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Latihan  : 1 

Pokok Bahasan : Pengukuran Suhu  

Judul Praktek : Kalibrasi Termometer Beckman 

Alokasi Waktu : 2 x 2 jam  

TUJUAN INSTRUKTUSIONAL KHUSUS  

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mampu menentukan suhu dasar termometer Beckman. 

2. Mempelajari cara penentuan suhu dasar  termometer Beckman 

A. TEORI 

1. PRINSIP DASAR PENGUKURAN SUHU 

Suhu adalah suatu ukuran kepanasan atau kedinginan suatu benda. 

Pengukuran suhu dilakukan dengan melakukan perbandingan  rasa panas atau rasa 

dingin dari dua benda yang kemudian dinyatakan dalam  satuan derajat. Jika dua 

benda yang satu lebih panas dari yang lain, disentuhkan satu sama lain maka akan ada 

rasa panas atau dingin kedua benda tersebut. Benda yang lebih oanas akan mendingin 

dan yang lebih dingin akan memanas hingga terjadi keseimbangan termis. Dalam hal 

ini, kedua benda tersebut dikatakan mempunyai suhu yang sama. 

Hukum Termodinamika  ke nol yang merupakan dasar pengukuran suhu, 

mengatakan bahwa jika dua benda masing-masing berada pada  keseimbangan termis 

dengan benda yang ketiga, maka kedua benda tersebut berada pada keseimbangan 

termis satu sama lain, artinya suhu kedua benda itu sama. 

Benda pembanding tersebut diatas disebut dengan alat pengukur suhu 

(termometer). Benda ini harus memiliki sifat termis yang mudah diamati seperti 

panjang kolom air raksa dalam tabung pipa kapiler, tekanan gas dalam tabung 

tertutup, tahanan dari suatu logam konduktor dan lain-lain. 

Untuk menentukan skala suhu, telah diterima suatu konvensi dalam penetapan 

dua titik pedoman. Titik pertama adalah titik beku es yang merupakan suhu seimbang 

es dengan air yang jenuh udara pada  tekanan 1 atmosfir, dinyatakan sebagai titik 0°C 

atau 32°F. Titik kedua  adalah titik didih air yang merupakan suhu seimbang air  
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murni dengan uapnya pada tekanan 1 atmosfir, dinyatakan  sebagai 100°C atau 

212°F.  Diantara kedua titik tersebut kemudian dibagi secara linear. Selain itu, pada 

Hukum Termodinamika II diperkenalkan adanya skala suhu mutlak yang didasarkan 

pada suhu triple air. Pada skala celcius disebut kelvin dan pada skala Fahrenheit 

disebut Rankine dengan hubungan sebagai berikut : 

K = 273.15 + C 

R = 459.67 + F 

Dalam hal ini : 

rankinekelvin T

T

T

T

1

2

1

2 =

 

 

2. JENIS-JENIS TERMOMETER 

Termometer dapat dikelompokkan berdasarkan sifat termometrik yang dapat 

diberikan yaitu : 

1. Sifat Pemuaian Benda Cair 

Termometer ini didasarkan pada  perubahan  tinggi kolom zat cair pada pipa 

kapiler akibat dari perubahan suhu. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan: 

)1(0 jtVVt +=
 

Dimana j adalah koefisien  pemuaian zat cair tersebut. Beberapa tipe termometer 

yang menggunakanprinsip ini antara lain  adalah termometer air raksa, termometer 

alkohol, termometer beckman, termometer maksimum minimum, dan lain-lain. 

Dengan meningkatnya suhu pada daerah penginderaan, maka zat cair pada 

pipa kapiler akan memuai dan merambat keatas. Bersamaan  dengan itu juga terjadi 

pemuaian tabung sehingga angka ditunjukkan haruslah selisih kedua pemuaian  

tersebut.   

 

2. Sifat Pemuaian Benda Padat 

Contoh termometer yang menggunakan prinsip ini adalah pirometer dan 

termometer bimetal.  
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Prinsip kerja pirometer  dapat dijelaskan sebagai berikut : Sebuah batang 

perak yang terdapat pada tabung invar dihubungkan dengan jarum dan papan skala. 

Jika  suhu berubah, maka panjang batang perak juga akan berubah akibat  pemuaian 

dan menggerakkan jarum pada papan skala. 

Termometer bimetal adalah dua buah logam dengan koefisien pemuaian yang 

berbeda direkatkan jadi satu, sehingga jika terjadi perubahan suhu akan 

mengakibatkan lengkungan yang dapat dihubungkan dengan papan skala Lengkungan 

yang terjadi dipengaruhi oleh perbandingan koefisien pemuaian, modulus elastisitas 

serta ketebalan kedua bahan pembentuk. 

3. Perubahan Hambatan Listrik Pada Benda Padat 

Perubahan suhu suatu logam akan menyebabkan perubahan  hambatan pada 

logam tersebut, sesuai dengan persamaan berikut ini: 

)1(0 atRRt +=
 

Dimana a merupakan koefisien suhu  dan t adalah suhu logam tersebut. Jika suatu 

resistor yang diberi tegangan  tertentu dipanasi  maka akan terjadi penurunan arus 

akibat dari meningkatnya hambatan resistor tersebut. Penurunan arus  ini kemudian 

dapat dikonversikan menjadi perubahan suhu yang terjadi pada resistor. Perubahan 

hambatan akibat perubahan suhu pada dasarnya tidak linear. Saat ini telah ditemukan 

jembatan ukur tahanan yang dapat meratakan dan melinearkan perubahan tersebut 

secara otomatis dengan memanfaatkan platina. 

4. Termo elemen dan Termokopel 

Jenis ini memanfaatkan tegangan elektrik  yang timbul sebagai akibat dari 

selisih temperatur di kedua ujung jenis logam yang berbeda. Kalau ujung dari dua 

logam berlainan jenis saling disentuhkan, maka pada titik sentuh tersebut  akan terjadi 

selisih potensial akibat adanya perpindahan  elektron. 

Logam-logam yang lebih tinggi pada Deret Volta akan menarik  elektron lebih 

banyak (lebih bersifat negatif) dari pada logam yang dibawahnya. Semakin  jauh 

jarak kedua logam yang dibawahnya. Semakin jauh jarak kedua logam tersebut pada 

Deret Volta semakin besar selisih potensial yang akan terjadi. Dengan  demikian jika 

kedua ujung dari kedua logam tersebut disentuhkan dan diberi suhu yang berbeda 
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maka akan terjadi selisih potensial dikedua ujung tersebut. Semakin  besar beda suhu 

yang diberikan semakin  besar pula beda potensial yang terjadi. Beda potensial ini 

kemudian dibaca sebagai beda suhu pada kedua ujung tersebut. Pada umumnyasalah 

satu sambungan diberi suhu 0°C dengan perangkat yang disebut cold junction. 

 

B. ALAT DAN BAHAN 

◼ Termometer Beckman 

◼ Termometer air raksa 

◼ Panci, air dan pemanas listrik 

 

C. TAHAPAN PERCOBAAN 

1. Siapkan kurang lebih 1 liter air, panaskan dengan pemanas listrik hingga 

mencapai suhu 6.5-7°C lebih tinggi dari suhu dasar yang diinginkan.  

2. Pindahkan  air raksa pada tabung atas termometer Beckman kesebelah kiri 

sehingga segaris dengan air raksa pada tabung bawah. 

3. Masukkan sensor  termometer beckman pada air yang dipanaskan tersebut 

selama 3-5 menit. 

4. Jika air raksa pada tabung bawah telah menyatu dengan air raksa pada tabung 

atas, angka termometer dan balikkan segera. Dengan posisi demikian, ketuk-

ketuk tangan yang memegang termometer hingga air raksa terpisah (jangan 

mengetuk termometer). 

5. Dinginkan termometer dan kembalikan  air raksa pada tabung atas ke posisi 

semula. 

Catatan : Jika air raksa pada tabung bawah dan tabung atas tidak dapat bertemu, 

masukkan termometer ke air yang bersuhu lebih tinggi hingga kedua air raksa 

bertemu. Kemudian dilanjutkan  dengan memasukkan air raksa ke air dengan suhu 

6.5-7°C diatas suhu dasar. 
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Latihan  : 2 

Pokok Bahasan : Pengukuran Suhu  

Judul Praktek : Pengukuran Termometer Infrared 

Alokasi Waktu : 2 x 2 jam  

A. TUJUAN INSTRUKTUSIONAL KHUSUS  

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Menggunakan  alat ukur termometer Infrared 

B. PERALATAN 

◆ Infrared Termometer IPL-81 

C. PROSEDUR KERJA 

1. PERSIAPAN 

 - Hangatkan dulu termometer infrared IPL-81, didalam ruangan tempat 

pengukuran selama 5 menit 

 -  Pemeriksaan batere; Jika jendela display menunjukkan “B” ketika trigger 

ditarik, hal ini menunjukkan bahwa batere harus diganti  

2. OPERASI 

1. Pengaturan emisivitas: Atur tombol emisivitas pada panel bagian depan sesuai 

dengan harga emisivitas sampel yang akan  diukur. 

2. Pengaturan titik nol; Tekan tombol trigger dan putar tombol nol sehingga 

pembacaan pada jendela display menjadi “000”, ketika sakelar SELECTOR 

pada sisi kanan diset pada posisi nol (zero).  

3. Aturlah sakelar SELECTOR pada posisi “N”  

4. Aturlah sakelar sinar cahaya (ligt beam switch) pada panel depan pada posisi 

“ON”. Sinar cahaya difokuskan pada jarak 100 mm dari permukaan sampel 

yang akan diukur. 

5. Atur sakelar sinar cahaya pada posisi “OFF” dan tariklah Trigger. 

6. Bacalah pembacaan hasil pengukuran pada jendela display, yang 

menunjukkan harga suhu dari sampel 
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LEMBAR PENGUKURAN 

 

Nama Bahan 

Luas T Infrared T termokopel  

Akurasi (cm2) (°C) (°C) 
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Latihan  : 3 

Pokok Bahasan : Pengukuran Suhu  

Judul Praktek : Pengukuran Suhu dan Titik Didih 

Alokasi Waktu : 2 x 2 jam  

A. TUJUAN INSTRUKTUSIONAL KHUSUS  

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mempelajari penggunaan  alat-alat pengukur suhu 

2. Menentukan tititk didih air 

 

B. PERALATAN 

◆ Panci, air dan pemanas listrik 

◆ Termometer tipe C-C dan rekorder beserta cold junctionnya 

◆ Termometer air raksa 

◆ Corong gelas 

C. PROSEDUR KERJA 

1. Rangkaikan termokopel ke rekorder dan cold junctionnya. 

2. Siapkan air 1-2 liter dalam panci dan panaskan dan letakkan corong terbalik 

dalam  panci  

3. Susun termokopel pada titik-titik pengukuran yang mewakili dan catat suhu 

sejak awal sejak air mendidih, untuk suhu didih, termokopel diletakkan 

diujung atas corong. 

4. Gunakan termometer air raksa sebagai pembanding data.  
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Analisis Data : 

 Suhu air mula-mula :  °C 

 Suhu Lingkungan  :  °C 

 

 

Waktu 

 

Suhu Air 

 

Suhu Uap 

Air 
Termometer Titik 1 Titik 2 Titik 3 

      

      

      

      

 

 Titik didih air :   °C 

 Gambar posisi titik pengukuran 
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Latihan  : 4 

Pokok Bahasan : Pengukuran Nilai Kalor 

Judul Praktek : Pengukuran Nilai Kalor Bahan Bakar 

Alokasi Waktu : 2 x 2 jam  

A. TUJUAN INSTRUKTUSIONAL KHUSUS  

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Menentukan nilai kalor beberapa bahan bakar 

2. Mengetahui prinsip-prinsip pengukuran nilai kalor menggunakan bomb 

kalorimeter 

B. TEORI 

  Nilai kalor  suatu bahan adalah jumlah kalor yang  dapat dilepaskan  satu 

satuan berat bahan tersebut jika terjadi pembakaran sempurna.Kalor ini dapat 

dipindahkan  ke lingkungan dengan cara hantaran (konduksi), edaran (konveksi) atau 

pancaran (radiasi).  

  Ada beberapa jenis alat pengukur nilai kalor, diantaranya adalah Bejana 

Denwar dan Kalorimeter. Bagian utama dari kalorimeter adalah suatu bejana tembaga 

yang diletakkan dalam bejana lain  sehingga terdapat rongga di antara kedua bejana 

tersebut yang mengisolasiperpindahan kalor. Salah satu tipe kalorimeter adalah 

Bombkalorimeter yang dipakai untuk mengukur kalor bahan zat padat maupun zat 

cair. Prinsip pengukurannya didasarkan  pada volume tetap karena mempunyai bejana 

reaksi yang tertutup dan disebut bom. 

  Bombkalorimeter dapat bekerja dengan dua prosedur : 
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1. Isotermis 

 Pada prosedur ini diusahakan agar selisih suhu lingkungan dengan suhu 

kalorimeter pada awal dan akhir pengukuran sama. Tujuannya  adalah agar 

perpindahan  kalor ke dan dari lingkungan sama dan saling meniadakan. 

 

 

2. Adiabatis 

 Pada prosedur ini pertukaran kalor antara lingkungan dan sistem tidak terjadi.  

Hal ini diatur dengan mengusahakan agar kenaikan suhu lingkungan sama dengan 

kenaikan suhu air yang diakibatkan oleh pembakaran yang terjadi di dalam bom. 

Untuk menentukan nilai kalor bahan, perlu diketahui kapasitas panas kalorimeter 

(nilai ekivalennya) yang ditentukan dengan pembakaran bahan yang nilai kalornya 

telah diketahui dengan pasti. Untuk pengukuran nilai kalor selanjutnya, jumlah air 

pada bejana dalam dan pada mantel harus sama dengan jumlah yang digunakan pada 

saat penentuan ekivalennya.  

NIlai ekivalen air dihitung berdasarkan persamaan : 

 
a

ss
a W

T

xWNK
N −=

 

Sedangkan nilai kalor bahan adalah : 

 

186.4
)(

x
W

WNT
NK

b

aa
b

+
=

 

Dimana : Na  : Nilai ekivalen air 

      NKs : Nilai kalor sampel (cal/gr) 

      Nkb : Nilai kalor bahan (J/gr) 

      Ws : massa sampel (gr) 

      Wb : massa bahan (gr) 
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       Wa : massa  air pada bejana dalam (gr) 

       T : Kenaikan suhu pada bejana dalam(°C) 

Beberapa koreksi yang perlu dilakukan adalah : 

a. Panas pembakaran kertas tissu pembungkus jika digunakan 

b. Panas pembakaran kawat nikel yang digunakan untuk pembakaran 

c. Nilai kalor bahan bakar pembantu yang digunakan jika bahan yang akan diukur 

mempunyai nilai kalor yang sangat kecil. 

C. PERALATAN 

1. Bombkalorimeter 

2. Termometer Beckman 

3. Kayu bakar dan Oksigen 

 

D. PROSEDUR KERJA 

1. Timbang kayu bakar (± 1 gram), ikat dengan kawat nikel yang tersedia, letakkan 

pada wadah bakar, hubungkan  kedua ujung kawat nikel ke elektroda, lalu 

masukkan ke dalam bom dan tutup dengan baik. 

2. Aliran Oksigen ke dalam bom melalui drat hingga mencapai tekanan 20-30 

kg/cm3.  

3. Masukkan air ke dalam tangki pemanas  sampai ketinggian maksimum (± 2 liter) 

dan panaskan  hingga suhu 85°C.  

4. Timbang 2100 gram air dan masukkan ke bejana dalam yang kemudian 

diletakkan pada bejana tengah. 

5. Letakkan  bom pada bejana dalam, masukkan (bersam-sama bejana tengah) ke 

dalam jacket. 

6. Hubungkan kabel penyulut  pada bautnya dan tutup kalorimeter  dengan 

sempurna 
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7. Isi air ke dalam jacket hingga bejana tengah terendam. 

8. Atur  belt pemutar serta termometer  beckman  pada tempatnya, kemudian 

hubungkan dengan penyulut. 

9. Hidupkan motor dan strovoskop akan menunjukkan angka 800-850 rpm. Baca 

suhu awal air sampai 3 kali dengan selang 3 menit dan rata-ratakan. 

10. Tekan tombol  HOT WATER VALVE selama waktu 1-2 detik untuk 

memasukkan air panas ke dalam jacket. 

11.  Tekan tombol  IGNITION untuk memulai pembakaran. 

12. Jika suhu air pada bejana mulai naik, tekan tombol HOT WATER VALVE untuk 

menaikkan suhu air pada jacket mengikuti kenaikan suhu air pada tabung dalam. 

13. Catat suhu air pada bejana dalam sebelum, pada saat dan sesaat setelah 

kenaikansuhu tidak terjadi lagi.  

Perhatian : Untuk pengukuran yang teliti, usahakan agar kenaikan suhu pada bejana 

dalam dan pada jacket selalu sama 

 

Analisa Data : 

- Berat air   =  2100  gr 

- Berat bahan  =   gr 

- Suhu air awal =  °C 

- Kenaikan suhu =  °C 

- Nilai ekivalen air = 592.5 gr 

Nilai kalor bahan = 
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Latihan  : 5 

Pokok Bahasan : Energi Biomassa 

Judul Praktek : Pirolisis menggunakan Kiln Metal 

Alokasi Waktu : 4 x 2 jam  

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Menentukan proses pirolisis lambat.  

2. Menganalisa rendemen arang yang dihasilkan pada proses pirolisis. 

3. Menentukan mutu arang yang dihasilkan berdasarkan penampakan fisik arang 

(visual). 

 

B. TEORI UMUM PIROLISIS 

 Pirolisis adalah penguraian biomassa (lysis) karena proses panas (pyro) pada 

suhu lebih dari 150oC.Pada proses pirolisis terdapat 2 (dua) tahapan yaitu pirolisis 

primer dan pirolisis sekunder. 

 Pirolisi primer adalah proses pirolisis yang terjadi pada bahan baku (umpan), 

sedangkan pirolisis sekunder adalah pirolisis yang terjadi pada partikel dan gas atau 

uap hasil pirolisis primer. 

 Pirolisis primer terjadi pada temperatur di bawah 600oC dan produk 

penguraian yang utama adalah karbon (arang). Sedangkan pirolisis sekunder terjadi 

pada temperatur lebih dari 600oC, berlangsung lebih cepat dan produk penguraian 

yang dihasilkan adalah gas karbon monoksida (CO), hidrogen (H2), senyawa-senyawa 

hidrokarbonberbentuk gas, serta tar. Pirolisa sekunder ini merupakan dasar proses 
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yang digunakan pada sisteem gasifikasi (gas producer) dimana biomassa diuraikan 

untuk memperoleh gas bakar karbon monoksida (CO). 

 Berdasarkan tingkat kecepatan reaksinya, pirolisis dibedakan atas pirolisis 

primer lambat dan pirolisis primer cepat. Pirolisis primer lambat terjadi pada kisaran 

suhu 150-300 oC, merupakan proses yang digunakan sebagai teknologi pembuatan 

arang. Pada proses ini reaksi utama yang terjadi adalah dehidrasi. Sedangkan hasil 

reaksi secara keseluruhan proses adalah karbon (C), uap air (H2O), karbon monoksida 

(CO) dan karbon dioksida (CO2). Semakin lambat proses, semakin banyak dan 

semakin baik mutu karbon yang di hasilkan. Oleh karenanya untuk memproduksi 

arang dalam jumlah besar dan baik mutunya, di butuhkan watu berhari-hari bahkan 

berminggu-minggu 

 Pada prioritas primer cepat (suhu lebih dari 300oC), reaksi keseluruhan 

menghasilkan uap air, arang, gas dan 50%-70% uap minyak priolisis (PPO=Primary 

pyrolisis oil)yang mengandung ratusansenyawa monorer, oligamer, monorer 

penyusun selulosa dan lignin. 

 Sumber energi panas untuk proses priolisis dapat di berikan dari luar sistem 

atau berasal dari sistem itu sendiri, yaitu dengan cara membakar sebagian bahan 

bakar baku atau membakar sebagian produk priolisis(tar atau gas yang di hasilkan). 

 Alat pirolisis yang menggunakan panas yang berasal dari pembakaran 

sebagian bahan baku disebut ”kiln”. Sedangkan alat yang pirolisis yang 

menggunakan panas dari luar sistem disebut ”retort”. 

 Dalam praktikum ini akan dilakukan proses pirolisis primer lambat terhadap 

beberapa jenis biomassa/limbah biomassa sehingga diperoleh hasil utama berupa 

arang. Energi panas diberikan dengan jalan membakar sebagian bahan baku. Alat 

yang dipergunakan adalah kiln metal tipe A (gambar 1) dan kiln metal tipe B (gambar 

2). 

 Perlakuan percobaan yang diberikan adalah jumlah udara yang masuk ke 

dalam kiln, diidentifikasi dari jumlah lubang udara yang dibuka selama proses 

pirolisis berlangsung. Pembahasan meliputi hubungan antara mutu dan rendemen 

arang yang dihasilkan dengan jumlah pemberian udara, suhu serta waktu pirolisis. 
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 Mutu arang ditentukan antara lain oleh kadar abu, kadar karbon, kadar volatile 

matter, tingkat kekerasan dan warna arang. Pada percobaan ini hanya diminta untuk 

menentukan mutu berdasarkan penampakan fisik arang, yaitu tingkat kekerasan, kilap 

dan kadar air. 

 Rendemen arang dihitung sebagai perbandingan antara berat arang yang 

dihasilkan dengan berat awal bahan baku. Sedangkan uji kalor panas dan uji 

pembakaran arang dilakukan pada praktikum sesuai topik/bahasan selanjutnya. 

C. PERALATAN: 

a.  Kiln metal 

b. Thermocouple gan recorder 

c. Termometer 110 oC 

d. Timbangan pegas kapasitas 5 kg dan 25 kg 

e. Moisture Meter 

f. Alat pengukur kecepatan Udara 

g. Stopwacth 

h. Kassa penyaring dan penjepit 

i. Korek api, kantong plastik, selotip ban 

 

D. BAHAN: 

a. Biomassa/limbah biomassa 

b. Kerosene (untuk pembakaran awal) 

 

E. PENGAMATAN : 

a. Bahan baku: - jenis biomassa/limbah biomassa 

  - berat  awal (kg) 

- kadar air (% bb) 

- sisa setelah proses, bila ada (gr) 

b. Proses :  - suhu lingkungan (ºC)  

  - kecepatan aliran udara masuk ke kiln (m/detik) 

  - suhu udara keluar cerobong/ lubang kiln selama proses (ºC) 
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  - asap, gas, uap yang terjadi selama proses 

  - waktu proses (menit ) 

c. Arang : - berat (kg) 

  - kadar air (%bb) 

  - rendemen (%) 

  - mutu 

 

D. PROSEDUR KERJA 

a. Persiapkan semua peralatan dan perangkat pencatatan. 

b. Timbang bahan baku sebanyak 11 kg, atau kira-kira 2/3 dari volume kiln. 

c. Letakkan sebagian bahan baku di dasar kiln, ratakan. 

d. Pasang kasa di tengah kiln, isi sebelah luar dengan sisa bahan baku. 

e. Buka semua lubang kiln dan penutup bagian atas kiln. 

f. Pasang sensor thermocouple (T1 dan T4), termometer T5 dan alat pengukur 

laju udara (Vu). 

g. Percikkan sedikit kerosene pada bahan baku di dalam kassa, biarkan menyala 

sampai menjadi bara. 

h. Tutup bagian atas kiln dan lubang-lubang kiln sebanyak jumlah yang di 

kehendaki dalam perlakuan tersebut. Pada saat bersamaan hidupkan 

stopwatch, recorder dan semua pengamatan dimulai. 

i. Biarkan proses berlangsung sampai terlihat jumlah asap yang semakin 

menipis yang berarti proses mendekati selesai. Selama proses perhatikan 

asap/gas/uap dan aliran di dalam kiln. 

j. Matikan stopwatch, lepaskan semua sensor, catat data terakhir dari 

thermometer dan pengukur laju udara. Buka kran pengeluaran tar 

k. Segera buka tutup kiln, tuangkan isinya di atas kassa agar abu terpisah. 

l. Timbang arang yang dihasilkan dan ambil sampel untuk diukur kadar airnya 

dengan menggunakan moisture tester. 

m. Ambil sampel untuk pengujian nilai kalor panas. 

n. Amati mutu arang yang dihasilkan. 
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o. Buat pembahasan tentang hubungan laju pemberian udara dengan waktu 

pirolisis, suhu proses, rendemen dan mutu arang yang dihasilkan. Bandingkan 

pula mana yang lebih baik dari kedua tipe kiln metal yang diuji. 
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Gambar 4.1. Kiln Metal tipe A dan bagian-bagianya. 
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Gambar 4.2. Kiln Metal tipe B 
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Gambar 4.3. Kiln Metal tipe B dan bagian-bagiannya 
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Latihan  : 6 

Pokok Bahasan : Briket Arang  

Judul Praktek : Pembuatan Briket 

Alokasi Waktu : 2 x 2 jam  

A. TUJUAN INSTRUKTUSIONAL KHUSUS  

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Membuat briket arang dari bahan biomassa 

2. Mengetahui karakteristik briket arang hasil pengarangan. 

 

B. TEORI 

1. BRIKET 

Briket merupakan bahan bakar padat yang terbuat darilimbah organik, limbah 

pabrik maupun dari limbah perkotaan.Bahan bakar padat ini merupakan bahan bakar 

alternatif ataumerupakan pengganti bahan bakar minyak yang paling murah 

dandimungkinkan untuk dikembangkan secara masal dalam waktuyang relatif singkat 

mengingat teknologi dan peralatan yangdigunakan relatif sederhana (Widarti, Ir. 

Suwono, & RidhoHantoro, 2010).Briket memiliki karakteristik secara umum yaitu 

tidaklembab, bewarna hitam, tidak berjamur, mempunyai berbagaimacam bentuk 

yaitu : bulat, sarang tawon, pipa kecil, dan cekung.Ketika dinyalakan, briket tidak 

mengeluarkan asap dan apiberwarna kebiruan serta tidak berbau (Nugrahaeni, 2008). 

Briket adalah bahan bakar padat yang dapat diperbaharuiyang dibuat dari campuran 

biomassa. Limbah tersebut dibuat dari7biomassa yang dimampatkan sehingga 

dibutuhkan perekatdidalamnya. Karakteristik briket yang baik adalah briket 

yangpermukaannya halus dan tidak meninggalkan bekas hitam ditangan. Selain itu, 

sebagai bahan bakar, briket juga harusmemenuhi kriteria sebagai berikut mudah 

dinyalakan, tidakmengeluarkan asap, emisi gas hasil pembakaran tidak mengandung 

racun, kedap air dan hasil pembakaran tidakberjamur bila disimpan pada waktu lama, 

menunjukkan upayalaju pembakaran (waktu, laju pembakaran, dan suhu 

pembakaran)yang baik (Miskah, 2014). Kelebihan penggunaan biobriket limbah 
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biomassa antaralain: biaya bahan bakar lebih murah, tungku dapat digunakanuntuk 

berbagai jenis briket, lebih ramah lingkungan (greenenergy), merupakan sumber 

energi terbarukan (renewableenergy), membantu mengatasi masalah limbah dan 

menekanbiaya pengelolaan limbah (Nugrahaeni, 2008) 

2. PEMBUATAN BRIKET 

Pembuatan briket terdiri dari beberapa tahap utama,yaitu: sortasi bahan, 

pencampuran serbuk dan perekat,pengempaan serta pengeringan. Sortasi bahan 

didahului denganpenghancuran bentuk serat menjadi struktur serasah (cacahan).Alat 

yang digunakan untuk membuat struktur serat menjadibentuk cacahan antara lain 

hammer mill, cutting mill, ataupunslicer. Pengecilan ukuran adalah suatu bentuk 

prosespenghancuran dari pemotongan bentuk padatan menjadi bentukyang lebih kecil 

oleh gaya mekanik. Terdapat empat cara yangditerapkan pada mesin-mesin 

pengecilan ukuran, yaitu (1) kompresi, pengecilan ukuran dengan tekstur yang keras 

(2) impact atau pukulan, digunakan untuk bahan padatan dengantekstur kasar (3) 

attrition, digunakan untuk menghasilkan produkdengan tekstur halus dan (4) cutting, 

digunakan untukmenghasilkan produk dengan ukuran dan bentuk, tekstur 

tertentu(Kurniati, 2009).Bahan baku untuk membuat briket harus cukup halusuntuk 

dapat membentuk briket yang baik. Ukuran partikel yangterlalu besar akan sukar 

pada waktu melakukan perekatansehingga mengurangi keteguhan tekan dari briket 

yangdihasilkan. Perbedaan ukuran serbuk mempengaruhi keteguhantekan dan 

kerapatan briket yang dihasilkan (Ndraha, 2010).Tujuan pencampuran serbuk dengan 

perekat adalah untukmemberikan lapisan tipis dari perekat pada permukaan 

partikelarang. Tahap ini merupakan tahapan penting dan menentukanmutu briket 

yang dihasilkan. Campuran yang dibuat tergantungpada ukuran serbuk, macam 

perekat, jumlah perekat dan tekananpengempaan yang dilakukan. Proses perekatan 

yang baikditentukan dari hasil pencampuran bahan perekat yangdipengaruhi oleh 

bekerjanya alat pengaduk (mixer), komposisibahan perekat yang tepat dan ukuran 

pencampurannya (Wardani, 2014).Pengempaan dilakukan untuk menciptakan kontak 

antarapermukaan bahan yang direkat dengan bahan perekat. Setelah perekat 
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dicampurkan dan tekanan mulai diberikan maka perekatyang masih dalam keadaan 

cair akan mulai mengalir ke segalaarah permukaan bahan. Pada saat bersamaan 

dengan terjadinyaaliran, perekat juga mengalami perpindahan dari permukaan 

yangdiberi perekat ke permukaan yang belum terkena perekat.Perbedaan tekanan 

berpengaruh terhadap keteguhan tekan dankerapatan arang briket. Pada umumnya, 

semakin tinggi tekananyang diberikan maka akan cenderung memberikan hasil 

arangbriket dengan kerapatan dan keteguhan tekan yang semakintinggi. Tujuan dari 

pengeringan adalah untuk mengurangi kadarair dalam briket agar sesuai dengan 

ketentuan kadar briket yangberlaku. Suhu pengeringan yang umum dilakukan adalah 

60°Cselama 24 jam (Nugrahaeni, 2008). 

C. PERALATAN DAN BAHAN 

1. Breaker glass, Cawan porselen, Desikator, Furnace, oven, pencetak 

2. Tempurung kelapa, tepung tapioka 

D. PROSEDUR KERJA 

1. Persiapan Bahan 

 Bahan yang dipersiapkan yaitu limbah tempurung kelapa,limbah sekam padi dan 

tetes tebu. Limbah tempurung kelapa dikumpulkan dari pasar tradisional sebanyak 15 

kg.Limbah sekam padi didapatkan dari limbah pabrik beras sebanyak5 kg. 

Selanjutnya tetes tebu didapatkan dari limbah pabrik pembuatan gula. 

2. Karbonisasi 

 Proses karbonisasi adalah proses pembakaran bahan bakumenjadi arang, pada 

suhu tertentu. Pada penelitian in, digunakanalat berupa panci, korek dan minyak gas 

untuk proses karbonisasi.Proses karbonisasi tempurung kelapa dan sekam padi 

dilakukanselama ±5 jam. Proses karbonasi dilakukan hingga biomassa berubah 

menjadi arang 
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3. Penyaringan dan Penimbangan Arang 

 Tempurung kelapa dan sekam padi yang sudah menjadiarang, ditumbuk agar 

lebih halus. Setelah itu masing-masingdiayak dengan menggunakan mesh ukuran 

100. Setelah diayak,arang tersebut ditimbang masing-masing menggunakan 

timbangan digital. 

4. Pembuatan Briket dengan Variasi Konsentrasi Bahan 

 Arang tempurung kelapa dan sekam padi dibuat variasicampuran dengan 

perbandingan arang tempurung kelapa dan sekam padi yaitu 75:25, 50:50 dengan 

berat masing-masingkonsentrasi sebesar 20 gram. Konsentrasi pertama 

denganperbandingan 75:25 terdiri dari 15 gram arang tempurung kelapadan 5 gram 

arang sekam padi. Konsentrasi kedua denganperbandingan 50:50 terdiri dari 10 gram 

arang tempurung kelapadan 10 gram arang sekam padi. 

5. Pencampuran Arang dengan Perekat Tetes Tebu 

 Arang yang sudah dicampurkan dengan variasi perlakuankonsentrasi direkatkan 

dengan menggunakan tetes tebu. Masing masing perlakuan diberi perekat dengan 

konsentrasi 80, 60, 20% .Setelah itu dicampur dengan rata membentuk adonan 

briket.Kemudian dari masing-masing konsentrasi variasi dibentuk biji biji 

briket.3.3.6 Variasi tekanan pengepressanBriket yang telah dibentuk kemudian 

dipadatkan denganmenggunakan alat press. Masing-masing perlakuan 

konsentrasidiberi tekanan yang berbeda-beda diantaranya 20 kg/m2, dan 25kg/m2. 

Pembuatan briket dilakukan dengan menggunakan alat pencetak briket yang 

berdiameter 5 cm. 
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Latihan  : 7 

Pokok Bahasan : Energi Biomassa 

Judul Praktek : Densifikasi 

Alokasi Waktu : 2 x 2 jam  

 

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Membuat briket dari berbagai jenis limbah biomassa  

2. Menentukan mutu briket dari beberapa bahan  percobaan (kerapatan, kadar 

air, nilai kalor panas dan uji pembakaran). 

 

B. TEORI DENSIFIKASI 

Densifikasi atau pengempaan dimaksudkan  sebagai salah satu cara untuk 

memperbaiki sifat fisik suatu bahan agar mudah dalam penanganan maupun 

penggunaannya. 

Dalam proses ini bahan baku yang digunakan berupa biomassa atau limbah 

biomassa.  Pada bahan baku dilakukan proses dikempa dengan tekanan tertentu 

sehingga akan diperoleh bentuk dengan kepadatan tertentu. Pada umumnya bahan 

baku yang digunakan mempunyai bentuk fisik yang relatif kecil, yang mengakibatkan 

penanganan maupun penggunaan sebagai bahan bakar atau penggunaan sebagai 

bahan lain kurang disukai. Sebagai contoh serbuk gergaji, sekam padi, serutan kayu, 

daun-daun dan ranting kecil dan sebagainya.  

Hasil pengempaan umumnya berbentuk briket atau pellet. Pada pembuata 

briket umumnya bahan baku dicampur dengan dengan bahan perekat terlebih dahulu 

sebelum dilakukan pengempaan. Pada beberapa proses pengempaan biasanya diikuti 

dengan proses pemanasan pada alat extruder untuk pengolahan bahan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam densifikasi biomassa : 

1. Sebelum dikempa, bahan baku perlu disortasi terlebih dahulu untuk memisahkan 

partikel asing seperti paku, batu kerikil dan lain-lain. 
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2. Apabila kadar air bahan baku terlalu tinggi perlu dilakukan proses pengurangan 

kadar air.  

3. Gunakan bahan perekat yang sedikit mengeluarkan asap, murah dan jumlahnya 

tidak terlalu banyak. 

4. Perlu dilakukan keseragaman dalam proses pengempaan. Hal ini berhubungan 

mudah tidaknya briket terbakar. 

 

C. PERALATAN : 

1. Alat pengempa manual 

2. Timbangan elektronik 

3. Wadah pengaduk  

4. Gelas ukur, jangka sorong atau mistar. 

5. Moisture tester 

6. Bomb Calorimeter 

7. Tungku 

 

D. BAHAN BAKU : 

1. Bahan baku : arang sekam, sekam, serbuk gergaji. 

2. Bahan perekat : tepung pati  

3. Air 

 

E. PENGAMATAN : 

1. Jenis limbah biomassa : 

- Berat awal :    (gr) 

 - kadar air :    (%bb) 

 - nilai kalor panas :   (kJ/kg) 

▪ Bahan perekat  

- Berat awal :    (gr) 

- Berat larutan    (gr) 

▪ Air  
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- Volume yang dipergunakan   (cc) 

- Berat air yang digunakan   (gr) 

▪ Briket  

▪  berat briket sebelum dikeringkan :     (gr) 

▪  berat briket setelah dikeringkan :     (gr) 

▪  Kadar air sebelum dikeringkan :     (%) 

▪ Kadar air sesudah dikeringkan :    (%) 

▪ Volume briket sebelum dikeringkan dan sesudah dikeringkan .....cm3 dan 

....... cm3. 

▪ Nilai kalor panas briket setelah dikeringkan :    (kJ/kg). 

▪ Waktu pengeringan :     Jam. 

 

F. PROSEDUR KERJA : 

▪ Persiapkan semua bahan yang dibutuhkan 

▪ Periksa bahan baku dan lakukan sortasi 

▪ Timbang bahan baku 

▪ Timbang bahan perekat sebanyak 5 % - 10 % berat bahan baku dilanjutkan 

dengan pembuatan lem perekat. 

▪ Campurkan bahan baku dan perekat didalam wadah, aduk rata. 

▪ Cetak dalam unit pengempa dan ulangi sebanyak 3 kali. 

▪ Timbang, ukur volume dan kadar air briket yang dihasilkan. 

▪ Lakukan pengeringan briket sampai kadar air mencapai 10 % bb.  

▪ Catat waktu pengeringan  

▪ Timbang dan ukur kembali volume kadar air briket setelah dikeringkan. 

Sisihkan sampel untuk diukur nilai kalornya. 
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Gambar 8.1. Alat Pengempa dan Bagian-bagiannya 
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Latihan  : 8 

Pokok Bahasan : Pengujian Briket 

Judul Praktek : Uji Karakteristik Briket 

Alokasi Waktu : 2 x 2 jam  

 

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Melakukan uji karakteristik briket 

 

B. TEORI 

PENGUJIAN BRIKET 

Pengujian yang dilakukan pada briket diantaranya adalahkarakteristik 

pembakaran meliputi kadar abu (ash content), kadarair (water content), nilai kalori 

(heating value dan pengujian LajuPembakaran. 

1. Analisa Nilai Kalor (Heating Value) dan Laju Pembakaran. 

Pengujian nilai kalor diawali dengan briket dicelupkansebentar ke dalam 

minyak gas, lalu ditaruh di cawan porselen.Selanjutnya disiapkan air sebanyak 40 ml 

didalam beaker glassdan diukur suhu awalnya dengan dengan thermometer. 

Beakerglass diletakkan diatas briket untuk memanaskan air. Kemudiandiukur waktu 

hingga briket menjadi abu, dan suhu akhir air diukur dengan thermometer. Rumus 

perhitungan nilai kalor danlaju pembakaran yaitu : 

briket

airairairfua

m

TxxCpmxHm
HV

+
=

)(

 

waktu

mm
LP akhirawal −=

 

 

 

 

Keterangan:  

HV= Nilai Kalor (kal/gra  
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)mair = massa Air (gram) 

 Hf =Panas Laten Penguapan air (225 kJ/kg) 

Cpair = Kapasitas panas air (41662 kJ/kg°C ) 

ΔTair = suhu air sebelum dipanaskan – suhu air setelah dipanaskan 

 

2. Analisa kadar air 

Analisa kadar air diawali dengan diambil masing-masing satubiji briket dari 

perlakuan, ditimbang, kemudian dipanaskandidalam oven dengan suhu 110° selama 1 

jam. Setelah itu briketdimasukkan ke dalam desikator. Briket selanjutnya 

ditimbangdengan timbangan digital untuk mengetahui berat akhirnya. Perhitungan 

kadar air dilakukan dengan rumus sebagai berikut : 

%100x
BeratAwal

ahdiovenBeratSetelBeratAwal
KadarAir

−
=

 

3. Analisa kadar abu 

Analisa kadar abu dia
w

ali dengan diambil masing-masingsatu biji briket dari 

perlakuan, dimasukkan ke dalam furnaceuntuk pengeringan suhu 600O C selama 5 

jam. Sampel laludimasukkan ke dalam desikator dan ditimbang dengan timbangan 

analitik. 

%100x
eahdiFurnacBeratSetel

BeratAwal
KadarAbu =

 

 

C. PERALATAN : 

1. Alat pengempa manual 

2. Timbangan elektronik 

3. Wadah pengaduk  

4. Gelas ukur, jangka sorong atau mistar. 

5. Moisture tester 

6. Bomb Calorimeter 

7. Tungku 
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D. BAHAN BAKU : 

8. Bahan baku : arang sekam, sekam, serbuk gergaji. 

9. Bahan perekat : tepung pati  

10. Air 

 

E. PENGAMATAN : 

Jenis limbah biomassa : 

- Berat awal :    (gr) 

 - kadar air :    (%bb) 

 - nilai kalor panas :   (kJ/kg) 

▪ Bahan perekat  

- Berat awal :    (gr) 

- Berat larutan    (gr) 

▪ Air  

- Volume yang dipergunakan   (cc) 

- Berat air yang digunakan   (gr) 

▪ Briket  

▪  berat briket sebelum dikeringkan :     (gr) 

▪  berat briket setelah dikeringkan :     (gr) 

▪  Kadar air sebelum dikeringkan :     (%) 

▪ Kadar air sesudah dikeringkan :    (%) 

▪ Volume briket sebelum dikeringkan dan sesudah dikeringkan .....cm3 dan 

....... cm3. 

▪ Nilai kalor panas briket setelah dikeringkan :    (kJ/kg). 

▪ Waktu pengeringan :     Jam. 

 

F. PROSEDUR KERJA : 

▪ Persiapkan semua bahan yang dibutuhkan 

▪ Periksa bahan baku dan lakukan sortasi 

▪ Timbang bahan baku 
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▪ Timbang bahan perekat sebanyak 5 % - 10 % berat bahan baku dilanjutkan 

dengan pembuatan lem perekat. 

▪ Campurkan bahan baku dan perekat didalam wadah, aduk rata. 

▪ Cetak dalam unit pengempa dan ulangi sebanyak 3 kali. 

▪ Timbang, ukur volume dan kadar air briket yang dihasilkan. 

▪ Lakukan pengeringan briket sampai kadar air mencapai 10 % bb.  

▪ Catat waktu pengeringan  

▪ Timbang dan ukur kembali volume kadar air briket setelah dikeringkan. 

Sisihkan sampel untuk diukur nilai kalornya. 

▪ Pengujian pembakaran menggunakan tungku. 
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Latihan  : 9 

Pokok Bahasan : Efisiensi tungku/Kompor Biomassa 

Judul Praktek : Pembakaran pada Tungku Biomassa 

Alokasi Waktu : 2 x 2 jam  

A. TUJUAN INSTRUKTUSIONAL KHUSUS  

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mampu menggunaan thermocouple sebagai alat ukur suhu. 

2. Mengetahui karakteristik air selama proses pemanasan berlangsung. 

3. Menghitung efisiensi panas pada sistem yang diukur. 

 

B. TEORI 

KOMPOR BIOMASSA 

Kompor merupakan alat memasak yang menghasilkan panas yang tinggi. 

Bahan bakar untuk memasak pada umumnya memiliki 3 sifat yaitu padat, cair,dan 

gas. Kompor memiliki ruang tertutup atau terisolasi dari luar sebagai tempat 

terjadinya pembakaran bahan bakar yang menghasilkan panas untuk dapat digunakan 

dalam proses memasak. Pada umumnya jenis kompor yang banyakdigunakan oleh 

masyarakat adalah kompor berbahan bakar minyak tanah dankompor gas. Demikian 

juga masih terdapat jenis kompor lainnya yang juga bisa digunakan sebagai alat 

memasak (Aulia, 2010). 

Berdasarkan jenis bahan bakarnya, kompor dapat dibagi menjadi 

beberapajenis adalah sebgai berikut: Kompor listrik,  Kompor biogas,  Kompor surya, 

Kompor minyak tanah, Kompor gas elpiji.  Kompor biomassaUB-03 merupakan 

kompor yang mempunyai sistem pembakaran menggunakan bahan bakar biomassa 

untuk memproduksi kalor melalui pembakaran untuk penggunaan proses memasak 

domestik atau dengan tujuan perancangan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

konsumsi masyarakat (Nurhuda, 2015). Kompor biomassa UB-03 merupakan kompor 

berbahan bakar biomassa padat, seperti ranting kayu/dahan, bonggol jagung, tetelan 

kayu bekas, cangkang kelapa sawit, maupun briket sampah atau biomass. Kompor 



 
 

34 

biomassa UB-03 bekerja dengan sistem gerak turbulen yangmenyebabkan 

pembakaran menjadi sempurna. Gerakan ini sebagai prinsip counter flow burning 

mechanism, yaitu mekanisme aliran udara melawan arah apike atas, itu menyebabkan 

pembakaran yang lebih efisien. Jika dibandingkan dengan tungku-tungku tradisional, 

penggunaan bahan bakar biomassa dengankompor UB-03 mampu menghemat sampai 

60% - 80%, efisiensi pembakaran 40% - 50% (tungku tradisional: 5% – 10%). 

Dibandingkan dengan produk kompor biomassa yang lain, komporbiomassa UB-03 

memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut (Nurhuda, 2015) :  

1. Nyala api jauh lebih bersih, pembakaran menggunakan metodepencampuran 

asap bahan bakar dan udara secara turbulen, sehingga ketikacampuran asap bahan 

bakar dan gas dibakar, api yang dihasilkan jauh lebih bersih 

2. Tabung bakar jauh lebih besar, kompor biomassa UB-03-1 menggunakan 

tabung bakar berbentuk gentong, dengan bagian bawah besar sedangkan bagian atas 

kecil. Dengan demikian kapasitas isian bahan bakar meningkat. Bila tabung bahan 

bakar diisi penuh, api akan menyala hingga 1 jam 15menit tanpa penambahan 

pembakaran bahan bakar. 

3. Tidak merepotkan, untuk menggunakan kompor biomass UB-03-

1,penggunaan cukup mengisi tabung bahan bakar sebatas keperluan, lantas menyulut 

api dari atas tabung pembakaran. Pengguna tidak perlu menunggu kompor dan 

memasukkan bahan bakar terus-menerus, karena dengan sekali mengisi, api dapat 

menyala hingga lebih dari 1 jam. Berikut adalah gambar kompor biomassa UB-03 

D. ALAT DAN BAHAN 

1. Panci 

2. Kompor Biomassa 

3. Termokopel tipe C-C dan C-A 

4. Recorder dan Cold Junction 

5. Air 1 liter 
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6. Selotip 

E. PROSEDUR KERJA 

1. Siapkan thermocouple, recorder, panci, dan kompor listrik untuk kegiatan 

pengukuran. 

2. Tempatkan kabel-kabel thermocouple pada titik-titik yang ditentukan pada panci 

untuk mengukur suhu air (T1), suhu uap air (T2), suhu panci (T3), dan suhu bara 

koil (T4) dan pastikan tidak ada kabel yang terkelupas. 

3. Gunakan thermocouple C – C untuk mengukur suhu T1, T2, dan T3, sedangkan 

untuk T4 gunakan thermocouple C – A. 

4. Catat waktu pengukuran awal serta temperatur awal pengukuran. 

5. Isi panci dengan 1 liter air, tutup panci, dan pastikan panci dalam keadaan 

tertutup rapat dengan menggunakan isolasi. 

6. Panaskan panci dengan menggunakan kompor listrik, dan bersamaan dengan itu 

nyalakan recorder untuk memulai proses pengukuran. 

7. Tunggu sampai suhu benar-benar konstan yang berarti air sudah mendidih. 

Setelah beberapa saat ( 10 menit) matikan kompor listrik, recorder, dan lepas 

kabel-kabel thermometer. 

8. Catat hasil pengukuran dan waktu pengukuran akhir. 
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Gambar 9.1. Kompor Biomassa UB-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 2. Skema Pengujian Pengukuran Suhu 
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Latihan  : 10 

Pokok Bahasan : Pembentukan  Gas Bio 

Judul Praktek : Perhitungan  C/N Rasio 

Alokasi Waktu : 2 x 2 jam  

B. TUJUAN INSTRUKTUSIONAL KHUSUS  

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1.  Menghitung Perbandingan Karbon-Nitrogen Bahan Baku Isian 

 

C. TEORI 

I. BIOGAS 

Biogas merupakan bahan bakar gas dan bahan bakar yang dapatdiperbaharui 

(renewable fuel) yang dihasilkan secara anaerobic digestion atau fermentasi anaerob 

dari bahan organik dengan bantuan bakteri metanogenesis. Bahan yang dapat 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan biogas yaitu bahan biodegradable seperti 

bahan organik (Price dan Cheremisinoff, 2008).  

Biogas merupakan sebuah proses produksi gas bio dari material 

organikdengan bantuan bakteri. Proses degradasi material organik ini tanpa 

melibatkan oksigen disebut anaerobic digestion gas yang dihasilkan sebagian besar 

(lebih50%) berupa metana. Biogas sebagian besar mengandung gas metana (CH4) 

dankarbon dioksida (CO2), dan beberapa kandungan yang jumlahnya kecil 

diantaranya hydrogen sulfide (H2S) dan ammonia (NH3) serta hydrogen dan (H2), 

nitrogen sulphur, kandungan air dan karbon dioksida (CO2) (Saputri dkk., 2014). 

Sifat-sifat komponen gas utama tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. CH4 gas yang dipertimbangkan sebagai bahan bakar yang berguna. Gas initidak 

beracun, tidak berbau, dan lebih ringan dari udara. Pembakaran CH4 dikonversi 

menjadi molar ekivalen dari CO2 dan air. 

2.  CO2 adalah gas inert yang tidak berwarna, tidak berbau, dan lebih berat dariudara. 

CO2 merupakan gas yang agak beracun, sebagai asphyxiant dan memiliki 
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occupational exposure standar (OES) 5000 ppm. Konsentrasi CO2 yang lebih 

tinggi dalam biogas menghasilkan biogas dengan nilai kalori yang rendah. 

3.  H2S suatu gas yang tidak berwarna. Karena lebih berat dari udara H2S 

ekstraberbahaya pada tempat-tempat rendah. Pada konsentrasi rendah gas ini 

memiliki bau khusus seperti telur busuk. Pada konsentrasi tinggi, akan lebih 

berbahaya karena tidak berbau. Dengan sifat racunnya hidrogen sulfida ditetapkan 

OES 10 ppm. Selainitu H2S juga bersifat korosif yang dapatmenyebabkan problem 

dalam proses pembakaran dari biogas. Dalam pembakarannya H2S akan dikonversi 

menjadi SO2 yang juga beracun danmenyebabkan asidifikasi. 

4. NH3 adalah gas pungent dan lachrymatory yang lebih ringan dari udara. OES 

ditetapkan 10 ppm. Pembakaran gas ini dihasilkan NOx. Umumnya,konsentrasi 

NH3 dalam biogas rendah. 

5. Uap air, walaupun merupakan hasil tidak berbahaya, akan menjadi korosifjika 

berkombinasi dengan NH3, CO2 dan khususnya H2S dari biogas. 

Tabel 1. Komposisi Kimia dari Bahan Bakar Biogas 

 

II. RASIO KARBON_NITROGEN (C/N) BAHAN BAKU ISIAN 

Proses anaerobik akan optimal bila diberikan bahan makanan yang 

mengandung karbon dan nitrogen secara bersamaan. Karbon dibutuhkan 

untukmensuplai energi sedangkan nitrogen dibutuhkan untuk membentuk struktur 

selbakteri. C/N ratio menunjukkan perbandingan jumlah dari kedua elemen tersebut. 

Pada bahan yang memiliki jumlah karbon 15 kali dari jumlah nitrogen akanmemiliki 

C/N ratio 15 berbanding 1. C/N ratio dengan nilai 30 (C/N = 30/1 ataukarbon 30 kali 

dari jumlah nitrogen) akan menciptakan proses pencernaan pada tingkat yang 
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optimum, bila kondisi yang lain juga mendukung. Bila terlalu banyak karbon, 

nitrogen akan habis terlebih dahulu. Hal ini akan menyebabkan proses berjalan 

dengan lambat. Bila nitrogen terlalu banyak (C/N ratio rendah; misalnya30/15) maka 

karbon habis lebih dulu dan proses fermentasi berhenti Sebuah penelitian 

menunjukkan bahwa aktivitas metabolisme dari bakteri methanogenic akan optimal 

pada nilai rasio C/N sekitar 8-20. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan rasio 

C/N beberapa material organik yang umum digunakan: 

Tabel 2. rasio C/N Material Organik 

 

C. ALAT DAN BAHAN 

1. Pensil, Kertas 

2. Komputer 

F. PROSEDUR KERJA 

1. Siapkan data bahan  yang akan digunakan untuk perhitungan. 

2. Cari nilai Perbandingan C/N masing-masing bahan. 

3. Cari Perbadingan % N Berat Kering 
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Latihan  : 11 

Pokok Bahasan : Pembuatan Biogas 

Judul Praktek : Pengenceran Bahan Baku Isian 

Alokasi Waktu : 2 x 2 jam  

C. TUJUAN INSTRUKTUSIONAL KHUSUS  

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Melakukan penggunakan pH untuk mengukur derajat keasaman bahan 

2. Melakukan pengukuran suhu di dalam Biogas 

B. TEORI 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN BIOGAS 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembuatan biogas, antara  

lain  faktor  pengenceran,  jenis  bakteri,  derajat  kesamaan  (pH),  suhu, keberadaan  

bahan-bahan  yang  berpotensi  menghambat  pertumbuhan  bakteriserta 

perbandingan antara karbon (C) dan nitrogen (N) bahan. 

1. Pengenceran bahan baku pembuatan biogas Karakteristik  utama  dari  bahan 

baku  yang  dapat  diolah  menjadi biogas  adalah  adanya  kandungan  rasio  C-

N.  Rasio  C-N  tersebutlah  yang mempengaruhi kualitas dari biogas.Bahan  

baku  pembuatan  perlu  diencerkan.  Umumnya  pengenceran bahan  baku  

dilakukan  dengan  perbandingan  1:1  sampai  2  antara  bahan baku : air. 

2. Jenis bakteri ada  dua  kelompok  yang  berpengaruh  pada  pembuatan  biogas  

yaitu bakteri-bakteri   pembentuk   asam   dan   bakteri   pembentuk   gas   

metana. Bakteri  ini  memecah  bahan  organic  menjadi  asam-asam  lemak.  

Asam-11asam  lemak  hasil  penguraian  oleh  bakteri  asam  kemudian  

diuraikan  lebih lanjut  menjadi  biogas  oleh  bakteri  metana.  Jenis-jenis  

bakteri  ini  sudah terdapat dalam kotoran-kotoran hewan yang digunakan. 

3. Derajat kesamaan (pH) Derajat  kesamaan  juga  mempengaruhikerja  dari  

mikroba  yang  adadalam   digester.   pH   yang   terlalu   asam   atau   terlalu   
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basa   sangatmempengaruhi  kerja  mikroba  ini.  pH  antara  6.8  sampai  8  

merrupakan  pH optimum dalam proses pembentukan biogas. 

4. Suhu lingkungan  juga  sangat  menentukan  aktif  tidaknya  bakteri yang 

berperan  dalam  pembuatan  biogas.  Perkembangbiakan  bakteri  sangat 

dipengaruhi   oleh   suhu.   Suhu   yang   terlalu   tinggi   atau   rendah   dapat 

menyebabkan   kurang   atau   tidak   aktifnya   mikroba   penghasil   biogas, 

sehingga  kurang  baik  untuk  proses  pembentukan  biogas.  Suhu  yang  baik 

adalah  kisaran  32-37ᵒC  merupakan  suhu  yang  baik  untuk  pembentukan 

biogas. 

5. Perbandingan C dan N bahan Perbandingan  karbon  (C)  dan  nitrogen  (N)  

yang  terkandung  dalam bahan  organic  yang  digunakan  sebagai  bahan  dasar  

pembuatan  biogas sangat menentukan kehidupan dan aktivitas mikroorganisme. 

C. ALAT DAN BAHAN 

1. pH meter 

2. Termometer 

3. Alat Pengaduk 

D. PROSEDUR KERJA 

1. Siapkan bahan isian 

2. Lakukan  perhitungan C/N  

3. Ukur pH bahan 

4. Lakukan  pengukuran suhu ruag biogas 
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Latihan  : 12 

Pokok Bahasan : Pembuatan  Biogas 

Judul Praktek : Instalasi Biogas 

Alokasi Waktu : 2 x 2 jam  

A. TUJUAN INSTRUKTUSIONAL KHUSUS  

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Melakukan pebuatan instalasi Biogas 

B. TEORI 

Melalui biokonversi, limbah organik seperti tinja, sampah domestik dan 

limbahpertanian dapat dikonversi menjadi bioenergi. Bioenergi merupakan gas 

kompleksyang terdiri dari Metana, karbondioksida, Asam sulfida, dan gas-gas 

lainnya.Biokonversi limbah organik ini melibatkan proses fermentasi. Proses 

biokonversiseperti ini dikenal pula sebagai proses Pencernaan Anaerob.Proses 

biokonversisecara alami terjadi pula di alam, yakni dalam pembentukan gas rawa atau 

sebagaiproduk samping dari pencernaan hewan, khususnya hewan-hewan pemamah 

biak.Gas rawa sebenarnya merupakan gas metan yang terbentuk dari bahan-

bahanorganik tanaman melalui proses dekomposisi tanaman oleh bakteri. 

Selanjutnya, gasini dikeluarkan dari rawa dan dalam kondisi tertentu dapat terbakar 

secara spontan.Gas ini secara ekonomi merupakan bahan bakar penting yang dapat 

digunakansebagai pengganti bahan bakar minyak, tetapi karena tumbuhan yang 

didekomposisisecara alami jumlahnya terbatas, maka perlu dicari bahan baku dan 

teknologipenggantinya.Pembentukan gas pada hewan pemamah biak terjadi di dalam 

lambung danberlangsung bersamaan dengan proses pencernaan makanan. Di dalam 

lambung,bahan-bahan berselulosa dari rumput-rumputan atau bahan lain yang 

menjadimakanan hewan pemamah biak dengan penambahan air diubah menjadi 

asamorganik. Asam organik ini selanjutnya diurai secara anaerob menjadi gas metan 

dankarbondioksida. Diperkirakan sekitar 75 jutan ton gas metan dikeluarkan oleh 

hewanpemamah biak setiap tahunnya.Proses pembuatan gas metan secara anaerob 

melibatkan interaksi kompleks darisejumlah bakteri yang berbeda, protozoa maupun 
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jamur. Beberapa bakteri yangterlibat adalah Bacteroides, Clostridium butyrinum, 

Escericia coli dan beberapabakteri usus lainnya, Methanobacterium, dan 

Methanobacillus. Dua bakteri terakhir merupakan bakteri utama penghasil metan dan 

hidup secara anaerob.Proses pembuatan metan ini terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu : 

1. Hidrolisis secara enzimatik, bahan-bahan organik tak larut menjadi bahan-

bahanorganik dapat larut. Enzim utama yang terlibat adalah selulase yang 

menguraikanselulosa. 

2. Perubahan bahan-bahan organik dapat larut menjadi asam organik.Pembentukan 

asam organik ini terjadi dengan bantuan bakteri nonmethanogenik, protozoa dan 

jamur.  

3. Perubahan asam organik menjadi gas metan dan karbondioksida. Proses 

perubahan ini dapat terjadi karena adanya bantuan bakteri Metanogenik 

(Methanobacterium dan Methanobacillus). 

Keseluruhan reaksi perubahan bahan organik menjadi gas metan dankarbondioksida 

dapat dituliskan dengan persamaan reaksi sebagai berikut : 

  (C6 H10 O5)n + n H2O ------  3n CO2 + 3n CH4 

Persamaan di atas berlaku bila yang menjadi substrat adalah selulosa. Untuksubstrat 

yang berupa senyawa organik kompleks, seperti Lignin dan tanin dansenyawa 

Polimer Aromatik lainnya, pembentukan gas metan tidak melalui reaksiseperti di 

atas. Substrat yang berupa senyawa aromatik yang lebih sederhanamelalui aktifitas 

aerobik beberapa enzim ekstraselular yang dihasilkan oleh sejumlahmikroorganisme. 

Senyawa-senyawa aromatik sederhana ini umumnya Benzenoid.Selanjutnya, senyawa 

benzenoid ini melalui aktifitas bakteri metaorganik, sepertiMethanobacterium 

formicum dan Methanospirilum hungati, seca anaerob diubahmenjadi gas metan dan 

karbondioksida. Proses perubahan ini terjadi melalui tahapanreaksi seperti berikut : 

 

  4 C6H5 COOH + 24 H2 O ------  12 CH3COOH + 4 HCOOH + 8 H2 
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  12 CH3COOH ------  12 CH4 + 12 CO2 

  4 COOH ------  4 CO2 + H2 

  3 CO2 + 12 H2 ------  3 CH4 + 6 H2O 

Secara singkat reaksi keseluruhan di atas dapat disederhanakan menjadi:  

4 C6H5 COOH + 18 H2O ------  15 CH4 + CO2 

 

C. ALAT DAN BAHAN 

ALAT :  

1. Drum volume 200 liter  

2. Drum volume 120 liter  

3. Sepotong pipa 10 cm yang berdiameter 2 cm  

4. Slang untuk penyalur gas  

5. Kran penyalur gas  

6. Ember  

7. Jerigen volume 5 liter  

8. Martil  

9. Pahat.  

BAHAN :  

1. Kotoran sapi, kerbau, unggas atau hewan lainnya  

2. Limbah hasil panen dan atau sampah organik lainnya  

3. Air 

D. PROSEDUR KERJA 

D.1 MEMBUAT PEMBANGKIT ATAU STARTER  

1. Campurkan 2 liter kotoran sapi dan dua liter air ke dalam ember, aduk hingga 

merata  

2.  Tambahkan ke dalam campuran tadi cacahan rumput secukupnya dan aduk 

kembali hingga merata  

3.  Masukan campuran bahan-bahan tadi ke dalam jerigen yang bervolume 5 liter. 

Biarkanlah jerigen tersebut terbuka  

4. Simpanlah jerigen yang telah berisi campuran bahan-bahan tadi pada tempat 

yang aman dan terlindung selama 2 bulan.  
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5. Selama penyimpanan, lakukanlah pengguncangan pada jerigen tersebut sebanyak 

3 atau 4 kali dalam satu minggu 

 
Gambar12.1. Starter Biogas 

 

 

D.2 MENYIAPKAN LIMBAH YANG AKAN DIGUNAKAN  

1. Kumpulkan kotoran sapi atau hewan ternak lainnya  

2. Kumpulkan bahan-bahan organik yang berupa limbah pertanian, limbah pasar, 

limbah ternak, atau limbah-limbah organik lainnya.  

3. Bila bahan-bahan organik yang akan digunakan telah kering, hancurkan terlebih 

dahulu dengan cara mencacahnya hingga halus. Bila bahan-bahan organik yang 

akan digunakan masih basah (masih segar), lakukan pencabikan untuk 

memudahkan pembusukan, kemudian simpanlah ditempat terbuka selama sekitar 

10 hari agar mengalami pembusukan.  

 

D.3. MENEMPATKAN LIMBAH DALAM UNIT BIOGAS  

1. Masukan 3 ember bahan-bahan organik yang telah disiapkan di atas bersama-

sama dengan 3 ember air kedalam drum yang bervolume 200 liter, kemudian 

aduk hingga merata.  

2. Lakukan hal yang sama hingga mencapai volume sekitar 2/3 volume drum 200 

liter atau hingga setinggi volume drum 120 liter.  

3. Masukan starter yang telah disiapkan di atas ke dalam drum 200 liter yang telah 

diisi bahan-bahan organik, kemudian aduklah hingga merata.  
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4.  Masukan drum yang bervolume 120 liter dengan kran dalam keadaan terbuka. 

Tekanlah drum kecil tersebut hingga mencapai dasar drum besar. Usahakan tidak 

ada udara dalam drum kecil tersebut. 

5.  Jika permukaan drum bervolume 120 liter tidak terbenam, keluarkan kembali 

drum tersebut dan tambahkan kembali bahan-bahan organik dan air ke dalam 

drum bervolume 200 liter sampai mencukupi untuk membenamkan drum 

bervolume 120 liter.  

6. Bila sudah diyakini bahwa drum bervolume 120 liter terbenam seluruhnya dalam 

campuran bahan-bahan organik yang terdapat di dalam drum bervolume 200 liter 

dan bagian dalam drum bervolume 120 liter tersebut telah penuh berisi bahan-

bahan organik, tutuplah keran yang terdapat pada drum bervolume 120 liter tadi 

(lihat gambar).  

7.  Biarkanlah drum-drum tadi selama 3 - 4 minggu. Selama waktu ini proses 

fermentasi akan berlangsung dan gas yang dihasilkan akan terjebak di dalam 

drum bervolume 120 liter. Gas ini akan menyebabkan drum bervolume 120 liter 

terdorong ke atas. 

8.  Sambil menunggu proses fermentasi berlangsung, periksalah apakah ada 

kebocoran gas dari drum bervolume 120 liter. Bila terjadi kebocoran segera di 

tambal dengan cat atau aspal. Untuk mengetahui adanya kebocoran dapat 

dilakukan dengan cara membasahi permukaan drum bervolume 120 liter dengan 

air sabun. Kebocoran akan terlihat dengan adanya buih pada daerah yang bocor 

tersebut.  

9.  Setelah diketahui drum bervolume 120 liter berisi gas, periksalah gas tersebut 

untuk meyakinkan bahwa gas yang terbentuk merupakan gas yang dapat 

digunakan untuk bahan bakar. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan membuka 

kran dan menyalakan api di atas pipa penyalur gas. 
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