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ABSTRAK

Semakin menipisnya cadangan minyak bumi dan dampak pemanasan global yang salah 
satunya ditimbulkan oleh penggunaan bahan bakar fosil mendesak penggunaan bahan 
bakar terbarukan, salah satunya adalah biomasa. Untuk memenuhi kebutuhan energi 
dan sebagai langkah antisipasi kerusakan hutan akibat meningkatnya penggunaan 
biomasa, penelitian terhadap karakteristik energi biomasa dari berbagai jenis 
kayu diperlukan sebagai dasar pembangunan hutan tanaman kayu bakar secara 
berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik energi jenis-
jenis cepat tumbuh yaitu lamtoro, turi dan nilotika sebagai sumber energi biomasa. 
Parameter karakteristik energi yang dimaksud adalah berat jenis, nilai kalor, proksimat 
(kadar abu, kadar zat terbang, dan karbon terikat), ultimat (C, H, N, O, S) dan indeks 
kayu bakar (FVI). Pohon yang digunakan terdiri dari 3 kelas diameter, yaitu 0,1-5,0 
cm, 5,1-10,0 cm, dan 10,1-15,0 cm, dengan ulangan sebanyak 5 kali. Pengujian berat 
jenis mengikuti standar British Standar 373-1957, nilai kalor ASTM D2015, proksimat 
ASTM D1762-84, ultimat ASTM D5373-08, dan FVI mengikuti Saravanan et al. (2013).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan berat jenis dan nilai kalor 
dengan semakin meningkatnya kelas diameter, sedangkan FVI nilainya fluktuatif yang 
disebabkan variasi kadar abu antar kelas diameter. Berat jenis kayu berkisar antara 
0,44-0,99, nilai kalor berkisar antara 4618-5309 kal/g, dan indeks kayu bakar berkisar 
2862,60-4549,27. Kandungan zat terbang berkisar antara 76,11-83,63%, kadar abu 
0,61-2,08% dan karbon terikat 15,32-22,82%. Kandungan C berkisar antara 43,61-
46,60%, unsur H: 6,01-6,36%, N: 0,19-0,83%, S: 0,03-0,07%, dan O: 47,37-50,02%. 
Ditinjau dari nilai kalor, semua jenis kayu pada semua kelas diameter telah memenuhi 
nilai kalor kayu bakar yang diperdagangkan, namun berdasarkan FVI, nilotika 
merupakan kayu yang terbaik.
Kata kunci: nilai kalor, berat jenis, proksimat, ultimat

ABSTRACT

The depletion of oil reserves and the impact of global warming which the burning of 
fossil fuels is one of the reasons, urge the use of renewable fuels and renewable, one of 
which is biomass. To fulfill energy needs and anticipation of the destruction of forests 
due to increased use of biomass, the examination of the characteristics of biomass energy 
from various types of wood is needed as the basis for development of plantation forests 
in a sustainable firewood.  This study aims to investigate the energy characteristics of 
fast growing species namely lamtoro, turi and nilotika as an biomass energy source. 
Characteristics of energy were the specific weight, calorific value, ash content, volatile 
matter content, and carbon bonded. Trees used consisted of three classes in diameter, 
ie 0.1-5.0 cm, 5.1 to 10.0 cm, and 10.1 to 15.0 cm, with a repeat of a tree as much 
as 5 times. Testing density follows British Standard 373-1957, calorific value ASTM 
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penyangga pasokan energi nasional. Amanat 
ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 79 
Tahun 2014 menargetkan bauran energi primer 
paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan menjadi 
31% pada tahun 2050 yang bersumber dari EBT. 
Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional 
dipenuhi salah satunya dengan meningkatkan 
potensi dan/atau cadangan terbukti EBT 
(Kementerian Sekretariat Negara Republik 
Indonesia, 2014).

Energi terbarukan memiliki ragam yang 
luas, diantaranya energi yang bersumber dari 
panas bumi, mikrohidro, biomasa, biogas, 
angin dan surya (Sugiyono, 2012). Biomasa 
merupakan salah satu sumber energi terbarukan 
yang bersumber dari limbah pertanian dan 
kehutanan. Jumlahnya diperkirakan mencapai 
32.654 Megawatt (MW), dan pemanfaatannya 
baru mencapai 1.717 MW atau 5,25% (Dewan 
Energi Nasional, 2014). 

Penggunaan biomasa sebagai energi 
terbarukan memiliki nilai penting, karena selain 
dapat diperbaharui, energi dari biomasa juga 
disebut netral, karena karbon yang dihasilan dari 
bahan bakar biomasa akan diserap oleh tanaman 
generasi berikutnya untuk memproduksi biomasa 
kembali melalui proses fotosintesa (Basu, 2010). 
Biomasa juga mengandung sedikit sulfur dan 
logam berat sehingga dampak potensi pencemaran 
lingkungan lebih rendah, serta rendah emisi jika 
dikelola secara berkelanjutan (Cuibota et al, 
2008). Di samping itu, biaya ekstraksi biomasa 
juga rendah karena berada di darat, mudah dalam 
penggunaan karena umumnya masyarakat telah 
menguasai teknik pemanfaatannya. 

D2015, proximate ASTM D1762-84, ultimate ASTM D5373-08 and FVI Saravanan et 
al. (2013).  The results showed that there were an increment of density and calorific 
value in line with the increment of diameter classes, while FVI value fluctuated due to 
variations in ash content between diameter classes. Wood density ranged from 0.44 to 
0.99, the calorific value ranges between 4,618-5,309 cal/g, and firewood index ranges 
from 2,862.60 to 4,549.27. Flying matter content ranged from 76.11 to 83.63%, ash 
content of 0.61 to 2.08% and fixed carbon from 15.32 to 22.82%. C content ranged 
from 43.61 to 46.60%, the element H: 6.01 to 6.36%, N: 0.19 to 0.83%, S: 0.03 to 
0.07%, and O: 47.37 to 50.02%. Based on the calorific value, all types of wood in 
all diameter classes met the calorific value for firewood trading, but based on FVI, 
nilotika was the best wood.
Keywords: calorific value, specific gravity, proximate, ultimate

PENDAHULUAN
Kebutuhan penduduk dunia akan energi, 

setiap tahun semakin meningkat seiring dengan 
pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. 
Badan Energi Dunia (International Energy 
Agency–IEA) memproyeksikan terjadinya 
peningkatan permintaan energi dunia sebesar 
45% atau rata-rata sebesar 1,6% per tahun hingga 
tahun 2030 dimana energi fosil masih merupakan 
pemasok energi terbesar, yaitu sekitar 80% 
(Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 
2016). 

Di Indonesia, laju permintaan energi di 
dalam negeri melebihi pertumbuhan pasokan 
energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral menyatakan Indonesia saat ini mengalami 
defisit minyak bumi 608.000 barrel per hari 
(Yurista dan Wicaksono, 2015).  Cadangan 
minyak bumi Indonesia pada tahun 2012, tercatat 
sebesar 3,62 miliar barel, gas bumi sebesar 100,3 
TCF (trillion cubic feet) dan batubara 31,35 
miliar ton. Jika mengacu pada tingkat produksi 
energi di tahun yang sama dan diasumsikan tidak 
ditemukan cadangan baru, dapat diperkirakan 
cadangan minyak Indonesia hanya dapat bertahan 
sekitar 13 tahun, gas bumi 34 tahun, dan batu bara 
72 tahun (Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral, 2016).

Menipisnya cadangan energi fosil dan 
ketidakstabilan harga minyak dunia merupakan 
salah satu dari banyak faktor yang berperan dalam 
meningkatnya harga bahan bakar minyak. Kondisi 
ini mendesak pemerintah untuk melakukan 
konservasi energi dan terus mengembangkan 
energi baru dan terbarukan (EBT), bukan 
lagi sebagai energi alternatif, namun sebagai 
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Di beberapa wilayah di Indonesia, 
persoalan akses terhadap bahan bakar fosil tidak 
saja disebabkan oleh faktor kelangkaan sumber 
cadangan minyak, namun juga faktor distribusi 
dan infrastruktur karena kondisi geografis. 
Kondisi wilayah yang terpencil dan topografi 
yang sulit, membuat distribusi menjadi sulit 
dan harga bahan bakar menjadi tinggi di tangan 
konsumen. Sebagai contoh, energi listrik, di 
Indonesia masih terdapat 10.000 desa yang belum 
teraliri listrik karena letaknya berada di pulau-
pulau dan desa terpencil. Salah satu alternatif 
untuk mengalirkan listrik pada daerah tersebut 
adalah dengan memanfaatkan potensi energi 
setempat dan mengelolanya secara swadaya 
melalui pengembangan Desa Mandiri Energi 
(DME), dimana desa memiliki kemampuan untuk 
memenuhi lebih dari 60% kebutuhan energinya 
(baik energi listrik maupun energi bahan bakar) 
(Ibrahim dan Saba, 2010 dalam Sugiyono, 
2012).

Pembangunan hutan untuk pemenuhan 
energi membutuhkan rencana pengelolaan. 
Salah satunya pemilihan jenis. Produksi biomasa 
kering maksimum per hektar merupakan salah 
satu karakteristik tanaman energi yang ideal 
untuk ditanam (McKendry, 2002). Selain itu, 
jenis dengan pertumbuhan yang cepat dengan 
percabangan yang lebat, memiliki berat jenis 
tinggi, riap yang tinggi, dapat hidup pada berbagai 
kondisi tempat tumbuh, memiliki kemampuan 
bertunas yang tinggi setelah dipangkas dan 
kalor yang tinggijuga merupakan kriteria 
pemilihan suatu jenis (Alimah, 2010 dalam Fauzi, 
2014). Dari kriteria-kriteria tersebut diharapkan 
diperoleh jumlah energi yang tinggi dalam rotasi 
panen yang pendek.

Salah satu aspek pengelolaan hutan 
lainnya adalah mengetahui kualitas panas yang 
dihasilkan. FVI adalah nilai yang menunjukkan 
kesesuaian kayu sebagai kayu bakar. Kesesuaian 
kayu merupakan hasil dari karakteristik kimia dan 
fisika kayunya. Oleh karena itu, kareakteristik 
kayu yang berhubungan dengan sifat energi kayu 
dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu sifa kimia 
meliputi ekstraktif kayu, lignin, holoselulosa, 
alfaselulsa, hemiselulosa dan abu. Sifat fisika 
kayu meliputi berat jenis dan nilai kalor. 

Kesesuaian suatu jenis kayu sebagai kayu bakar 
dihitung dengan indeks kayu bakar. 

METODOLOGI PENELITIAN

Bahan Penelitian
Sampel berupa kayu bagian batang 

dari 3 jenis pohon, yaitu lamtoro (Leucaena 
leucocephala), turi (Sesbania grandiflora) yang 
berasal dari Kecamatan Taebenu dan nilotika 
(Acacia nilotica) dari Kecamatan Kupang Barat, 
Kabupaten Kupang, dengan 3 kelas diameter 
yaitu 0,1–5,0 cm; 5,1–10,0 cm dan 10,1–15,0 
cm. Masing-masing kelas diameter terdiri dari 
5 pohon sebagai ulangan. Pengambilan sampel 
disk diambil 3 buah disk berturut-turut ke arah 
atas mulai dari 130 cm diatas permukaan tanah, 
yaitu setebal 5, 10 dan 5 cm untuk pengujian berat 
jenis dan nilai kalor (disk 1),ultimat (disk 2) dan 
proksimat (disk 3).

Cara Penelitian
a) Uji Berat Jenis

Untuk pengujian berat jenis, penelitian 
dilakukan dengan mengikuti metode British 
Standards 373-1957 (British Standard House, 
1957). Sampel berukuran 2x2x2 cm atau 
disesuaikan dengan ukuran disk, diambil dari 
bagian antara dekat hati dan kulit. Sampel dioven 
pada suhu 103±2oC selama 2 jam, dan ditimbang 
serta dioven lagi sampai berat konstan yang 
dinyatakan sebagai berat kering tanur (a). Sampel 
kemudian dicelup dalam parafin dan ditimbang 
sebagai b. Ditimbang gelas piala yang telah berisi 
aquades ditimbang dan beratnya dinyatakan 
sebagai w1. Contoh uji dicelupkan dengan 
menggunakan jarum preparat secara vertikal 
tanpa menyentuh gelas piala dan gelas tetap 
berada di atas timbangan. Beratnya dinyatakan 
dengan w2. Berat jenis dihitung dengan rumus :

Keterangan:
0,9  = berat jenis paraffin
a  = berat kering tanur (g)
b  = berat kering tanur (g) + berat parafin (g)
w1  = berat gelas piala + aquades (g)
w2  = w1 + b (g)
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b) Uji Nilai Kalor
Pengujian nilai kalor mengikuti standar 

ASTM D 2015 (American Society for Testing 
and Materials, 1998) dengan menimbangnya 
dengan berat ± 1 gram dan diletakkan dalam 
mangkok pembakaran. Setelah menjalankan 
bom kalorimeter, setiap kenaikan suhu dicatat 
dan dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

Keterangan:
a : waktu pembakaran
b : waktu yang diperlukan untuk mencapai 

50% pembakaran total (diperoleh melalui 
interpolasi) (menit)

c : waktu yang ditunjuk saat tidak ada perubahan 
suhu setelah proses pembakaran (menit)

t : peningkatan temperature terkoreksi (oC)
ta : temperatur pada saat pembakaran (oC)
tc : temperatur pada saat mencapai waktu  

c (oC)
r1 : rata-rata temperatur setiap menit sebelum 

terjadi pembakaran (oC/menit)
r2 : temperatur rata-rata setiap menit setelah 

terjadi pembakaran (oC/menit)
e1 : standar larutan alkali yang digunakan pada 

titrasi asam (ml)
e2 : sisa lanjang kawat setelah pembakaran 

(cm)
m : selisih berat sampel uji sebelum dan setelah 

pengujian (g)
w : ekivalen energi kalorimetri dari pembakaran 

asam benzoat (kal/oC)
H : nilai kalor (kal/g)
c) Uji Indeks Kayu Bakar

Indeks kayu bakar (FVI) dapat dihitung 
dengan rumus berikut (Saravanan et al., 2013):

d) Uji Kadar zat menguap (volatile matter)
Prosedur pengujian mengikuti standar 

ASTM D1762-84 (American Society for Testing 
and Materials, 2006). Sejumlah contoh uji yang 
telah diketahui kadar airnya ditempatkan dalam 
cawan porselen. Cawan dimasukkan dalam 
tanur listrik pada suhu 950oC selama 7 menit. 
Setelah penguapan selesai, cawan dimasukkan 
dalam desikator selama 1 jam dan selanjutnya 
ditimbang. 

Kadar zat mudah menguap dihitung 
dengan rumus:

Keterangan:
B = bobot awal, yaitu sampel kering tanur
C = bobot akhir (g)
e) Uji Kadar abu

Pengujian kadar abu mengikuti standar 
ASTM D1762-84 (American Society for Testing 
and Materials, 2006b). Cawan dari hasil pengujian 
zat terbang diatas, ditempatkan dalam tanur dan 
perlahan-lahan dipanaskan hingga suhu 600oC 
selama 6 jam. Setelah itu cawan dikeluarkan 
dan dimasukkan dalam desikator dan ditimbang 
hingga berat konstan (kehilangan berat tidak lebih 
dari 0,0005 g).

Kadar abu diketahui dengan menggunakan 
rumus:

Kadar abu 
Keterangan:
D = berat abu (g)
B = berat contoh mula-mula (g)
f) Uji Kadar Karbon Terikat

Kadar karbon terikat diperoleh dengan 
rumus:

Kadar karbon terikat (%) = 100% – (kadar 
abu+kadar zat menguap)%
g) Uji Ultimat

Uji ultimat dilakukan menggunakan 
instrumen CHN analyzer merk CHN LECO 
2000 dengan teknik infra merah (IR) untuk 
analisa karbon (C), hidrogen (H) dan nitrogen 
(N), sedangkan analisis sulfur (S) menggunakan 
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LECO S-144 dengan teknik infra merah. Prosedur 
pengujian mengikuti standar ASTM D5373-08 
(American Society for Testing and Materials, 
2008). Penentuan kadar oksigen diperoleh melalui 
pengurangan 100 dengan jumlah komponen-
komponen lain dalam uji ultimat. Tahapan 
pengujian meliputi kalibrasi instrumen serta 
analisis sampel. Sampel berupa serbuk kayu lolos 
60 mesh. Sampel ditimbang sebanyak 0,08-0,1 g 
dan dimasukkan ke dalam cawan timah. Cawan 
berisi sampel dimasukkan dalam instrumen dan 
analisis sesuai dengan prosedur pada manual 
alat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berat Jenis, Nilai Kalor dan Indeks Kayu 
Bakar (FVI)

Berat jenis lamtoro, turi dan nilotika 
disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1.  Berat jenis kering tanur lamtoro, turi dan 
nilotika

Keterangan: 
D1= diameter 0,1-5,0 cm; 
D2= diameter 5,1-10,0 cm; 
D3= diameter 10,1-15,0 cm

Berat jenis kayu yang diteliti berkisar 
antara 0,43-0,99. Berat jenis terendah ditunjukkan 
oleh jenis turi pada kelas diameter D1 dan D2 
(0,43), sedangkan berat jenis tertinggi ditunjukkan 
oleh jenis nilotika (0,99). Berat jenis nilotika pada 
semua kelas diameter tertinggi dibanding jenis 
lainnya, yaitu bekisar 0,89-0,99. Berat jenis kayu 
menunjukkan kecenderung meningkat seiring 
dengan peningkatan diameter. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Seng (1990) bahwa terdapat 
kecederungan peningkatan berat jenis dengan 
semakin membesarnya diameter. Berdasarkan 
klasifikasi kayu bakar berdasarkan berat jenis 

(Alrasjid, 1981), hanya nilotika yang termasuk 
kelas sangat baik (very good) karena berada pada 
rentang 0,75-0,90, sedangkan turi tergolong kelas 
buruk (bad) (< 0,45) hingga sedang (moderate) 
(0,45-0,60), dan lamtoro tergolong berkualitas 
baik (good) (rentang 0,60-0,75) hingga sangat 
baik (very good) (rentang 0,75-0,90). Nilai 
penting berat jenis terkait dengan banyaknya 
substrat yang dimasukkan dalam proses konversi 
per batch atau per unit waktu sehingga proses 
konversi lebih efisien (Mitchell, 1992). Tingginya 
berat jenis dapat menjadi indikasi lamanya waktu 
pembakaran suatu kayu. Umumnya semakin 
lama suatu kayu terbakar habis, semakin disukai 
pengguna. Nilai kalor lamtoro, turi dan nilotika 
disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Nilai kalor kayu lamtoro, turi dan nilotika
Keterangan: 
D1= diameter 0,1-5,0 cm; 
D2= diameter 5,1-10,0 cm; 
D3= diameter 10,1-15,0 cm

Nilai kalor hasil penelitian ini berkisar 
antara 4.679,79-5.624,04 kal/g. Semua jenis 
pada semua kelas diameter menunjukkan bahwa 
kayu-kayu tersebut telah memenuhi syarat nilai 
kalor untuk perdagangan, yaitu di atas 4.500 
kal/g (Hendrati et al., 2014). Secara statistik tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai 
kalor pada tiap kelas diameter, meskipun nilainya 
meningkat seiring dengan peningkatan diameter. 
Oleh karena itu, berdasarkan aspek nilai kalornya, 
penggunaan kayu bakar tidak perlu menunggu 
hingga diameter batang yang besar. Menurut 
Tillman (1978), bahwa nilai kalor dipengaruhi 
oleh sifat kimia kayunya, sedangkan sifat fisika 
kayu tidak mempengaruhi nilai kalor. 



Karakteristik Energi Tiga Jenis Pohon Cepat Tumbuh Pada Tiga Kelas Diameter

�� Jurnal Agroforestri  XI Nomor 1 Maret 2016

Gambar 3.  Indeks kayu bakar (FVI) lamtoro, turi dan 
nilotika

Keterangan: 
D1= diameter 0,1-5,0 cm; 
D2= diameter 5,1-10,0 cm; 
D3= diameter 10,1-15,0 cm

Indeks kayu bakar (FVI)  menunjukkan 
kualitas kayu bakar yang diharapkan, yaitu kayu 
dengan berat jenis dan kalor yang tinggi, serta 
sedikit abu. Nilai FVI menunjukkan bahwa 
ketiga jenis kayu memiliki FVI antara 2.862,60-
4.549,27. FVI terendah ditunjukkan oleh jenis 
lamtoro pada kelas diameter 5,1-10,0 cm, 
sedangkan FVI tertinggi ditunjukkan jenis nilotika 
pada kelas diameter 10,1-15,0 cm. Tingginya FVI 

nilotika disebabkan terutama oleh tingginya berat 
jenis nilotika (Gambar 1), sedangkan nilai kalor 
dan kadar abu hanya sedikit berbeda dengan 
jenis turi dan lamtoro. Menurut Mainoo dan 
Appiah (1996), FVI menggambarkan kontinuitas 
pembakaran kayu (smooth burning wood). 
Kontinuitas pembakaran juga terkait dengan 
kadar abu, karena merupakan bagian yang tidak 
dapat terbakar dan dapat menurunkan nilai kalor 
kayu. Semakin tinggi nilai FVI, semakin tinggi 
kontinuitas pembakarannya. Pada umumnya kayu 
dengan tingkat kontinuitas pembakaran yang 
tinggi umumnya lebih diharapkan dan disukai. 
Oleh sebab itu, meskipun dari aspek produktivitas 
panas, turi merupakan jenis terbaik, namun dari 
aspek kontinuitas keterbakaran kayu, nilotika 
merupakan jenis terbaik. 

Kadar Proksimat dan Ultimat Kayu
 Kadar proksimat dan ultimat kayu 

berguna untuk menggambarkan karakteristik 
pembakaran kayu.

Kadar zat terbang pada penelitian ini 
berkisar antara 76,11-83,63%. Kadar zat terbang 
tertinggi ditunjukkan jenis lamtoro pada kelas 
diameter 0,1-5,0 cm, sedangkan zat terbang 

Tabel 1. Proksimat dan ultimat lamtoro, turi dan nilotika

J
 

D
Proksimat (%) (n=5)

(rerata±sd) Ultimat (%) (n=1)

Zat terbang Kadar abu Karbon terikat C H O N S

L

 

 

D1 83,63±2,59c 1,07±0,27ab 15,32±2,53a 44,42 6,20 48,70 0,62 0,06

D2 80,69±3,25abc 2,08±1,52b 17,23±4,32ab 43,95 6,36 49,12 0,52 0,05

D3 78,65±1,20ab 0,95±0,08ab 20,32±1,18ab 44,81 6,29 48,30 0,53 0,07

T

 

 

D1 81,75±1,57bc 0,61±0,20a 17,61±1,61ab 43,70 6,13 49,50 0,62 0,05

D2 79,6±1,33abc 1,03±0,19ab 19,49±1,22ab 44,56 6,30 48,25 0,83 0,06

D3 79,41±2,54abc 0,88±0,33ab 19,71±2,64ab 44,54 6,31 48,69 0,41 0,05

N

 

 

D1 80,32±2,09abc 1,20±0,49ab 18,87±2,16ab 43,61 6,10 50,02 0,21 0,06

D2 80,27±3,40abc 0,98±0,08ab 18,75±3,36ab 46,12 6,21 47,37 0,26 0,04

D3 76,11±2,14a 1,07±0,19ab 22,82±2,12b 46,60 6,28 46,87 0,22 0,03
Keterangan: 
 L= lamtoro, T= turi, N= nilotika, D1= diameter pohon 0,1-5,0 cm, D2= diameter pohon 5,1-10,0 

cm, D3= diameter pohon 10,1-15,0 cm, sd= standar deviasi, Huruf yang sama yang mengikuti 
nilai rata-rata dan standar deviasi menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata oleh uji Tukey 
pada taraf 5%.
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terendah ditunjukkan oleh jenis nilotika pada 
kelas diameter 10,1-15,0 cm. Pada semua jenis 
terlihat penurunan kadar zat terbang yang 
konsisten seiring dengan kenaikan diameter. 
Menurut Komaryati dan Gusmailina (1994) kadar 
zat terbang dipengaruhi oleh kerapatan kayu, 
dimana semakin tinggi kerapatan kayu, maka 
kadar zat terbang semakin rendah. Kerapatan 
kayu meningkat seiring dengan peningkatan umur 
dan diameter. 

Kadar karbon terikat pada penelitian ini 
berkisar antara 15,32-22,82%. Kadar karbon 
terikat tertinggi ditunjukkan oleh jenis nilotika 
pada kelas diameter 10,1-15,0 cm, sedangkan 
kadar karbon terikat terendah ditunjukkan oleh 
jenis lamtoro pada kelas diameter 0,1-5,0 cm. 
Kadar karbon terikat meningkat seiring dengan 
kenaikan kelas diameter.  Santana et al. (2011) 
menyatakan bahwa kandungan karbon cenderung 
lebih tinggi pada diameter batang yang besar 
(lignin salah satunya tersusun dari rantai karbon). 
Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan karbon 
seiring dengan pertambahan diameter. Pada 
penelitian ini, meskipun kenaikan karbon tidak 
jelas terlihat pada kelas diameter 0,1-5,0 cm ke 
5,1-10,0 cm, namun kenaikan karbon jelas terlihat 
pada kelas diameter 0,1-5,0 cm ke kelas diameter 
10,1-15,0 cm. 

Abu merupakan kandungan anorganik 
yang merupakan residu yang tersisa setelah 
pembakaran yang sempurna dari kayu (Brown 
et al., 1997). Kadar abu bervariasi beberapa tipe 
biomasa dapat berbeda-beda. Menurut James et 
al. (2012), komposisi abu dipengaruhi oleh jenis 
tanaman, kondisi tempat tumbuh, dan fraksi abu 
sedangkan kandungan mineral dalam biomasa 
(unsur dari abu) dipengaruhi oleh kondisi mineral 
pada lokasi yang bersangkutan. Kadar abu dalam 
penelitian ini berada pada kisaran 0,61-2,08%. 
Menurut Departemen Pertanian (1976), kadar 
abu kayu di atas 0,6% tergolong tinggi. Tingginya 
kadar abu, selain dapat menurunkan nilai 
kalor, juga berpengaruh terhadap kenyamanan 
penggunaan kayu sebagai bahan bakar karenaakan 
meningkatkan interval waktu pengosongan abu 
dari ruang abu. Apabila kayu hendak digunakan 
sebagai pelet, maka kandungan abu diatas 0,7% 
sebaiknya tidak perlu digunakan sebagai bahan 
baku (Obernberger dan Thek, 2010). 

Pada sifat ultimat, kadar C berkisar antara 
43,61-46,60%, unsur H: 6,01-6,36%, N: 0,19-
0,83%, S: 0,03-0,07%, dan O: 47,37-50,02%. 
Perbandingan unsur O dan H terhadap C, dapat 
mempengaruhi nilai kalor biomasa. Menurut 
McKendry (2002) pada apabila rasio proporsi 
O:C dan H:C lebih tinggi dibandingkan dengan 
C:C, maka akan mengurangi nilai energi dari 
bahan bakar, karena energi yang terkandung 
dalam ikatan C-O dan C-H lebih rendah dari 
pada ikatan C-C. 

Pada hampir semua jenis,  terjadi 
peningkatan kandungan C seiring dengan 
peningkatan kelas diameter, sehingga rasio O:
C dan H:C menurun. Penurunan rasio ini berarti 
meningkatkan kandungan energi. Peningkatan 
energi ini sesuai dengan hasil nilai kalor 
sebelumnya, dimana nilai kalor meningkat seiring 
dengan peningkatan kelas diameter meskipun 
secara statistik dinyatakan tidak berbeda nyata 
(Gambar 2). 

Perbedaan prosentase C pada ultimat 
lebih tinggi dari pada kadar karbon terikat, yaitu 
43,61-46,60% pada ultimat dan 15,32-22,82% 
pada karbon terikat. Lebih rendahnya kandungan 
karbon terikat menandakan adanya sebagian C 
yang ikut terlepas saat proses devolatilisasi pada 
suhu 950oC selama 7 menit. 

Kehadiran unsur N dan S dalam kayu 
mengindikasikan potensi pembentukan N2, NOx 
dan SOx yang terlepas saat proses pembakaran. 
Nitrogen merupakan komponen yang mudah 
menguap dan hampir selalu terlepas secara 
sempurna selama pembakaran. Adanya partikulat 
NOx dan SOx dapat menyebabkan masalah 
lingkungan. Menurut Obernberger dan Thek 
(2010), kandungan yang disyaratkan dalam bahan 
bakar kayu adalah N: 0,9-1,7%, sedangkan S: 
0,07-1,0%. Kandungan N dan S dalam penelitian 
ini tidak melebihi batas yang disarankan sehingga 
tergolong baik untuk digunakan.

KESIMPULAN
 Karakteristik energi tiga jenis pohon 

ditinjau dari berat jenisnya menunjukkan bahwa 
jenis nilotika memiliki berat jenis tertinggi, 
yaitu 0,89-0,9. Ditinjau dari nilai kalornya, jenis 
turi merupakan jenis terbaik dengan nilai kalor 
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4.853,13-5.309,59 kkal/kg. Namun demikian, 
ketiga jenis kayu pada ketiga kelas diameter telah 
memenuhi syarat kayu bakar untuk perdagangan, 
yaitu di atas 4.500 kkal/kg. Ditinjau dari indeks 
kayu bakar, nilotika menunjukkan indeks kayu 
bakar tertinggi pada semua kelas diameternya, 
yaitu 3.871,16 – 4.549,27 kkal/kg. Walaupun 

nilotika bukan merupakan jenis dengan nilai kalor 
tertinggi, namun nilotika memiliki berat jenis 
yang tinggi, sehingga kontinuitas pembakaran 
nilotika akan lebih tinggi dan umumnya lebih 
disukai sebagai kayu bakar.
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