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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perbandingan arang tongkol jagung 
dan bambu serta konsentrasi perekat yang tepat terhadap kualitas briket dan 
mengembangkan limbah tongkol jagung dan bambu sebagai sumber energi alternatif. 
Rancangan yang dugunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) Faktorial yang terdiri dari 2 faktor dengan 2 kali ulangan.  Faktor pertama (A) 
adalah perbandingan bahan baku tongkol jagung dan bambu yaitu 75% : 25%, 50% : 
50% dan 25 : 75%. Faktor kedua (B) adalah konsentrasi perekat yaitu 10%, 15% dan 
20%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas briket arang yang diperoleh dari 
perbandingan arang tongkol jagung dan bambu serta konsentrasi perekat adalah pada 
perlakuan A1B1 (tongkol jagung 75% : arang bambu 25% dan perekat 10%). Kadar 
air (3,02%), kadar zat menguap (17,3%), kadar abu (4,98%), kadar karbon terikat 
(75,98%) parameter tersebut sesuai dengan kualitas briket arang impor di beberapa 
negara (Amerika, Inggris, Jepang dan Indonesia).
Kata kunci: tongkol jagung, limbah bambu, perekat, kualitas briket arang.

ABSTRACT

This research was aimed to determine the exact ratiobetween corn cob and bamboo 
charcoal  and  the glue concentration on the quality of the briquette. This was also 
aimed to develop waste product of corn con and bamboo into an alternative source of 
energy. A complete randomized experimental design having 2 factors of treatment with 
2 replications was applied in this research.  First factor (A) was a ratio of raw material 
of cob and bamboo that consisted of  75 : 25%, 50 : 50% and 25 : 75%. second Factor 
(B) was the concentration of glue, i.e.  10%, 15% and 20%. Results indicated that the 
good quality of charcoal briquette obtained from ratio of charcoal of cob and bamboo 
and also glue concentration which was treatment A1B1 (cob 75 : bamboo charcoal 25% 
and glue 10%). It’s moisture (3,02%), volatile compound  (17,3%), ash  (4,98%), and 
fixed carbon (75,98%) contents were in accordance with the quality of imported charcoal 
briquette of some countries (American, English, Japan) as well as Indonesian.
Keyword: cob, bamboo waste, glue, quality of charcoal briquette.

PENDAHULUAN
Sektor energi memiliki peran penting 

dalam rangka mendukung kelangsungan proses 
pembangunan nasional. Energi sebagian besar 
digunakan pada sektor rumah tangga, industri 
dan transportasi. Energi yang digunakan berasal 
dari bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar minyak, 
batu bara dan gas. Cadangan bahan bakar fosil 
yang merupakan sumber utama energi jumlahnya 

semakin menipis (Indarti, 2001). Kerugian 
penggunaan bahan bakar fosil ini selain merusak 
lingkungan juga tidak terbarukan (nonrenewable) 
dan tidak berkelanjutan (unsustainable) (Erwandi, 
2005).

Solusi pemerintah dalam Peraturan 
Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan 
Energi Nasional, menetapkan sebaran energi 
nasional tahun 2025 dengan peran minyak bumi 
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sebagai energi akan dikurangi dari 52% saat ini 
hingga kurang dari 20% pada tahun 2025. Pada 
tahun tersebut diharapkan energi alternatif mulai 
mengambil peran yang lebih penting dengan 
menyuplai 17% terhadap kebutuhan energi 
nasional, termasuk di dalamnya pemanfaatan 
energi biomassa (Hambali et al., 2008). Dengan 
demikian perlu diupayakan sumber energi 
alternatif lain yang berasal dari bahan baku yang 
bersifat kontinyu dan dapat diperbaharui.

Bahan bakar alternatif sebagai pengganti 
bahan bakar minyak dapat memanfaatkan energi 
terbarukan seperti biomassa. Biomassa adalah 
salah satu energi alternatif yang berpotensi 
sangat besar di Indonesia. Dilain pihak, Indonesia 
sebagai negara agraris banyak menghasilkan 
limbah pertanian yang kurang termanfaatkan. 
Limbah pertanian yang merupakan biomassa 
tersebut merupakan sumber energi alternatif 
yang melimpah dengan kandungan energi yang 
relatif besar. Limbah pertanian tersebut dapat 
diolah menjadi suatu bahan bakar padat buatan 
sebagai bahan bakar alternatif yang disebut briket 
(Erikson, 2011).

Briket arang adalah arang yang diolah 
lanjut menjadi bentuk yang mempunyai 
penampilan yang lebih menarik dan dapat 
digunakan untuk keperluan energi alternatif 
sehari-hari. Briket arang mempunyai banyak 
kelebihan yaitu mempunyai nilai ekonomis yang 
tinggi bila dibandingkan dengan arang kayu, 
briket mempunyai panas yang lebih tinggi, tidak 
berbau, memiliki aroma alami dan segar, serta 
bersih dan tahan lama. Briket arang dapat dibuat 
dari berbagai macam bahan, misalnya kulit pisang 
dan arang tempurung kelapa (Wally, 2014), ela 
sagu dan serbuk gergaji (Liliefna, 2014), limbah 
tongkol jagung (Aquino, 2010; Lestari et al, 2010) 
dan  limbah bambu (Putra, 2013). 

Briket arang dapat dibuat dengan 
menggunakan limbah pertanian, termasuk juga 
limbaha perkebunan. Limbah hasil perkebunan 
yang cukup potensial di Indonesia, khususnya di 
Pulau Kisar Kecamatan Kisar Utara Kabupaten 
Maluku Barat Daya adalah limbah tongkol 
jagung dan limbah bambu. Selama ini tongkol 
jagung dan limbah bambu belum dimanfaatkan 
secara maksimal, dengan demikian produk 

sampingan ini hanya menjadi salah satu limbah 
pertanian. Tongkol jagung dan limbah bambu 
akan menjadi masalah lingkungan yang nyata 
karena memerlukan ruang sebagai tempat 
pembuangan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka 
perlu diupayakan tongkol jagung dan limbah 
bambu sebagai sumber biomassa terutama di 
Pulau Kisar Kecamatan Kisar Utara Kabupaten 
Maluku Barat Daya. Dalam proses pembuatan 
briket, penggunan perekat sangat berperan untuk 
menguatkan sifat briket. Perekat akan memberikan 
lapisan tipis pada permukaan briket sebagai 
upaya memperbaiki kerapatan dari briket yang 
dihasilkan. Bahan perekat dari tumbuh-tumbuhan 
seperti pati (tapioka) memiliki keuntungan 
dimana jumlah perekat yang dibutuhkan untuk 
jenis ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 
bahan perekat hidrokarbon (Saleh, 2013). 
Konsentrasi perekat  bervariasi tergantung bahan 
baku briket. Konsentrasi perekat 8 %  dan 30 %  
menyebabkan kesulitan pada saat pencetakan 
briket. Hal tersebut mempengaruhi kadar air, 
laju pembakaran dan nilai kalor yang diperoleh 
menjadi tidak maksimal (Aquino, 2010; Lestari 
et al., 2010). Penelitian lain yakni briket dari 
limbah bambu (Putra, 2013) komposisi perekat 
yang optimum yaitu 30 % dapat menghasilkan 
mutu briket yang padat dan tidak mudah rapuh 
tetapi berbanding terbalik terhadap nilai kalor, 
kadar abu dan kadar karbon terikat. 

Kualitas briket yang baik adalah briket 
yang memenuhi standar mutu agar dapat 
digunakan sesuai keperluannya. Mutu briket 
umumnya ditentukan dari sifat fisik dan kimia 
seperti kadar air, kadar abu, nilai kalor dan 
bagian yang hilang pada suhu 950oC. Penentuan 
kualitas atau mutu briket menurut Hendra (2007) 
adalah briket yang dihasilkan harus memiliki nilai 
kerapatan yang tinggi, kadar air rendah, kadar 
zat menguap tinggi, kadar abu rendah, kadar 
karbon terikat tinggi, keteguhan tekan tinggi 
dan tidak cepat habis pada saat pembakaran. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian perbandingan 
tongkol jagung dan bambu terhadap kualitas 
briket arang
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METODOLOGI PENELITIAN

Bahan Penelitian
Bahan utama yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain : tongkol jagung, limbah 
bambu (sisa bahan bangunan) yang diambil dari 
Pulau Kisar Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten 
Maluku Barat Daya,  tepung tapioka sebagai 
perekat dan air. 

Desain dan Prosedur Penelitian
Penelitian ini didesain menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial yang 
terdiri dari dua faktor yaitu faktor pertama (A) 
adalah perbandingan bahan baku pembuatan 
briket (limbah tongkol jagung dan bambu) dan 
faktor kedua (B) adalah konsentrasi perekat. 
A1 = 75% : 25%   B1 = 10%
A2 = 50% : 50% B2 = 15% 
A3 = 25%: 75% B3 = 20%

Prosedur penelitian secara umum 
dilaksanakan dalam dua tahap pembuatan, yaitu 
pembuatan briket arang dan pengujian briket 
arang yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.1.

Analisis Data
Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan analisis keragaman yang 
sesuai dengan rancangan yang digunakan, 
kemudian perlakuan yang berbeda sangat nyata 
dan nyata akan dilanjutnkan dengan uji beda nyata 
jujur (BNJ) pada taraf 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerapatan
Hasil analisis keragaman memperlihatkan 

bahwa faktor A (perbandingan bahan baku) tidak 
berpengaruh nyata terhadap kerapatan briket 
arang, tetapi faktor B (konsentrasi perekat) 
berpengaruh nyata terhadap kerapatan briket 
arang dan interaksinya (perbandingan bahan 
baku dan konsentrasi perekat) tidak berpengaruh 
nyata.  Hal ini berarti secara statistika besarnya 
kerapatan briket arang dipengaruhi oleh perlakuan 
konsentrasi perekat, sebaliknya perlakuan 
bahan baku maupun interaksi bahan baku 
dan konsentrasi perekat tidak mempengaruhi 
kerapatan briket arang. Pengaruh konsentrasi 

perekat terhadap kerapatan briket arang dapat 
dilihat pada Gambar 4.1.1.
Gambar 4.1.1. Histogram Pengaruh Konsentrasi 

Perekat Terhadap   Kerapatan Briket.
Gambar 4.1.1. menunjukkan bahwa 

kerapatan briket arang yang dihasilkan  pada  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pengeringan (3 hari) Pengeringan (3 hari) 

Pengarangan (5 jam) Pengarangan (5 jam) 

Pendinginan (3 jam) Pendinginan (3 jam) 

Penghancuran Bioarang Penghancuran Bioarang 

Pengayakan (60 mesh) Pengayakan (60 mesh) 

Penimbangan sesuai 
perlakuan 

Penimbangan sesuai 
perlakuan 

Pencampuran sesuai perlakuan 

Penambahan perekat sesuai 
perlakuan 

Pencetakan dan Pengempaan 

Analisis : 
- Kerapatan 
- Keteguhan tekan 
- Kadar air 
- Kadar zat menguap 
- Kadar abu 
- Kadar karbon terikat 
- Lama pembakaran 

Pengeringan (oven selama 2x24 
jam  pada suhu 60 oC) 

Briket 

Tongkol Jagung Bambu 

Gambar 3.1.1. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
(Hendra, 2007; ASTM D 5142-02)

briket hasil penelitian ini berbanding lurus dengan 
peningkatan konsentrasi perekat. Kerapatan 
briket arang yang diperoleh berkisar antara 0,84 
– 0,88 g/cm3. Kerapatan terendah dimiliki oleh 
briket dengan konsentrasi perekat 10% (B1) dan 
tidak berbeda nyata dengan konsentrasi perekat 
15% (B2), sedangkan kerapatan terbesar dimiliki 
oleh briket dengan konsentrasi perekat 20% (B3) 
dan tidak berbeda nyata juga dengan konsentrasi 

Ket
Angka yang diikuti huruf 
sama menunjukkan tidak 
beda
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perekat 15% (B2). Semakin meningkat konsentrasi 
perekat akan semakin meningkat nilai kerapatan 
briket arang. Hal ini terjadi karena daya rekat 
pada tapioka dengan konsentrasi tinggi akan lebih 
tinggi daya rekatnya (Nugrahaeni, 2007). 

Kadar Air
Hasil analisis keragaman memperlihatkan 

bahwa faktor A (perbandingan bahan baku) 
berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air 
briket arang dan faktor B (konsentrasi perekat) 
berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air 
briket arang, tetapi interaksinya (perbandingan 
bahan baku dan konsentrasi perekat) tidak 
berpengaruh nyata. Pengaruh perbandingan bahan 
baku terhadap kadar air briket dapat dilihat pada 
Gambar 4.2.1.

Gambar 4.2.1. Histogram Perbandingan Bahan Baku 
Terhadap Kadar Air Briket Arang.

Gambar 4.2.1. menunjukkan bahwa kadar 
air semakin rendah jika jumlah arang tongkol 
jagung semakin banyak.  Sebaliknya kadar air 
semakin tinggi jika jumlah arang bambu semakin 
banyak. Hal ini menunjukan bahwa penambahan 
arang bambu berbanding lurus dengan peningkatan 
kadar air pada briket arang. Hasil uji proksimat 
yang dilakukan oleh Rahman (2009) dan Putra 
(2013) yaitu kadar awal pada limbah bambu 
adalah 12,6 % dan kadar air awal pada tongkol 
jagung 7,53% (Wachid, 2012). Peningkatan 
kadar air briket akibat penambahan arang bambu 
diduga karena kadar air awal pada bambu lebih 
tinggi dari kadar air awal tongkol jagung serta 
perbedaan luas permukaan bahan pembuatan 
briket tersebut sehingga mempengaruhi jumlah 
kadar air. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Supriyono (2003) bahwa luas permukaan bahan 
yang besar memungkinkan terjadinya penguapan 
kadar air lebih cepat dibandingkan dengan bahan 
yang luas permukaannya lebih kecil. 

Penurunan kadar air dari perlakuan A1 
(tongkol jagung 75% dan bambu 25%) adalah 

3,32% dipengaruhi oleh komposisi bahan 
pembuat briket. Sedangkan peningkatan kadar 
air diperoleh dari perlakuan A3 (tongkol jagung 
25% dan bambu 75%) adalah 4,15%. Perbedaan 
komposisi ini menghasilkan luas permukaan 
briket arang yang berbeda sehingga memberi 
pengaruh dalam penyerapan kadar air pada briket 
yang dibuat.

Selain perbedaan komposisi bahan yang 
mempengaruhi kadar air briket arang, konsentrasi 
perekat berpengaruh juga terhadap kadar air briket 
arang. Secara lengkap pengaruh masing-masing 
taraf perlakuan konsentrasi perekat terhadap 
kadar air briket arang dituangkan pada Gambar 
4.2.2.

sm
Gambar 4.2.2. Histogram Pengaruh Konsentrasi Perekat 

Terhadap Kadar Air Briket Arang.
Berdasarkan Gambar 4.2.2. terlihat bahwa 

kadar air briket arang yang dihasilkan berbanding 
lurus dengan peningkatan konsentrasi perekat. 
Kadar air terendah dimiliki oleh briket dengan 
konsentrasi perekat 10% (B1) yaitu 3,45% dan 
tidak berbeda nyata dengan konsentrasi perekat 
15% (B2) yaitu 3,62%. Sedangkan kadar air 
terbesar adalah dimiliki oleh briket dengan 
konsentrasi perekat 20% (B3) yaitu 4,18% serta 
berbeda nyata dengan kedua perlakuan lainnya.

Kadar air briket arang yang diperoleh 
berkisar antara 3,45 – 4,18%. Kadar air yang 
diperoleh menunjukkan adanya kecenderungan 
komposisi bahan baku dan penambahan 
konsentrasi perekat. Hal ini disebabkan adanya 
penambahan kadar air dari bahan perekat dan 
bahan baku itu sendiri  sehingga kadar air briket 
akan meningkat pula (Riseanggara, 2008).

Kadar Zat Menguap
Hasil analisis keragaman memperlihatkan 

bahwa faktor A (perbandingan bahan baku) dan 
faktor B (konsentrasi perekat) memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap kadar zat menguap 
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briket arang. Hasil uji beda rataan kadar zat 
menguap untuk interaksi perlakuan pada lampiran 
3, menunjukkan bahwa perlakuan A1B1 tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan A1B2, A2B1, 
A2B2, A2B3, A3B1 dan A3B3 tetapi berbeda 
nyata dengan A1B3 dan A3B2. Secara lengkap 
interaksi perlakuan tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 4.3.1.

Berdasarkan Gambar 4.3.1. menunjukkan 
bahwa semakin sedikit arang bambu yang 
digunakan maka kadar zat menguap semakin 
tinggi. Menurut Hendra (2007) tinggi rendahnya 
kadar zat menguap briket arang yang dihasilkan 
dipengaruhi oleh jenis bahan baku atau  komponen 
kimia dari arang, sehingga perbedaan jenis 

bahan baku berpengaruh nyata terhadap kadar 
zat menguap briket arang.  Sedangkan semakin 
tinggi konsentrasi perekat yang digunakan maka 
kadar zat menguap semakin rendah. Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian Wijayanti (2009), bahwa 
perekat tapioka dalam penggunaannya pada 
pembuatan briket menimbulkan asap yang relatif 
sedikit. Selain itu, perekat pati dalam bentuk 
cair sebagai bahan perekat menghasilkan briket 
dengan kadar zat menguap yang bernilai rendah 
(Sudrajat et al., 2006).

Ket
1. A = Tongkol Jagung : Bambu
2. B = Konsentrasi Perekat
3. Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan 

tidak beda

Gambar 4.3.1. Histogram Kadar Zat Menguap Briket Arang.
Kadar Abu

Hasil analisis keragaman memperlihatkan 
bahwa faktor A (perbandingan bahan baku) 
berpengaruh nyata terhadap kadar abu briket arang 
dan faktor B (konsentrasi perekat) berpengaruh 
sangat nyata terhadap kadar abu briket arang, 
tetapi interaksinya AB (perbandingan bahan baku 
dan konsentrasi perekat) tidak berpengaruh nyata. 
Pengaruh perbandingan bahan baku terhadap 
kadar abu yang dihasilkan dapat dilihat pada 
Gambar 4.4.1.

Gambar 4.4.1. Histogram Perbandingan Bahan Baku 
Terhadap  Kadar Abu Briket  Arang.

Gambar 4.4.1. menunjukkan bahwa 
perlakuan komposisi bahan baku memberikan 
pengaruh terhadap kadar abu yang dihasilkan. 
Kadar abu semakin besar jika jumlah komposisi 
arang tongkol jagung semakin sedikit dan arang 
bambu semakin banyak A3 (tongkol jagung 25% 
dan bambu 75%). Kadar abu yang diperoleh 
berkisar antara 6,04 – 7,13%. Hal ini menunjukkan 
bahwa penambahan komposisi arang bambu 
berbanding lurus dengan peningkatan kadar abu 
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briket arang. Kadar abu yang dihasilkan juga erat 
hubungannya dengan jenis bahan penyusun briket 
tersebut  dan cara pengabuannya, serta mineral 
yang terkandung didalamnya. Kandungan abu dan 
komposisinya tergantung pada macam bahan dan 
cara pengabuannya (Riseanggara, 2008). 

Faktor jenis bahan baku sangat berpengaruh 
terhadap tinggi rendahnya kadar abu yang 
dihasilkan. Hal ini dikarenakan bahan baku 
yang digunakan memiliki komposisi kimia dan 
jumlah mineral yang berbeda-beda sehingga 
mengakibatkan kadar abu briket arang yang 
dihasilkan berbeda pula (Hendra & Winarni, 
2003).  Selain perbedaan jenis bahan baku yang 
mempengaruhi kadar abu briket arang yang 
dihasilkan namun peningkatan konsentrasi 
perekat juga berpengaruh terhadap peningkatan 
kadar abu. Pengaruh konsentrasi perekat terhadap 
kadar  abu briket dapat dilihat pada Gambar 
4.4.2.

Gambar 4.4.2. Histogram Pengaruh Konsentrasi 
Perekat Terhadap  Kadar Abu Briket 
Arang.

Berdasarkan Gambar 4.4.2. menunjukkan 
bahwa kadar abu briket arang yang dihasilkan  

pada briket hasil penelitian ini juga berbanding 
lurus dengan peningkatan konsentrasi perekat. 
Kadar abu briket arang yang diperoleh berkisar 
antara 5,86 – 7,43%. Kadar abu terendah dimiliki 
oleh briket dengan konsentrasi perekat 10% (B1), 
sedangkan kadar abu terbesar adalah dimiliki 
oleh briket dengan konsentrasi perekat 20% (B3). 
Penambahan perekat akan memiliki kandungan 
mineral-mineral yang lebih tinggi pula (Sunyata, 
2004). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Isa 
et al, (2012) yaitu semakin banyak perekat yang 
digunakan maka kandungan abu semakin tinggi 
dan mengakibatkan kualitas briket arang yang 
rendah.  

Kadar Karbon Terikat
Keberadaan karbon terikat di dalam briket 

arang dipengaruhi oleh nilai kadar abu, kadar air 
dan kadar zat menguap. Kadarnya akan bernilai 
tinggi apabila kadar abu, kadar air dan kadar zat 
menguap briket arang tersebut rendah. Karbon 
terikat berpengaruh terhadap nilai kalor bakar 
briket arang.

Nilai kalor bakar briket akan tinggi apabila 
nilai karbon terikatnya tinggi. Semakin tinggi 
kadar karbon terikat pada arang kayu maka 
menandakan arang tersebut adalah arang yang 
baik (Mustrin, 2002). Pengaruh perlakuan pada 
kadar karbon terikat dapat dirangkumkan pada 
Gambar 4.5.1.

 
Gambar 4.5.1. Histogram Kadar Karbon Terikat Briket Arang.

Ket
A = Tongkol Jagung : Bambu
B = Konsentrasi Perekat

Hasil analisis keragaman memperlihatkan 
bahwa faktor A (perbandingan bahan baku) dan 
faktor B (konsentrasi perekat) serta interaksinya 
(perbandingan bahan baku serta konsentrasi 
perekat)  tidak berpengaruh nyata. Kadar karbon 

terikat tertinggi terdapat pada briket arang  dengan 
perlakuan A1B1 (tongkol jagung 75% dan bambu 
25% serta konsentrasi perekat 10%). Sedangkan 
terendah terdapat pada briket arang dengan 
perlakuan A1B3 (tongkol jagung 75% dan bambu 



Pilimon Unukoly, Vita N Lawalata, Sophia G Sipahelut

��Jurnal Agroforestri  XI Nomor 1 Maret 2016

25% serta konsentrasi perekat 20%). Penggunaan 
perekat yang sedikit akan meningkatkan nilai 
kadar karbon terikat pada briket. Penambahan 
perekat berarti  menambah jumlah bahan lain 
yang tidak dipirolisis. Salah satu tujuan dari 
pirolisis adalah meningkatkan nilai karbon terikat 
dan mengurangi nilai volatile metter.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Putra (2013), dimana kadar 
karbon terikat tertinggi dihasilkan pada campuran 
perekat yang terendah. Briket dengan campuran 
perekat 60% memiliki kadar karbon terikat 
sebesar 63,99% sedangkan pada campuran 80% 
hanya 48,70%. Nilai kadar karbon yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah berkisar antara 70,72% 
- 75,98%.

Keteguhan Tekan
Hasil analisis keragaman  memperlihatkan 

bahwa faktor A (perbandingan bahan baku) 
tidak berpengaruh nyata terhadap keteguhan 
tekan briket arang tetapi faktor B (konsentrasi 
perekat) berpengaruh sangat nyata terhadap 
keteguhan tekan briket arang, dan iteraksinya 
AB (perbandingan bahan baku dan konsentrasi 
perekat) tidak berpengaruh nyata.  Pengaruh 
konsentrasi perekat terhadap keteguhan tekan 
briket arang dapat dilihat pada Gambar 4.6.1.

Gambar 4.6.1. Histogram Pengaruh Konsentrasi 
Perekat Terhadap Keteguhan Tekan 
Briket Arang.

Berdasarkan Gambar 4.6.1. menunjukkan 
bahwa keteguhan tekan briket arang yang 
dihasilkan  pada briket hasil penelitian ini 
berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi 
perekat. Keteguhan tekan briket arang yang 
diperoleh berkisar antara 0,60 – 0,65 g/cm2. 
Keteguhan tekan terendah dimiliki oleh briket 
dengan konsentrasi perekat 10% (B1), sedangkan 
keteguhan tekan terbesar adalah dimiliki oleh 
briket dengan konsentrasi perekat 20% (B3) dan 
tidak berbeda nyata dengan perlakuan lain. Hal 

ini terjadi karena daya rekat pada tapioka lebih 
tinggi (Nugrahaeni, 2007).

Lama Pembakaran
Hasil analisis keragaman  memperlihatkan 

bahwa faktor A (perbandingan bahan baku) tidak 
berpengaruh nyata terhadap lama pembakaran 
briket arang tetapi faktor B (konsentrasi 
perekat) berpengaruh sangat nyata terhadap 
lama pembakaran briket arang dan iteraksinya 
AB (perbandingan bahan baku dan konsentrasi 
perekat) tidak berpengaruh nyata. Pengaruh 
konsentrasi perekat terhadap lama pembakaran 
briket arang dapat dituangkan pada Gambar 
4.7.1.

 

Gambar 4.7.1. Histogram Pengaruh Konsentrasi 
Perekat Terhadap Lama Pembakaran 
Briket Arang.

Gambar 4.7.1. menunjukkan bahwa lama 
waktu pembakaran briket arang yang dihasilkan  
pada briket hasil penelitian ini berbanding lurus 
dengan peningkatan konsentrasi perekat. Lama 
waktu pembakaran  briket arang yang diperoleh 
berkisar antara 123,10 – 123,36 menit. Lama 
waktu pembakaran terendah dimiliki oleh briket 
dengan konsentrasi perekat 10% (B1) dan tidak 
berbeda nyata dengan konsentrasi perekat 15% 
(B2). Sedangkan lama waktu pembakaran 
terbesar adalah dimiliki oleh briket dengan 
konsentrasi perekat 20% (B3) serta tidak berbeda 
nyata dengan perlakuan lainnya. 

Penggunaan konsentrasi perekat yang lebih 
tinggi menghasilkan kerapatan serta keteguhan 
tekan yang tinggi pula dan memperlambat 
proses pembakaran pada briket. Perekat yang 
digunakan pada pembuatan briket berpengaruh 
terhadap kerapatan, keteguhan tekan, nilai 
kalor bakar, kadar air dan kadar abu (Sudrajat, 
1983). Penggunaan jenis dan kadar perekat pada 
pembuatan briket merupakan salah satu faktor 
penting dalam pembuatan briket (Riseanggara, 
2008).
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh serta uraian-uraian dalam pembahasan 
maka disimpulkan bahwa :
1. Tongkol jagung dan limbah bambu dapat 

digunakan sebagai sumber energi alternatif 
dengan proses pengkarbonan dan diolah 
menjadi briket arang.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kualitas briket arang yang diperoleh dari 
perbandingan arang tongkol jagung dan 
bambu serta konsentrasi perekat adalah 
pada perlakuan A1B1 (tongkol jagung 75% 
: arang bambu 25% dan perekat 10%). Kadar 
air (3,02%), kadar zat menguap (17,3%), 
kadar abu (4,98%), kadar karbon terikat 
(75,98%) parameter tersebut sesuai dengan 

kualitas briket arang impor di beberapa 
negara (Amerika, Inggris, Jepang dan 
Indonesia).

3. Penambahan perekat pada pembuatan 
briket arang akan menyebabkan kerapatan 
menjadi tinggi dan keteguhan tekan yang 
tinggi serta lama waktu pembakaran yang 
tinggi pula. Penambahan arang tongkol 
jagung pada pembuatan briket arang yang 
dihasilkan dapat meningkatkan kadar zat 
menguap briket yang tinggi serta berbanding 
terbalik dengan penambahan arang bambu. 
Penambahan perekat berbanding lurus 
dengan kerapatan, kadar air, kadar abu, 
keteguhan tekan dan lama pembakan 
namun berbanding terbalik dengan kadar 
zat menguap.
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