torefaksi. Peningkatan persentase FC terbesar untuk ketiga 

sampel biomassa pada temperatur 275°C ke 300°C, Albizia C. sebesar 

51%, sampel biomassa Eucalyptus Pellita.  sebesar 61% dan sampel 

Calliandra sebesar 102%. Sedangkan untuk penurunan persentase VM 

terbesar untuk ketiga sampel biomassa pada temperatur 275°C ke 

300°C, untuk sampel biomassa Albizia C. sebesar 33%, untuk sampel 

biomassa Eucalyptus P. sebesar 21% dan untuk sampel biomassa 

Calliandra sebesar 32% 

3. Proses torefaksi sampel biomassa kayu Albizia Chinensis, Eucalyptus 

Pellita, dan Calliandra mempengaruhi hasil uji ultimate. Peningkatan 

temperatur torefaksi menyebabkan turunnya rasio atom O/C sehingga 

nilai kalor spesifik produk torefaksi mengalami peningkatan. Nilai 

kalor ketiga sampel pada temperatur 300°C setara dengan jenis 

batubara sub-bituminous A. 

4. Proses torefaksi mempengaruhi perolehan massa (Mass Yield) dan 

energi (Energy Yield). Peningkatan temperatur torefaksi 

mengakibatkan penurunan mass yield dan energy yield untuk produk 

torefaksi sampel biomassa kayu Albizia Chinensis, Eucalyptus Pellita, 

dan Calliandra yang berbeda di masing-masing temperatur. 

 

 



52 

 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diambil setelah memperhatikan dan melaksanakan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait preparasi sampel 

biomassa kayu menjadi ukuran yang seragam, untuk mendapatkan 

bahan bakar produk torefaksi yang maksimal. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait alat tambahan atau alat 

pendukung dimana alat tersebut bekerja untuk menangkap gas yang 

dihasilkan biomassa kayu saat proses torefaksi tidak terkondensasi 

di cooling char dan bercampur dengan produk torefaksi. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait uji laboratorium untuk 

cairan Tar, terkait kandungan atau komposisi pada cairan tersebut. 

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dilakukan variasi 

residence time dengan temperatur torefaksi yang sama untuk 

mengetahui produk torefaksi yang dihasilkan.   



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Adistia, K. D. (2018). Studi Eksperimental Torefaksi Wood Pellet dari Limbah 

Kayu Karet menggunakan Reaktor Kontinu Tipe Tubular [Skripsi]. 

Universitas Lampung. 

Amrul. (2014). Pemanfaatan Sampah Menjadi Bahan Bakar Padat Setara Batubara 

melalui Proses Torefaksi [Disertasi]. Institut Teknologi Bandung. 

Amrul, Apriyanto, A., Sanjaya, I., & Amrizal. (2018). Experimental Study on Waste 

Biomass Torrefaction Using a Continuous Tubular Reactor. PROSIDING 

Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin 2018 - SNTTM XVII, 304–309. 

Apriyanto, A. (2020). Torefaksi Kontinu Municiple Solid Waste (Msw) Pada Screw 

Conveyor Reaktor Dengan Sistem Pemanas Heat Transfer Oil. Jurnal Teknika 

Sains, 05(01). 

Basu, P. (2018). Biomass Gasification, Pyrolysis and Torrefaction (Third).. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812992-0/00014-5 

Cremers, M., & Sebnem, M. (2015). Status overview of torrefaction technologies A 

review of the commercialisation status of biomass torrefaction Executive 

Summary. 

Darmawan, A., Ramadhan, Y. A. P., Dewi, N. R., Ni’Mah, H., Roesyadi, A., & 

Kurniawansyah, F. (2020). Effect of oxygen delignification process on the 



54 

 

 

lignin content and wastewater quality from kraft-pulped Eucalyptus pellita. 

AIP Conference Proceedings, 2197. https://doi.org/10.1063/1.5140955 

Eriksson, A. (2012). Torrefaction and gasification of biomass: The potential of 

torrefaction combined with entrained‐flow gasification for production of 

synthesis‐gas [Thesis]. KTH Royal Institute of Technology. 

Hidayat, W., Rani, I. T., Yulianto, T., Febryano, I. G., Iryani, D. A., Hasanudin, U., 

Lee, S., Kim, S., Yoo, J., & Haryanto, A. (2020). Peningkatan Kualitas Pelet 

Tandan Kosong Kelapa Sawit melalui Torefaksi Menggunakan Reaktor 

Counter-Flow Multi Baffle (COMB). Jurnal Rekayasa Proses, 14(2), 182. 

https://doi.org/10.22146/jrekpros.59172 

Irawan, A., Riadz, T., Jurusan, N., Kimia, T., Sultan, U., Tirtayasa, A., Jendral, J., 

Km, S., & -Banten, C. (2015). Proses Torefaksi Tandan Kosong Kelapa Sawit 

Untuk Kandungan Hemiselulosa Dan Uji Kemampuan Penyerapan Air. 15(3), 

190–195. https://doi.org/10.14710/reaktor.15.3.190-195 

Tumuluru, J. S., Wright, C. T., Boardman, R. D., Hess, R. J., & Sokhansanj, S. 

(2011). Review on Biomass Torrefaction Process and Product properties and 

Design of Moving Bed Torrefaction System Model Development. 2011 

Louisville, Kentucky, August 7 - August 10, 2011. 

https://doi.org/10.13031/2013.37192 

Kooskurniasari, W. (2014). Pemanfaatan Serbuk Gergaji Kayu Sengon (Albizia 

Chinensis) Sebagai Sorben Minyak Mentah Dengan Aktivasi Kombinasi Fisik 

[Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 



55 

 

 

Lestari, V. P. (2021). Ringkasan Permasalahan Dan Tantangan Program 

Peningkatan Kontribusi Energi Baru dan Terbarukan Dalam Bauran Energi 

Nasional. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. 

Medic, D., Darr, M., Shah, A., Potter, B., & Zimmerman, J. (2012). Effects of 

torrefaction process parameters on biomass feedstock upgrading. Fuel, 91(1), 

147–154. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.07.019 

Nugroho, A. (2018). Pengaruh Temperatur Terhadap Entalpi dan Kinetik Rate Gas 

Pirolisis Kayu Mahoni. ReTII. 

//journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/article/view/637 

Pambudi, D. (2016). Energi Biomassa Dari Wood Pellet “Calliandra Callothyrsus” 

Sebagai Energi Modern Ramah Lingkungan. In Paper & Poster Competition 

2016 – Diversifikasi Energi. 

Papilo, P., Hambali, E., Fariz Pari, R., & Studi Teknik Industri -UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau, P. (2015). Penilaian Potensi Biomassa Sebagai Alternatif Energi 

Kelistrikan. Jurnal PASTI, IX(2), 164–176. 

Parinduri, L., & Parinduri, T. (2020). Konversi Biomassa Sebagai Sumber Energi 

Terbarukan. Journal of Electrical Technology, 5(2). 

Parinduri, L., Parinduri, T., Kunci, K., Fosil, E., Biomassa, E., & Energi, K. (2020). 

Konversi Biomassa Sebagai Sumber Energi Terbarukan. In Journal of 

Electrical Technology (Vol. 5, Issue 2). https://www.dosenpendidikan. 

Rahayu, D., Hardiansyah, G., & Widhanarto, G. O. (2013). Potensi Biomassa Dan 

Karbon Pada Hutan Tanaman Eucalyptus pellita PT. Finnantara Intiga 



56 

 

 

Kabupaten Sintang. Jurnal Hutan Lestari, 1. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v1i2 

Rasid, R. A., Chin, T. M., Ismail, M., & Rahman, N. N. U. A. (2019). Effect of 

Torrefaction Temperature, Residence Time and Particle Size on the Properties 

of Torrefied Food Waste. Indonesian Journal of Chemistry, 19(3), 753. 

https://doi.org/10.22146/ijc.39718 

Rusolono, T., Asycarya, D., & Lindboe, H. H. (2018, September 9). Pra Studi 

Kelayakan Biomasa untuk energi. Ea Energy Analyses. www.eaea.dk 

Sidabutar, V. T. P. (2018). Kajian Peningkatan Potensi Ekspor Pelet Kayu 

Indonesia sebagai Sumber Energi Biomassa yang Terbarukan. Jurnal Ilmu 

Kehutanan, 12, 99–116. https://jurnal.ugm.ac.id/jikfktULASAN 

Silalahi, C. A. (2020). Biopelet Torefaksi Kayu Kaliandra (Calliandra calothyrsus) 

[Skripsi]. Institut Pertanian Bogor. 

Suastika, K. G. (2019). Proses Torefaksi Untuk Meningkatkan Nilai Kalor 

Cangkang Sawit dengan Metode COMB. Risalah Fisika, 3(2), 47–50. 

https://doi.org/10.35895/rf.v3i2.159 

Suwandono, P., Wijayanti, W., & Hamidi, N. (2015). Pengaruh Temperatur 

Terhadap Entalpi dan Kinetic Rate Gas Pirolisis Kayu Mahoni. Jurnal 

Rekayasa Mesin, 6(1), 61–67. https://doi.org/10.21776/ub.jrm.2015.006.01.9 

Sylviani, S., & Yosefi Suryandari, E. (2013). Potensi Pengembangan Industri Pelet 

Kayu Sebagai Bahan Bakar Terbarukan Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo. 



57 

 

 

Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 10(4), 235–246. 

https://doi.org/10.20886/jpsek.2013.10.4.235-246 

Wahyudi, R., Amrul, A., & Irsyad, M. (2020). Karakteristik Bahan Bakar Padat 

Produk Torefaksi Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit Menggunakan 

Reaktor Torefaksi Kontinu Tipe Tubular. INVOTEK: Jurnal Inovasi 

Vokasional Dan Teknologi, 20(2), 1–8. 

https://doi.org/10.24036/invotek.v20i2.706 

  

  


