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ACARA 1 

 

Pokok Bahasan : Jenis-jenis Bahan Bakar 

Acara Praktikum : Identifikasi dan Klasifikasi Bahan Bakar 

Tempat  : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan  

Alokasi waktu : 1 X 120  menit 

Dosen Pembimbing : 1.  Yuana Susmiati, S.TP, MSi 

     2.  Yuli Hananto, S.TP, MSi 

 

a. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah melakukan kegiatan praktikum ini mahasiswa mendapat 

pengetahuan dan gambaran tentang macam-macam bahan bakar dan 

karakteristiknya, serta bagaimana aplikasi/pemanfaatannya. 

 

b. Dasar Teori 

Setiap kegiatan manusia membutuhkan energi yang sumber utamanya 

adalah matahari. Salah satu cara untuk mendapatkan energi adalah dengan 

membakar sesuatu sehingga dapat menimbulkan panas/ kalor. Misalnya 

membakar kayu, membakar minyak bumi, dan membakar bahan  bakar lainnya. 

Dikatakan sebagai bahan bakar jika bahan / material tersebut mudah terbakar dan 

dapat menghasilkan kalor. Dengan kata lain bahan bakar merupakan bahan yang 

apabila dibakar dapat meneruskan proses pembakaran dengan sendirinya, disertai 

dengan pengeluaran kalor. Bahan bakar dapat terbakar dengan sendirinya karena 

kalor dari sumber kalor lebih kecil dari kalor yang dihasilkan dari proses 

pembakaran. 

Pada dasarnya bahan bakar tersusun atas zat /komponen utama dan 

komponen pendukung (impurities). Komponen utama bahan bakar terdiri dari 

karbon, hydrogen dan sulfur (C, H dan S) yang disebut sebagai bahan yang mudah 

terbaka (combustible mater). Sedangkan komponen pendukung/tambahan 

(impurities) terdiri dari oksigen, nitrogen, posfor (O, N dan P) yang kategorikan 

juga sebagai bahan yang tidak mudah terbakar (non combustible mater).  
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Berdasarkan wujudnya bahan bakar diklasifikasikan sebagai bahan bakar 

padat, bahan bakar cair dan bahan bakar gas. Menurut komponen dan proses 

pembentukkannya bahan bakar diklasifikasikan sebagai bahan bakar organik dan 

bahan bakar anorganik. Bahan bakar organik terdiri dari sisa tumbuhan, minyak 

nabati dan minyak hewani, sedangakan anorganik terdiri dari bahan bakar fosil 

dan bahan bakar nuklir. Berdasarkan ketersediaanannya bahan bakar dibedakan 

atas bahan bakar terbarukan dan non terbarukan. Sedangkan menurut proses 

pembentukkannya bahan bakar dibagi menjadi bahan bakar alamiah dan non 

alamiah.  

Aplikasi bahan bakar secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu aplikasi secara langsung, atau aplikasi tidak langsung. Contohnya kayu 

dapat digunakan sebagai bahan bakar dengan diaplikasikan secara langsung yaitu 

dengan proses pembakaran langsung, akan tetapi kayu juga dapat diaplikasikan 

secara tidak langsung yaitu dalam bentuk briket biomassa.  

Proses pembakaran bahan bakar dapat dilakukan di dalam ruang bakar 

khusus, atau tungku biasa, tergantung dari pemanfaatannya. Proses 

pembakarannya sendiri dapat berlangsung secara spontan, sempurna dan parsial.  

 

c. Alat dan Bahan   

- Laptop dilengkapi dengan WIFI 

- Kertas HVS dan alat tulis 

 

d. Prosedur Kerja  

1. Carilah materi, makalah, jurnal atau artikel yang terkait dengan jenis-jenis 

bahan bakar di internet. 

2. Sebutkan macam-macam bahan bakar dan identifikasikan seperti pada 

lembar kerja. 

3. Kerjakan pekerjaan anda secara berkelompok. 

4. Buatlah paper yang isinya menguraikan tentang jenis-jenis bahan bakar, 

karakteristik dan aplikasi atau pemanfaatannya. 
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e. Lembar Kerja/Kegiatan 

No Nama 

Bahan 

Jenis/kategori  Karakteristik 

fisik 

Aplikasi/ 

Pemanfaatan 

Proses 

Pembakaran  

      

      

      

      

 

Keterangan : 

- Nama Bahan :  nama bahan bakar, misalnya bensin, batu bara, kayu dll. 

- Jenis/Kategori : termasuk jenis zatnya cair, padat atau gas, termasuk 

bahan bakar organik atau anorganik, terbarukan atau tidak terbarukan. 

- Karakteristik fisik : meliputi sifat-sifat fisik bahan bakar yaitu warna, 

kekentalan, titik nyala, titik tuang, nilai oktan, dll. 

- Aplikasi/Pemanfaatan : diterapkan/ dimanfaatkan untuk apa, kendaraan 

(jenis apa), industri, atau kegiatan rumah tangga. 

- Proses Pembakaran : pembakaran secara langsung atau konversi terlebih 

dahulu (bagaimana prosesnya diuraikan). 

  

f. Evaluasi  

1. Apa yang dimaksud dengan bahan bakar? 

2. Sebutkan bahan penyusun bahan bakar! 

3. Sebutkan jenis-jenis bahan bakar, menurut jenis zatnya, kemudahan 

terurainya/bahan penyusunnya, serta ketersediaannya! 

4. Menurut anda bagaimana aplikasi atau penggunaan bahan bakar di 

Indonesia saat ini ditinjau dari efisiensi dan efektifitasnya? Bagaimana 

seharusnya? 

5. Sebagai seorang mahasiswa Teknik Energi Terbarukan apa yang 

seharusnya dilakukan terkait dengan kelanggkaan BBM?  
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ACARA 2 

 

Pokok Bahasan : Spesifikasi Dasar Bahan Bakar Cair 

Acara Praktikum : Penentuan Viskositas Bahan Bakar Cair 

Tempat  : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan  

Alokasi waktu : 1 X 120  menit 

Dosen Pembimbing : 1.  Yuana Susmiati, S.TP, MSi 

     2.  Yuli Hananto, S.TP, MSi 

 

a. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah melakukan kegiatan praktikum ini mahasiswa dapat mengukur 

viskositas bahan bakar cair menggunakan viscometer Oswald. 

 

b. Dasar Teori 

Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar 

kecilnya gesekan di dalam fluida. Makin besar viskositas suatu fluida, maka 

makin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam 

fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara 

molekul zat cair. Sedangkan dalam gas, viskositas timbul sebagai akibat 

tumbukan antara molekul gas. Viskositas zat cair dapat ditentukan secara 

kuantitatif dengan besaran yang disebut koefisien viskositas. Satuan SI untuk 

koefisien viskositas adalah Ns/m2 atau pascal sekon (Pa s). 

Viskositas adalah suatu cara untuk menyatakan berapa daya tahan dari 

aliran yang diberikan oleh suatu cairan. Kebanyakan viscometer mengukur 

kecepatan dari suatu cairan mengalir melalui pipa gelas (gelas kapiler), bila cairan 

itu mengalir cepat maka berarti viskositas dari cairan itu rendah (misalnya air). 

Dan bila cairan itu mengalir lambat, maka dikatakan cairan itu viskositas tinggi. 

Viskositas dapat diukur dengan mengukur laju aliran cairan yang melalui tabung 

silinder. Cara ini merupakan salah satu cara yang paling mudah dan dapat 

digunakan baik untuk cairan maupun gas. 
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Macam-macam viskositas :  

1. Viskositas dinamik, yaitu rasio antara shear, stress, dan shear rate. 

Viskositas dinamik disebut juga koefisien viskositas 

2. Viskositas kinematik, yaitu viskositas dinamik dibagi dengan densitasnya. 

Viskositas ini dinyatakan dalam satuan stoke (St) pada cgs dan m²/s pada 

SI. 

3. Viskositas relatif dan spesifik, pada pengukuran viskositas suatu emulsi 

atau suspensi biasanya dilakukan dengan membandingkannya dengan 

larutan murni.  

 

Untuk mengukur besarnya viskositas menggunakan alat viskometer. 

Viskometer yang sering digunakan untuk mengatur viskositas suatu larutan, yaitu: 

1. Viskometer Oswald : Pada viskometer ini yang diukur adalah waktu yang 

dibutuhkan oleh sejumlah cairan tertentu untuk mengalir melalui pipa 

kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat cairan itu sendiri. 

Didalam percobaan diukur waktu aliran untuk volume V (antara tanda a 

dan b) melalui pipa kapiler yang vertikal. Jumlah tekanan (P) dalam 

hokum Poiseuille adalah perbedaan tekanan antara permukaan cairan, dan 

berbanding lurus dengan .  

2. Viskometer Hoppler : Yang diukur adalah waktu yang diperlukan oleh 

sebuah bola untuk melewati cairan pada jarak atau tinggi tertentu. Karena 

adanya gravitasi benda yang jatuh melalui medium yang berviskositas 

dengan kecepatan yang semakin besar sampai mencapai kecepatan 

maksimum. Kecepatan maksimum akan dicapai jika gaya gravitasi (g) 

sama dengan gaya tahan medium (f) besarnya gaya tahan (frictional 

resistance) untuk benda yang berbentuk bola stokes. 

3. Viskometer Cup dan Bob : Prinsip kerjanya sample digeser dalam ruangan 

antaradinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup dimana bob masuk 

persis ditengah-tengah. Kelemahan viscometer ini adalah terjadinya aliran 

sumbat yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjangkeliling bagian 
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tube sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentras 

ini menyebabkab bagian tengah zat yang ditekan keluar memadat. Hal ini 

disebut aliran sumbat (Moechtar,1990). 

4. Viskometer Cone dan Plate : Cara pemakaiannya adalah sampel 

ditempatkan ditengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di 

bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan bermacam 

kecepatan dan sampelnya digeser di dalam ruang semitransparan yang 

diam dan kemudian kerucut yang berputar (Moechtar,1990). 

 

  Kinematik Viskositas adalah ukuran tahanan (kekentalan) dari zat cair 

pada gaya gravitasi. Manfaat parameter analisis minyak ini antara lain:  

 Sangat penting dalam memberikan informasi penyimpanan minyak 

(minyak bahan bakar) dengan jumlah optimum (di dalam tangki 

penyimpanan) 

 Memberikan informasi kekentalan minyak karena kondinsi operasi 

peralatan yang benar tergantung pada kekentalan minyak yang digunakan.  

Parameter analisis ini biasanya digunakan untuk analisis produk minyak bumi 

yang berwujud cair seperti minyak pelumas, minyak bahan bakar dll. Untuk 

menganalisis parameter ini diperlukan instrumen Viskosimeter. Pada viskositas 

Ostwald yang diukur adalah waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah cairan tertentu 

mengaliri pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh gaya beratnya sendiri. 

Jika dari hasil analisis nilai viskositas ataupun dari perhitungan viskositas 

indeksnya tidak sesuai dengan spesifikasi (range yang diperbolehkan/reasonable 

range) maka minyak tersebut tidak layak untuk dipergunakan. Viskositas 

kinematik suatu fluida dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

K = AxB x t ……………persamaan (1) 

Dengan C adalah hasil kali konstanta A dan B 

…………………………………persamaan (2) 

maka didapat bahwa: K = C x t …………………………..persamaan (3) 

Dimana:   

K = Kekentalan (centistoke) = viskositas kinematik (cSt) 
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t = waktu alir cairan sampel (s) 

A = konstanta tabung kapiler (mm/s) 

B = faktor tabung kapiler (mm/s) 

C = konstanta yang merupakan hasil kali dua bilangan yang nilainya telah 

ditetapkan (mm2/s2) 

    = konstanta kapiler dalam (cSt/s) 

    1 centistoke = 1mm2/s 

 

c. Alat dan Bahan   

Alat  : viscometer oswald, beker glass, gelas ukur, stopwatch. 

Bahan  : Air, bensin, solar, pertamax 

 

d. Prosedur Kerja  

1. Kondisikan visikometer bersih dan kering terlebih dahulu 

2. Ukur bahan seblum di masukan pada alat visikometer, dengan gelas ukur ± 

25 ml 

3. Masukan bahan melalui ujung tabung A, hingga ke tabung C sampai posisi 

sejajar.  

4. Hisap cairan yang di tabung C hingga mencapai tanda batas (E), kemudian 

ujung tabung C ditutup.  

5. Lepas ujung tabung C, maka cairan akan turun perlahan melalui pipa 

kapiler R. Catat waktu yang diperlukan cairan turun hingga ke batas F 

sebagai t.  
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e. Lembar Kerja/Kegiatan 

No Uraian Air Bensin Solar Pertamax 

1. Nilai C     

2. Nilai t     

3. Nilai K     

 

Keterangan : 

Nilai C : ditentukan sebagai konstanta yang sudah tertera pada tabung/alat. Setiap 

alat mempunyai nilai C yang berbeda-beda. 

  

f. Evaluasi  

1. Bagaimana viskositas bahan bakar cair yang telah anda lakukan? Mana 

yang paling besar? 

2. Menurut anda viskositas bahan bakar berpengaruh terhadap apa, pada 

bahan bakar cair? 

3. Suatu bahan bakar cair mempunyai nilai viskositas yang telah ditentukan 

SNI-nya (standart nya). Jika nilai tersebut tidak dapat dipenuhi apa yang 

terjadi? Jelaskan.   
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ACARA 3 

 

Pokok Bahasan : Spesifikasi Bahan Bakar Cair 

Acara Praktikum : Penentuan Nilai Densitas Bahan Bakar Cair 

Tempat  : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan  

Alokasi waktu : 1 X 120  menit 

Dosen Pembimbing : 1.  Yuana Susmiati, S.TP, MSi 

     2.  Yuli Hananto, S.TP, MSi 

 

a. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah melakukan kegiatan praktikum ini mahasiswa dapat mengukur 

densitas bahan bakar cair menggunakan piknometer.  

 

b. Dasar Teori 

Densitas didefinisikan sebagai perbandingan massa bahan bakar terhadap volume 

bahan bakar pada suhu acuan 15oC. Densitas dapat diukur dengan suatu alat yang 

disebut hydrometer. Pengetahuan mengenai densitas ini berguna untuk 

penghitungan kuantitatif dan pengkajian kualitatif penyalaan. Satuan densitas 

adalah kg/m3.  

 Berat jenis atau densitas bahan bakar cair dapat dikatakan sebagai berat 

volume tetap bahan bakar tersebut dibandingkan dengan berat air dengan volume 

yang sama (pada temperature yang sama). Semakin tinggi berat jenis, semakin 

berat bahan bakar. Bahan bakar yang lebih berat memiliki energi atau tenaga yang 

lebih besar (per volume) bagi engine untuk digunakan. 

 Berat jenis bahan bakar cair selain di ukur dengan hydrometer khusus, 

dapat juga didekati nilainya melalui pengukuran dengan piknometer.    

 

c. Alat dan Bahan   

Alat  : Piknometer, timbangan analitis, beker glass/ gelas ukur 

Bahan  : Air/aquades, bensin, solar, spiritus 
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d. Prosedur Kerja  

1. Timbang piknometer kosong (a) 

2. Isikan air atau bahan yang lain kedalam piknometer, tutup dan bersihkan 

piknometer,  kemudian timbang sebagai berat piknometer + bahan (b). 

3. Lakukan penghitungan berat jenis atau densitas dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝜌 =  
𝑏 − 𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜
 

 

e. Lembar Kerja/Kegiatan 

No Uraian Aquades Bensin Solar Spiritus 

1. Berat pikno (a)     

2. Berat pikno + bahan (b)     

3. Volume pikno     

4. Nilai densitas (ρ)     

 

  

f. Evaluasi  

1. Dari bahan bakar cair yang anda ukur densitasnya, mana yang nilainya 

paling besar? 

2. Menurut anda bagaimana hubungan antara viskositas dan densitas bahan 

bakar cair? 

3. Jelaskan pengaruh densitas terhadap proses pembakaran bahan bakar cair 

dan aplikasinya pada mesin!   
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ACARA 4 

 

Pokok Bahasan : Proses dan Operasinal Pembakaran  

Acara Praktikum : Nilai kalor pembakaran bahan bakar cair 

Tempat  : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan  

Alokasi waktu : 1 X 120  menit 

Dosen Pembimbing : 1.  Yuana Susmiati, S.TP, MSi 

     2.  Yuli Hananto, S.TP, MSi 

 

a. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah melakukan kegiatan praktikum ini mahasiswa mampu menghitung 

kalor bakar dari proses pembakaran spriritus (etanol) ataupun bahan bakar cair 

lainnya. 

 

b. Dasar Teori 

Nilai kalor atau heating value adalah jumlah energi yang dilepaskan pada 

proses pembakaran persatuan volume atau persatuan massanya. Nilai kalor bahan 

bakar menentukan jumlah konsumsi bahan bakar tiap satuan waktu. Makin tinggi 

nilai kalor bahan bakar menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah bahan bakar 

untuk menghasilkan energi. Nilai kalor bahan bakar ditentukan berdasarkan hasil 

pengukuran dengan kalorimeter, dilakukan dengan membakar bahan bakar dan 

udara pada temperature normal, sementara itu dilakukan pengukuran jumlah kalor 

yang terjadi sampai temperatur dari gas hasil pembakaran turun kembali ke 

temperatur normal (Tazi, 2011) 

Jika benda menerima kalor, maka kalor tersebut digunakan untuk 

menaikkan suhu benda, atau berubah wujud. Perubahan wujud benda dapat berupa 

mencair, atau menguap. Kalor hasil pembakaran sempurna disebut sebagai kalor 

bakar. Perubahan kalor pada suatu reaksi dapat diukur melalui pengukuran 

perubahan suhu yang terjadi pada reaksi tersebut, dengan persamaan sebagai 

berikut :  

 q  = m x c x ∆T 
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q kalorimeter = C x ∆T 

 

dimana :  q  = jumlah kalor (J), 

  m  = massa zat (g) 

  ∆T = perubahan suhu (oC atau oK) 

  c = kalor jenis (J/g. oC) 

  C = kapasitas kalor (J/oC). 

 

  Penentuan besarnya energi atau perubahan kalor (kalor bakar) suatu 

bahan bakar dalam proses pembakaran tidak dapat dihitung secara langsung. 

Misalnya ketika memanaskan air dengan membakar minyak tanah, maka reaksi 

pembakaran minyak tanah atau energi yang diserap oleh air tidak bisa ditentukan 

secara langsung tetapi dapat ditentukan dari perubahan suhu air. Untuk itu perlu 

diketahui hubungan energi (kalor) dengan suhu, yang dikemukakan dalam 

pengertian 1 kalori : 

  

 

 

Dari definisi tersebut, berarti kalau massa air diketahui dan perubahan 

suhu air dari eksperimen dapat ditentukan, maka banyaknya energi dapat dihitung 

dengan rumusan : 

𝑞 = 𝑚. 𝑐. ∆𝑇 

Dimana : 

q  = kalor = besarnya energi yang dibebaskan/diperlukan 

m = massa air 

c = kalor jenis air = 1 kalori/gr oC = 4,184 Joule/gr oC 

∆T = perubahan suhu. 

 

 

 

 

Kalori adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan 

suhu air 1 oC sebanyak 1 gram. 
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c. Alat dan Bahan   

Alat  : beker glass, lampu/kompor  etanol (Bunsen), penyangga /kaki tiga, 

sekat kompor (asbes), thermometer, neraca/timbangan. 

Bahan  : etanol (spiritus) , air 

 

d. Prosedur Kerja  

1.  Timbanglah lampu bunsen sebelum diisi dengan etanol (spiritus) dan catat 

hasilnya (m0).. 

2. Isi lampu bunsen dengan etanol, kemudian timbang kembali dan catat 

hasilnya (m1) 

3. Masukkan air sebanyak 200 mL ke dalam gelas kimia, kemudian ukur 

suhu air dengan menggunakan thermometer dan catat hasil pengukuran 

sebagai suhu mula-mula (T1).  

4. Panaskan air dengan menggunakan lampu bunsen hingga mendidih, 

kemudian ukur suhu akhir sebagai T2.  

5. Matikan lampu bunsen setelah air mendidih dan diamkan hingga dingin, 

kemudian lampu di timbang kembali dan catat hasilnya (m2).  

6. Ulangi percobaan anda dengan volume air yang berbeda sebanyak 3 kali 

(misalnya 150 ml, 250 ml, atau 300 ml)  

7. Masukkan data pengamatan ke dalam table pengamatan kemudian lakukan 

perhitungan. 

8. Bahas dan simpulkan hasil percobaan anda dalam laporan. 

 

e. Lembar Kerja/Kegiatan 

Parameter Percobaan : 

a. Massa lampu Bunsen tanpa spiritus (m0) = …. gr 

b. Massa lampu Bunsen dengan spiritus sebelum dibakar (m1) = … gr 

c. Massa lampu Bunsen dengan spiritus setelah pembakaran (m2) = … gr 

d. Massa air yang dididihkan (m), jika berat jenis air = 1. 
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e. Suhu air sebelum dididihkan (T1) = … oC. 

f. Suhu air sesudah dididihkan (T2) = … oC. 

g. Mol etanol yang terbakar = gr/Mr = … mol. 

h. Entalpi pembakaran etanol = entalpi pendidihan air yang dihitung dengan 

rumus     q = m.c.∆T = … joule atau kJ. 

i. Hitung nilai entalpi pembakaran 1 mol etanol dari percobaan. 

 

 

Tabel Hasil Percobaan : 

 

No Parameter percobaan Ulangan 

1 

Ulangan 

2 

Ulangan 

3 

a. Massa lampu Bunsen tanpa spiritus 

(m0) 

…  gr …  gr …  gr 

b. Massa lampu Bunsen dengan 

spiritus sebelum dibakar (m1) 

…  gr …  gr …  gr 

c. Massa lampu Bunsen dengan 

spiritus setelah pembakaran (m2) 

…  gr …  gr …  gr 

d.  Massa air yang dididihkan (m), jika 

berat jenis air = 1 

…  gr …  gr …  gr 

e. Suhu air sebelum dididihkan (T1) … oC … oC … oC 

f. Suhu air sesudah dididihkan (T2) … oC … oC … oC 

g. Mol etanol yang terbakar = gr/Mr … mol … mol … mol 

h. Entalpi pembakaran etanol … J … J … J 

i. Entalpi pembakaran 1 mol etanol … J … J … J 

 

 

f. Evaluasi  

1. Bagaimana nilai kalor dari ketiga percobaan anda? 

2. Jika bahan bakar yang dibakar diganti dengan bahan bakar cair yang lain, 

kira-kira bagaimana hasilnya? 

3. Jika yang didihkan bukan air, tetapi larutan gula kira-kira bagaimana 

mencari nilai kalor bahan bakarnya?   
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ACARA 5 

 

Pokok Bahasan : Nilai kalor dan efisiensi pembakaran  

Acara Praktikum : Analisis nilai kalor campuran bahan bakar cair  

Tempat  : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan  

Alokasi waktu : 1 X 120  menit 

Dosen Pembimbing : 1.  Yuana Susmiati, S.TP, MSi 

     2.  Yuli Hananto, S.TP, MSi 

 

a. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah melakukan kegiatan praktikum ini mahasiswa dapat mengukur 

nilai kalor campuran bahan bakar cair (solar dan minyak tanah) menggunakan 

data densitas. 

 

b. Dasar Teori 

Bahan bakar solar dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin diesel 

putaran rendah dan mesin diesel putaran tinggi. Bahan bakar ini penggunaannya 

dapat dicampur dengan bahan bakar lainnya seperti minyak tanah, ataupun 

ditambah dengan bahan aditif. Penambahan bahan aditif bertujuan untuk 

meningkatkan nilai kalor pembakaran bahan bakar, penghematan pemakaian 

bahan bakar dan ramah lingkungan.  Sebelum harga minyak tanah melambung 

tinggi, pencampuran solar dengan minyak tanah bertujuan untuk menghemat, 

karena harga minyak awalnya lebih rendah dibandingkan harga solar.  

 Proses pembakaran bahan bakar merupakan proses bereaksinya bahan 

bakar dengan oksigen dari udara dan menghasilkan panas. Besarnya panas yang 

ditimbulkan jika satu satuan bahan bakar dibakar sempurna disebut nilai kalor 

pembakaran bahan bakar (Calorific Value, CV). Berdasarkan asumsi ikut tidaknya 

panas laten pengembunan uap air dihitung sebagai bagian dari nilai kalor suatu 

bahan bakar, maka nilai kalor dapat dibedakan menjadi nilai kalor atas dan nilai 

kalor bawah. 
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 Untuk bahan bakar cair seperti solar makan nilai kalor atas (High Heating 

Value, HHV) dan nilai kalor bawah (Low Heating Value, LHV) dapat diketahui 

dengan cara mensubtitusikan nilai specific gravity (d) yang diperoleh dengan cara 

eksperimen, ke dalam rumus sebagai berikut:  

   HHV = 22320 – 3780. d2  ………………… (1) 

Dimana : 

 HHV  = nilai kalor atas (kJ/kg) 

 d          = specific gravity 

Spesific gravity (d) adalah perbandingan antar berat dari volume tertentu dari 

suatu benda terhadap volume yang sama dengan air.  

 Nilai kalor bawah (Low Heating Value), merupakan nilai kalor bahan 

bakar tanpa panas laten yang berasal dari pengembunan uap air sehingga besarnya 

nilai kalor bawah (LHV) dapat dihitung berdasarkan persamaan : 

  LHV = HHV – 90,8 . H      …………………… (2) 

Dimana :  

 LHV = nilai kalor bawah (kJ/kg) 

 H = persentase kandungan hydrogen dalam bahan bakar. 

Presentase kandungan hydrogen dalam bahan bakar (H) dapat dicari 

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

  H = 26 – 15 . d  …………………………. (3) 

 Dalam perhitungan efisiensi panas dari motor bakar, dapat menggunakan 

nilai kalor bawah (LHV) dengan asumsi pada suhu tinggi saat gas buang 

meninggalkan mesin tidak terjadi pengembunan uap air. Namun dapat juga 

menngunakan nilai kalor atas (HHV) karena nilai tersebut umumnya lebih cepat 

tersedia. Peraturan pengujian berdasarkan ASME (American Sosiety of 

Mechanical Engineers) menentukan efisiensi panas dengan menggunakan nilai 

kalor atas (HHV), sedangkan peraturan SAE (Sosiety of Automotive Engineers) 

menentukan efisiensi panas dengan menggunakan Nilai Kalor Bawah (LHV). 
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c. Alat dan Bahan   

Alat  : piknometer, timbangan analisis, gelas ukur 

Bahan  : solar, minyak tanah, air, tissue 

 

d. Prosedur Kerja  

1. Buatlah bahan bakar campuran antara solar dengan minyak tanah dengan 

formula,  

a. murni solar, 

b.  10 % minyak tanah dalam campuran solar dan minyak tanah 

c. 20 % minyak tanah dalam campuran solar dan minyak tanah 

d. 30 % minyak tanah dalam campuran solar dan minyak tanah. 

2. Timbang piknometer kosong , berat (a). 

3. Masukkan air ke dalam piknometer kemudian timbang, berat (b) 

4. Masukkan bahan bakar ke piknometer, bersihkan dinding piknometer, 

kemudian timbang, berat (c). 

5. Hitunglah nilai d (specific grafity)  yang merupakan perbandingan berat 

antara bahan bakar dengan air , rumus : (c-a)/(b-a). 

6. Hitunglah nilai kalor atas dan nilai kalor bawah pada bahan bakar solar 

yang anda gunakan sebagai percobaan menggunakan rumus-rumus yang 

telah disebutkan dalam dasar teori. 

7. Bandingkan manakah nilai kalor yang terbaik? 

 

e. Lembar Kerja/Kegiatan 

No Bahan Bakar a b c d HHV H LHV 

1. Murni solar        

2. 10% minyak tanah         

3. 20% minyak tanah        

4. 30% minyak tanah         
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f. Evaluasi  

1. Sesuai hasil praktikum yang anda lakukan manakah yang mempunyai nilai 

kalor paling baik? 

2. Apa tujuan dilakukan pencampuran antara solar dan minyak tanah? 

3. Jika jenis bahan bakar cairnya diganti, bagaimana hasilnya? Faktor apa 

yang berpengaruh? 

4. Terkait dengan teori tersebut, kira-kira apa tujuan ditambahkannya 

suplemen bahan bakar pada kendaraan bermotor? Jelaskan! 
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ACARA 6 

 

Pokok Bahasan : Emisi Gas Buang  

Acara Praktikum : Analisis gas asap dengan apparatus orsat 

Tempat  : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan  

Alokasi waktu : 1 X 120  menit 

Dosen Pembimbing : 1.  Yuana Susmiati, S.TP, MSi 

     2.  Yuli Hananto, S.TP, MSi 

 

a. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah melakukan kegiatan praktikum ini mahasiswa dapat memahami 

tentang emisi gas buang dan melakukan pengukuran gas hasil pembakaran. 

 

b. Dasar Teori 

Dalam mendukung usaha pelestarian lingkungan hidup, negara-negara di 

dunia mulai menyadari bahwa gas buang kendaraan merupakan salah satu polutan 

atau sumber pencemaran udara terbesar oleh karena itu, gas buang kendaraan 

harus dibuat sebisa mungkin agar tidak mencemari udara. Pada negara-negara 

yang memiliki standar emisi gas buang kendaraan yang ketat, ada 5 unsur dalam 

gas buang kendaraan yang akan diukur yaitu senyawa HC, CO, CO2, O2 dan 

senyawa NOx. Sedangkan pada negara-negara yang standar emisinya tidak terlalu 

ketat, hanya mengukur 4 unsur dalam gas buang yaitu senyawa HC, CO, CO2 dan 

O2. 

 

Emisi Senyawa Hidrokarbon 

Bensin adalah senyawa hidrokarbon, jadi setiap HC yang didapat di gas 

buang kendaraan menunjukkan adanya bensin yang tidak terbakar dan terbuang 

bersama sisa pembakaran. Apabila suatu senyawa hidrokarbon terbakar sempurna 

(bereaksi dengan oksigen) maka hasil reaksi pembakaran tersebut adalah 

karbondioksida (CO2) dan air(HÂ¬2O). Walaupun rasio perbandingan antara 

udara dan bensin (AFR=Air-to-Fuel-Ratio) sudah tepat dan didukung oleh desain 
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ruang bakar mesin saat ini yang sudah mendekati ideal, tetapi tetap saja sebagian 

dari bensin seolah-olah tetap dapat bersembunyi dari api saat terjadi proses 

pembakaran dan menyebabkan emisi HC pada ujung knalpot cukup tinggi. Untuk 

mobil yang tidak dilengkapi dengan Catalytic Converter (CC), emisi HC yang 

dapat ditolerir adalah 500 ppm dan untuk mobil yang dilengkapi dengan CC, 

emisi HC yang dapat ditolerir adalah 50 ppm. 

Emisi HC ini dapat ditekan dengan cara memberikan tambahan panas dan 

oksigen diluar ruang bakar untuk menuntaskan proses pembakaran. Proses injeksi 

oksigen tepat setelah exhaust port akan dapat menekan emisi HC secara drastis. 

Saat ini, beberapa mesin mobil sudah dilengkapi dengan electronic air injection 

reaction pump yang langsung bekerja saat cold-start untuk menurunkan emisi HC 

sesaat sebelum CC mencapai suhu kerja ideal. 

Apabila emisi HC tinggi, menunjukkan ada 3 kemungkinan penyebabnya 

yaitu CC yang tidak berfungsi, AFR yang tidak tepat (terlalu kaya) atau bensin 

tidak terbakar dengan sempurna di ruang bakar. Apabila mobil dilengkapi dengan 

CC, maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap CC dengan cara 

mengukur perbedaan suhu antara inlet CC dan outletnya. Seharusnya suhu di 

outlet akan lebih tinggi minimal 10% daripada inletnya. 

Apabila CC bekerja dengan normal tapi HC tetap tinggi, maka hal ini 

menunjukkan gejala bahwa AFR yang tidak tepat atau terjadi misfire. AFR yang 

terlalu kaya akan menyebabkan emisi HC menjadi tinggi. Ini bisa disebabkan 

antara lain kebocoran fuel pressure regulator, setelan karburator tidak tepat, filter 

udara yang tersumbat, sensor temperature mesin yang tidak normal dan 

sebagainya yang dapat membuat AFR terlalu kaya. Injector yang kotor atau fuel 

pressure yang terlalu rendah dapat membuat butiran bensin menjadi terlalu besar 

untuk terbakar dengna sempurna dan ini juga akan membuat emisi HC menjadi 

tinggi. Apapun alasannya, AFR yang terlalu kaya juga akan membuat emisi CO 

menjadi tinggi dan bahkan menyebabkan outlet dari CC mengalami overheat, 

tetapi CO dan HC yang tinggi juga bisa disebabkan oleh rembasnya pelumas ke 

ruang bakar. 
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Apabila hanya HC yang tinggi, maka harus ditelusuri penyebab yang 

membuat ECU memerintahkan injector untuk menyemprotkan bensin hanya 

sedikit sehingga AFR terlalu kurus yang menyebabkan terjadinya intermittent 

misfire. Pada mobil yang masih menggunakan karburator, penyebab misfire antara 

lain adalah kabel busi yang tidak baik, timing pengapian yang terlalu mundur, 

kebocoran udara disekitar intake manifold atau mechanical problem yang 

menyebabkan angka kompresi mesin rendah. 

Untuk mobil yang dilengkapi dengan sistem EFI dan CC, gejala misfire ini 

harus segera diatasi karena apabila didiamkan, ECU akan terus menerus berusaha 

membuat AFR menjadi kaya karena membaca bahwa masih ada oksigen yang 

tidak terbakar ini. Akibatnya CC akan mengalami overheat. 

 

Emisi Karbon Monoksida (CO) 

Gas karbonmonoksida adalah gas yang relative tidak stabil dan cenderung 

bereaksi dengan unsur lain. Karbon monoksida, dapat diubah dengan mudah 

menjadi CO2 dengan bantuan sedikit oksigen dan panas. Saat mesin bekerja 

dengan AFR yang tepat, emisi CO pada ujung knalpot berkisar 0.5% sampai 1% 

untuk mesin yang dilengkapi dengan sistem injeksi atau sekitar 2.5% untuk mesin 

yang masih menggunakan karburator. Dengan bantuan air injection system atau 

CC, maka CO dapat dibuat serendah mungkin mendekati 0%. 

Apabila AFR sedikit saja lebih kaya dari angka idealnya (AFR ideal = 

lambda = 1.00) maka emisi CO akan naik secara drastis. Jadi tingginya angka CO 

menunjukkan bahwa AFR terlalu kaya dan ini bisa disebabkan antara lain karena 

masalah di fuel injection system seperti fuel pressure yang terlalu tinggi, sensor 

suhu mesin yang tidak normal, air filter yang kotor, PCV system yang tidak 

normal, karburator yang kotor atau setelannya yang tidak tepat. 

 

Emisi Karbon Dioksida (CO2) 

Konsentrasi CO2 menunjukkan secara langsung status proses pembakaran 

di ruang bakar. Semakin tinggi maka semakin baik. Saat AFR berada di angka 

ideal, emisi CO2 berkisar antara 12% sampai 15%. Apabila AFR terlalu kurus atau 
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terlalu kaya, maka emisi CO2 akan turun secara drastis. Apabila CO2 berada 

dibawah 12%, maka kita harus melihat emisi lainnya yang menunjukkan apakah 

AFR terlalu kaya atau terlalu kurus.Perlu diingat bahwa sumber dari CO2 ini 

hanya ruang bakar dan CC. Apabila CO2 terlalu rendah tapi CO dan HC normal, 

menunjukkan adanya kebocoran exhaust pipe. 

 

Oksigen (O2) 

Konsentrasi dari oksigen di gas buang kendaraan berbanding terbalik 

dengan konsentrasi CO2. Untuk mendapatkan proses pembakaran yang sempurna, 

maka kadar oksigen yang masuk ke ruang bakar harus mencukupi untuk setiap 

molekul hidrokarbon. Dalam ruang bakar, campuran udara dan bensin dapat 

terbakar dengan sempurna apabila bentuk dari ruang bakar tersebut melengkung 

secara sempurna. Kondisi ini memungkinkan molekul bensin dan molekul udara 

dapat dengan mudah bertemu untuk bereaksi dengan sempurna pada proses 

pembakaran. Tapi sayangnya, ruang bakar tidak dapat sempurna melengkung dan 

halus sehingga memungkinkan molekul bensin seolah-olah bersembunyi dari 

molekul oksigen dan menyebabkan proses pembakaran tidak terjadi dengan 

sempurna. 

Untuk mengurangi emisi HC, maka dibutuhkan sedikit tambahan udara 

atau oksigen untuk memastikan bahwa semua molekul bensin dapat bertemu 

dengan molekul oksigen untuk bereaksi dengan sempurna. Ini berarti AFR 14,7:1 

(lambda = 1.00) sebenarnya merupakan kondisi yang sedikit kurus. Inilah yang 

menyebabkan oksigen dalam gas buang akan berkisar antara 0.5% sampai 1%. 

Pada mesin yang dilengkapi dengan CC, kondisi ini akan baik karena membantu 

fungsi CC untuk mengubah CO dan HC menjadi CO2. Mesin tetap dapat bekerja 

dengan baik walaupun AFR terlalu kurus bahkan hingga AFR mencapai 16:1. 

Tapi dalam kondisi seperti ini akan timbul efek lain seperti mesin cenderung 

knocking, suhu mesin bertambah dan emisi senyawa NOx juga akan meningkat 

drastis. 

Normalnya konsentrasi oksigen di gas buang adalah sekitar 1.2% atau 

lebih kecil bahkan mungkin 0%. Tapi kita harus berhati-hati apabila konsentrasi 
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oksigen mencapai 0%. Ini menunjukkan bahwa semua oksigen dapat terpakai 

semua dalam proses pembakaran dan ini dapat berarti bahwa AFR cenderung 

kaya. Dalam kondisi demikian, rendahnya konsentrasi oksigen akan berbarengan 

dengan tingginya emisi CO. Apabila konsentrasi oksigen tinggi dapat berarti AFR 

terlalu kurus tapi juga dapat menunjukkan beberapa hal lain. Apabila dibarengi 

dengan tingginya CO dan HC, maka pada mobil yang dilengkapi dengan CC 

berarti CC mengalami kerusakan. Untuk mobil yang tidak dilengkapi dengan CC, 

bila oksigen terlalu tinggi dan lainnya rendah berarti ada kebocoran di exhaust 

sytem. 

 

Emisi senyawa NOx 

Selain keempat gas diatas, emisi NOx tidak dipentingkan dalam 

melakukan diagnose terhadap mesin. Senyawa NOx adalah ikatan kimia antara 

unsur nitrogen dan oksigen. Dalam kondisi normal atmosphere, nitrogen adalah 

gas inert yang amat stabil yang tidak akan berikatan dengan unsur lain. Tetapi 

dalam kondisi suhu tinggi dan tekanan tinggi dalam ruang bakar, nitrogen akan 

memecah ikatannya dan berikatan dengan oksigen. 

Senyawa NOx ini sangat tidak stabil dan bila terlepas ke udara bebas, akan 

berikatan dengan oksigen untuk membentuk NO2. Inilah yang amat berbahaya 

karena senyawa ini amat beracun dan bila terkena air akan membentuk asam 

nitrat. Tingginya konsentrasi senyawa NOx disebabkan karena tingginya 

konsentrasi oksigen ditambah dengan tingginya suhu ruang bakar.  

Untuk menjaga agar konsentrasi NOx tidak tinggi maka diperlukan kontrol 

secara tepat terhadap AFR dan suhu ruang bakar harus dijaga agar tidak terlalu 

tinggi baik dengan EGR maupun long valve overlap. Normalnya NOx pada saat 

idle tidak melebihi 100 ppm. Apabila AFR terlalu kurus, timing pengapian yang 

terlalu tinggi atau sebab lainnya yang menyebabkan suhu ruang bakar meningkat, 

akan meningkatkan konsentrasi NOx dan ini tidak akan dapat diatasi oleh CC atau 

sistem EGR yang canggih sekalipun. Tumpukan kerak karbon yang berada di 

ruang bakar juga akan meningkatkan kompresi mesin dan dapat menyebabkan 
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timbulnya titik panas yang dapat meningkatkan kadar NOx. Mesin yang sering 

detonasi juga akan menyebabkan tingginya konsentrasi NOx. 

 

c. Alat dan Bahan   

Alat  : boiler/genset, aparatur orsat. 

Bahan  : bensin, larutan Cu2Cl2, HCl, NaOH, asam pyrogallic. 

 

d. Prosedur Kerja  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar Aparatus Orsat 

 

Aparatus ini terdiri dari tabung gelas pengukur D dan tiga botol A, B, dan 

C yang masing-masingnya mengandung zat kimia yang berbeda yang berguna 

untuk menyerap karbon dioksida, karbon monoksida dan oksigen. Botol E 

bisa digerakkan naik turun sesuai keinginan, untuk mendapatkan efek hisap 

atau tekan pada sampel gas asap.  

Botol A berisi larutan Cuprous chloride (Cu2Cl2) didalam asam 

hydrochloric (HCl). Larutan ini menyerap karbon monoksida. Botol B berisi 

caustic soda (NaOH) dan asam pyrogallic yang menyerap oksigen dari 

sampel. Botol C juga mengandung caustic soda dan digunakan untuk 

menyerap karbon dioksida.  

Sampel gas asap pertama-tama dihisap ke gelas pengukur dan volumenya 

dicatat. Biasanya sekitar 100 liter. Gas asap masuk ke botol A, B atau C 

dengan membuka katup a, b atau c. Gas asap dibiarkan selama beberapa saat 

dan kemudian dihisap kembali ke tabung gelas D. Zat kimia di ketiga botol 
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akan menyerap gas karbon dioksida, dan karbon monoksida dan pengurangan 

volume ini bisa menentukan persentase masing masing gas yang ada di 

sampel yang terbaca pada tabung pengukur D. 

 

e. Lembar Kerja/Kegiatan 

Percobaan Volume 

Gas / D 

(ml) 

Volume gas CO / 

A 

Volume gas O2 / 

B 

Volume gas CO2 / 

C 

ml % ml % ml % 

1        

2        

3        

Rata-rata        

 

  

f. Evaluasi  

1. Sebutkan macam-macam gas sisa hasil pembakaran beserta akibatnya 

bagi manusia! 

2. Terkait dengan proses pembakaran, mengapa ada gas buang? Jelaskan! 

3. Bagaimana meminimalisasi gas buang? 
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ACARA 7 

 

Pokok Bahasan : Fuel Cell (HHO) 

Acara Praktikum : Membuat generator HHO 

Tempat  : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan  

Alokasi waktu : 1 X 120  menit 

Dosen Pembimbing : 1.  Yuana Susmiati, S.TP, MSi 

     2.  Yuli Hananto, S.TP, MSi 

 

a. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah melakukan kegiatan praktikum ini mahasiswa dapat mengerti dan 

memahami teori tentang fuel cell dan dapat membuat generator HHO. 

 

b. Dasar Teori 

Elektrolisis adalah suatu proses pemecahan senyawa kimia tertentu menjadi 

suatu molekul baru dengan bantuan arus listrik dan dua elektroda, dimana arus 

listrik tersebut dialirkan pada elektroda positif (anoda) dan elektroda negative 

(katoda). Apabila hal tersebut diterapkan pada air maka senyawa kimia H2O akan 

terpecah menjadi gas hydrogen (H2) serta gas Oksigen (O2). Agar suatu proses 

elektrolisa bekerja dengan cepat maka diperlukan zat lain yang disebut dengan 

katalis. Proses elektrolisa air dapat terjadi beberapa reaksi antara lain asam, basa 

maupun dengan setengah asam ataupun basa (alkaline electrolysis) 

Pada reaksi asam reaksi reduksi terjadi pada elektroda negative (katoda), 

dimana electron (e) dari katoda diikat oleh kation H+ untuk membentuk gas 

Hidrogen (H2). Sedangkan pada elektroda positif (anoda), molekul H2O 

kehilangan electron sehingga tepecah menjadi gas Oksigen (O2) dan kation H+. 

Jika elektrolit yang digunakan adalah larutan basa seperti KOH dan NaOH maka 

akan terjadi reaksi basa. Pada reaksi basa, reaksi reduksi terjadi di katoda dimana 

molekul air mengikat electron sehingga terpecah menjadi gas Hidrogen dan anion 

(OH-). Anion tersebut kemudian tertarik kesisi anoda dan terpecah menjadi gas 

oksigen dan molekul H2O. 
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Tipe generator HHO 

a. Generator HHO tipe basah (Wet Cell) 

Generator HHO tipe basah merupakan generator HHO yang dibuat 

dengan sistem luasan elektroda tercelup semua dengan larutan elektrolit di 

dalam bejana. Hal tersebut membuat generator HHO tipe basah 

membutuhkan larutan elektrolit yang cukup banyak. 

b. Generator HHO tipe kering (Dry Cell)  

Generator HHO tipe kering merupakan kebalikan dari generator 

HHO tipe basah, hal tersebut dapat diamati dari luasan elektroda yang 

terkena larutan elektrolit lebih sedikit daripada tipe basah karena di tipe 

kering larutan elektolit berada diantara plat (elektroda) dan seal. Hal 

tersebut menjadikan tipe kering membutuhkan larutan elektolit lebih 

sedikit untuk proses elektrolisis. 

 

Elektroda 

 Elektroda merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 

proses elektrolisis. Elektroda berfungsi meghantarkan arus listrik dari sumber 

listrik ke air yang dielektrolisis. Pada elektrolisis dengan sumber DC, elektroda 

terbagi menjadi dua kutub yaitu kutub positif dan kutub negative. Elektroda yang 

digunakan dalam elektrolisis harus mempunyai konduktivitas listrik dan 

ketahanan korosi yang baik. 

 

Katalis  

 Katalis berfungsi sebagai percepat reaksi elektrolisis, senyawa yang 

digunakan sebagai katalis tidak ikut serta bereaksi dan tidak menghasilkan 

produk. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi sehingga mampu meningkatkan 

laju reaksi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan sehingga 

partikel dapat bertumbukkan dan menghasilkan reaksi. Katalis yang digunakan 

pada penelitian ini adalah KOH (Kalium Hidroksida).  
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Gambar . Proses elektolisis air 

 

ELEKTROLISIS DAN ELEKTROLISER 

Molekul air dapat diuraikan menjadi unsur-unsur asalnya dengan 

mengalirinya arus listrik. Proses ini disebut elektrolisis air. 

2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g) 

Alat yang digunakan untuk menguraikan air menjadi hydrogen dan oksigen 

disebut dengan elektroliser (electrolyzer). Di dalam elektroliser, air (H2O) dipecah 

menjadi gas HHO atau sering disebut sebagai brown gas. Elektroliser 

menghasilkan hidrogen dengan cara mengalirkan arus listrik pada media air yang 

mengandung larutan elektrolit. Medan magnet akan mengubah struktur atom 

hidrogen (H2) dan oksigen (O2) pada air dari bentuk diatomik menjadi 

monoatomik. 

Cara kerja elektroliser 

Gas hidrogen dihasilkan oleh kutub katoda sedangkan oksigen dihasilkan 

oleh kutub anoda. Gas tersebut terbentuk akibat adanya arus listrik yang berasal 

dari accu motor. Gelembung-gelembung gas HHO akan bergerak ke permukaan 

larutan elektrolit dan melayang ke atas dan terisap oleh putaran mesin. Gas HHO 

bercampur dengan campuran bahan bakar dan udara dari karburator. Setelah itu, 

gas HHO yang mempunyai nilai oktan lebih tinggi, secara otomatis akan 

meningkatkan kalori bahan bakar (bensin atau solar). Bensin yang memiliki nilai 

oktan jauh di bawah gas HHO akan terbakar habis tanpa sisa (pembakaran 

sempurna) 
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c. Alat dan Bahan   

Alat  : Aki / sumber tegangan, kotak plastic, selang, penghubung selang, 

kabel dan penjepit kabel, lempeng stainlees stell, gelas ukur, 

ampermeter. 

Bahan  : air, garam, baking soda. 

 

d. Prosedur Kerja  

1. Buatlah rangkaian generator HHO sederhana. 

2. Dua buah plat stainlees stell dimasukkan dalam kotak plastic tertutup, 

fungsinya sebagai katoda dan anoda. 

3. Isi kotak/generator HHO dengan larutan elektrolit yaitu air yang sudah 

dicampur dengan garam atau baking soda. 

4. Hubungkan selang ke kotak dan gelas ukur yang sudah diisi air, 

berfungsi untuk mengukur gas yang telah terbentuk. 

5. Sambungkan rangkaian generator HHO tersebut ke sumber tegangan 

dengan perlakuan variasi tegangan. 

6. Amati perubahan yang terjadi pada gas yang terbentuk.  

 

e. Lembar Kerja/Kegiatan 

Percobaan Tegangan (Volt) Arus (I/Ampere) Volume gas (ml) 

1    

2    

3    

Rata-rata    

  

f. Evaluasi  

1. Sebutkan dan jelaskan macam-macam generator HHO! 

2. Faktor apa saja yang harus diperhatikan agar generator HHO yang 

dibuat sesuai dengan yang diharapkan? 

3. Jelaskan aplikasi energi HHO pada kehidupan sehari-hari! 
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ACARA 8 

 

Pokok Bahasan : Jenis dan Sifat Bahan Bakar Padat 

Acara Praktikum : Sifat/karakteristik briket 

Tempat  : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan  

Alokasi waktu : 1 X 120  menit 

Dosen Pembimbing : 1.  Yuana Susmiati, S.TP, MSi 

     2.  Yuli Hananto, S.TP, MSi 

 

a. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah melakukan kegiatan praktikum ini mahasiswa dapat memahami 

dan melakukan pengujian sifat/karakteristik briket.  

 

b. Dasar Teori 

Karakteristik/sifat dari bahan bakar padat, dalam hal ini briket meliputi 

kerapatan, keteguhan tekan, kadar air, kadar zat menguap, kadar abu, kadar 

karbon terikat dan nilai kalor. Berikut sifat-sifat fisik briket : 

 

Kerapatan : 

 Kerapatan pada umunya dinyatakan dalam perbandingan berat dan 

volume, yaitu dengan cara menimbang dan mengukur volume dalam keadaan 

kering udara. Kerapatan briket dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

   Kerapatan = G/ V 

Dimana : K = kerapatan (g/cm3) 

     G = bobot briket (g) 

     V = Volume (cm3) 

 

Keteguhan Tekan : 

 Prinsip pengujian keteguhan tekan adalah mengukur kekuatan tekan briket 

dengan memberikan penekanan sampai briket pecah. Penentuan keteguhan tekan 

dapat dihitung dengan persamaan : 
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  Kt = P/L 

Dimana : Kt = beban keteguhan tekan (kg/cm2) 

   P : beban penekanan (kg) 

   L : luas permukaan (cm2) 

 

Kadar Air (ASTM D 5142-02) 

 Contoh uji ditimbang sebanyak  1 gram, lalu dimasukkan ke dalam oven 

pada suhu 104 – 110oC selama 1 jam sampai beratnya konstan dan ditimbang. 

Kadar air dihitung dengan persamaan :  KA = ((X1-X2)/X1)*100% 

Dimana : KA = kadar air % 

    X1  = berat contoh mula-mula (gr) 

    X2  = berat contoh setelah dikeringkan (gr). 

 

Kadar Zat Menguap (ASTM D5142-02) 

 Timbang cawan crucible dengan tutupnya, dengan diisi specimen yang 

berasal dari penghitungan kadar air dan ditempatkan dalam furnace. Panaskan 

dalam furnace dengan suhu 950  20 oC selama 7 menit, kemudian didinginkan 

dalam deksikator dan selanjutnya ditimbang. Kadar zat menguap dihitung 

berdasarkan persamaan : V = ((B-C)/W)*100% 

Dimana :  V = kadar zat yang mudah menguap 

  B = berat contoh setelah dikeringkan oven (gr) 

  C = berat specimen setelah dipanaskan pada tes zat menguap (gr) 

  W = berat contoh mula-mula pada kadar air (gr) 

 

Kadar Abu (ASTM D5142-02)  

Timbang cawan crucible tanpa tutup dengan specimen yang diambil 1 

gram dari sampel, tempatkan dalam furnace dan dipanaskan dalam suhu 450 – 500 

oC selama 1 jam kemudian suhu 700 – 750 oC selama 2 jam, kemudian 

dilanjutkan pengabuan dengan suhu 900 – 950 oC selama 2 jam. Pindahkan 

crucible dari furnace, didinginkan dalam deksikator dan timbang segera. Kadar 

abu dihitung berdasarkan persamaan : A = ((F-G)/W)*100% 
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Dimana :  A = kadar abu (%) 

     F = berat crucible dan abu (gr) 

  G = berat kosong crucible (gr) 

  W = berat awal specimen (gr) 

 

Kadar Karbon Terikat (ASTM D5142-02)  

 Karbon terikat adalah fraksi karbon (C) dalam briket, selain fraksi air, zat 

mudah menguap dan abu. Kadar karbon terikat dihitung dengan menggunakan 

persamaan : Fixed carbon = 100 – (M + V + A)% 

Dimana : Fixed carbon = kadar karbon terikat (%) 

  M  = kadar air (%) 

  V   = kadar zat mudah menguap (%) 

  A  = kadar abu (%) 

 

c. Alat dan Bahan   

Alat  : tanur, cawan crucible, timbangan analitis, oven, gelas  

timbang/beker glass, deksikator. 

Bahan  : arang, briket arang, briket batu bara, kayu 

 

d. Prosedur Kerja  

1. Siapkan bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing jenis 

uji. 

2. Lakukan uji karakteristik pada bahan bahan yang telah disediakan sesuai 

dengan prosedur yang ada pada dasar teori. 

3. Ulangi percobaan anda sampai tiga kali ulangan untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal.  
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e. Lembar Kerja/Kegiatan 

Bahan Kerapatan Kadar 

Air 

Keteguhan 

Tekan 

Kadar 

zat 

menguap 

Kadar 

Abu 

Fixed 

Carbon 

Arang       

Briket 

arang 

      

Briket 

batu 

bara 

      

Kayu       

 

  

f. Evaluasi  

1. Sifat dan karakteristik bahan bakar padat perlu diketahui, untuk apa? 

Jelaskan! 

2. Sifat mana yang paling dominan dan fatal dalam menentukan daya bakar 

bahan bakar padat? Mengapa demikian? 

3. Berikan contoh bahan bakar lain yang seharusnya ditentukan sifat dan 

karakteristiknya!   
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ACARA 9 

 

Pokok Bahasan : Kompor / Tungku 

Acara Praktikum : Tungku serbuk gergaji 

Tempat  : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan  

Alokasi waktu : 1 X 120  menit 

Dosen Pembimbing : 1.  Yuana Susmiati, S.TP, MSi 

     2.  Yuli Hananto, S.TP, MSi 

 

a. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah melakukan kegiatan praktikum ini mahasiswa dapat memahami 

tentang macam-macam kompor/tungku dan dapat membuat kompor/tungku. 

 

b. Dasar Teori 

Macam – macam kompor  

Tungku  

Tungku adalah alat yang dipergunakan untuk memasak dengan bahan 

bakar kayu bakar. Anglo adalah alat pemasak yang termasuk tradisional dan 

masih banyak dipakai di daerah pedalaman dan daerah miskin. Tungku pada 

umumnya terbuat dari bahan tanah liat atau batu bata.  

Anglo  

Anglo adalah alat memasak yang dijalankan dengan bahan bakar arang 

terbuat dari besi atau tanah liat.  

Kompor Minyak Tanah  

Kompor untuk memasak makanan dengan menggunakan bahan bakar 

minyak tanah. Kompor minyak tanah tergabung dari banyak komponen seperti tali 

sumbu, tempat minyak, cerobong api, tempat panci dan lain-lain.  

Kompor Gas  

Kompor gas digunakan dengan bahan bakar gas alam atau liquid 

petroleum gas alias lpg. BBG banyak disukai karena emisi buangan yang bersih 

dan hasil pembakaran yang baik.  
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Kompor Listrik  

Kompor ini menggunakan energi listrik yang kemudian diubah menjadi 

energi panas dalam bentuk api.  

Kompor Briket BatuBara  

Kompor briket menggunakan potongan-potongan batubara sebagai bahan 

bakarnya. Sekali dinyalakan kompor briket tidak dapat dimatikan, sehingga perlu 

diperhitungkan jumlah briket yang dipakai sebelum memasak agar tidak terjadi 

pemborosan yang tidak perlu.  

Oven atau Microwave  

Oven dan Microwave sama-sama memanaskan suatu ruangan yang 

sebelumnya telah diisi makanan yang hendak dimasak. Oven bisa berbahan bakar 

gas, minyak tanah, briket dan lain sebagainya. Microwave biasanya menggunakan 

energi listrik yang diubah menjadi gelombang microwave yang sangat panas. 

 

c. Alat dan Bahan   

Alat  : cethok, ember, kaleng bekas biscuit, gunting 

Bahan  : semen, kawat besi, air. 

d. Prosedur Kerja  

1. Buat lubang kecil di ember sebagai mulut bawah tungku, kira-kira setinggi 

3 cm dari bawah. 

2. Anyam kawat seukuran bagian dalam ember, tapi sedikit lebih kecil 

sehingga tidak menyentuh dinding ember. Kawat harus 2 cm di bawah 

bagian atas dari ember. Jangan sampai kawat menyumbat lubang kecil di 

bawah ember. 

3. Campur semen dan pasir, kira-kira 1 bagian semen dan 3 bagian pasir. Ini 

harus campuran setengah kering. Masukan sekitar 2 cm semen ke dalam 

ember(di dasarnya), lalu letakkan kawat di dalam ember dan dudukkan di 

semen basah tersebut. Letakkan kaleng ke dalam ember. Masukkan 

sepotong bambu/kayu melalui lubang kecil di bawah ember/mulut bawah 

tungku, sampai menyentuh kaleng. Taruh batu di kaleng untuk 

mencegahnya bergerak-gerak. Isilah ruang antara dinding ember dan 
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kaleng dengan campuran semen dengan perlahan dan hati-hati. Isi penuh 

sampai ke atas ember dengan merata. Jaring kawat berfungsi sebagai 

tulang cetakan. 

4. Biarkan sekitar 1 jam, lalu dengan hati-hati, buat 3 lekuk yang sama di atas 

semen (di mulut tungku), kira-kira 1 cm dalam dan 2 cm lebar. lekuk-

lekuk ini akan menyediakan alur udara yang penting ketika memasak dan 

diperlukan untuk tungku bekerja. 

5. Ketika semen telah kering, hati-hati lepaskan kaleng dengan memutar 

pelan-pelan dan tarik. Lepaskan juga bambu pada lubang bawahnya. 

6. Taruh cetakan dalam ember ini di tempat kering dan gelap dan biarkan 

selama 2 hari.  

7. Untuk melepaskan ember, ketok pelan dinding ember, lalu balik dan 

goyangkan sampai tungku semen lepas. Hati-hati jangan sampai jatuh dan 

pecah. Tutupi dengan kain lembab dan usahakan tetap lembab dalam 

waktu seminggu untuk mengawetkan semen dengan baik. Setelah itu, 

tungku siap untuk digunakan! 

Cara menggunakan tungku semen dan serbuk gergaji: 

1. Ambil 2 potong bambu. Letakkan potongan pertama di tengah-tengah 

tungku secara vertikal (tegak lurus) dan letakkan potongan kedua melalui 

lubang bawah tungku secara horizontal sehingga menyentuh potongan 

bambu pertama. 

2. Tuangkan serbuk gergaji ke dalam tungku dari atas hingga penuh dan 

padatkan. 

3. Putar dan lepaskan kedua potongan bambu dengan hati-hati tanpa merusak 

bentuk serbuk gergaji, hingga tungku mempunyai terowongan berbentuk 

‘L’. 

4. Untuk menyalakan tungku, ambil sepotong kayu kering yang tebal dan 

celupkan ke minyak tanah, lalu taruh di bagian lubang bagian bawah 

tungku, nyalakan korek dan jatuhkan dari lubang atas. 
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5. Serbuk gergaji lambat laun akan terbakar. Ketika serbuk gergaji 

ditengahnya berwarna merah terang, kayu dapat di keluarkan. Tungku 

akan menyediakan panas yang konstan selama 2 jam. Jika meminta panas 

yang lebih, masukkan batang kayu yang lain. 

 

e. Lembar Kerja/Kegiatan 

1. Lakukan uji kinerja tungku yang telah anda buatu dengan cara berapa 

kalori yang dibutuhkan untuk mendidihkan air satu liter yang dipanaskan 

menggunakan bahan bakar tertentu.  

2. Catatlah berpa suhu maksimal yang di dapat pada proses pembakaran. 

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan satu liter air? 

4. Berapa gram sisa padatan setelah proses pembakaran? 

  

f. Evaluasi  

1. Dalam  membuat kompor atau tungku, sebutkan faktor-faktor yang harus 

diperhatikan! 

2. Bahan bakar apa saja yang bisa digunakan dalam aplikasi tungku yang 

telah anda buat? Jelaskan! 
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ACARA 10 

 

Pokok Bahasan : Briket dari bahan biomassa 

Acara Praktikum : Membuat briket arang  

Tempat  : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan  

Alokasi waktu : 1 X 120  menit 

Dosen Pembimbing : 1.  Yuana Susmiati, S.TP, MSi 

     2.  Yuli Hananto, S.TP, MSi 

 

a. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah melakukan kegiatan praktikum ini mahasiswa dapat memahami 

dan membuat briket dari bahan-bahan biomassa. 

 

b. Dasar Teori 

Briket arang adalah arang yang diolah lebih lanjut menjadi bentuk briket 

(penampilan kemasan yang lebih menarik) yang dapat digunakan untuk keperluan 

energi sehari-hari. Pembuatan briket arang dari limbah industri kayu dilakukan 

dengan cara penambahan perekat tapioka, dimana bahan baku diarangkan terlebih 

dahulu kemudian ditumbuk, dicampur dengan perekat, dicetak (kempa dingin) 

dengan sistem hidroulik manual selanjutnya dikeringkan. 

Definisi lain dari briket arang adalah arang kayu yang diubah bentuk, 

ukuran dan kerapatannya dengan cara mengempa campuran serbuk dengan bahan 

perekat. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan briket adalah arang kayu 

atau kayu yang berukuran kecil yang diperoleh dari limbah industri penggergajian 

atau industri perkayuan. Briket juga terbuat dari residu berkarbon dan digunakan 

untuk pembakaran dan kegunaan lain yang berhubungan. Pada beberapa produk, 

bahan tambahan diperlukan, seperti lilin untuk menambah pembakaran, dan 

substansi lainnya yang memberikan bau yang menyenangkan dan warna yang 

seragam. 

Arang dalam bentuk briket memiliki kelebihan dibandingkan dalam 

bentuk arang, dan keuntungannya sebagai berikut : 
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1. Memperbesar rendemen pada pembuatan arang karena arang yang 

diperoleh dapat dipergunakan dalam pembuatan briket. 

2. Bentuknya seragam dan lebih padat atau memperkecil tempat 

penyimpanan dan transportasi. 

3. Kualitas pembakaran lebih baik apabila digunakan tambahan yang 

sesuai. 

4. Lebih menguntungkan karena pada umunya 40% terdiri dari bahan 

baku arang yang nilainya lebih rendah dari arang. 

5. Bahan baku tidak terikat pada satu jenis kayu, hampir segala jenis kayu 

dapat digunakan sebagai bahan pembuatan briket arang. 

 

c. Alat dan Bahan   

Alat : pisau, cethok, ember, drum/kaleng biscuit, bambu / pipa paralon, 

Bahan : sisa pertanian/biomassa, sekam padi, kanji/aci, air 

 

d. Prosedur Kerja  

1. Potong ujung drum. Balikkan, lalu potong lingkaran kecil, selebar 20 cm, 

di tengah-tengah tutup ujung yang lain. Pastikan tepiannya yang tajam 

dilekukkan ke dalam. 

2. Isi drum dengan daun-daun bambu yang segar, pecahan batang bambu 

yang tipis (tidak kering), tempurung kelapa dan sabutnya, sekam kopi, 

sekam padi, dedaunan(daun bambu yang terbaik). 

3. Bakar bahan-bahan tersebut dengan perlahan dan sekali-kali aduk api 

dengan batang kayu melalui lubang atas drum. Sekali-sekali, cipratkan air 

untuk memperlambat proses pembakaran. Tambahkan sisa bahan-bahan 

kalau ada. Ketika semua bahan telah terbakar dan menjadi potongan-

potongan arang hitam, matikan api dengan air. Arang hitam akan 

tertinggal di bawah. 

4. Buat perekat. Lumatkan beberapa singkong segar dan ambil santannya. 

Tambahkan air untuk membuat lem/perekat yang kental. Atau, hancurkan 

batang singkong, taruh dalam ember (tidak termasuk kulitnya) dan campur 
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dengan air. Biarkan campuran mengendap. Campuran itu akan terpisah 

menjadi air pada atasnya dan perekat berada di bawah. Tuangkan air 

keluar sehingga yang tertinggal hanya perekatnya. 

5. Campur arang hitam dengan lem/perekat singkong. (90 sampai 95% arang 

dan 5 sampai 10% perekat singkong.) Letakkan campuran ini ke dalam 

cetakan, lalu jemur di bawah sinar matahari sampai kering. 

Cara lain : 

1. Kaleng bekas biskuit/krupuk yang masih ada tutupnya dan berukuran 

cukup besar.  

2. Potong kecil2 kayunya lalu masukkan kedalam kaleng hingga penuh.  

3. Tutup lalu kocok2 agar dapat diketahui apakah masih bisa ditambah 

kayunya. Balikkan kaleng, buka tutupnya, taruh di tanah.  

4. Buat api unggun disekeliling dan diatas kaleng. Biarkan api mati dengan 

sendirinya, lalu ambil kaleng tsb, balikkan.  

5. Sekarang kayu sudah menjadi arang. Berapa lama proses ini, silakan 

bereksperimen. 

6. Perhatian: tutup harus dibuka agar gas didalam kaleng tidak terakumulasi, 

yang dapat menyebabkan kaleng pecah atau meledak. 

Briket sekam padi 

1. Pipa besi 4″, P: 120 cm, T: 150 dari tanah sudah termasuk 3 kaki (ukuran 

tidak mutlak).  

2. Lubangi pipa untuk keluarnya asap/panas (kemungkinan lubang harus 

banyak sekeliling pipa?).  

3. Tumpuk sekam yang sudah kering sekeliling pipa. Masukkan bara 

kedalam pipa. Sesekali percikkan air ke sekam agar jangan sampai 

terbakar habis. J 

4. ika pembakaran sudah 90%, pindahkan pipa ketempat lain, lalu balik2 

sekamnya agar proses pengarangan menjadi rata.  

5. Perekat tetap menggunakan aci/sari perasan singkong. Arang dicampur aci 

hingga rata, lalu masukkan kedalam cetakan (bambu, misalnya), dan jemur 

hingga kering. 
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Menggunakan Briket Arang 

Briket arang dapat digunakan untuk memasak dengan api terbuka, tungku 

atau oven tanah liat. Briket arang akan terbakar perlahan-lahan dan menghasilkan 

panas yang konstan. Mulailah membuat api kecil dengan batang kayu lalu 

tambahkan briket arang ketika api mulai menyala. Perlahan briket akan terbakar 

dengan sendirinya. Tambahkan beberapa batang kayu lagi jika Anda perlu 

meningkatkan panas, dan tambah lagi briket arang jika diperlukan. 

 

e. Lembar Kerja/Kegiatan 

1. Buatlah bagan alur proses pembuatan briket yang telah anda lakukan. 

2. Amati selama proses pembakaran briket yang telah anda buat. 

3. Catat berpa suhu maksimal yang dihasilkan?  

4. Berapa lama dia dapat mendidihkan air? 

5. Hitunglah  nilai kalornya dengan rumus Q = m. c. T. 

 

f. Evaluasi  

1. Menurut anda biomassa yang bagaimana yang dapat diolah menjadi 

briket? Jelaskan! 

2. Faktor apa saja yang menentukan kalor bakar briket? 

3. Apa fungsi dari kanji/aci dalam pembuatan briket? Kanji atau aci harus 

mempunyai kriteria yang bagaimana yang dapat digunakan untuk 

membuat briket?  

 
 
 


