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ABSTRAK 

 
 Aquino Gandhi B. “Pengaruh Variasi jumlah Campuran Perekat  
Terhadap Karakteristik Briket Arang Tongkol Jagung”. Skripsi. Pendidikan 
Teknik Mesin S1. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang. 
 Skripsi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh variasi jumlah campuran 
perekat terhadap karakteristik sifat fisik, kimia dan daya tahan dari briket arang  
tongkol jagung, dimana perekatnya itu sendiri berasal dari tepung kanji. Dari hasil 
pembriketan, peneliti ingin juga mengetahui karakteristik briket arang yang telah 
dicampur bahan perekat. Prosentase yang digunakan antara tongkol jagung dan 
bahan perekat adalah 0 %, 4%, 6% dan 8%, dengan ukuran serbuk yang lolos 
saringan mesh 60 atau 0,250 mm. Besar kompaksi pada briket yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah dengan pembebanan 9 ton. 

Dalam pengujian briket yang dilakukan meliputi : pengujian stability, 
shatter index, durability, nilai kalor, nilai densitas, kepadatan energi, kadar air, 
kadar abu, volatile matter dan fixed carbon.  

Hasil penelitian sifat fisik, sifat kimia dan daya tahan briket tongkol 
jagung terhadap pengaruh campuran batubara adalah sebagai berikut : perubahan 
ukuran briket untuk diameter berkisar antara 0,15 – 0,55mm, perubahan 
ketinggiannya berkisar 2,22 – 3,42 mm partikel yang hilang dalam pengujian 
shatter index berkisar antara 3,80 – 47,77 %, pengujian durability berkisar 0 – 48, 
18 %, nilai kalor 5.009,11– 5.601,55 kalori/gram, kadar air 6,9-11.1%, densitas 
0,53-0,63% kadar abu 17,52 - 22,77%,  fixed carbon 29,9- 34,74%, Volatile 
Matter 38,42- 41,49%. 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa semakin banyak 
campuran perekat, daya tahan briket terhadap benturan semakin besar sehingga 
banyak partikel yang hilang. Semakin tinggi komposisi perekat maka nilai 
kalornya semakin rendah dan kadar airnya yang dihasilkan semakin tinggi pula, 
tetapi berat jenis dan kepadatan energi yang dihasilkan akan semakin rendah. 
Komposisi campuran yang terbaik bila dilihat dari daya tahan briket terhadap 
benturan adalah briket dengan komposisi perekat 6 & 8% yaitu dari uji stability 
terlihat bahwa penambahan ukuran diameter dan tingginya relatif kecil yaitu 0,15 
mm untuk diameter 6% dan 0,32mm untuk diameter 8% tinggi, shatter index 
dimiliki oleh yang 6% yaitu 3,8% dan  durability 8% 48,18%. Dari pengujian sifat 
fisik dan sifat kimia, briket yang terbaik adalah briket yang memiliki komposisi 
tanpa campuran atau 0 % yaitu dengan nilai kalor tertinggi 5.601,55 kalori/gram, 
kadar fixed karbon 31,81%, Densitas tertinggi 0,63%, kadar air terendah dari 
briket yang memiliki campuran 6%, namun kandungan abunya paling tinggi yaitu 
22,77. 

 

 

 

 

 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin 

diberi kelimpahan. (Ams 13 : 4). 

2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari 

segala sesuatu yang tidak kita lihat. (Ibrani 11 : 1). 

3. Hidup itu perlu dinikmati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Laporan Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Ibu dan Bapakku yang membesarkanku & 

my Sister yang selalu beri aku id 

2. Briket Teamwork  

3. Teman-teman Vespa cost 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menipisnya cadangan bahan bakar fosil akan berdampak pada 

perekon.omian. Bahan bakar fosil sudah menjadi bahan bakar yang biasa 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dewasa ini, sedangkan para 

penggunanya terkadang tidak memikirkan bahwa sumber energi tersebut 

tidak bisa diperbaharui. Untuk kembali mengisi cadangan minyak bumi 

diperlukan waktu yang sangat lama, sedangkan  kebutuhan masyarakat 

akan energi tidak bisa ditunda. Ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan 

harga bahan bakar mineral efeknya hampir dirasakan semua kalangan 

masyarakat, baik dari industri maupun masyarakat sipil 

Untuk mengeliminasi kemungkinan terburuk dampak pemakaian bahan 

bakar fosil, setidaknya ada beberapa alternatif jalan keluar, yaitu : 

1. pencarian ladang baru 

2. penggunan energi secara efisien 

3. pengembangan sumber energi terbarukan 

Saat ini sumber yang sudah siap dan mudah didapat adalah limbah 

pertanian.Biomassa yang berasal dari limbah hasil pertanian dan 

kehutanan merupakan bahan yang tidak berguna, tetapi dapat 

dimanfaatkan menjadi sumber energi bahan bakar alternatif, yaitu dengan 

mengubahnya menjadi bioarang yang memiliki nilai kalor lebih tinggi dari 



 

 
 

2

pada biomassa melalui proses pirolisis. Bioarang yang dihasilkan tersebut 

dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, yaitu pada skala rumah 

tangga ataupun industri. Dengan penggunaan ini, maka pemakaian bahan 

bakar yang selama ini dari sumber bahan bakar fosil yang bersifat tidak 

dapat diperbaharui dapat direduksi, sehingga dapat menghemat pemakaian 

bahan bakar fosil yang jumlahnya kini kian langka. Pemakaian batubara 

menimbulkan masalah utama polusi yang bersifat merugikan, yaitu adanya 

emisi unsur belerang dan nitrogen oksida ke udara bebas. Permasalahan ini 

dapat ditekan dengan penggunaan bioarang. Dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dihasilkan bioarang yang berkualitas seperti briket 

batubara. Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah 

termasuk diantaranya adalah dari hasil pertanian, sumber energi ini relatif 

tidak mengandung unsur belerang sehingga tidak menyebabkan polusi 

udara dan  juga dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatn sumber daya 

hutan dan pertanian ( Syafii, 2003 ).  Jagung merupakan produk pertanian 

yang ditanam untuk konsumsi manusia ataupun pakan ternak. Setelah 

diambil butir jagungnya, akan menghasilkan banyak limbah tongkol 

termasuk batang dan daun, batang berpeluang digunakan sebagai bahan 

bakar alternatif serta daun, dan kulitnya untuk pengeringan (Vaing, 1987). 

Biasanya cara yang dilakukan petani untuk menangani limbah tersebut 

adalah dengan membakarnya. Tentu saja ini akan menjadi masalah baru 
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bagi lingkungan, terutama karena pembakaran itu akan menimbulkan 

polusi yang  membahayakan lingkungan. 

Tanaman Jagung 

Menurut Wiki Media Foundation, Inc. Dalam situsnya  

”http://id.wikipedia.org/wiki/Jagung”. Jagung merupakan anggota suku 

rumput-rumputan. Jagung memilki bunga jantan dan betina yang terpisah 

tetapi masih dalam satu tanaman (monoecious). 

          Tabel 1. Klasifikasi tanaman jagung 

Klasifikasi ilmiah 
Kerajaan Plantae 
Divisio Angiospermae 
Kelas Monocotyledoneae 
Ordo Poales 
Familia Poaceae 
Genus Zea 
Spesies Zea mays L. 

 
Bunga jantan tumbuh dibagian puncak berupa karangan bunga yang 

mempunyai serbuk sari berwarna kuning dan beraroma khas, bunga 

betinanya tersusun dalam tongkol yang tumbuh dari buku diantara batang 

dan pelepah daun.  

Jagung (Zea mays L) merupakan salah satu tanaman pangan dunia 

yang terpenting, selain gandum dan padi. Sebagai sumber karbohidrat 

utama di Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi _lternative 

sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduk beberapa daerah di 

Indonesia (misalnya di Madura dan Nusa Tenggara) juga menggunakan 

jagung sebagai pangan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung 
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juga ditanam sebagai pakan ternak (hijauan maupun tongkolnya), diambil 

minyaknya (dari biji), dibuat tepung (dari biji, dikenal dengan istilah 

tepung jagung atau maizena), dan bahan baku industri (dari tepung biji dan 

tepung tongkolnya). Tongkol jagung kaya akan pentosa, yang dipakai 

sebagai bahan baku pembuatan furfural. Jagung yang telah direkayasa 

genetika juga sekarang ditanam sebagai penghasil bahan farmasi 

(Wikimedia Foundation, Inc). 

1. Bagian pendukung tanaman jagung 

a. Akar jagung  

Akar jagung tergolong akar serabut, pada tanaman yang sudah cukup 

dewasa muncul akar adventif dari buku-buku batang bagian bawah yang 

membantu menyangga tegaknya tanaman. 

b. Daun jagung 

Daun jagung bentuknya memanjang, antara pelepah dan helai daun 

terdapat ligula. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Struktur ini 

berperan penting dalam respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-

sel daun. (“http://id.wikipedia.org/wiki/Jagung”. Wikimedia Foundation, 

Inc. 2007) 

c. Tongkol jagung 

Tongkol jagung mengandung lignoselulosa yang terdiri dari lignin, 

selulosa, dan hemiselulosa. Tongkol jagung dapat digunakan sebagai 

substrat pada fermentasi enzim selulase dengan bantuan mikroorganisme 

seperti Aspergillus niger. Enzim selulase berguna untuk proses hidrolisis 
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selulosa menjadi glukosa secara enzimatik. Glukosa dapat digunakan 

untuk fermentasi dan menjadi etanol yang biasanya dikenal sebagai 

bioetanol. 

Tongkol jagung juga sangat berpeluang digunakan sebagai bahan 

bakar alternatif,  termasuk untuk pengeringan  (Vaing,  1987). Tongkol  

jagung  mengandung  energi  3.500-4.500 kkal/kg,  dan pembakarannya 

dapat mencapai suhu tinggi 205°C ( Watson, 1988). 

Kadar air  : 7,77 % 

Nilai kalor  : 3.500 – 4.500 kkal/kg 

d. Batang jagung  

Secara fisik batang jagung berdiri tegak dan mudah terlihat, 

sebagaimana sorgum dan tebu, namun tidak seperti padi atau gandum. 

Pada jagung terdapat mutan yang batangnya tidak tumbuh pesat sehingga 

tanaman berbentuk roset. Batang jagung beruas dan tidak bercabang serta 

tidak dapat tumbuh membesar karena jagung termasuk tumbuhan 

monokotil, dimana cirri batang tumbuhan monokotil tidak berkambium. 

Jika batang itu dipotong secara melintang, akan terlihat ikatan pembuluh 

angkut dan pembuluh tapis yang letaknya tidak beraturan. Batang yang 

beruas-ruas terbungkus oleh pelepah daun yang muncul dari buku. Batang 

jagung cukup kokoh namun tidak banyak mengandung selulosa, hemi 

selulosa dan zat ekstraktif lainnya. 

Komponen kimia dalam batang memiliki 3 unsur : 

i. Unsur karbohidrat terdiri dari selulosa dan hemiselulosa 
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ii. Unsur non karbohidrat terdiri dari lignin. 

iii. Unsur yang diendapkan dalam kayu selama proses pertumbuhan 

dinamakan zat ekstraktif. 

Komponen kimia dalam batang seperti selulosa, hemi selulosa, 

lignin, pentosan dan zat ekstraktif lainnya distribusi komponen kimianya 

dalam dinding sel tidak merata (Vademecum, 1986). 

 

2. Pengaruh Perekat Terhadap Briket  

Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus atau 

sangat halus tergantung pemakaiannya. Biasanya digunakan untuk 

keperluan penelitian, rumah tangga, dan bahan baku industri. Tepung bisa 

berasal dari bahan nabati misalnya tepung terigu dari gandum, tapioka dari 

singkong, maizena dari jagung atau hewani misalnya tepung tulang dan 

tepung ikan. Tepung kanji merupakan produk olahan berupa tepung yang 

diperoleh dari umbi ketela pohon. Kanji dikenal juga sebagai aci atau 

tapioka.(http://id.wikipedia.org/wiki/Tepung_kanji). Dibuat dari pati 

singkong (cassava). Tepung ini tidak mengandung protein dan gluten-free. 

Sering digunakan untuk pengental pada tumisan karena efeknya bening 

dan kental saat dipanaskan. Ada juga yang membuat cendol berbahan 

tapioka, cendolnya lentur dan bening. Pada skala industri, tepung tapioka 

termodifikasi (modified tapioca starch) dipakai untuk pengental / 

stabilizer aneka saus (Macam-Macam Tepung.abanaicha.blogsome.com") 

Pada penelitian ini, pembuatan perekat dilakukan dengan 

memanaskannya terlebih dahulu dalam air mendidih sebanyak 200 ml, 
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kemudian diaduk hingga menjadi jelly, setelah itu barulah dicampur 

dengan serbuk arang tongkol jagung. 

Estela (2002) menggunakan dua cara dalam pembuatan briket yaitu 

kompaksi rendah dengan menggunakan bahan pengikat clay, bentonit, 

serta yucca starch dan kompaksi tinggi tanpa bahan pengikat. Penelitian 

menunjukkan nilai kalor briket tanpa pengikat dan kompaksi tinggi 

memiliki nilai kalor (13800 MJ/Kg) lebih tinggi dibandingkan dengan 

briket yang memakai bahan pengikat. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan perekat menurunkan nilai kalor briket. Sudrajat (1983) yang 

membuat briket arang dari 8 jenis kayu dengan perekat campuran pati dan 

molase menyimpulkan bahwa makin tinggi berat jenis kayu, karepatan 

briket arangnya makin tinggi pula. Kerapatan yang dihasilkan antara 0,45 

– 1,03 g/cm3 dan nilai kalor antara 7290 – 7456 kal/g. Sitorus dan Widardo 

(1997) meneliti tentang pengaruh jenis perekat pada pembuatan briket 

serbuk sabut kelapa, dimana yang menjadi perlakuan adalah jenis perekat 

yaitu perekat tapioka  dan perekat sagu, dengan masing-masing prosentase 

perekat 8, 9, 10, 11 dan 12 persen. Hasilnya penggunaan perekat tapioka 

10% dan sagu 12% merupakan perlakuan terbaik karena memberikan 

penampakan yang baik dan tidak terdapat retak-retak dengan masing-

masing kadar air rata-rata 12,76 % dan 11,83 % kerapatan jenis 0,5157 

gr/cm3 dan 0,5175 gr/cm3 serta kuat tekan 6,62 kg/cm2 dan 6,64 kg/cm2. 

Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian meneliti Sekam untuk 
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Bahan Bakar Alternatif, dimana dalam penelitianya sekam padi 

dikeringkan kemudian diarangkan dengan menggunakan metode cerobong 

dan pembuatan briket ditambah dengan perekat pati dari ubi kayu. 

Hasilnya pemakaian pati 6% menghasilkan briket dengan biaya yang 

murah dan menghasilkan briket arang sekam yang cukup kompak dengan 

daya bakar yang baik. Kadar air briket arang sekam (6,4%) lebih rendah 

dibanding kadar air arang sekam (7,35%). Jika dilihat dari lamanya atau 

ketahanan nyala bara api, briket dengan campuran aci 12% dapat bertahan 

lebih lama sehingga dapat mendidihkan air lebih cepat. Dari beberapa hasil 

penelitian tersebut maka penulis menganalisa campuran perekat yang akan 

digunakan berkisar antara 0 % - 8 % saja karena pada briket sekam padi 

campuran 6 % adalah yang terbaik serta pada penelitian Sitorus dan 

Widardo (1997) campuran perekat 10 % dan 12 % memberikan 

karakteristik penampakan yang baik dengan interval campuran 2 % juga. 

 

3. Pengompaksian 

Pembuatan briket tidak lepas dari proses kompaksi, yaitu proses 

pemadatan bahan baku briket yang sebelumnya telah dibuat dengan ukuran 

yang homogen. Haygreen dan Bowyer (1989) mengemukakan tujuan 

pengompaksian pada pembuatan suatu produk adalah untuk menaikkan 

berat jenisnya. Pengompaksian untuk membuat bahan serbuk menjadi 

benda yang padat dan kompak sehingga tahan terhadap benturan. Terdapat 

beberapa metode utama yang digunakan untuk mengkompaksi bahan baku 
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briket untuk skala produksi yaitu  punch press dan screw press. Sedangkan 

briket untuk skala penelitian digunakan hydraulic pressing. Ini merupakan 

metode kompaksi sederhana dan banyak digunakan dalam penelitian briket 

di laboratorium. Dengan metode ini kita dapat mengetahui besarnya 

tekanan yang digunakan dan dapat mengaturnya, sehingga dapat 

menghasilkan kepadatan briket yang bervariasi. Briquetting dapat 

dilakukan dengan atau tanpa pemanasan selama kompaksi.  

Teknologi pembuatan briket di Jepang menggunakan tekanan 

dibawah 1000 kg/cm2 (300-500 kg/cm2) untuk membuat briket dari limbah 

dari pertanian dengan menggunakan suhu normal selanjutnya briket 

dikeringkan setelah keluar dari produksi 

(www.adobe.com/rdrmessage_CPDF04_ENU). 

Shabirin (2006) melakukan  penelitian tentang briket dari serbuk 

gergajian cabang kayu suren yang dalam pengkompaksiannya divariasi 

dari 1500 psi, 2000 psi, dan 2500 psi. Bix (2007) meneliti pengaruh 

tekanan kompaksi terhadap karakteristik briket batang jagung, dengan 

menggunakan variasi tekanan kompaksi 3, 4, 5, 6, dan 7 ton diperoleh 

hasil bahwa semakin tinggi tekanan kompaksi berat jenis briket batang 

jagung semakin meningkat sebesar 5,4%. Peningkatan tekanan kompaksi 

juga berpengaruh pada stability, shater indek dan durability, yang 

mengalami penurunan sebesar 60%, 92%, 65%. Menurut Hartoyo dkk. 

(1978) bahwa penggunaan penggunaan variasi besar tekanan sebesar  
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8 – 16 ton dengan interval 2 ton menyebabkan variasi kerapatan atau berat 

jenis briket yang dihasilkan. Selanjutnya disebutkan bahwa kenaikan 

tingkat pengempaan juga akan menaikkan berat jenisnya. Dalam 

pembuatan briket, tekanan diperlukan untuk membentuk arang briket 

tongkol  jagung menjadi padatan yang kompak, sehingga dapat 

dipergunakan sebagai bahan bakar. Serta dalam penelitian Anton (2007) 

melakukan penelitian besarnya kompaksi dalam pembuatan briket tongkol 

jagung dengan menggunakan faktor tekanan sebesar 2 ton – 15 ton. 

Hasilnya bahwa tekanan sebesar 9 ton sudah baik dalam pembuatan briket 

batang jagung oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian kompaksi untuk 

batang jagung maka saya mencoba mengaplikasikannya pada briket arang 

tongkol jagung . 

Energi yang terkandung dalam limbah organik padat dapat 

dimanfaatkan melalui pembakaran langsung atau dengan terlebih dahulu 

mengkonversikannya dalam bentuk lain yang bernilai ekonomis, lebih 

efisien dan efektif penggunaannya. Konversi ini dapat menghasilkan bahan 

bakar padat, cair maupun gas. Briqueting merupakan metode yang efektif 

untuk mengkonversi bahan baku padat menjadi suatu bentuk bahan bakar 

yang murah dan mudah digunakan. 

 

B. Penegasan Istilah 

Ada beberapa istilah dalam judul diatas yang perlu dijelaskan  

lebih lanjut untuk membatasi masalah, yaitu : 
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1. Pengaruh : Daya yang ada / timbul dari sesuatu benda ( KBBI, 

edisi III hal 849) 

2. Perekat :  Benda / barang cair yang lengket untuk melekatkan / 

menempelkan ( KBBI, edisi III hal 842) 

3. Karakteristik : Sifat- sifat yang terdapat atau yang terkandung 

pada seseorang atau benda yang tidak bisa dirubah / ciri-ciri 

dasar ( KBBI, edisi III) 

4. Briket arang tongkol jagung : adalah limbah pertanian berupa 

tongkol jagung, dimana bagian tongkolnya diarangkan terlebih 

dahulu kemudian dijadikan briket 

 

C. Permasalahan 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : Bagaimana pengaruh campuran variasi jumlah campuran perekat 

dari bahan tepung tapioka terhadap karakteristik briket arang tongkol 

jagung yang meliputi nilai kalor,berat jenis, kepadatan energi, kadar air, 

kadar abu, fixed carbon, volatile matter, stability, shatter index, dan 

durability. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai masalah yang dihadapi, tujuan dari penelitian ini adalah 

meneliti pengaruh variasi jumlah campuran perekat terhadap karakteristik 
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briket arang tongkol jagung yang meliputi : 

1. Sifat fisik berupa     : nilai kalor, densitas dan kepadatan energi. 

2. Sifat kimia berupa : kadar air, kadar abu, volatile matter dan fixed 

carbon  

3.   Daya tahan berupa   :  Stability, Shatter index dan Durability 

 

E. Manfaat Penelitian 

      Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuka kemungkinan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif 

dari limbah pertanian. 

2. Adakah pengaruh campuran variasi perekat terhadap karakteristik 

briket arang tongkol jagung 

3. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi pembuatan briket arang 

tongkol jagung untuk konsumsi rumah tangga sebagai bahan bakar 

alternatif dari limbah pertanian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Landasan Teori 

     1. Biomassa Sebagai Sumber Energi 

Biomassa adalah suatu limbah benda padat maupun cair  yang bisa 

dimanfaatkan lagi sebagai sumber bahan bakar. Biomassa meliputi limbah 

kayu, limbah pertanian/perkebunan/hutan, komponen organik dari industri dan 

rumah tangga. Energi biomassa dapat menjadi sumber energi alternatif 

pengganti bahan bakar fosil (minyak bumi) karena beberapa sifatnya yang 

menguntungkan yaitu sumber energi ini dapat dimanfaatkan secara lestari 

karena sifatnya yang dapat diperbaharui (renewable resources), sumber energi 

ini relatif tidak mengandung unsur sulfhur sehingga tidak menyebabkan polusi 

udara dan juga dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya hutan 

dan pertanian (Syafi. i, 2003). 

Biomassa dikonversi menjadi energi dalam bentuk bahan bakar cair, 

gas, panas, dan listrik. Teknologi konversi biomassa menjadi bahan bakar 

padat, cair, dan gas, antara lain teknologi pirolisa (bio-oil), esterifikasi (bio-

diesel), teknologi fermentasi (bio-etanol), anaerobik digester (biogas). Dan 

teknologi konversi biomassa menjadi energi panas yang kemudian dapat 

diubah menjadi energi mekanis dan listrik, antara lain, teknologi pembakaran 

dan gasifikasi. 
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Teknologi konversi termal biomassa meliputi pembakaran langsung, 

gasifikasi, dan pirolisis atau karbonisasi. Masing-masing metode memiliki 

karakteristik yang berbeda dilihat dari komposisi udara dan produk yang 

dihasilkan. (Jawa Pos, 22 Juni 2007). 

 

    2. Proses Konversi Biomassa Menjadi Energi 

a. Teknologi konversi termal biomassa proses pembakaran langsung. 

Proses pembakaran langsung adalah proses yang paling mudah 

dibandingkan dengan lainnya. Biomassa langsung dibakar tanpa proses-proses 

lainnya. Cara seperti ini sangat mudah dijumpai. Di pedesaan Indonesia, 

banyak masyarakat di pedesaan Indonesia memanfaatkan kayu bakar sebagai 

bahan bakar karena praktis dan mudah mendapatkannya walaupun secara 

umum efisiensinya sangat rendah.  

Sedangkan di dunia industri, model pembakaran langsung juga banyak 

digunakan terutama untuk produksi listrik seperti di pabrik kelapa sawit dan 

gula yang memanfaatkan limbahnya sebagai bahan bakar. Biomassa dapat 

dibakar dalam bentuk serbuk, briket, ataupun batangan yang disesuaikan 

dengan penggunaan dan kondisi biomassa.  

      b. Teknologi konversi termal biomassa proses gasifikasi 

  Prinsip gasifikasi pada dasarnya adalah usaha penggunaan bahan 

bakar padat yang lebih dahulu diubah dalam bentuk gas. Pada proses 
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gasifikasi ini, biomassa dibakar dengan udara terbatas sehingga gas yang 

dihasilkan sebagian besar mengandung karbon monoksida. 

  Keuntungan proses gasifikasi ini adalah dapat digunakannya 

biomassa yang mempunyai nilai kalor relatif rendah dan kadar air yang cukup 

tinggi. Efisiensi yang dapat dicapai dengan teknologi gasifikasi sekitar 30-40 

persen. Beberapa metode gasifikasi telah dikembangkan seperti fixed bed dan 

fluidized bed gasifier. 

c. Teknologi konversi termal biomassa proses pirolisis  

  Teknologi konversi termal biomassa pirolisis yaitu pembakaran 

biomassa pada kondisi tanpa oksigen. Tujuannya adalah melepaskan zat 

terbang (volatile matter) yang terkandung pada biomassa. Secara umum 

kandungan zat terbang dalam biomassa cukup tinggi. Produk proses pirolisis 

ini berbentuk cair, gas, dan padat. Produk padat dari proses ini berupa arang 

(char) yang kemudian disebut karbonisasi. 

Karbonisasi biomassa atau yang lebih dikenal dengan pengarangan 

adalah suatu proses untuk menaikkan nilai kalor biomassa dan dihasilkan 

pembakaran yang bersih dengan sedikit asap. Hasil karbonisasi adalah berupa 

arang yang tersusun atas karbon dan berwarna hitam. 

Prinsip proses karbonisasi adalah pembakaran biomassa tanpa adanya 

kehadiran oksigen. Sehingga yang terlepas hanya bagian volatile matter, 



 16

sedangkan karbonnya tetap tinggal di dalamnya. Temperatur karbonisasi akan 

sangat berpengaruh terhadap arang yang dihasilkan sehingga penentuan 

temperatur yang tepat akan menentukan kualitas arang. (Jawa Pos. Rabu, 30 

Mei 2007). 

Karbonisasi merupakan suatu proses untuk mengkonversi bahan 

orgranik menjadi arang. Pada proses karbonisasi akan melepaskan zat yang 

mudah terbakar seperti CO, CH4, H2, formaldehid, methana, formik dan acetil 

acid serta zat yang tidak terbakar seperti seperti CO2, H2O dan tar cair (Singh 

dan Misra, 2005, Biofuels from biomass). Gas-gas yang dilepaskan pada 

proses ini mempunyai nilai kalor yang tinggi dan dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan kalor pada proses karbonisasi.  

Himawanto (2005) meneliti Pengaruh Temperatur Karbonasi Terhadap 

Karakteristik Pembakaran Briket Sampah Kota, hasilnya karakteristik 

pembakaran terbaik dari briket sampah kota 90 % organik yang diteliti terjadi 

pada kondisi karbonasi pada 120oC dengan temperatur mulai terbakar pada 

176,3oC, dengan temperatur yang dicapai sebesar 448,8oC. 

Hindarso, H dan Maukar, A.L, meneliti biomassa jerami padi, daun 

sono dan tongkol jagung dengan menggunakan gas inert nitrogen dan karbon 

dioksida (laju alirnya hingga 6 L/menit) pada suhu 250 – 450 °C. Hasilnya 

semakin tinggi suhu, hasil bioarang semakin berkurang, sedangkan kadar 

karbon dan nilai kalor meningkat. Selain itu, adanya gas inert dapat 
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meningkatkan hasil bioarang. Semakin besar laju alir gas inert, maka hasil 

bioarang semakin banyak, kadar karbon dan nilai kalor meningkat. Kondisi 

optimum pembuatan bioarang yang menghasilkan yield maksimum tanpa dan 

dengan adanya gas inert adalah dengan tongkol jagung pada suhu 2500C dan 

yang menghasilkan kadar karbon/nilai kalor terbesar adalah dengan batang 

jagung pada suhu 450°C (yang menggunakan gas inert pada laju 6 L/menit). 

Disamping itu, bioarang dari tongkol jagung kualitas hampir mendekati 

bioarang yang beredar di pasaran dari tempurung kelapa. Sedikit banyaknya 

arang yang dihasilkan bergantung pada komposisi awal biomassa. Semakin 

banyak kandungan volatile matter maka semakin sedikit arang yang dihasilkan 

karena banyak bagian yang terlepas ke udara. Penentuan komposisi awal 

biomassa dilakukan dengan uji analisis pendekatan (proximate analysis) 

(Bahan Energi Alternatif, http://www1.bumn.go.id.) 

Dalam proses karbonisasi terdapat berbagai macam metode. Metode 

tradisional yang dikenal serta umum digunakan oleh masyarakat di dalam 

pembuatan arang kayu, yaitu berupa metode lubang tanah (earth pit-kiln). 

Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan oven elektrik yang terdapat 

pada jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. Peneliti 

menggunakan oven elektrik dikarenakan oven elektrik memiliki termometer 

elektrik pengatur suhu serta waktu pengovenan juga dapat diatur. Selain itu 
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dengan pengovenan maka resiko arang tongkol jagung terbakar menjadi abu 

dapat diminimalisir. 

 

                                      Gambar 1. Oven Elektrik 

Terbakarnya arang tongkol jagung disebabkan karena adanya oksigen 

dari udara luar, oleh sebab itu dalam pengovenan tongkol jagung kami 

bungkus dengan aluminium foil, serta adanya tutup dari oven itu sendiri 

shingga kehadiran oksigen nyaris 0, dan pada oven itu sendiri juga terdapat 

saklar pengatur agar kehadiran udara bebas dapat ditiadakan, kemudian suhu 

pengarangan disetel kurang lebih 2070 waktu 10-11 jam, cara ini kami peroleh 

melalui metode trial and error di Fakultas MIPA Jurusan Kimia Universitas 

Negeri Semarang. 

 Pada oven terdapat 3 lampu indikator, merah, kuning dan hijau, lampu 

hijau artinya pengovenan tanpa menggunakan timer, lampu kuning dengan 

timer, sedangkan lampu merah sebagai indikator pengovenan telah selesai 

apabila menggunakan timer. 
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Gambar2.Saklar-saklar pada oven elektrik 

Cara pembuatan arang menggunakan oven elektrik adalah sebagai 

berikut : 

Alat    : - Oven elektrik 

- Kertas Aluminium Foil 

Bahan : - Tongkol Jagung 

Langkah-langkah : 

1. Siapkan Tongkol Jagung kemudian bungkus dengan kertas aluminium 

foil. 

2. Sementara itu hidupkan oven elektrik dan atur suhu pengovenan hingga 

suhu 2000,dan atur waktu pengovenan hingga kurang lebih 11 jam 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.Pengaturan saklar 

Lampu lampu indikator
Saklar pengatur



 20

3. Setel saklar Pengatur udara pada posisi 0 sehingga tidak ada aliran udara 

yang masuk ke dalam oven, setel juga timing pengovenan 

 

 

 

 

 

         Gambar 4. Tuas Pengatur Udara 

4. Masukkan tongkol jagung yang sudah dibungkus aluminium foil ke 

dalam oven, tutup pintu oven kemudian tunggu selama kurang lebih 10-11 

jam. 

 

 

 

 

 

 

                                              Gambar 5. Pintu dan isi oven            

5. Apabila lampu indikator warna merah apda oven telah menyala berarti 

pengovenan selesai, buka pintu oven perlahan agar tidak terjadi hembusan 

udara dadakan dari luar yang menyebabkan arang tongkol dapat terbakar. 

6. Ulangi langkah 1- 5 untuk membuat arang briket selanjutnya. 

Tuas pengatur udara
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Penelitian Hartoyo, Ando dan Roliadi (1978) pembuatan briket arang 

dari limbah industri pengolahan kayu dilakukan dengan cara penambahan 

perekat tapioka, di mana bahan baku diarangkan terlebih dahulu kemudian 

ditumbuk, dicapur perekat, dicetak (kempa dingin) dengan sistem hidroulik 

manual selanjutnya dikeringkan dan mendapatkan hasil bahwa kualitas briket 

arang yang dihasilkan setaraf dengan briket arang buatan Inggris dan 

memenuhi persyaratan yang berlaku di Jepang karena menghasilkan kadar abu 

dan zat mudah menguap yang rendah serta tingginya kadar karbon terikat dan 

nilai kalor. Pada tahun 1990 berdiri pabrik briket arang tanpa perekat di Jawa 

Barat dan Jawa Timur yang menggunakan serbuk gergajian kayu sebagai 

bahan baku utamanya, bahan baku serbuk gergajian kayu dikeringkan 

selanjutnya dibuat briket kayu dengan sistem ulir berputar dan berjalan sambil 

dipanaskan kemudian diarangkan dalam kiln bata. Kualitas briket arang yang 

dihasilkan mempunyai nilai kalor kurang dari 7000 kal/g yaitu sebesar 6341 

kal/g dan kadar karbon terikatnya sebesar 74,35 %  

Dari penelitian – penelitian yang sudah ada, bahwa pengarangan atau 

karbonisasi diharapkan dapat memperbaiki tidak hanya nilai kalornya saja 

tetapi diharapkan dapat memperbaiki sifat fisik, sifat kimia dan daya tahan 

briket. 

 

3.  Briket dan Proses Pembuatan Briket 

  Briket merupakan bahan bakar padat yang terbuat dari limbah 

organik, limbah pabrik maupun dari limbah perkotaan. Bahan bakar padat ini 
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merupakan bahan bakar alternatif atau merupakan pengganti bahan bakar 

minyak yang paling murah dan dimungkinkan untuk dikembangkan secara 

masal dalam waktu yang relatif singkat mengingat teknologi dan peralatan 

yang digunakan relatif sederhana (Kementrian Negara Riset dan Teknologi 

@2004.ristek.go.id). 

Salah satu teknologi yang menjanjikan adalah proses pembriketan. 

Teknologi ini secara sederhana didefinisikan sebagai proses densifikasi untuk 

memperbaiki karakteristik bahan baku. Sifat-sifat penting dari briket yang 

mempengaruhi kualitas bahan bakar adalah sifat fisik, kimia dan daya tahan 

briket. Sebagai contoh adalah karakteristik densitas, ukuran briket, kandungan 

air, nilai kalor, kadar abu dan kepekatan asap. Penelitian ini menyelidiki 

pemanfaatan biomassa yang melimpah sebagai sumber energi dengan 

menjadikannya biobriket.  

Dengan menggunakan analisis proximate diukur beberapa parameter 

seperti: kandungan air, volatile matter, kandungan abu, fixed carbon dan nilai 

kalor dari biomassa. Parameter-parameter tadi memberikan sifat teknis dari 

energi biomassa sebagai bahan bakar potensial pengganti bahan bakar fosil. 

Pemilihan biomassa berdasarkan nilai kalor yang tinggi, kandungan vollatil 

yang tinggi, kadar abu rendah, kandungan fixed carbon sedang dan 

ketersediaannya yang melimpah. 

Ada bermacam-macam jenis briket yang dapat digolongkan menurut 

bahan baku dan dalam masa proses pembuatannya meliputi: 
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1. Briket dilihat dari bahan baku 

a. Organik, bahan baku ini biasanya berasal dari pertanian dan hutan. 

b. An organik, bahan baku ini biasanya berasal dari limbah perkotaan dan 

limbah pabrik. 

2. Briket dilihat dari proses pembuatan 

a. Jenis Berkarbonisasi (super), jenis ini mengalami terlebih dahulu proses 

dikarbonisasi sebelum atau sesudah menjadi briket. Dengan proses 

karbonisasi zat-zat terbang yang terkandung dalam briket tersebut 

diturunkan serendah mungkin sehingga produk akhirnya tidak berbau 

dan berasap, namun biaya produksi menjadi meningkat karena pada 

bahan baku briket tersebut terjadi rendemen sebesar 50%. Briket ini 

cocok untuk digunakan untuk keperluan rumah tangga serta lebih aman 

dalam penggunaannya. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bagan proses pembuatan briket arang tongkol jagung 

Tongkol jagung Pemasukan 
kedalam tungku 

pengarangan
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b. Jenis Non Karbonisasi (biasa), jenis yang ini tidak mengalamai proses 

karbonisasi sebelum diproses menjadi briket dan harganyapun lebih 

murah. Karena zat terbangnya masih terkandung dalam briket maka 

pada penggunaannya lebih baik menggunakan tungku (bukan kompor) 

sehingga akan menghasilkan pembakaran yang sempurna dimana 

seluruh zat terbang yang muncul dari briket akan habis terbakar oleh 

lidah api di permukaan tungku. Briket ini umumnya untuk industri kecil 

(Kementrian Negara Riset dan Teknologi @2004.ristek.go.id) 

 

4. Karakteristik Briket 

a. Sifat Fisik Briket 

        1. Nilai kalor 

Nilai kalor bahan bakar adalah jumlah panas yang dihasilkan atau 

ditimbulkan oleh suatu gram bahan bakar tersebut dengan meningkatkan 

temperatur 1 gr air dari 3,50 C – 4,50 C, dengan satuan kalori 

(Koesoemadinata : 1980). Dengan kata lain nilai kalor adalah besarnya 

panas yang diperoleh dari pembakaran suatu jumlah tertentu bahan bakar 

didalam zat asam. Makin tinggi berat jenis bahan bakar, makin rendah nilai 

kalor yang diperolehnya. Misal bahan bakar minyak dengan berat jenis 0,75 

atau grafitasi API 70,6 mempunyai nilai kalor 11.700 kal/gr. 

Nilai kalor merupakan ukuran panas atau energi yang dihasilkan., 

dan diukur sebagai nilai kalor kotor/ gross calorific value (GCV). 

Perbedaannya ditentukan oleh panas laten kondensasi dari uap air yang 
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dihasilkan selama proses pembakaran. GCV mengasumsikan seluruh uap 

yang dihasilkan selama proses pembakaran sepenuhnya 

terembunkan/terkondensasikan. Nilai kalor netto (NCV) mengasumsikan air 

yang keluar dengan produk pengembunan tidak seluruhnya terembunkan. 

Bahan bakar harus dibandingkan berdasarkan NCV 

(www.energyefficiencyasia.org). Syachri (1983) menyatakan bahwa yang 

sangat mempengaruhi nilai kalor kayu adalah zat karbon, lignin, dan zat 

resin, sedangkan kandungan selulosa kayu tidak begitu berpengaruh 

terhadap nilai kalor kayu 

Kalori meter bom adalah suatu alat yang digunakan untuk 

menentukan panas yang dibebaskan oleh suatu bahan bakar dan oksigen 

pada volume tetap. Alat tersebut ditemukan oleh Prof. S. W. Parr pada tahun 

1912, oleh sebab itu alat tersebut sering disebut ”Parr Oxygen Bomb 

Calorimeter”. 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                        Gambar 7. Bom kalori meter 
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         2. Kadar air 

Haygreen dan Bowyer (1989)mengemukakan bahwa banyaknya air 

dalam kayu dinyatakan dalam prosentase berat kayu bebas airatau kering 

tanur. Kadar air briket ialah perbandingan berat air yang terkandung dalam 

briket dengan berat kering briket tersebut. Kadar air briket dapat digunakan 

untuk menghitung parameter sifat-sifat briket. Salah satu cara yang paling 

lazim untuk menentukan kandungan air adalah dengan menempatkan benda 

uji dalam cawan, lalu timbang dan catat beratnya. Kemudian keringkan 

dengan menggunakan oven atau dengan menggunakan kompor pada suhu 

103 ± 20C. Pelaksanaan pengeringan dapat dilakukan dengan oven maupun 

pengeringan diatas kompor untuk benda uji yang tidak mengandung bahan 

organik. Proses pengeringan dengan oven adalah dengan membuka tutup 

cawan dan taruh di dalam oven selama 24 jam. Sedangkan pengeringan 

untuk benda uji yang tidak mengandung bahan organik dilakukan diatas 

kompor atau dibakar langsung setelah disiram dengan spirtus. Lakukan 

penimbangan dan pengeringan secara berulang-ulang sehingga mencapai 

berat yang tetap. Lalu cawan yang berisikan benda uji yang telah 

dikeringkan didinginkan dalam desikator. Setelah dingin lalu timbang dan 

Catat beratnya. 

Hendra dan Darmawan (2000) mengemukakan kadar air briket 

sangat mempengaruhi nilai kalor atau nilai panas yang dihasilkan. Tingginya 

kadar air akan mennyebabkan penurunan nilai kalor. Hal ini disebabkan 
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karena panas yang tersimpan dalam briket terlebih dahulu digunakan untuk 

mengeluarkan air yang ada sebelum kemudian menghasilkan panas yang 

dapat dipergunakan sebagai panas pembakaran. 

3. Massa jenis 

Menurut Haygreen dan Bower (1989) berat jenis adalah 

perbandingan antara kerapatan kayu (atas dasar berat kering tanur dan 

volume pada kadar air yang telah ditentukan) dengan kerapatan air pada 

suhu 4oC. Air memiliki kerapatan 1g/cm3 atau 1000 kg/m3 pada suhu standar 

tersebut. Soeparno dkk (1999) mengemukakan berat jenis yang tinggi 

menunjukkan kekompakan kerapatan arang briket yang dihasilkan. 

Sudrajad (1983), mengatakan berat jenis kayu sangat mempengaruhi 

kadar air, kadar abu, kadar zat terbang, kadar karbon terikat dan nilai kalor 

briket yang dihasilkan. Selanjutnya disebutkan briket dari kayu berkerapatan 

tinggi menunjukkan nilai kerapatan, keteguhan tekan, kadar abu, kadar 

karbon terikat, dan nilai kalor yang lebih tinggi dibandingkan briket yang 

dibuat dari kayu yang berkerapatan rendah. 

 

     b. Sifat Kimia Briket 

1.Kadar abu 

Kandungan abu merupakan ukuran kandungan material dan berbagai 

material anorganik didalam benda uji. Metode pengujian ini meliputi 
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penetapan abu yang dinyatakan dengan presentase sisa hasil oksidasi kering 

benda uji pada suhu ± 580-6000C, setelah dilakukan pengujian kadar air. 

Abu adalah bahan yang tersisa apabila kayu dipanaskan hingga berat 

konstan (Earl ,1974). Kadar abu ini sebanding dengan kandungan  bahan 

anorganik di dalam kayu. Salah satu unsur utama yang terkandung dalam 

abu adalah silika dan pengaruhnya kurang baik terhadap nilai kalor yang 

dihasilkan. Abu terdiri dari bahan mineral seperti lempung, silika, kalsium, 

serta magnesium oksida dan lain – lain. 

2.Volatile Matter 

Volatile matter (VM) atau sering disebut dengan zat terbang, 

berpengaruh terhadap pembakaran briket. Kandungan VM mempengaruhi 

kesempurnaan pembakaran dan intensitas api.Penilaian tersebut didasarkan 

pada rasio atau perbandingan antara kandungan karbon (fixed carbon) 

dengan zat terbang, yang disebut dengan rasio bahan bakar (fuel ratio). 

Semakin tinggi nilai fuel ratio maka jumlah karbon di dalam briket  yang 

tidak terbakar juga semakin banyak. Jika perbandingan tersebut nilainya 

lebih dari 1.2, maka pengapian akan kurang bagus sehingga mengakibatkan 

kecepatan pembakaran menurun (Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, 

Mengenal Batu Bara 2 - www.beritaiptek.com). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa briket batubara dengan volatile matter 38 % 

mempunyai kecepatan pembakaran yang relatif lebih cepat dibandingkan 

dengan yang lain dilihat dari laju pengurangan berat. Untuk briket batubara 
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dengan volatile matter 41,25 % mempunyai kestabilan pembakaran yang 

lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Volatile matter atau zat-zat yang 

mudah menguap seperti CH4, CO, H2, Formaldehid dan H2S menyebabkan 

semakin banyak kandungan volatile matter pada biobriket maka biobriket 

semakin mudah untuk terbakar dan menyala (Samsul, M., 2004).  

Bahan yang mudah menguap (1). Berbanding lurus dengan 

peningkatan  panjang  nyala api, dan membantu dalam memudahkan 

penyalaan batubara, (2). Mengatur batas minimum pada tinggi dan volum 

tungku, (3). Mempengaruhi kebutuhan udara sekunder dan aspek-aspek 

distribusi, dan (4). Mempengaruhi kebutuhan minyak bakar sekunder 

(Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia – 

www.energyefficiencyasia.org). 

3.Fixed Carbon 

Fixed carbon merupakan bahan bakar padat yang tertinggal dalam 

tungku setelah bahan yang mudah menguap didistilasi. Kandungan 

utamanya adalah karbon  tetapi juga mengandung hidrogen, oksigen, sulfur 

dan nitrogen yang tidak terbawa gas.  Fixed carbon memberikan perkiraan 

kasar terhadap nilai panas batubara (Pedoman Efisiensi Energi untuk 

Industri di Asia – www.energyefficiencyasia.org).   

Nilai kadar karbon diperoleh melalui pengurangan angka 100 dengan 

jumlah kadar air (kelembaban), kadar abu, dan jumlah zat terbang. Nilai ini 

semakin bertambah seiring dengan tingkat pembatubaraan. Kadar karbon 



 30

dan jumlah zat terbang digunakan sebagai perhitungan untuk menilai 

kualitas bahan bakar, yaitu berupa nilai fuel ratio (Bidang Energi dan 

Sumber Daya Alam, Mengenal Batu Bara 2, www.beritaiptek.com). 

Jumlah fixed carbon dan bahan yang mudah menguap secara 

langsung turut andil terhadap nilai panas briket.  Fixed carbon  bertindak 

sebagai pembangkit utama panas selama pembakaran. Kandungan bahan 

yang mudah menguap yang tinggi menunjukan mudahnya penyalaan bahan 

bakar (Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia – 

www.energyefficiencyasia.org). 

 

c. Sifat Ketahanan Briket 

1. Stability 

Pengujian stability adalah pengujian untuk mengetahui perubahan 

bentuk dan ukuran dari briket sampai briket mempunyai ketetapan ukuran 

dan bentuk (stabil). Briket yang dibuat dari bahan limbah organik dan dalam 

pembriketannya tidak mendapatkan campuran perekat, pasti akan 

mengalami perubahan ukuran secara perlahan-lahan. Tapi pada suatu saat 

akan mengalami kestabilan ukuran dan bentuk yang nantinya menjadi 

ukuran tetap dari briket. 

Pengujian ini dilakukan pada saat awal briket keluar dari cetakan 

sampai briket mengalami kestabilan ukuran. Bagian briket yang diukur 

meliputi diameter dan tinggi dari briket. Pengujian ini dilakukan untuk 
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mengetahui sampai sejauh mana perubahan bentuk dan ukuran yang terjadi 

dan sampai ukuran berapa briket sudah tidak terjadi perubahan bentuk dan 

ukuran (mengalami kestabilan). Dalam hal ini alat yang digunakan adalah 

jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. 

2. Shatter index 

Pengujian shatter index adalah pengujian daya tahan briket terhadap 

benturan yang dijatuhkan pada ketinggian 1,8 meter. Pengujian ini dilakukan 

untuk menguji seberapa kuatnya briket tongkol jagung yang di kompaksi 

pada pembebanan 9 ton terhadap benturan yang disebabkan ketinggian dan 

berapa % partikel yang hilang atau yang lepas dari briket akibat dijatuhkan 

pada ketinggian 1,8 meter.  

Pengujian ini sangat sederhana sekali, mula-mula briket ditimbang 

dengan mengunakan timbangan digital, ini disebut berat awal. Kemudian 

briket dijatuhkan pada ketinggian 1,8 meter yang dimana landasannya harus 

benar-benar rata dan halus. Setelah dijatuhkan, pasti akan ada partikel-

partikel yang lepas dari briket. Lalu briket ditimbang ulang untuk 

mengetahui berat yang hilang dari briket. Setelah mengetahui berapa % 

partikel yang hilang, kita dapat mengetahui kekuatan briket terhadap 

benturan. Apabila partikel yang hilang terlalu banyak, berarti briket yang 

dibuat tidak tahan terhadap benturan. 

3. Durability 

            Durability (daya tahan) merupakan tolok ukur yang penting untuk 

mengambarkan kualitas fisik dari berbagai bahan bakar padat yang berupa 
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pellet maupun briket (Elsevier, 2006). Pengujian durability adalah pengujian 

yang dilakukan untuk mengetahui perubahan dimensi dan berat dari briket 

setelah briket diputar dalam drum dengan kecepatan 30 rpm selama 120 

detik. 

 

B. Hipotesis 

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis komparatif karena 

hipotesis komparatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai 

dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sesuai dengan 

landasan teori yang dikemukakan, maka dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut : Variasi jumlah campuran perekat akan mempengaruhi karakteristik 

briket arang tongkol jagung yang meliputi nilai kalor, kadar air, berat jenis, 

kadar abu,  fixed carbon, volatile matter,  stability, shatter index, dan 

durability. 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang dimaksud adalah cara yang dipakai untuk 

memperoleh data-data yang dibutuhkan serta mengolah dan membahas data 

tersebut sehingga menjadi suatu kesimpulan. Metode penelitian merupakan salah 

satu pengetahuan yang memberikan jalan atau petunjuk bagaimana melaksanakan 

suatu penelitian agar memberikan hasil sistematis dan ilmiah. 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen. Benda uji yang dipakai 

sebanyak 64 buah. Terdapat 9 pengujian, dengan tiap pengujian membutuhkan 

1 benda uji dengan pengulangan 3 kali, yang menggunakan 4 variasi 

perlakuan. 

Tabel 2. Sampel Pengujian 

Sampel uji Variasi 
perekat P.1 P.2 P.3 P.4, P.5, P.6 P.7, P.8 P.9 
0% 1 3 3 3 3 3 12 
4% 1 3 3 3 3 3 12 
6% 1 3 3 3 3 3 12 
8% 1 3 3 3 3 3 12 
Jumlah 4 12 12 12 12 12 64 

 
Keterangan : 
P.1 : Pengujian Nilai Kalor P.6 : Pengujian volatile metter 
P.2 : Pengujian Kadar Air P.7 : Pengujian stability 
P.3 : Pengujian berat jenis P.8 : Pengujian shatter index 
P.4 : Pengujian kadar abu P.9 : Pengujian durability 
P.5 : Pengujian fixed carbon 
 

Jumlah 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan seluruh obyek penelitian (Sudjana, 1996 : 6). Populasi 

merupakan seluruh obyek penelitian (Arikunto, 1996 : 115). Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005 : 55). 

Populasi disini adalah tongkol jagung dan perekat tepung kanji. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagai wakil yang diteliti (Sudjana, 1996 : 6). Sampel 

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2005 : 56). Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti (Arikunto, 1996 : 117). Sampel penelitian ini adalah tongkol 

jagung yang diperoleh dari sisa hasil panen jagung di Desa Mangunsari 

Kecamatan Gunung Pati 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel terikat 

       Variabel terikat yaitu variabel yang menjadi titik pusat penelitian 

(Arikunto, 2002 : 96). 
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       Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi  

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2005 : 3). 

       Variabel terikat disini adalah briket tongkol jagung yang dicampur dengan 

perekat. 

2.  Variabel bebas 

       Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat (Sugiyono, 2005 : 3). 

       Variabel bebas disini adalah campuran perekat, tepung Kanji ( 0%, 4%, 

6% dan 8%) 

3.  Variabel  terkendali 

       Variabel terkendali merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat 

konstan, sehingga tidak akan mempengaruhi variabel utama yang diteliti 

(Sugiyono, 2005 :  

       Variabel terkendali disini adalah tekanan dalam mengkompaksi yaitu 9 

ton,ukuran briket Ø24 mm tinggi 6 mm lamanya tekanan 10 detik. 

 

D.  Alat dan Bahan 

1. Alat-alat yang digunakan 

a. Cetakan briket berukuran : diameter dalam 24 mm dan tinggi 60 mm. 
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           a. Cetakan     b. Penekan          c. Landasan          d. Pelepas 

                                                  Gambar 8. Alat cetak briket 

b. Alat kompaksi yang digunakan adalah hidrolik manual yang mempunyai 

kapasitas 20 ton dan memiliki batas titik aman kompaksi 15 ton. 

c. Saringan yang digunakan adalah saringan dengan ukuran 0,8 mesh. 

d. Pengujian Kalor mengunakan alat Boom Kalori Meter. 

e. Pengujian Kadar Air mengunakan oven dan timbangan digital. 

f. Pengujian Kadar Abu mengunakan oven dan timbangan digital. 

g. Pengujian Fixed Carbon menggunakan timbangan digital. 

h. Pengujian Volatile metter menggunakan tungku pemanas dan timbangan 

digital. 

 

2. Bahan penelitian yang digunakan 

a. Tongkol jagung yang diambil dari tempat penggilingan jagung yang  

berada didesa Mangun sari kecamatan Gunung Pati. 

b.Tepung kanji yang diambil sebagai bahan perekat 

 

60 mm 
27 mm 

28 mm 

32 mm 

24 mm 
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E. Metode Pengujian dan Tempat Pengujian 

      1. Metode pengujian spesimen dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3. Metode Pengujian  

NO Pengujian Referensi 
1 Stability Ndiema, 2002 “ influence of die pressere 

on relaxation characteristics of briquette” 
2 Shatter index ASTM-D 440 
3 Durability ASAE S 269.4 
4 Berat jenis ASTM D – 2395 
5 Nilai Kalor ASTM D – 2015 
6 Kadar air ASTM D – 1762-84 
7 Kadar Abu ASTM D – 1762-84 
8 Volatile Matter ASTM D – 1762-84 
9 Fixed Carbon ASTM D - 3172-89 

 

2.Tempat pengujian spesimen dapat dilihat pada tabel berikut  

Tabel 4. Tempat Pengujian 

Jenis penelitian Tempat 

Pembuatan specimen 
LAB Teknik Sipil Universitas Negeri 
Semarang 

Pengujian stability Di uji sendiri dengan jangka sorong 

Pengujian durability 
LAB Teknik Sipil Universitas Negeri 
Semarang 

Pengujian Shatter index 
LAB Teknik Sipil Universitas Negeri 
Semarang 

Pengujian Berat jenis 
LAB Fakultas Teknik Sipil Universitas Gajah 
Mada 

Pengujian nilai kalor LAB Kimia Universitas Gajah Mada 

Pengujian Kadar air 
LAB Fakultas Kehutanan Universitas Gajah 
Mada 

Pengujian  Kadar abu 
LAB Fakultas Kehutanan Universitas Gajah 
Mada 

Pengujian Volatile matter 
LAB Fakultas Kehutanan Universitas Gajah 
Mada 

Pengujian  Fixed carbon 
LAB Fakultas Kehutanan Universitas Gajah 
Mada 
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F. Langkah – Langkah Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 
PENELITIAN KESIMPULAN 

ARANG BRIKET 
Bentuk Silinder D 24 

 T=15 

PENGUJUAN SIFAT 
FISIK 

1. Nilai kalor 
2. Kadar air 
3. Berat jenis 

PENGUJIAN SIFAT 
KIMIA 

1. Kadar abu 
2. Fixed Carbon 
3. Volatile metter 

PENGUJIAN DAYA 
TAHAN 

1. Stability 
2. Shatter index 
3. Durability

KOMPAKSI 9 TON 

PENGARANGAN 
Suhu 2070 10- 11 jam

DISARING DENGAN 
mesh = 60

TEPUNG KANJI

TONGKOL JAGUNG 

PENGGILINGAN 

DITIMBANG 

SERBUK ARANG 
TONGKOL JAGUNG 

DICAMPUR 

TEPUNG KANJI 
(0%, 4%, 6%, 8%) 
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G. Proses Pembuatan Briket 

1. Proses pengolahan bahan serbuk tongkol jagung 

a.  Awal mula bahan diambil dari alam, yaitu berupa tongkol jagung yang 

sudah tidak terpakai. 

b. Tongkol jagung diarangkan. 

c.  Arang tongkol jagung dipotong-potong menjadi bagian kecil-kecil. 

d. Arang tongkol jagung ditumbuk sehingga menjadi butiran-butiran kecil 

dan halus. 

e.  Saring serbuk arang tongkol jagung dengan ayakan dengan 0,8 mesh. 

f.  Serbuk arang tongkol jagung siap dicampur dengan perekat. 

2. Proses pencampuran arang tongkol jagung dengan perekat serta 

pengompaksian 

a. Hitung dengan prosentase berat antara arang tongkol jagung dengan 

perekat dengan prosentase yang telah ditentukan. 

b. Timbang serbuk arang tongkol dan perekat. 

c. Berat keseluruhan campuran adalah 6 gram 

d. Setelah ditimbang perbandingan antara serbuk arang tongkol jagung dan 

perekat, lalu dicampur dalam plastik sehingga menjadi satu dan homogen. 

3. Proses pengompaksian briket 

a. Siapkan cetakan briket dan alat kompaksi. 

b. Masukkan bahan briket yang sudah dicampur kedalam cetakan. 

c. Letakkan cetakan yang sudah berisi campuran tongkol jagung pada 

bagian bawah alat kompaksi. 
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d. Putar pengunci tabung oli agar tekanannya tidak turun. 

e. Pompalah alat kompaksi hingga indikator menunjukkan pembebanan 9 

ton 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Alat Kompaksi 

f. Pembebanan ditahan selama 10 detik. 

g. Keluarkan briket dari cetakan 

H. Pengujian Briket 

 1.     Sifat Fisik Briket 

a. Pengujian Densitas 

Perhitungan berat jenis dapat didasarkan pada berat kering tanur, 

berat basah, dan pada berat kering udara. Sudrajad (1983) menyatakan 

bahwa berat jenis kayu sangat berpengaruh terhadap kadar air, kadar abu, 

zat terbang, karbonterikat, dan nilai kalor briket. Dijelaskan juga bahwa 

briket dengan kerapatan tinggi  menunjukkan nilai kerapatan, keteguhan 

tekan, kadar abu, karbon terikat, dan nilai kalor yang lebih tinggi 

dibanding briket dengan kerapatan rendah. Pengujian densitas dilakukan 

dengan menimbang berat briket yang diinginkan, kemudian ukur tinggi 

Pompa 

Alat cetak 
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dan diameter briket tersebut, kemudian dikalikan hasilnya dinyatakan 

dalam volume dengan rumus sebagai berikut : 

                           Dimana : 
                            ρ  = Massa jenis ( cc ) 
                            m = Massa briket (gram) 
                            υ = Volume ( 3,14 x diameter x tinggi) / mm 

Alat    :- Timbangan digital 

        - Jangka sorong      

Bahan : Briket Arang Tongkol Jagung 

Langkah Pengujian : 

1. Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan 

2. Timbang briket pada timbangan digital 

3. Kemudian ukur diameter dan tinggi briket dengan jangka sorong 

 

b.Pengujian nilai kalor 

Kalorimetri adalah suatu metode yang mempelajari jumlah 

panas/kalor berdasarkan perubahan temperatur. Hukum termodinamika 

pertama dikemukakan bahwa energi dapat diubah dari suatu bentuk yang 

satu ke bentuk yang lain, tetapi energi tidak dapat diciptakan maupun 

dimusnahkan. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha, 

bila suatu benda mempunyai energi, maka benda itu dapat mempengaruhi 

benda lain dengan jalan melakukan kerja kepadanya. 

Semua bentuk energi dapat diubah keseluruhannya kepanas dan 

bila energi diukur, biasanya dalam bentuk kalor. Cara yang biasa 

digunakan untuk menyatakan panas disebut kalori, pada mulanya kalori 

didefinisikan sebagai jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan 



 
 

 
 

42

 

temperatur 1 gram air dengan suhu awal 150C sebesar 10C, tetapi akhir-

akhir ini satuan kalori digunakan untuk menyatakan perubahan energi 

(Brandy,1998) 

Nilai kalor bahan bakar adalah jumlah panas yang dihasilkan atau 

ditimbulkan oleh suatu gram bahan bakar tersebut dengan meningkatkan 

temperatur 1 gr air dari 3,50 C – 4,50 C, dengan satuan kalori 

Koesoemadinata (1980). Dengan kata lain nilai kalor adalah besarnya 

panas yang diperoleh dari pembakaran suatu jumlah tertentu bahan bakar 

didalam zat asam. Makin tinggi berat jenis bahan bakar, makin rendah 

nilai kalor yang diperolehnya. Misal bahan bakar minyak dengan berat 

jenis 0,75 atau grafitasi API 70,6 mempunyai nilai kalor 11.700 kal/gr. 

Kalori meter bom adalah suatu alat yang digunakan untuk 

menentukan panas yang dibebaskan oleh suatu bahan bakar dan oksigen 

pada volume tetap. Alat tersebut ditemukan oleh Prof. S. W. Parr pada 

tahun 1912, oleh sebab itu alat tersebut sering disebut ”Parr Oxygen Bomb 

Calorimeter”. 

 

 

 

                                           Gambar 10. Bom kalori meter 

Bagian – bagian Bomb Calorimeter 

i. Combustion Bomb 

Merupakan bejana berukuran 342 ml, terbuat dari campuran 

logam nikel kronium dan bebas dari zat korosif. Berfungsi sebagai 
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tempat pembakaran antara bahan bakar dan oksigen. Aman untuk 

cuplikan yang panas pembakarannya tidak lebih dari 8000 kalori. Berat 

cuplikan yang dipakai maksimum 1,5 gram dan tekanan gas oksigen 

mula-mula 20 atm – 40 atm 

ii. Jaket Calorimeter 

Jaket calorimeter harus dilengkapi dengan water jaket atau 

budget dan mempunyai tutup untuk melindungi arus udara luar supaya 

tidak berhubungan dengan bagian dalam. Water jaket harus diisi 

dengan air sebanyak 2 liter dan temperatur dijaga 1,50C dibawah 

t$emperatur kamar. Air harus diaduk secara kontinyu dengan 

pengaduk mekanis supaya tetap dalam keadaan kesetimbangan. 

iii. Sterring Calorimeter 

Air dalam kalorimeter harus diaduk secukupnya untuk memberi 

pembacaan termometer tetap pada saat temperatur naik dengan tiba-

tiba. Kecepatan pengadukan ditentukan dengan menyesuaikan 

temperatur kalorimeter sama dengan temperatur jaket. Biarkan 

pengaduk tersebut berjalan selama 5/6 menit. Sebagian alat ini 

dicelupkan kedalam kalorimeter dan yang lain terpisah dibagian luar 

oleh bahan non-konduktan. 

iv. Thermometer 

Thermometer yang digunakan yaitu dengan skala 0,010C. Jadi 

pembacaan skala dapat dibantu dengan teleskop/loop. 
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Langkah Pengujian 

a) Timbang sampel dengan cawan dengan teliti sebanyak 1 gram, 

kemudian tempatkan pada tempat cawan. 

b) Potong kawat niklin 10 cm, pasang pada katup positif dan negatif pada 

tempat cawan dan sentuhkan kawat niklin pada sampel. 

c) Masukkan perlahan-lahan dalam reaktor dan tutup dengan rapat dan 

benar (jangan sampai kawat nikelin lepas dari sampel). 

d) Isi reaktor dengan gas oksigen dengan tekanan 20 sampai 30 atm  

kemudian tutup kran pembuka gas dengan benar (jangan sampai gas 

bocor, jika terjadi kebocoran ulangi pengisian gas). 

e) Isi tabung/bejana pemanas dengan air 2000 gram (2000 ml) dengan 

tepat, masukkan reaktor kedalam bejana pemanas dan hubungkan 

reaktor dengan katup positif dan negatif pada arus. 

f) Tutup dengan benar alatnya, pasang termometer khusus bomb 

calorimeter dengan benar dan hidupkan pengaduk sehingga suhu 

dalam bejana pemanas konstan dan homogen (diaduk selama 5 menit). 

g) Tekan tombol pembakar dan amati perubahan suhu awal pembakaran 

dan kenaikan suhunya sampai diperoleh suhu konstan (catat suhunya 

sebagai suhu akhir). 

h) Matikan alatnya, lepas thermometer khusus bomb calorimeter dan 

keluarkan reaktornya dan buka kran oksigen sampai oksigen keluar, 

kemudian buka reaktor dan bersihkan. 
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i) Lakukan kalibrasi pembakaran alat dengan mengunakan asam benzoat 

sebagai standar seperti langkah kerja diatas, sehingga diperoleh Tara 

Energi (W). 

Rumus perolehan data : 

∆t  = T2 – T1 

W = 
t
xM

Δ
6320  

E  = 
M

tW Δ×  kkal/gram 

Dimana : 

6320  : Nilai kalor/1gr asam benzoat 

M  : Berat massa benzuat 

∆t  : Suhu asam benzuat 

W  : Tara Energi 

E  : Kalor pembakaran 

 

2. Pengujian kadar air 

Kadar air briket ialah perbandingan berat air yang terkandung 

dalam briket dengan berat kering briket tersebut. Kadar air briket dapat 

digunakan untuk menghitung parameter sifat-sifat briket. Peralatan yang 

digunakan dalam pengujian ini antara lain oven, cawan kedap udara, 

timbangan dan desikator. 
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Langkah Pengujian 

a) Tempatkan benda uji dalam cawan, lalu timbang dan catat beratnya. 

b) Keringkan dengan menggunakan oven atau dengan menggunakan 

kompor pada suhu 103±20C selama kurang lebih 2 jam. 

c) Benda uji didinginkan dalam desikator. 

d) Lakukan penimbangan dan pengeringan secara berulang-ulang 

sehingga mencapai berat yang tetap (konstan). 

e) Lalu cawan yang berisikan benda uji yang telah dikeringkan 

didinginkan dalam desikator. Setelah dingin lalu timbang dan catat 

beratnya. 

Besarnya kadar air dihitung dengan rumus : 

Kadar air (%) = 
a

ba −  x 100% 

Keterangan: 

a : berat sampel awal (gram) 

b : berat sampel konstan setelah dikeringtanurkan pada suhu 103 ± 2oC 

(gram) 

 

2. Sifat Kimia Briket 

1 Pengujian Kadar Abu                                                                                               

Kandungan abu merupakan ukuran kandungan material dan 

berbagai material anorganik didalam benda uji. Metode pengujian ini 

meliputi penetapan abu yang dinyatakan dengan prosentase sisa hasil 
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oksidasi kering benda uji pada suhu ± 580-6000C, setelah dilakukan 

pengujian kadar air. 

Peralatan pengujian 

i.    Crucibles (cawan) bertutup rapat dengan kapasitas ± 30 ml. Cawan 

terbuat dari platinum namun cawan silikat maupun porselin juga dapat 

dipakai. 

ii. Muffle furnace (tungku kedap) tungku elektrik direkomendasikan 

untuk membakar sampel. Pilihlah tungku yang dilengkapi dengan 

indicator pyrometer (pyrometer) sehingga suhu bias diatur. 

iii.  Analytrical balance (timbangan) dengan ketelitian 1/10000 gram 

iv.  Drying oven (oven pengering) suhu diatur antara 100-1050C 

Langkah Pengujian 

a) Panaskan cawan kedalam tungku bersuhu 6000C, dinginkan di desikator 

(pengering) kemudian timbang. 

b) Letakkan 1-2 gram spesimen kedalam cawan dengan tutup terbuka 

kemudian masukkan dalam oven pengering. 

c) Setelah satu jam tutup kembali cawan, dinginkan didesikator dan 

timbang. 

d) Ulangi pengeringan dan penimbangan hingga didapatkan berat konstan 

0,1 mg. selama proses pendinginan dan penimbangan tutuplah cawan 

untuk menghindari absorpsi uap lembab dari udara. 
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e) Catat berat (cawan + spesimen) – berat cawan sebagai berat spesimen 

yang telah dikeringkan menjad W2. 

f) Letakkan cawan tertutup beserta isinya ketungku, bakar sampai semua 

karbon hilang. Awal mulanya, panaskan perlahan untuk menghindari 

kebakaran dan menjaga cawan dari percikan keras sehingga spesimen 

utuh. Suhu pembakaran akhir disarankan 580 – 6000C. 

g)  Letakkan cawan beserta isinya ke desikator, buka tutupnya, dinginkan 

dan timbang dengan akurat. Ulangi pemanasan selama 30 menit 

sampai berat setelah pendinginan konstan 0,2 mg (W)1. 

                 Besarnya kadar abu dihitung dengan rumus : 

                 Kadar Abu (%) = %100
2
1 ×

W
W  

           Keterangan: 

           W1  = Berat abu (gram) 

           W2  = Berat sampel yang dikeringkan (gram) 

 

2 Pengujian volatile matter 

Kadar zat mudah menguap diperoleh dengan menguapkan zat yang 

mudah menguap dalam arang. Prosedur penentuan kadar zat mudah 

menguap dengan menggunakan alat sebagai berikut : 

i.   Crucibles (cawan) bertutup rapat dengan kapasitas ± 30 ml. Cawan 

terbuat dari platinum namun cawan silikat maupun porselin juga dapat 
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dipakai. 

ii.  Muffle furnace (tungku kedap) tungku elektrik direkomendasikan 

untuk membakar sampel. Pilihlah tungku yang dilengkapi dengan 

indicator pyrometer (pyrometer) sehingga suhu bisa diatur. 

iii.  Analytrical balance (timbangan) dengan ketelitian 1/10000 gram 

Langkah Pengujian 

a) Letakkan 2 gram spesimen kedalam cawan dengan tutup terbuka 

kemudian masukkan dalam tanur listrik. 

b) Setelah itu hidupkan tanur listrik dan atur suhu pada 9000C. 

c) Tunggu hingga suhu tercapai, apabila suhu sudah tercapai maka tanur  

listrik dimatikan. 

d) Cawan dan isinya dibiarkan dingin dalam tanur 

e) Setelah dingin ambil sampel dan masukkan kedalam desikator. 

f) Timbang sampel,besarnya zat mudah menguap (volatile matter) 

dihitung    rumus : 

Kehilangan berat (%) = %100×−
a

da
 

Kadar zat mudah menguap (%) = kehilangan berat – kadar air
 

Keterangan: 

a  = Berat awal (gram) 

d  = Berat sampel setelah pemanasan (gram) 
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2. Pengujian fixed carbon 

Kadar karbon terikat adalah fraksi karbon dalam arang selain fraksi 

abu, zat mudah menguap dan air. Prosedur perhitungan kadar karbon 

terikat. dilakukan dengan menggunakan standar ASTM D-3172 (Anonim, 

1979) sebagai berikut :Kadar karbon terikat (%) = 100 – (%air + % 

abu + % zat menguap) 

                                                                                                                                            

3. Sifat Ketahanan Briket 

1. Pengujian Stability 

Pengujian stability adalah pengujian untuk mengetahui perubahan 

bentuk dan ukuran dari briket sampai briket mempunyai ketetapan ukuran 

dan bentuk (stabil). Briket yang dibuat dari bahan limbah organik dan 

dalam pembriketannya tidak mendapatkan campuran perekat, pasti akan 

mengalami perubahan ukuran secara perlahan-lahan. Tapi pada suatu saat 

akan mengalami kestabilan ukuran dan bentuk yang nantinya menjadi 

ukuran tetap dari briket. 

Langkah Pengukuran 

Pengujian ini dilakukan pada saat awal briket keluar dari cetakan 

sampai waktu selama 5 minggu. Pada saat briket keluar dari cetakan, 

diukur diameter dan tinggi dari briket. Kemudian diukur kembali secara 

bertahap dari minggu ke minggu sampai 5 minggu. Dari pengukuran briket 

selama 5 minggu, dapat terlihat terjadinya perubahan bentuk dan ukuran 

dari briket. 
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Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sampai mana perubahan 

bentuk dan ukuran yang terjadi dan sampai ukuran berapa briket sudah 

tidak terjadi perubahan bentuk dan ukuran (mengalami kestabilan). Apa 

bila briket terjadi perubahan ukuran dan bentuk secara terus-menerus, 

sehingga briket tidak mengalami kestabilan bentuk dan ukuran, itu dapat 

dipastikan dalampembriketan gagal.  Dalam hal ini alat yang digunakan 

adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. 

 

  

 

 
                                             Gambar 11. Pengukuran diameter briket 

 

 

 

                                        Gambar 12. Pengukuran tebal briket 

 

2. Pengujian Shatter Index 

Pengujian shatter index adalah pengujian daya tahan briket 

terhadap benturan yang dijatuhkan pada ketinggian 1,8 meter. Pengujian 

ini dilakukan untuk menguji seberapa kuatnya briket tongkol jagung yang 

di kompaksi pada tekanan 9 ton terhadap benturan yang disebabkan 

ketinggian dan berapa % bahan yang hilang atau yang lepas dari briket 

akibat dijatuhkan pada ketinggian 1,8 meter. 
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Langkah Pengujian 

Mula-mula briket ditimbang dengan mengunakan timbangan 

digital, ini disebut berat awal. Kemudian briket dijatuhkan pada ketinggian 

1,8 meter yang dimana landasannya harus benar-benar rata dan halus. 

Setelah dijatuhkan, pasti akan ada partikel-partikel yang lepas dari briket. 

Lalu briket ditimbang ulang untuk mengetahui berat yang hilang dari 

briket. 

Dalam pengujian shatter indek mengunakan rumus : 

Partikel yang hilang (%) = %100x
a

ba −  

Dimana :  a  = Berat briket sebelum dijatuhkan (gram) 

                b  = Berat briket setelah dijatuhkan (gram) 

Setelah mengetahui berapa % partikel yang hilang, kita dapat mengetahui 

kekuatan briket terhadap benturan. Apabila partikel yang hilang terlalu 

banyak, berarti briket yang dibuat tidak tahan terhadap benturan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Pengujian shatter index 
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3. Pengujian Durability 

Durability (daya tahan) merupakan tolok ukur yang penting untuk 

mengambarkan kualitas fisik dari berbagai bahan bakar padat yang berupa 

pellet maupun briket. Pengujian durability adalah pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui perubahan dimensi dan berat dari briket 

setelah briket diputar dalam drum dengan kecepatan 30 rpm selama 60 

detik. 

Dalam pengujian ini mengunakan drum yang berukuran diameter 

dalam 770 mm dan tinggi 550 mm. sedangkan didalamnya terdapat sekat 

yang mempunyai ukuran panjang 550 mm dan lebar 100 mm, tegak lurus 

terhadap permukaan dinding silinder. Sekat ini dibuat sebagai tempat 

terjadinya tumbukan pada saat drum berputar. Dengan adanya putaran dari 

motor yang dihubungkan dengan drum, sehingga briket yang ada didalam 

drum juga ikut berputar mengikuti arah putaran atau terbentur-bentur pada 

dinding drum dan penyekat. 

Dalam pengujian ini dapat dilihat apakah ada partikel briket yang 

terlepas dari briket atau tidak. Jika ada partikel yang terlepas, diharapkan 

tidak melebi 0,1 gram. 

Langkah Pengujian 

a) Timbang berat awal briket yang akan diuji 

b) Masukkan briket pada drum uji. 

c) Hidupkan mesin pada putaran 30 rpm 
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d) Tunggu selama 120 detik 

e) Ambil briket dari dalam drum dan timbang 

Dalam pengujian ini mengunakan rumus: 

Partikel yang hilang (%) = %100x
a

ba −  

Dimana : 

a  = Berat briket sebelum diuji (gram) 

b  = Berat briket sesudah diuji (gram) 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Gambar 14. Alat uji durability 

 

I. Analisa Data 

Metode analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengolah data  

dari hasil pengumpulan data. Teknik analisis data dari hasil penelitian ini 

menggunakan analisis desktiptif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitin 

yang dilakukan secara grafis dalam histogram atau poligon frekuensi yang 

menggambarkan variasi perekat  terhadap karakteristik briket batang jagung. 

Penyekat 
Motor 
pengerak

Lubang 
masuk

Drum 
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Sedangkan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh variasi perekat 

terhadap karakteristik briket batang jagung, peneliti menggunakan Analisis 

varians (ANAVA) satu arah. Pada anava akan diuji hipotesis nol (Ho) dengan 

tandingan (Ha) paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

Perekat  : 1, µ2, µ3, dan µ4 

H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 

“Tidak ada pengaruh secara nyata dari perekat terhadap karakteristik 

briket batang jagung” 

Ha : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4 

“Ada pengaruh secara nyata dari perekat terhadap karakteristik briket 

batang jagung” 

Tabel 5. Format rumus-rumus untuk analisis varians satu arah 

Sumber variasi Dk JK KT F 
Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 
Antar kelompok k-1 Ay A = Ay / (k-1) 
Dalam kelompok  Dy D = Dy / 

 

A / D 

Total   ----- ----- 

      (Sudjana, 1996 : 305) 

Analisis varians satu arah adalah hasil perhitungan harga Fhitung
 (Fo), 

kemudian dikonsultasikan dengan Ftabel (Ft) dengan taraf signifikan 0,05  

(α = 5%) dan derajat kebebasan (dk) pembilang = k-1 dan derajat kebebasan 

penyebut = Σ(n1-1).  

Kriteria pengujian ini adalah : 

Fo > Ft Ha diterima (µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4) 

Fo > Ft Ho diterima (µ1 = µ2 = µ3 = µ4) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Pengujian Stability  

 

                                                 Gambar 15. Grafik stabilitas diameter 

 
                                                 Gambar 16. Grafik stabilitas tinggi 
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       Berikut ini adalah gambar- gambar briket berperekat 0,4,6 & 8 %, 

dilihat dari posisi atas dan samping : 

 

 

        

 

 

                    Gambar 17. Briket setelah uji stability Tinggi 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Briket setelah uji stability diameter 

     Hasil pengujian stability menunjukkan kecenderungan peningkatan 

ukuran briket sejak briket dikeluarkan dari cetakan hingga hari ke - 12. 

Setelah itu ukuran briket mulai stabil dan tidak menunjukkan adanya tanda-

tanda kenaikan ukuran. Dari grafik dapat kita lihat bahwa yang 

menunjukkan peningkatan paling pesat bila dilihat dari diameternya adalah 

briket yang mempunyai komposisi campuran perekat 0 % sebesar 0,53 mm 

atau peningkatannya sebesar 1,72 % cepatnya pertambahan diameter ini 

disebabkan karena tidak adanya perekat dan sifat dari serbuk arang itu 

sendiri yang sulit disatukan apabila dalam keadaaan kering. Sedangkan 

0 % 4 % 6 % 8 % 

0 % 4 % 6 % 8 % 
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briket yang perkembangannya paling rendah adalah briket dengan 

komposisi perekat 8 % sebesar 0,32 mm atau peningkatannya sebanyak 

1,18 % dan stabil pada hari ke 9. Sedangkan briket dengan komposisi 4% 

stabil pada hari ke16 dengan perubahan sekitar 0,55mm dan untuk ukuran  

6 % Briket mulai stabil pada hari ke 9 atau setelah 216 jam 

      Bila dilihat dari tingginya, briket yang mempunyai komposisi campuran 

0 % adalah yang paling tinggi peningkatannya sebesar 3,42 mm atau 

sebesar 15,94 %. Sedangkan briket yang perkembangannya paling sedikit 

adalah briket dengan perekat 8% sebesar 2,22 mm atau sebanyak 10,97 %. 

Dapat disimpulkan bahwa kestabilan tinggi briket jatuh pada hari ke 12 

atau setelah 288 jam. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari keempat 

briket yang mempunyai komposisi 0 %, 4 %; 6 % dan 8% perubahan 

ukurannya relatif tinggi.Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketidakstabilan atau meningkatnya ukuran briket, baik dari tinggi dan 

diameternya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: 

1. Berkurangnya daya rekat briket secara vertikal karena tidak adanya 

tekanan dari alat kompaksi setelah briket keluar dari cetakan 

2. Pengaruh udara yang masuk kedalam partikel briket. Udara disini 

membawa uap air yang dapat memicu briket berubah ukuran. 

3. Sifat dari serbuk arang itu sendiri yang sulit menyatu apabila kering  

       Kestabilan ukuran terjadi dikarenakan ikatan antara partikel yang satu 

dengan yang lainnya (saling mengait) akibat dari pengkompaksian atau 

pembebanan pada briket sebesar 9 ton atau setara dengan 19,89 kg/cm2. 
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Kestabilan ukuran juga dikarenakan partikel dalam briket mengalami titik 

jenuh elastisitas. 

 

B. Pengujian Shatter Index  
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                      Gambar 19. Grafik hasil pengujian shatter index 

      Dari hasil pengujian yang diperlihatkan dengan grafik diatas, terlihat 

bahwa briket yang memiliki komposisi perekat 0 % adalah yang paling 

rapuh. Briket ini kehilangan partikel sebanyak 2,34 gram atau sebesar 

47,77%. Sedangkan briket yang hanya sedikit kehilangan partikel adalah 

briket dengan campuran perekat 6% sebesar 0,19 gram atau sebesar 3,8 %. 

Sedangkan pada campuran 8 % terjadi pengurangan partikel yg lebih 

banyak dari yang 6%, ini disebabkan karena briket berperekat 8 % 

mengikat lebih banyak uap air dan kandungan tapioka yang lebih banyak 

juga menyebabkan briket susah untuk kering sehingga lebih ringkih.Pada 

permukaan sisi bagian bawah briket berperekat 8 %, karena efek gravitasi 



 

 

60

bumi, air lebih mudah berkumpul ke bawah akibatnya pada bagian bawah 

inilah air sulit untuk menguap sehingga saat dilakukan uji shatter index dari 

ketinggian 1,8 meter  pecahan bagian-bagian briket berperekat 8% lebih 

banyak..  

                   Tabel 6. Hasil uji analisis varian anava pengujian shatter index 
Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 4133,31 4133,31 

Antar kelompok 3 3579,17 1193,1 

Dalam 
kelompok 

8 506,97 63,37 

 
18,82 

 
3,48 

Total 12 8219,45 --- ----- ----- 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 

3 dan penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 %. 

Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo >Ft, berarti ada pengaruh 

secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) prosentase perekat terhadap 

shatter index briket arang tongkol jagung. 

 

         Gambar 20. Briket setelah uji shatter index 

Dari gambar 19 dapat dilihat perbedaan hancurnya bagian-bagian briket, 

yang disebabkan perbedaan jumlah campuran perekat. Pada briket 

berperekat 8% terjadi kehilangan partikel lebih banyak, ini disebabkan 

banyaknya konsentrasi posisi air seperti yang dijelaskan pada halaman 54. 

0 % 4 % 6 % 8 % 
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C. Pengujian Durability  
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Gambar 21. Grafik hasil pengujian durability 

       Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

komposisi campuran 0 % adalah yang paling rapuh. Briket hancur 100 % 

dikarenakan tidak adanya perekat serta keringnya partikel briket yang 

berupa serbuk arang menyebabkan partikel- partikel briket berperekat 0 % 

sulit menyatu satu sama lain . Sedangkan briket yang terkuat dipegang oleh 

briket arang tongkol jagung dengan perekat 8% 

                     Tabel 7. Hasil uji analisis varian anava pengujian durability 
Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 14173,5 14173,5 

Antar kelompok 3 4775,64 1591,88 

Dalam kelompok 8 71,7 8,96 

 
177,67 

 
3,48 

Total 12 19020,85 --- ----- ----- 
 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 

3 dan penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 %. 

Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo >Ft,berarti ada pengaruh 
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secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) prosentase perekat terhadap 

Durability benturan briket arang tongkol jagung. 

      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa briket dengan komposisi 

campuran perekat 0 % adalah yang paling rapuh karena tingkat ikatan 

partikelnya kurang kuat disebabkan karena bentuk partikel yang kering dan 

sangat halus 

       Faktor yang mempengaruhi rapuhnya briket terhadap benturan yang 

disebabkan dari putaran drum adalah : 

1.  Secara teknis yang terjadi pada pengujian Shatter index, juga terjadi  

pada pengujian durability. Yaitu posisi briket saat mendarat ke salah 

satu dinding drum yang disebabkan oleh putaran drum (gambar a) 

2.  Berguling-gulingnya briket dalam drum hingga membentur penyekat 

yang ada pada drum (gambar b). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 22. Posisi briket jatuh membentur dinding drum 

                dan berguling membentur penyekat 

3. Kurang kuatnya ikatan antar partikel arang yang menyebabkan 

rontoknya partikel briket. 

a b 
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Dari pengujian ini dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak 

campuran perekat maka Durability briket arang tongkol jagung semakin 

baik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Briket setelah uji durability 
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                           Gambar 24.Grafik Hasil Pengujian Nilai Kalor (kal/gr) 

      Dari hasil uji nilai kalor briket arang tongkol jagung dan bahan 

perekat, terlihat semakin banyak komposisi perekat, nilai kalornya 

semakin rendah. Ini disebabkan karena nilai kalor arang tongkol  jagung 

0 % 4 % 6 % 8 % 
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murni paling tinggi,yaitu sebesar 5601,55 kalori/gram, penambahan 

perekat juga menyebabkan nilai kalor briket arang tongkol jagung 

semakin berkurang karena bahan perekat memiliki sifat thermoplastik 

serta sulit terbakar dan membawa lebih banyak air sehingga panas yang 

dihasilkan terlebih dahulu digunakan untuk menguapkan air dalam 

briket, hal ini dapat dibuktikan dari uji kadar air yang menunjukkan 

semakin banyak bahan perekat kadar airnya juga semakin tinggi  

 Dari grafik pengujian nilai kalor  yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa briket yang mempunyai nilai kalor paling tinggi 

adalah briket dengan komposisi perekat tepung kanji 0 % atau tanpa 

perekat sebesar 5601,55 kalori/gram. Sedangkan nilai energi yang paling 

rendah adalah briket tongkol jagung dengan perekat 8% sebesar 

5.009,11kalori/gram. 

              Tabel 8. Hasil uji analisis varian anava pengujian Nilai kalor 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk 

pembilang 3 dan penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 

atau 5 %. Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo > Ft,Berarti 

ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) prosentase 

perekat terhadap Nilai kalor briket arang tongkol jagung. 

Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 
Rata-rata 1 352561245,4 352561245,4 
Antar kelompok 3 685620,14 228540 
Dalam kelompok 8 356521,25 44565,15 

 
5,13 

 
3,48 

Total 12 353603386,79 --- ----- ----- 
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E. Pengujian Densitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gambar 25. Grafik hasil pengujian berat jenis 

       Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, terlihat bahwa nilai berat 

jenis dari briket yang mempunyai komposisi 6% memiliki berat jenis 

paling rendah sebesar 0,53 %. sedangkan nilai berat jenis tertinggi 

didapat briket tongkol jagung dengan campuran 0 % sebesar 0,63%. 

      Nilai berat jenis yang dihasilkan pada  penelitian ini tidak  memenuhi 

standar Jepang yang mensyaratkan berat jenis harus berkisar antara 1 – 

1,2. 

                       Tabel 9. Hasil uji analisis varian anava pengujian Densitas 
Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 
Rata-rata 1 4,2 4,2 
Antar kelompok 3 -0,06 -0,02 
Dalam kelompok 8 0,08 0,01 

-2 3,48 

Total 12 4,22 --- ----- ----- 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk 

pembilang 3 dan penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 

atau 5 %. Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo < Ft,berarti 
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tidak ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) 

prosentase perekat terhadap densitas briket arang tongkol jagung. 

 

F. Kepadatan Energi 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 26. Grafik hasil pengujian kepadatan energi 

        Dari hasil uji kepadatan energi briket campuran tongkol jagung dan 

perekat tepung kanji, terlihat semakin banyak komposisi campuran 

perekat, nilai kepadatan energinya semakin rendah namun pada perekat 

8 % justru kepadatannya semakin tinggi, disini terdapat keunikan dari 

hasil perhitungan yang diperoleh. Keunikan ini disebabkan karena 

adanya pengaruh dari nilai kalornya yang terendah, densitasnya 

terendah, fixed carbon terendah tetapi nilai vollatile matternya tertinggi. 

Densitas berpengaruh terhadap kerapatan dari briket arang  tongkol, 

semakin tinggi densitas maka kepadatan energi juga semakin tinggi. 

Fixed carbon menunjukkan jumlah bahan bakar dalam biomassa 
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kandungan utamanya adalah carbon, hidrogen oksigen,sulfur dan 

nitrogen yang tidak terbawa dalam bentuk gas, Vollatile Matter 

menunjukkan zat terbang yang berfungsi dalam mudahnya suatu  bahan 

bakar untuk menyala. Kenaikan nilai kepadatan energi pada briket 

berperekat 8% disebabkan nilai vollatile matternya yang tertinggi 

sehingga lebih mudah terbakar. Meskipun nilai energinya masih lebih 

rendah dibanding briket arang berperekat 0% dan 4%, briket berperekat 

8% memiliki kestabilan pembakaran yang terbaik karena vollatile 

matternya yang tertinggi meskipun nilai kalor dan fixed carbonnya 

adalah yang terendah diantara semua briket. 

                  Tabel 10. Hasil uji analisis varian anava pengujian Kepadatan energi 
Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 13694965 13694965 

Antar kelompok 3 91154,38 30384,79 

Dalam kelompok 8 27495738,7 3436967,34 
0,008 3,48 

Total 12 41281858,1 --- ----- ----- 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk 

pembilang 3 dan penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 

atau 5 %. Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo > Ft,Berarti 

tidak ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) 

jumlah campuran perekat terhadap Kepadatan Energi briket arang 

tongkol jagung. 

G. Kadar air 
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        Haygreen dan Bowyer (1989) mengatakan semakin tinggi kadar air 

akan semakin rendah nilai kalornya. Hal ini disebabkan karena energi 

yang tersimpan dalam bahan uji sebagian digunakan untuk menguapkan 

air yang ada didalamnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 27. Grafik hasil pengujian kadar air 

        Menurut grafik diatas kadar air tertinggi dimiliki oleh briket dengan 

komposisi perekat 8%. Hal ini disebabkan penggunaan perekat yang 

banyak otomatis meningkatkan  kadar air yang banyak pula sebagai 

media pelarut tepungnya. 

                Tabel 11. Hasil uji analisis varian anava pengujian Kadar Air 
Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 1008,3 1008,3 

Antar kelompok 3 24,26 8,1 

Dalam kelompok 8 3,24 0,41 

 
19,76 

 
3,48 

Total 12 1035,8 --- ----- ----- 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk 

pembilang 3 dan penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 

atau 5 %. Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo >Ft,berarti 
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ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) prosentase 

perekat terhadap kadar air briket arang tongkol jagung. 

 

H. Pengujian Kadar Abu 

        Earl (1947) mengemukakan bahwa salah satu unsur utama abu 

adalah silika dan pengaruhnya kurang baik terhadap nilai kalor yang 

dihasilkan. Kadar abu ini sebanding dengan kandungan  bahan anorganik 

di dalam kayu, abu terdiri dari bahan mineral seperti lempung, silika, 

kalsium, serta magnesium oksida dan lain – lain. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa semakin tingginya kadar abu pada briket, akan mempengaruhi 

nilai kalor yang dihasilkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Gambar 28. Grafik hasil pengujian kadar abu 

Dari grafik dapat kita lihat briket yang memiliki komposisi 0 % 

mempunyai kadar abu sebanyak 22,77 % dan briket yang memiliki 

komposisi 8 % mempunyai kadar abu sebanyak 17,52 % bahkan nilainya 
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nyaris sama dengan briket berkomposisi perekat 6% yaitu 17,68%. Dari 

hasil uji nilai kalor, terlihat bahwa briket yang mempunyai campuran 0 

% memiliki nilai kalor yang paling tinggi. Sehingga dari hasil pengujian 

ini tidak membuktikan pendapat dari Earl (1947) yang menyatakan 

semakin tinggi kadar abu, nilai kalor semakin rendah. Karena terlihat 

bahwa walaupun kadar abu dari briket yang tanpa perekat atau 0% 

adalah yang paling tinggi, ternyata nilai kalornya justru yang paling 

tinggi. Nilai kadar abu pada hasil penelitian ini tidak memenuhi standar 

jepang, inggris dan amerika yang berkisar antara 3-8 % saja.  

                      Tabel 12. Hasil uji analisis varian anava pengujian Kadar Abu 
Sumber 
variasi 

Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 4375,43 4375,43 

Antar 
kelompok 

3 61,54 20,51 

Dalam 
kelompok 

8 100,96 12,62 

 
1,63 

 
3,48 

Total 12 4537,93 --- ----- ----- 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk 

pembilang 3 dan penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 

atau 5 %. Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo < Ft,berarti 

tidak ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) 

prosentase perekat terhadap kadar abu briket arang tongkol jagung. 

I.    Pengujian Vollatile Matter 

        Volatile matter (VM) atau sering disebut dengan zat terbang, 

berpengaruh terhadap pembakaran briket. Kandungan VM 
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mempengaruhi kesempurnaan pembakaran dan intensitas api. Penilaian 

tersebut didasarkan pada rasio atau perbandingan antara kandungan 

karbon (fixed carbon) dengan zat terbang, yang disebut dengan rasio 

bahan bakar (fuel ratio). Semakin tinggi nilai fuel ratio maka jumlah 

karbon di dalam briket  yang tidak terbakar juga semakin banyak. Jika 

perbandingan tersebut nilainya lebih dari 1.2, maka pengapian akan 

kurang bagus sehingga mengakibatkan kecepatan pembakaran menurun 

(Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, Mengenal Batu Bara 2 - 

www.beritaiptek.com) 
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                                  Gambar 29. Grafik hasil uji rata-rata Vollatile Matter 

Dari grafik hasil pengujian terlihat bahwa prosentase vollatil metter 

tertinggi dimiliki oleh briket dengan komposisi 8% yaitu 41,49% 

sedangkan yang terendah adalah briket arang dengan komposisi perekat 

6% yaitu 36,7%. Nilai vollatile matter berpengaruh terhadap kandungan 

karbon  pada briket arang tongkol jagung yaitu semakin tinggi nilai 
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vollatile matter maka nilai fixed carbonnya semakin rendah yang artinya 

intensitas apinya berkurang yang juga berpengaruh pada nilai kalornya. 

Namun dengan prosentase vollatile matter diatas 41,25% yang dimiliki 

briket berperekat 8% kestabilan pembakarannya akan lebih baik Samsul 

(2004).  

                 Tabel 13.Hasil uji analisis varian anava pengujian Vollatile Matter 
Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 
Rata-rata 1 18071,49 18071,49 
Antar kelompok 3 35,51 11,77 
Dalam kelompok 8 45 5,63 

 
2,1 

 
3,48 

Total 12 18152,14 --- ----- ----- 
 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk 

pembilang 3 dan penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 

atau 5 %. Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo < Ft,berarti 

tidak ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) 

prosentase perekat terhadap vollatile matter briket arang tongkol jagung. 

 

J.   Pengujian Fixed Carbon 

Kadar karbon terikat adalah fraksi karbon dalam arang selain fraksi 

abu, zat mudah menguap dan air. Prosedur perhitungan kadar karbon 

terikat dilakukan dengan menggunakan standar ASTM D-3172 

(Anonim, 1979) sebagai berikut : 
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                  Kadar karbon terikat (%) = 100 – (%air + % abu + % zat menguap) 

 

 

 

 

Gambar 30. Grafik hasil uji fixed carbon 

Dari hasil pengujian yang dilakukan terlihat bahwa briket dengan 

komposisi perekat 6% memiliki prosentase fixed carbon yang tertinggi 

yaitu 34,74%,  sedangkan yang terendah dimiliki oleh briket arang 

dengan campuran perekat 8% yaitu sebesar 29,9 % ini disebabkan 

karena kadar Vollatile matter dan kadar air yang rata rata tinggi sehingga 

kadar karbonnya rendah. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap nilai 

kalor briket dengan demikian, semakin tinggi kandungan zat karbon 

pada suatu zat maka nilai kalornya akan semakin tinggi pula. 

                    Tabel 14. Hasil uji analisis varian anava pengujian Fixed Carbon 
 

 

 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 3 

dan penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 %. Hasil 

pengujian analisis varian menunjukkan Fo < Ft,berarti tidak ada pengaruh 

Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 
Rata-rata 1 12879,27 12879,27 
Antar kelompok 3 49,09 16,36 
Dalam kelompok 8 67,9 8,49 

 
1,9 

 
3,48 

Total 12 12996,26 --- ----- ----- 
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secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) prosentase perekat terhadap 

fixed carbon briket arang tongkol jagung. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.Simpulan 

      Berdasarkan hasil analisis data penelitian mengenai pengaruh campuran 

bahan perekat  terhadap sifat fisik, sifat kimia dan daya tahan briket arang 

tongkol jagung, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Campuran komposisi perekat berpengaruh  terhadap daya ketahanan briket 

terutama pada stability tinggi dan ketahanannya terhadap benturan 

(durability) serta saat diuji Shatter Index.  Campuran perekat juga menjadi 

faktor kerapuhan briket dimana saat dilakukan uji shatter index pecahan- 

pecahan briket berperekat 8 % lebih banyak daripada briket yang berperekat 

lebih rendah lainnya, ini disebabkan masih banyaknya kandungan air dalam 

arang briket berperekat 8 % yang masih banyak tertinggal dalam briket 

2. Faktor campuran juga berpengaruh terhadap nilai kalor dan kadar 

air,sehingga semakin banyak campuran perekat nilai kalor semakin rendah 

sedangkan kadar air semakin tinggi, sedangkan pada pengujian kimia 

lainnya campuran perekat tidak berpengaruh. Tapi sebenarnya baik itu 

vollatil matter dan fixed carbon turut andil dalam perbedaan karakteristik 

tersebut hanya saja itu dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam serta 

metoda yang lebih tepat. 
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B.SARAN 

            Ukuran partikel briket sebaiknya jangan terlalu halus. Pada penelitian 

ini digunakan saringan mesh nomer 60 atau sebesar 0,250 mm, khususnya 

untuk briket arang karena partikel yang terlalu halus sulit dikompaksi dan 

berat briket lebih mudah hilang karena tertiup udara di sekitarnya, dan 

apabila terlalu banyak perekat tepung kanji, maka briket menjadi encer dan 

liat sehingga agak sulit dipadatkan. Partikel yang terlalu halus juga 

menyebabkan konstruksi briket agak rapuh. 

  

. 
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Tabel Pengujian Stability Briket Areng Tongkol Jagung 
 

0 % 4 % 6 % 8 %                       
Pengamatan  

 
Waktu 
pengukuran 

D 
(mm) 

h 
(mm) 

D 
(mm)

h 
(mm)

D 
(mm)

h 
(mm) 

D 
(mm) 

h 
(mm) 

0 menit 25,35 15,15 25,1 15,65 25,65 15 25,35 15,75 
30 menit 25,30 15,50 25,55 16,15 25,70 15,55 25,45 16,55 
90 menit 25,40 16,30 25,55 16,25 25,70 15,70 25,65 16,78 
120 menit 25,43 16,65 25,55 16,35 25,70 15,85 25,65 16,88 

22Oktober 2008 (Pagi) 25,52 16,90 25,55 16,60 25,75 16,90 25,65 16,95 
22 Oktober 2008 (Sore) 25,55 17,10 25,55 17,20 25,75 16,97 25,65 17,02 
23 Oktober 2008 (Pagi) 25,65 17,50 25,55 17,65 25,77 17,45 25,65 17,80 
23 Oktober 2008(Sore) 25,65 17,75 25,60 17,67 25,77 17,50 25,65 17,83 
26 Oktober 2008 (Pagi) 25,65 17,90 25,60 17,70 25,80 17,55 25,65 17,88 
26 Oktober 2008 (Sore) 25,67 17,92 25,62 17,75 25,80 17,58 25,67 17,90 
29  Oktober 2008 (Pagi) 25,85 18,05 25,63 17,80 25,80 17,60 25,67 17,90 
29 Oktober 2008 (Sore) 25,86 18,35 25,63 17,85 25,80 17,62 25,67 17,97 
2November 2008 (Pagi) 25,87 18,50 25,63 17,88 25,80 17,62 25,67 17,97 
2November 2008 (Sore) 25,88 18,57 25,63 17,92 25,80 17,62 25,67 17,97 
5November 2008 (Pagi) 25,88 18,57 25,65 17,95 25,80 17,62 25,67 17,97 
5November 2008 (Sore) 25,88 18,57 25,65 17,97 25,80 17,62 25,67 17,97 
6November 2008 (Pagi) 25,88 18,57 25,65 17,97 25,80 17,62 25,67 17,97 
6November 2008 (Sore) 25,88 18,57 25,65 17,97 25,80 17,62 25,67 17,97 
7November 2008 (Pagi) 25,88 18,57 25,65 17,97 25,80 17,62 25,67 17,97 
7November 2008 (Sore) 25,88 18,57 25,65 17,97 25,80 17,62 25,67 17,97 

 

 

 

Tabel. Selisih ukuran awal kompaksi sampai stabil 

0 % 4% 6% 8% Prosentase 
campuran 

Tanggal  
pengukuran 

D 
(mm)

h 
(mm)

D 
(mm)

h 
(mm)

D 
(mm)

h 
(mm) 

D 
(mm) 

h 
(mm) 

5 November 2008 
Mengalami kestabilan 25,88 18,57 25,65 17,97 25,80 17,62 25,67 17,97 

18Oktober 2008 
Awal kompaksi 25,35 15,15 25,1 15,65 25,65 15 25,35 15,75 

 
Selisih 0,53 3,42 0,55 2,32 0,15 2,62 0,32 2,22 
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Tabel. Hasil pengujian Shatter Index 

Penimbangan 

NO 
Komposisi 
campuran 

Perekat 
Pengujian Berat  

awal 
(gram)

Berat 
setelah 
diuji 

(gram)

Selisih
(gram)

Selisih 
(%) 

Rata – 
rata 
(%) 

I 5,04 2,60 2,44 48,41 
II 4,57 2,60 1,97 43,11 1 0 % 
III 5,02 2,42 2,6 51,79 

47,77 

 
I 4,63 4,62 0,01 0,22 
II 4,57 4,10 0,47 10,29 2 4 % 
III 4,25 3,63 0,62 14,59 

8,37 

 
I 4,72 4,67 0,05 1,06 
II 4,63 4,61 0,02 0,43 3 6 % 
III 5,04 4,54 0,5 9,92 

3,80 

 
I 4,54 3,82 0,72 15,86 
II 4,73 4,67 0,06 1,27 4 8 % 
III 4,97 3,69 1,28 25,76 

14.29 

 

Tabel. Hasil pengujian durability 

Penimbangan 

NO Komposisi 
campuran Pengujian Berat  

awal 
(gram) 

Berat 
setelah 
diuji 

(gram) 

Selisih 
(gram) 

Selisih 
(%) 

Rata – 
rata 
(%) 

I     5,2 hancur   
II 5,45 hancur   1 0 % 
III 5,20 hancur   

 

 
I 4,68 2,32 2,36 50,43 
II 5,47 2,90 2,57 46,98 2 4 % 
III 5,58 2,95 2,63 47,13 

48,18 

 
I 4,68 2,44 2,24 47,86 
II 4,78 2,71 2,07 43,31 3 6 % 
III 5,12 2,61 2,51 49,02 

46,73 

 
I 5,29 3,29 2 37,81 
II 5,25 3,02 2,23 42,48 4 8 % 
III 5,36 2,82 2,54 47,39 

42,56 
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Tabel. Hasil pengujian kalor 

Arang Briket Tongkol Jagung dengan Komposisi Campuran 
Perekat 0% 

Pengamatan 1 5.579,43 kalori/gram 
Pengamatan 2 5.695,16 kalori/gram 
Pengamatan 3 5.530,06 kalori/gram 

Rata-rata : 
5.601,55 
kalori/gram 

Arang Briket Tongkol Jagung dengan Komposisi Campuran 
Perekat 4% 

Pengamatan 1 5.543,24 kalori/gram 
Pengamatan 2 5.446,44 kalori/gram 
Pengamatan 3 5.591,90 kalori/gram 

Rata-rata : 
5.527,01 
kalori/gram 

Arang Briket Tongkol Jagung dengan Komposisi Campuran 
Perekat 6% 

Pengamatan 1 5.581,21 kalori/gram 
Pengamatan 2 5.446,44 kalori/gram 
Pengamatan 3 5.602,90 kalori/gram 

Rata-rata : 
5.516,85 
kalori/gram 

Arang Briket Tongkol Jagung dengan Komposisi Campuran 
Perekat 8% 

Pengamatan 1 5,061,62 kalori/gram 
Pengamatan 2 4.902,86 kalori/gram 
Pengamatan 3 5.062,84 kalori/gram 

Rata-rata : 
5.009,11kalori/gram 

 
Tabel Pengujian Densitas Briket Areng Tongkol Jagung 

 
Variasi campuran  

Berat 
Jenis 

0% 4% 6% 8% 

I 0,65 0,59 0,52 0,62 
II 0,56 0,60 0,51 0,64 
III 0,68 0,58 0,55 0,60 

Rata-rata 0,63 0,59 0,53 0,62 
 

 

Tabel. Hasil pengujian Kepadatan Energi 

Variasi campuran 

0 % 4 % 6 % 8 % 

3528,98 3260, 94 2923,93 3105,65 

    
    

 



 83

Tabel Hasil pengujian Kadar Air 
 

 Penimbangan ke- 

NO Komposisi 
campuran Pengujian 

Berat  
Cawan
(gram)

Berat 
Cawan 

+ 
Sampel
(gram) 

1 2 3 4 5 6 7 

Kadar 
Air % 

 

Rata – 
rata 
(%) 

I 20,856 22,857 22,723 22,720 22,717 22,714 22,714 22,714 22,714 7,146 
II 19,321 21,321 21,187 21,183 21,185 21,183 21,183 21,183 21,183 6,900 1 0 % 
III 20,075 22,076 21,942 21,940 21,937 21,937 21,937 21,937 21,937 6,947 

6,998 

 
I 20,701 22,702 22,533 22,523 22,523 22,523 22,523 22,523 22,523 8,946 
II 20,269 22,270 22,092 22,089 22,089 22,084 22,084 22,084 22,084 9,095 2 4 % 
III 19,781 21,783 21,609 21,602 21,602 21,598 21,597 21,597 21,597 9,291 

9,111 

 
I 20,330 22,330 22,157 22,148 22,150 22,144 22,144 22,144 22,144 9,300 
II 18,740 20,740 20,560 20,560 20,561 20,556 20,554 20,552 20,552 9,400 3 6 % 
III 19,219 21,221 21,043 21,041 21,038 21,036 21,032 21,026 21,026 9,740 

9,480 

 
I 18,233 20,235 20,054 20,039 20,035 20,034 20,011 20,011 20,011 11,189
II 21,830 23,830 23,610 23,610 23,608 23,608 23,608 23,608 23,608 11,1004 8 % 
III 20,098 22,099 21,883 21,884 21,879 21,880 21,879 21,879 21,879 10,995

11,094

 

 

Tabel. Hasil pengujian Kadar Abu 

Penimbangan 

NO 
Komposisi 
campuran 

Perekat 
Pengujian Berat  

Cawan
(gram)

Berat 
Cawan 

+ 
Sampel
(gram)

Berat 
Cawan 
+ Abu
(gram)

Kadar 
Abu 
(%) 

Rata 
– rata 
Kadar 
Abu 
(%) 

I 20,024 22,024 20,508 24,200 
II 20,450 22,450 20,877 21,350 1 0 % 
III 21,845 23,845 22,300 22,750 

22,767 

 
I 12,836 14,836 13.125 14,450 
II 8,850 10,850 9,256 20,300 2 4 % 
III 14,114 16,114 14,480 18,300 

17,683 

 
I 7,896 9,897 8,292 19,790 
II 9,176 11,176 9,583 20,350 3 6 % 
III 22,234 24,234 22,576 17,100 

19,080 

 
I 8,214 10,215 8,530 15,792 
II 8,955 10,957 9,308 17,632 4 8 % 
III 8,255 10,257 8,638 19,131 

17,518 
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Tabel. Hasil pengujian Kadar Zat mudah Menguap (Volatile Matter) 
 
Penimbangan 

NO 
Komposisi 
campuran 

Perekat 
Pengujian Berat  

Awal 
(gram) 

Berat Setelah 
pemanasan 

(gram) 

Kehilangan 
Berat (%) 

Kadar 
Air 
(%) 

Kadar 
Volatile 

Matter (%)

Rata - 
rata 

Kadar 
Volatile 
Matter 

(%) 
I 2,002 1,150 42,557 7,146 35,441 
II 2,001 1,072 46,427 6,900 39,527 1 0 % 
III 2,001 1,055 47,276 6,947 40,330 

38,42 

 
I 2,003 1,084 45,881 8,946 36,936 
II 2,000 1,033 48,350 9,095 39,255 2 4 % 
III 2,002 1,022 48,951 9,291 39,660 

38,62 

 
I 2,000 1,040 48,000 9,300 38,700 
II 2,000 1,098 45,100 9,400 35,700 3 6 % 
III 2,001 1,092 45,427 9,740 35,687 

36,70 

 
I 2,001 0,908 54,600 11,189 43,411 
II 2,002 0,913 54,396 11,100 43,296 4 8 % 
III 2,002 1,026 48,751 10,995 37,757 

41,49 

 

Tabel. Hasil pengujian Kadar Karbon Terikat (Fixed Carbon) 

 

No. 
Komposisi 
Campuran 

Perekat 
Pengujian

Kadar 
Air 
(%) 

Volatile 
Matter 

(%) 

Kadar 
abu 
(%) 

Kadar 
Karbon 

(%) 

Rata – 
Rata 

Kadar 
Karbon 

(%) 
I 7,146 35,441 24,200 33,243 
II 6,900 39,527 21,350 32,223 1 0 % 
III 6,947 40,330 22,750 29,974 

31,81 

 
I 8,946 36,936 14,450 39,669 
II 9,095 39,255 20,300 31,350 2 4 % 
III 9,291 39,660 18,300 32,749 

34,59 

 
I 9,300 38,700 19,790 32,210 
II 9,400 35,700 20,350 34,550 3 6 % 
III 9,740 35,687 17,100 37,473 

34,74 

 
I 11,189 43,411 15,792 29,608 
II 11,100 43,296 17,632 27,972 4 8% 
III 10,995 37,757 19,131 32,118 

29,9 
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PERHITUNGAN PENELITIAN 

 

STABILITY 

Rumus : 

Penambahan ukuran briket (mm) = b – a 

 

Contoh hasil pengujian ketinggian briket campuran 6 % : 

a = 15 mm 

b = 17,62 mm 

Perhitungan : 

Penambahan ukuran briket (mm) = 17,62 mm – 15 mm 

     = 2,62 mm 

 

 

SHATTER INDEX 

Rumus :  

Partikel yang hilang (%) = %100x
a

ba −  

 

Contoh hasil pengujian briket campuran 6% dari pengujian ke-2: 

a = 4,63 gram 

b = 4,62 gram 

Perhitungan : 

Partikel yang hilang  = %100
62,4

62,463,4 x
gram

gramgram −  

   = 0,43 % 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
a = Berat awal 
b = Berat setelah diuji 

Keterangan : 
a = Ukuran awal 
b = Ukuran setelah Stabil 
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DURABILITY 

Rumus : 

Partikel yang hilang  = %100x
a

ba −  

 

 

Contoh hasil pengujian briket campuran 6% dari pengujian ke-2: 

a = 4,78 gram 

b = 2,71 gram 

Perhitungan : 

Partikel yang hilang = %100
78,4

71,278,4 x
gram

gramgram −  

   = 43,31 % 

 

 

NILAI KALOR 

Rumus perolehan data : 

∆t  = T2 – T1 

W = 
t
xM

Δ
6320   

E  = 
M

tW Δ×  kkal/gram 

Dimana :   

6320  : Nilai kalor/1gr asam benzuat 

M  : Berat massa benzuat 

∆t  : Suhu asam benzuat  

W  : Tara Energi 

E  : Kalor pembakaran 

 

 

 

Keterangan 
a = Berat awal 
b = Berat setelah diuji 
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Densitas 
Rumus :  Dimana : 

                     ρ  = Massa jenis ( cc ) 
                            m = Massa briket (gram) 
                            υ = Volume ( 3,14 x diameter x tinggi) / mm 

Contoh hasil pengujian briket campuran 6% dari pengujian ke-2: 

 m = 4,92 

 v  = 3,14 x d (26)2 x t (18,15) = 9,63 

 ρ  =       4,92  gram                                                                                                                                  
      =    0,51 gram/ mm3                                                                                        
              9,63 mm 

KEPADATAN ENERGI 

Kepadatan Energi Briket 0% =  nilai kalor X berat jenis 

               =  5.601,55 kalori/gram X 0,63 gram/mm3 

               =  3528,98 kalori/mm3 

KADAR  AIR 

Besarnya kadar air dihitung dengan rumus : 

Kadar air (%) = 
a

ba −  x 100% 

Keterangan: 

a : berat sampel awal (gram) 

b : berat sampel konstan setelah dikeringtanurkan pada suhu 103 ± 2oC 

(gram) 

 

Perhitungan kadar air Briket 0% pada pengujian 1 : 

 

 Kadar air (%) = 
856,20

714,22856,20 −  x 100% 

                                    =  7,146 % 
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PENGUJIAN KADAR ABU 

Rumus : 

Kadar Abu (%) = %100
2
1 ×

W
W  

 

 

Contoh hasil pengujian briket arang tongkol jagung murni: 

Berat cawan kosong kering =20,024gram 

Berat sampel awal kering = 2gram 

Berat abu + cawan  = 20,508gram 

Perhitungan : 

Kadar abu (%) = %100
2

024,20508,20 x
gram

gramgram −  

  = 24,200% 

PENGUJIAN VOLLATIL MATTER 

Rumus : 

 Kehilangan berat (%) = %100×−
a

da  

            Kadar zat mudah menguap (%) = kehilangan berat – kadar air
 

            Keterangan: 

a = Berat awal (gram) 

d = Berat sampel setelah pemanasan (gram) 

Contoh hasil pengujian briket campuran 6% dari pengujian ke-1: 

Berat awal sampel                       : 2 gram 

Berat sampel setelah pemanasan : 1,150 gram 

kadar air                                       : 7,146 % 

Kehilangan Berat                         : 42,557 % 

    Kehilangan berat (%) =   %100
2
150,12 ×−

 
                                       = 42,557 

                              VM   =  42,557 – 7,146 = 35,441       

Keterangan : 
W1 = Berat abu (gram) 
W2 = Berat Sampel yang 
dikeringkan (gram) 
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KADAR FIXED CARBON 

Kadar karbon terikat (%) = 100 – (%air + % abu + % zat menguap) 

Contoh hasil pengujian briket campuran 6% dari pengujian ke-1: 

  Fixed Carbon = 100 – (9,300 + 38,700 + 19,790) 

                            = 32,210 %   
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Contoh perhitungan analisis varian (anava) untuk pengujian shatter index 

briket arang tongkol jagung 

Table hasil pengujian shatter index dengan 3 kali pengujian  
pada masing-masing variasi perekat tepung kanji  

Variasi campuran  

0 % 4 % 6 % 8 % 

48,41 0,22 1,06 15,86 

43,11 10,29 0,43 1,27 

Selisih       1 

                  2 

                  3  51,79 14,59 9,92 25,76 
Jumlah  143,31 25,1 11,41 42,89 

Rata - rata 47,77 8,37 3,80 14.29 

 
 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 

Antar kelompok k-1 Ay A = Ay / (k-1) 

Dalam kelompok Σ (n1-1) Dy D = Dy / Σ (n1-1) 

A / D 

Total  Σ n1 Σ  Y2 ------ ------ 

Daftar table analisis varians untuk menguji Ho 

Dk (Derajat kebebasan) 

Untuk rata-rata Dk   = 1 

Untuk antar kelompok (k-1)  =  4 – 1 = 3 

Untuk dalam kelompok  Σ (n1-1) = (3 - 1) + (3 - 1) + ………(3 - 1) = 8 

Untuk total Σ n1    = 12 
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JK (Jumlah kuadrat) 

Ry = Σ j2 / ni   dimana   j = j1 +  j2 + ….. +  jk 

 (143,31+ 25,1+ 11,41+ 42,89)2 
Ry =  

          3 + 3 + 3 +3 
 
  (222,71)2 

Ry =   = 4133,31 
        12 
 
Ay = )/( 1

2
1 nj∑ - Ry 

   143,312                25,12                   11,412              42,892 
Ay =                              +                         +                         +                        - Ry 
          3                        3                         3                         3 

 = 7712,48 – 4133,31 
 

 = 3579,17 

 

 
Σ Y2 = Jumlah kuadrat-kuadrat dari semua nilai pengamatan 
 
Σ Y2 = 48,412 + 43,112 + 51,792 +…………+ 1,272 + 25,762 

 
 = 8219,45 
 
Dy = Σ Y2 – Ry – Ay 
 
 = 8219,45- 4133,31-3579,17 

 
 = 506,97 
 
KT (Kuadrat Tengah) 

R = Ry / 1  = 4133,31 
A = Ay / (k-1) = 1193,1 

D = Dy / Σ (n1-1) = 63,37 

Fo = A / D 

 = 18,82 
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Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 4133,31 4133,31 

Antar kelompok 3 3579,17 1193,1 

Dalam kelompok 8 506,97 63,37 

 

18,82 

 

3,48 

Total 12 8219,45 --- ----- ----- 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 3 dan 

penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 % 

Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo >Ft 

Berarti ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) prosentase 

perekat terhadap shatter index briket arang tongkol jagung. 

 
Contoh perhitungan analisis varian (anava) untuk pengujian Durability 

briket arang tongkol jagung 

Table hasil pengujian Durability dengan 3 kali pengujian  
                       pada masing-masing variasi campuran perekat tepung kanji 

Variasi campuran  0 % 4 % 6 % 8 % 
 50,43 47,86 37,81 
 46,98 43,31 42,48 

Selisih       1 
                  2 
                  3   47,13 49,02 47,39 
Jumlah   144,54 140.19 127,68 
Rata - rata  48,18 46,73 42,56 

 

Sumber Variasi Dk JK KT F 
Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 
Antar kelompok k-1 Ay A = Ay / (k-1) 

Dalam kelompok Σ (n1-1) Dy D = Dy / Σ (n1-1) 
A / D 

Total  Σ n1 Σ  Y2 ------ ------ 
Daftar table analisis varians untuk menguji Ho 
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Dk (Derajat kebebasan) 

Untuk rata-rata Dk   = 1 

Untuk antar kelompok (k-1)  =  4 – 1 = 3 

Untuk dalam kelompok  Σ (n1-1) = (3 - 1) + (3 - 1) + ………(3 - 1) = 8 

Untuk total Σ n1    = 12 

JK (Jumlah kuadrat) 

Ry = Σ j2 / ni   dimana   j = j1 +  j2 + ….. +  jk 

      (144,54+ 140.19+ 127,68)2 
Ry =  

          3 + 3 + 3 +3 
 
  (412,41)2 

Ry =   = 14173,5 
        12 
 
Ay = )/( 1

2
1 nj∑ - Ry 

                              144,542              140.192              127,682 
Ay =               0              +                         +                         +                        - 
Ry 
                                    3                         3                         3 

 = 18949,14 – 14173,5 
 
 = 4775,64 

 
Σ Y2 = Jumlah kuadrat-kuadrat dari semua nilai pengamatan 
 
Σ Y2 = 50,432 + 46,982 + 47,132 +…………+ 42,482 + 47,392 

 
 = 19020,85 
 
Dy = Σ Y2 – Ry – Ay 
 
 = 19020,85- 14173,5- 4775,64 

 = 71,7 
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KT (Kuadrat Tengah) 

R = Ry / 1  = 1574,833 

A = Ay / (k-1) = 1591,88 

D = Dy / Σ (n1-1) = 8,96 

Fo = A / D 

 = 177,67 

 

Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 14173,5 14173,5 

Antar kelompok 3 4775,64 1591,88 

Dalam kelompok 8 71,7 8,96 

 

177,67 

 

3,48 

Total 12 19020,85 --- ----- ----- 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 3 dan 

penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 % 

Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo >Ft 

Berarti ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) prosentase 

perekat terhadap Durability benturan briket arang tongkol jagung. 

 
 
Contoh perhitungan analisis varian (anava) untuk pengujian Nilai Kalor 

briket arang tongkol jagung 

Table hasil pengujian Nilai Kalor dengan 3 kali pengujian  
pada masing-masing variasi campuran perekat tepung kanji 

Variasi campuran  

0 % 4 % 6 % 8 % 

5.579,43 5.543,24 5.581,21 5,061,62 

5.695,16 5.446,44 5.446,44 4.902,86 
Selisih       1 

                  2 

                  3  5.530,06 5.591,90 5.602,90 5.062,84 

Jumlah  16804,65 16581,58 16630,55 15027,32 

Rata - rata 5.601,55 5.527,01 5.516,85 5.009,11 
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Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 

Antar kelompok k-1 Ay A = Ay / (k-1) 

Dalam kelompok Σ (n1-1) Dy D = Dy / Σ (n1-1) 

A / D 

Total  Σ n1 Σ  Y2 ------ ------ 

Daftar table analisis varians untuk menguji Ho 

Dk (Derajat kebebasan) 

Untuk rata-rata Dk   = 1 

Untuk antar kelompok (k-1)  =  4 – 1 = 3 

Untuk dalam kelompok  Σ (n1-1) = (3 - 1) + (3 - 1) + ………(3 - 1) = 8 

Untuk total Σ n1    = 12 

JK (Jumlah kuadrat) 

Ry = Σ j2 / ni   dimana   j = j1 +  j2 + ….. +  jk 

 

   (16804,65+ 16581,58+ 16630,55+ 15027,32)2 
Ry =  

                    3 + 3 + 3 +3 
 
  (65044,1)2 

Ry =   = 352561245,4 
        12 
 
Ay = )/( 1

2
1 nj∑ - Ry 

 16804,652            16581,582         16630,552          15027,322 
Ay =                               +                         +                         +                        - 
Ry 
         3                        3                          3                         3 

 = 353246865,54 – 352561245,4 
 
 = 685620,14 
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Σ Y2 = Jumlah kuadrat-kuadrat dari semua nilai pengamatan 
 
Σ Y2 = 5.579,432 + 5.695,162 + 5.530,062 +…………+ 4.902,862 + 
5.062,842 

 
 = 353603386,79 
 
Dy = Σ Y2 – Ry – Ay 
 
 = 353603386,79- 352561245,4- 685620,14 
 
 = 356521,25 
 
KT (Kuadrat Tengah) 

R = Ry / 1  = 352561245,4 
 
A = Ay / (k-1) = 228540 

D = Dy / Σ (n1-1) = 44565,15 

Fo = A / D 

 = 5,13 

Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 352561245,4 352561245,4 

Antar kelompok 3 685620,14 228540 

Dalam kelompok 8 356521,25 44565,15 

 

5,13 

 

3,48 

Total 12 353603386,79 --- ----- ----- 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 3 dan 

penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 % 

Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo > Ft 

Berarti ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) prosentase 

perekat terhadap nilai kalor briket arang tongkol jagung. 
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Contoh perhitungan analisis varian (anava) untuk pengujian Densitas arang 

tongkol jagung 

Table hasil pengujian Densitas dengan 3 kali pengujian  
pada masing-masing variasi campuran perekat tepung kanji 

Variasi campuran  

0 % 4 % 6 % 8 % 

0,65 0,59 0,52 0,62 
0,56 0,60 0,51 0,64 

Selisih       1 

                  2 

                  3  0,68 0,58 0,55 0,60 

Jumlah  1,89 1,77 1,58 1,86 

Rata - rata 0,63 0,59 0,53 0,62 

 
 
 
 
 
 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 

Antar kelompok k-1 Ay A = Ay / (k-1) 

Dalam kelompok Σ (n1-1) Dy D = Dy / Σ (n1-1) 

A / D 

Total  Σ n1 Σ  Y2 ------ ------ 

 
 
Dk (Derajat kebebasan) 

Untuk rata-rata Dk   = 1 

Untuk antar kelompok (k-1)  =  4 – 1 = 3 

Untuk dalam kelompok  Σ (n1-1) = (3 - 1) + (3 - 1) + ………(3 - 1) = 8 

Untuk total Σ n1    = 12 
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JK (Jumlah kuadrat) 

Ry = Σ j2 / ni   dimana   j = j1 +  j2 + ….. +  jk 

                    (1,89+ 1,77+ 1,58+ 1,86)2 
Ry =  

                    3 + 3 + 3 +3 
      (7,1)2 

Ry =   = 4,2 
        12 
 
Ay = )/( 1

2
1 nj∑ - Ry 

     1,892                 1,772                    1,582                   1,862 
Ay =                               +                         +                         +                        - 
Ry         3                        3                          3                         3 
  
            = 4,14 - 4,2 
 
 = -0,06 

 
Σ Y2 = Jumlah kuadrat-kuadrat dari semua nilai pengamatan 
 
Σ Y2 = 0,652 + 0,562 + 0,682 +…………+ 0,642 + 0,602 

 = 4,22 
Dy = Σ Y2 – Ry – Ay 
 = 4,22- 4,2- (-0,06) 

 = 0,08 
 
KT (Kuadrat Tengah) 

R = Ry / 1  = 4,2 
 
A = Ay / (k-1) = -0,02 

D = Dy / Σ (n1-1) = 0,01 

Fo = A / D 

 =          -2 
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Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 4,2 4,2 

Antar kelompok 3 -0,06 -0,02 

Dalam kelompok 8 0,08 0,01 

-2 3,48 

Total 12 4,22 --- ----- ----- 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 3 dan 

penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 % 

Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo < Ft 

Berarti tidak ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) 

prosentase perekat terhadap densitas briket arang tongkol jagung. 

 

Contoh perhitungan analisis varian (anava) untuk pengujian Kepadatan 

Energi briket arang tongkol jagung 

Kepadatan Energi 

Kepadatan Energi Briket 0% =  nilai kalor X berat jenis 

               =  5.601,55 kalori/gram X 0,63 gram/cc 

               =  3528,98 kalori/cc 

Kepadatan Energi Briket 4% =  nilai kalor X berat jenis 

               =  5.527,01kalori/gram X 0,59gram/cc 

               =  3260, 94 kalori/cc 

Kepadatan Energi Briket 6% =  nilai kalor X berat jenis 

               =  5.516,85 kalori/gram X 0,53gram/cc 

               =  2923,93 kalori/cc 

Kepadatan Energi Briket 8% =  nilai kalor X berat jenis 

               =  5.009,11kalori/gram X 0,62gram/cc 

               =  3105,65 kalori/cc 
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Variasi campuran 

0 % 4 % 6 % 8 % 

3528,98 3260, 94 2923,93 3105,65 

    
    

 

   

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 

Antar kelompok k-1 Ay A = Ay / (k-1) 

Dalam kelompok Σ (n1-1) Dy D = Dy / Σ (n1-1) 

A / D 

Total  Σ n1 Σ  Y2 ------ ------ 

Daftar table analisis varians untuk menguji Ho 

Dk (Derajat kebebasan) 

Untuk rata-rata Dk   = 1 

Untuk antar kelompok (k-1)  =  4 – 1 = 3 

Untuk dalam kelompok  Σ (n1-1) = (3 - 1) + (3 - 1) + ………(3 - 1) = 8 

Untuk total Σ n1    = 12 

JK (Jumlah kuadrat) 

Ry = Σ j2 / ni   dimana   j = j1 +  j2 + ….. +  jk 

 

   (3528,98+ 3260, 94+ 2923,93+ 3105,65)2 
Ry =  

                    3 + 3 + 3 +3 
  (12819,5)2 

Ry =   = 13694965 
        12 
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Ay = )/( 1
2
1 nj∑ - Ry 

 3528,982            3260, 942             2923,932           3105,652 
Ay =                               +                         +                         +                        - 
Ry         3                        3                          3                          
 
 = 13760619,38 – 1369465  

            = 91154,38 

 
Σ Y2 = Jumlah kuadrat-kuadrat dari semua nilai pengamatan 
 
Σ Y2 = 3528,982 + 3260, 942 + 2923,932 + 3105,652  
 
 = 41281858,1 
 
Dy = Σ Y2 – Ry – Ay 
 
 = 41281858,1-13694965-91154,38 

 
 = 27495738,7 
 
KT (Kuadrat Tengah) 

R = Ry / 1  = 13694965 
 
A = Ay / (k-1) = 30384,79 

D = Dy / Σ (n1-1) = 3436967,34 

Fo = A / D 

 = 0,008 

Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 13694965 13694965 

Antar kelompok 3 91154,38 30384,79 

Dalam kelompok 8 27495738,7 3436967,34 

0,008 3,48 

Total 12 41281858,1 --- ----- ----- 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 3 dan 

penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 % 

Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo > Ft 
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Berarti tidak ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) jumlah 

campuran perekat terhadap Kepadatan Energi briket arang tongkol jagung. 

 

Contoh perhitungan analisis varian (anava) untuk pengujian Kadar air arang 

tongkol jagung 

Table hasil pengujian Kadar air dengan 3 kali pengujian  
pada masing-masing variasi campuran perekat tepung kanji 

Variasi campuran  

0 % 4 % 6 % 8 % 

7,146 8,946 9,300 11,189 

6,900 9,095 9,400 11,100 

Selisih       1 

                  2 

                  3  6,947 9,291 9,740 10,995 
Jumlah  21 27,35 28,4 33,2 

Rata - rata 6,998 9,111 9,480 11,094 

 
 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 

Antar kelompok k-1 Ay A = Ay / (k-1) 

Dalam kelompok Σ (n1-1) Dy D = Dy / Σ (n1-1) 

A / D 

Total  Σ n1 Σ  Y2 ------ ------ 

 
 
Dk (Derajat kebebasan) 

Untuk rata-rata Dk   = 1 

Untuk antar kelompok (k-1)  =  4 – 1 = 3 

Untuk dalam kelompok  Σ (n1-1) = (3 - 1) + (3 - 1) + ………(3 - 1) = 8 

Untuk total Σ n1    = 12 
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JK (Jumlah kuadrat) 

Ry = Σ j2 / ni   dimana   j = j1 +  j2 + ….. +  jk 

                    (21+ 27,35+ 28,4+ 33,2)2 
Ry =  

                    3 + 3 + 3 +3 
     (110)2 

Ry =   = 1008,3 
        12 
 
Ay = )/( 1

2
1 nj∑ - Ry 

      212                    27,352                  28,42                  33,22 
Ay =                               +                         +                         +                        - 
Ry         3                        3                          3                         3 
  
            = 1032,56 –1008,3 
 
 = 24,26 

Σ Y2 = Jumlah kuadrat-kuadrat dari semua nilai pengamatan 
 
Σ Y2 = 7,1462 + 6,9002 + 6,9472 +…………+ 11,1002 + 10,9952 

 
 = 1035,8 
 
 
Dy = Σ Y2 – Ry – Ay 
 
 = 1035,8- 1008,3- 24,26 

 = 3,24 
 
KT (Kuadrat Tengah) 

R = Ry / 1  = 1008,3 
A = Ay / (k-1) = 8,1 

D = Dy / Σ (n1-1) = 0,41 

Fo = A / D 

 =          19,76 
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Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 1008,3 1008,3 

Antar kelompok 3 24,26 8,1 

Dalam kelompok 8 3,24 0,41 

 

19,76 

 

3,48 

Total 12 1035,8 --- ----- ----- 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 3 dan 

penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 % 

Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo >Ft 

Berarti ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) prosentase 

perekat terhadap kadar air briket arang tongkol jagung. 

 

Contoh perhitungan analisis varian (anava) untuk pengujian Kadar Abu 

briket arang tongkol jagung 

Table hasil pengujian KadarAbu dengan 3 kali pengujian  
pada masing-masing variasi campuran perekat tepung kanji 

Variasi campuran  

0 % 4 % 6 % 8 % 

24,200 14,450 19,790 15,792 

21,350 20,300 20,350 17,632 

Selisih       1 

                  2 

                  3  22,750 18,300 17,100 19,131 
Jumlah  68,3 53,05 57,24 50,55 

Rata - rata 22,767 17,683 19,080 17,518 

 
 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 

Antar kelompok k-1 Ay A = Ay / (k-1) 

Dalam kelompok Σ (n1-1) Dy D = Dy / Σ (n1-1) 

A / D 

Total  Σ n1 Σ  Y2 ------ ------ 
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Dk (Derajat kebebasan) 

Untuk rata-rata Dk   = 1 

Untuk antar kelompok (k-1)  =  4 – 1 = 3 

Untuk dalam kelompok  Σ (n1-1) = (3 - 1) + (3 - 1) + ………(3 - 1) = 8 

Untuk total Σ n1    = 12 

 

JK (Jumlah kuadrat) 

Ry = Σ j2 / ni   dimana   j = j1 +  j2 + ….. +  jk 

             (68,3+ 53,05+ 57,24+ 50,55)2 
Ry =  

                    3 + 3 + 3 +3 
 
 
  (229,14)2 

Ry =   = 4375,43 
        12 
 
Ay = )/( 1

2
1 nj∑ - Ry 

     68,32                  53,052                57,242                 50,552 
Ay =                               +                         +                         +                        - 
Ry 
         3                        3                          3                         3 

 = 4436,97 – 4375,43 
 
 
 = 61,54 

 
Σ Y2 = Jumlah kuadrat-kuadrat dari semua nilai pengamatan 
 
Σ Y2 = 24,22 + 21,352 + 22,752 +…………+ 17,6322 + 19,1312 

 
 = 4537,93 
 
Dy = Σ Y2 – Ry – Ay 
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 = 4537,93 - 4375,43- 61,54 

 
 = 100,96 
 
KT (Kuadrat Tengah) 

R = Ry / 1  = 4375,43 
A = Ay / (k-1) = 20,51 
D = Dy / Σ (n1-1) = 12,62 

Fo = A / D 

 = 1,63 

 

 

Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 4375,43 4375,43 

Antar kelompok 3 61,54 20,51 

Dalam kelompok 8 100,96 12,62 

 

1,63 

 

3,48 

Total 12 4537,93 --- ----- ----- 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 3 dan 

penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 % 

Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo < Ft 

Berarti tidak ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) 

prosentase perekat terhadap kadar abu briket arang tongkol jagung. 
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Contoh perhitungan analisis varian (anava) untuk pengujian Vollatile Metter 

briket arang tongkol jagung 

Table hasil pengujian Vollatile Metter dengan 3 kali pengujian  
pada masing-masing variasi campuran perekat tepung kanji 

Variasi campuran  
0 % 4 % 6 % 8 % 

35,41 36,94 38,70 43,41 
39,53 39,25 35,70 43,30 

Selisih       1 
                  2 
                  3  

40,33 39,66 35,69 37,76 
Jumlah  115,27 115,85 110,09 124,47 
Rata - rata 38,42 38,62 36,70 41,49 

 
 
Sumber Variasi Dk JK KT F 
Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 
Antar kelompok k-1 Ay A = Ay / (k-1) 
Dalam kelompok Σ (n1-1) Dy D = Dy / Σ (n1-1) 

A / D 

Total  Σ n1 Σ  Y2 ------ ------ 
 
Dk (Derajat kebebasan) 

Untuk rata-rata Dk   = 1 

Untuk antar kelompok (k-1)  =  4 – 1 = 3 

Untuk dalam kelompok  Σ (n1-1) = (3 - 1) + (3 - 1) + ………(3 - 1) = 8 

Untuk total Σ n1    = 12 

JK (Jumlah kuadrat) 

Ry = Σ j2 / ni   dimana   j = j1 +  j2 + ….. +  jk 

            (115,27+ 115,85+ 110,09+ 124,47)2 
Ry =  

                    3 + 3 + 3 +3 
 
  (465,68)2 

Ry =   = 18071,49 
        12 
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Ay = )/( 1
2
1 nj∑ - Ry 

 

115,272                 115,852               110,092               124,472 
Ay =                               +                         +                         +                        - 
Ry 
         3                        3                          3                         3 

  
            = 18107 –18071,49 
 
 
 = 35,51 

 
Σ Y2 = Jumlah kuadrat-kuadrat dari semua nilai pengamatan 
 
Σ Y2 = 35,412 + 39,532 + 40,332 +…………+ 43,302 + 37,762 

 
 = 18152,14 
 
Dy = Σ Y2 – Ry – Ay 
 
 = 18152,14- 18071,49- 35,51 

 
 = 45 
 
KT (Kuadrat Tengah) 

R = Ry / 1  = 18071,49 
A = Ay / (k-1) = 11,83 

D = Dy / Σ (n1-1) = 5,63 

Fo = A / D 

 =          2,1 

  

Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 18071,49 18071,49 

Antar kelompok 3 35,51 11,77 

Dalam kelompok 8 45 5,63 

 

2,1 

 

3,48 

Total 12 18152,14 --- ----- ----- 
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F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 3 dan 

penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 % 

Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo < Ft 

Berarti tidak ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) 

prosentase perekat terhadap vollatil metter briket arang tongkol jagung. 

 

Contoh perhitungan analisis varian (anava) untuk pengujian Fixed Carbon 

briket arang tongkol jagung 

Table hasil pengujian Fixed Carbon dengan 3 kali pengujian  
pada masing-masing variasi campuran perekat tepung kanji 

Variasi campuran  

0 % 4 % 6 % 8 % 

33,24 39,67 32,21 29,61 

32,22 31,35 34,55 27,97 

Selisih       1 

                  2 

                  3  29,97 32,75 37,47 32,12 
Jumlah  95,43 103,77 104,23 89,7 

Rata - rata 31,81 34,59 34,74 29,9 

 
Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 

Antar kelompok k-1 Ay A = Ay / (k-1) 

Dalam kelompok Σ (n1-1) Dy D = Dy / Σ (n1-1) 

A / D 

Total  Σ n1 Σ  Y2 ------ ------ 

 
Dk (Derajat kebebasan) 

Untuk rata-rata Dk   = 1 

Untuk antar kelompok (k-1)  =  4 – 1 = 3 

Untuk dalam kelompok  Σ (n1-1) = (3 - 1) + (3 - 1) + ………(3 - 1) = 8 

Untuk total Σ n1    = 12 
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JK (Jumlah kuadrat) 

Ry = Σ j2 / ni   dimana   j = j1 +  j2 + ….. +  jk 

            (95,43+ 103,77+ 104,23+ 89,7)2 
Ry =  

                    3 + 3 + 3 +3 
  (393,1)2 

Ry =   = 12879,27 
        12 
Ay = )/( 1

2
1 nj∑ - Ry 

     95,432               103,772              104,232               89,72 
Ay =                               +                         +                         +                        - 
Ry         3                        3                          3                         3 
  
            = 12928,36 –12879,27 
 
 
 = 49,09 

 
Σ Y2 = Jumlah kuadrat-kuadrat dari semua nilai pengamatan 
 
Σ Y2 = 33,242 + 32,222 + 29,972 +…………+ 27,972 + 32,122 

 
 = 12996,26 
 
Dy = Σ Y2 – Ry – Ay 
 
 = 12996,26- 12879,27- 49,09 
 
 = 67,9 
 

KT (Kuadrat Tengah) 

R = Ry / 1  = 12879,27 
A = Ay / (k-1) = 16,36 

D = Dy / Σ (n1-1) = 8,49 

Fo = A / D 

 =          1,9 

  



 111

Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 12879,27 12879,27 

Antar kelompok 3 49,09 16,36 

Dalam kelompok 8 67,9 8,49 

 

1,9 

 

3,48 

Total 12 12996,26 --- ----- ----- 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 3 dan 

penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 % 

Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo < Ft 

Berarti tidak ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) 

prosentase perekat terhadap fixed carbon briket arang tongkol jagung. 

 

Contoh perhitungan analisis varian (anava) untuk pengujian Stability Tinggi 

Briket arang tongkol jagung 

Table hasil pengujian Stability Tinggi dengan 3 kali pengujian  
pada masing-masing variasi campuran perekat tepung kanji 

Variasi campuran  

0 % 4 % 6 % 8 % 

3,42 2,32 2,07 2,22 

2,88 2,12 2,15 1,9 

Selisih       1 

                  2 

                  3  2,54 2,19 1,86 1,78 
Jumlah  8,84 6,63 6,08 5,9 

Rata - rata 15.94 12,06 11,37 10,97 

 
 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 

Antar kelompok k-1 Ay A = Ay / (k-1) 

Dalam kelompok Σ (n1-1) Dy D = Dy / Σ (n1-1) 

A / D 

Total  Σ n1 Σ  Y2 ------ ------ 
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Dk (Derajat kebebasan) 

Untuk rata-rata Dk   = 1 

Untuk antar kelompok (k-1)  =  4 – 1 = 3 

Untuk dalam kelompok  Σ (n1-1) = (3 - 1) + (3 - 1) + ………(3 - 1) = 8 

Untuk total Σ n1    = 12 

JK (Jumlah kuadrat) 

Ry = Σ j2 / ni   dimana   j = j1 +  j2 + ….. +  jk 

                   (8,84+ 6,63+ 6,08+ 5,9)2 
Ry =  
                    3 + 3 + 3 +3 
 
  (27,45)2 

Ry =   = 62,79 
        12 
 
Ay = )/( 1

2
1 nj∑ - Ry 

     8,842                 6,632                   6,082                    5,92 
Ay =                               +                         +                         +                        - 
Ry         3                        3                          3                         3 
  
            = 64,62 - 62,79 
 
 = 1,83 

 

Σ Y2 = Jumlah kuadrat-kuadrat dari semua nilai pengamatan 
 
Σ Y2 = 3,422 + 2,882 + 2,542 +…………+ 1,92 + 1,782  

 = 65,2 
 
Dy = Σ Y2 – Ry – Ay 
 
 = 65,2- 62,79- 1,83 

 = 0,58 
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KT (Kuadrat Tengah) 

R = Ry / 1  = 62,79 
A = Ay / (k-1) = 0,61 

D = Dy / Σ (n1-1) = 0,073 

Fo = A / D 

 =          8,36 

  

Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 62,79 62,79 

Antar kelompok 3 1,83 0,61 

Dalam kelompok 8 0,58 0,073 

 

8,36 

 

3,48 

Total 12 65,2 --- ----- ----- 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 3 dan 

penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 % 

Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo > Ft 

Berarti ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) prosentase 

perekat terhadap stability tinggi briket arang tongkol jagung. 

 
Contoh perhitungan analisis varian (anava) untuk pengujian Stability 

Diameter Briket arang tongkol jagung 

Table hasil pengujian Stability Diameter dengan 3 kali pengujian  
pada masing-masing variasi campuran perekat tepung kanji 

Variasi campuran  

0 % 4 % 6 % 8 % 

0,53 0,55 0,15 0,32 

0,6 0,85 0,65 0,6 

Selisih       1 

                  2 

                  3  1,19 0,77 0,55 0,85 
Jumlah  2,32 2,17 1,35 1,77 
Rata - rata 8,4 2,79 1,75 2,3 
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Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 

Antar kelompok k-1 Ay A = Ay / (k-1) 

Dalam kelompok Σ (n1-1) Dy D = Dy / Σ (n1-1) 

A / D 

Total  Σ n1 Σ  Y2 ------ ------ 

 
 
Dk (Derajat kebebasan) 

Untuk rata-rata Dk   = 1 

Untuk antar kelompok (k-1)  =  4 – 1 = 3 

Untuk dalam kelompok  Σ (n1-1) = (3 - 1) + (3 - 1) + ………(3 - 1) = 8 

Untuk total Σ n1    = 12 

JK (Jumlah kuadrat) 

Ry = Σ j2 / ni   dimana   j = j1 +  j2 + ….. +  jk 

                   (2,32+ 2,17+ 1,35+ 1,77)2 
Ry =  
                    3 + 3 + 3 +3 
 
  (7,61)2 

Ry =   = 4,83 
        12 
 
Ay = )/( 1

2
1 nj∑ - Ry 

     2,322                 2,172                   1,352                    1,772 
Ay =                               +                         +                         +                        - 
Ry         3                        3                          3                         3 
  
            = 4,97 - 4,83 
 
 = 0,14 
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Σ Y2 = Jumlah kuadrat-kuadrat dari semua nilai pengamatan 
 
Σ Y2 = 0,532 + 0,62 + 1,192 +…………+ 0,62 + 0,852  

 = 5,59 
 
Dy = Σ Y2 – Ry – Ay 
 
 = 5,59- 4,83- 0,14 

 = 0,62 
 
KT (Kuadrat Tengah) 

R = Ry / 1  = 4,83 
 
A = Ay / (k-1) = 0,046 

D = Dy / Σ (n1-1) = 0,08 

Fo = A / D 

 =          0,58 

  

Sumber variasi Dk JK KT Fo Ft 

Rata-rata 1 4,83 4,83 

Antar kelompok 3 4,83 0,046 

Dalam kelompok 8 0,62 0,08 

 

0,58 

 

3,48 

Total 12 5,59 --- ----- ----- 

 

F hitung (Fo) kemudian dibandingkan dengan F table (Ft) untuk pembilang 3 dan 

penyebut 8 yaitu Ft = 3,48. untuk taraf signifikan 0,05 atau 5 % 

Hasil pengujian analisis varian menunjukkan Fo< Ft 

Berarti tidak ada pengaruh secara nyata pada taraf signifikan 5 % (α 5 %) 

prosentase perekat terhadap stability diameter briket arang tongkol jagung. 
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