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BAB I
PENDAHULUAN


Latar Belakang
Krisis energi yang terjadi di dunia khususnya dari bahan bakar fosil yang bersifat non renewable disebabkan semakin menipisnya cadangan minyak bumi. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini memicu kenaikan biaya hidup dan naiknya biaya produksi. Oleh karena itu perlu dicari sumber-sumber bahan bakar alternatif yang bersifat renewable (terbaharukan). Pada tahun 2006 Pemerintah Indonesia melalui Perpres no. 5 tahun 2006 mencanangkan kebijakan energi nasional yang bertujuan untuk mengembangkan energi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara murah dan terjangkau. Pemanfaatan bahan bakar nabati atau bahan bakar dari tanaman ini sebagai energi alternatif yang terbarukan (Yudha, 2008).
Biomassa adalah suatu limbah benda padat yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar. Sifat yang menguntungkan dari biomassa adalah sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara lestari karena sifatnya yang dapat diperbaharui (renewable resource). Biomassa dapat dikonversi menjadi bahan bakar padat, cair dan gas. Untuk membuat biomassa limbah pertanian menjadi lebih bermanfaat sebagai bahan bakar dapat dilakukan dengan proses karbonisasi dan pembriketan. Sifat-sifat penting briket meliputi nilai kalor, kadar  air, berat jenis, kadar abu, fixed carbon, dan volatile matter (Kardianto, 2009).
Pada tahun 2009 produksi rata-rata jagung di NTB mencapai 37,88 Kuintal/Ha, dengan total produksi mencapai 308.863 ton, sedangkan produksi rata-rata kacang tanah di NTB mencapai 13,43 Kuintal/Ha, dengan total produksi mencapai 38.615 ton. Hal tersebut berpotensi menimbulkan sampah yang semakin banyak antara lain tongkol jagung dan kulit kacang tanah (Statistik NTB, 2010)
Kualitas pembakaran biomassa limbah tongkol jagung dapat ditingkatkan  dengan proses karbonisasi (pengarangan). Dari hasil pengujian proximate analysis didapatkan bahwa nilai kalor tongkol jagung non karbonisasi yaitu sebesar 4.186,54 kKal/kg sedangkan nilai kalor tongkol jagung karbonisasi yaitu sebesar 6.566,88 kKal/kg (Surono, 2010).
Selain tongkol jagung, Widodo (1987) telah meneliti tentang analisis termofisik pada briket kulit kacang tanah, didapatkan bahwa kulit kacang tanah memiliki sifat kimia seperti kadar abu sebesar 5,3% - 7,3%, sedangkan sifat fisika seperti kadar air sebesar 4,95% - 7,7% dan nilai kalor kulit kacang tanah dalam bentuk bahan baku yaitu sebesar 4.344 kKal/kg sedangkan nilai kalor briket kulit kacang tanah yaitu sebesar 4.201,01 – 4.640,44 kKal/kg.
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh komposisi briket campuran biomassa kulit kacang tanah - arang tongkol jagung terhadap karakteristik yang dihasilkan.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan suatu permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh persentase arang tongkol jagung terhadap karakteristik briket campuran biomassa kulit kacang tanah – arang tongkol jagung yang meliputi nilai kalor, kadar air dan kadar abu briket.

Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini untuk membatasi meluasnya permasalahan sebagai berikut :
	Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit kacang tanah dan arang tongkol jagung.
	Bahan perekat yang digunakan adalah kanji, dengan perbandingan total massa bahan baku dengan perekat adalah 15 : 1 (90 gram bahan baku  : 6 gram perekat (kanji)).
	Pengeringan bahan baku dan briket dengan menggunakan sinar matahari.
	Semua penekanan cetakan briket dianggap sama.
	Komposisi campuran briket yang digunakan antara kulit kacang tanah dengan arang tongkol jagung dalam penelitian ini adalah 100 : 0, 75 : 25,  50 : 50, 25 : 75 dan 0 : 100 (% massa).
	Karakteristik briket yang diuji yaitu :

	nilai kalor briket.
	kadar air briket.
	kadar abu briket.


Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
	Untuk mengetahui nilai kalor briket.
	Untuk mengetahui kadar air briket.
	Untuk mengetahui kadar abu briket.


Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
	Dapat membantu kesulitan masyarakat dalam memperoleh bahan bakar.
	Dapat mengurangi penggunaan bahan bakar yang bersifat non renewable.
	Mengoptimalkan penggunaan kulit kacang tanah dan tongkol jagung dengan mengkonversikannya menjadi briket.
	Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat bila pembuatan briket ini dikelola dengan baik untuk selanjutnya briket dapat dijual.


Hipotesa 
Jika mengkombinasikan kulit kacang tanah dan arang tongkol jagung menjadi briket maka diperkirakan dengan semakin meningkatnya persentase arang tongkol jagung dalam briket maka akan meningkatkan nilai kalor briket tersebut.



Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nyiur Lembang, Gerung dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram.

