
Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
24 Oktober 2020 

27 

 

 

Studi Komparasi Kualitas Briket Serbuk Gergaji Kayu Ulin dan 
Tempurung Kelapa 

Muhammad Saukani  

Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan MAB  

*saukani@uniska-bjm.ac.id 

 

Abstrak 

Studi pemanfaatan serbuk kayu ulin sebagai bahan dasar asap cair dan briket telah 

dilakukan. Kayu ulin merupakan tanaman khas hutan Kalimantan yang memiliki 

ketahanan terbaik dari berbagai cuaca maupun serangan rayap. Pemanfatannya saat ini 

banyak digunakan untuk membuat pintu, jendela dan berbagai jenis kusen. Limbah dari 

aktivitas ini ditimbun selanjutnya dibakar. Berbeda dengan tempurung kelapa, dimana 

pemanfaatannya lebih khusus dibuat menjadi arang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menjadikan limbah serbuk kayu tersebut menjadi arang melalui proses pirolisis, arang 

yang dihasilkan dari proses ini merupakan sumber karbon dan dijadikan sebagai bahan 

briket.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan suhu pirolisis 300C dihasilkan 

arang mencapai 81%, dari 7 kg serbuk kayu ulin yang digunakan, dan dihasilkan asap cair 

sebanyak 6,1 ml. Arang kayu ulin kemudian dijadikan briket dengan komposisi, 100% 

arang tempurung kelapa, 100% arang serbuk kayu ulin dan 40% : 60% arang kayu ulin : 

arang tempurung kelapa. Briket serbuk kayu ulin menunjukkan nilai lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan briket tempurung kelapa, yakni mencapai 7.237,6 kal/gr, dengan 

kadar abu hanya mencapai 1,18%, namun mengandung kadar air yang cukup tinggi yaitu 

5,78%.  

 

Kata Kunci : Kayu Ulin, Pirolisis, Asap Cair, Briket. 

 

 

Latar Belakang 

Kayu Ulin (Eusideroxylon 

Zwageri Teijism. & Binn.) di 

Kalimantan merupakan kayu primadona 

yang memiliki mutu yang tinggi dimana 

keawetan dan kekuatannya tergolong 

pada kayu kelas I serta tahan pada 

berbagai kondisi alam baik dari cuaca 

maupun serangan mikro organisme 

(Effendi, 2009).  

Namun demikian, keberadaan 

flora ini semakin langka. Selain sebagai 

kayu yang tergolong dengan laju 

pertumbuhan lambat, kayu ulin juga 

tidak tumbuh disembarang tempat, 

diperparah adanya proses penebangan 

untuk berbagai keperluan, 

mengakibatkan semakin sedikitnya 

populasi kayu ulin ini dijumpai di hutan 

Kalimantan. Effendi (2009) 

menyampaikan bahwa populasi kayu 

ulin hanya dijumpai di Riam Kanan 

Kalimantan Selatan hanya mencapai 14 

pohon/ha.  

Keberadaan kayu ulin yang 

dipasarkan di Kalimantan Selatan 

mayoritas berasal dari Hutan Kalimantan 

Timur. Sedangkan Kalimantan Selatan 

kebanyakan kayu ulin dengan ukuran 

kurang dari 2 m. Hal ini dikarenakan 

kayu ulin yang didapatkan bukan 

memrupakan kayu ulin tebangan hidup 

melainkan, sisa-sisa dari penebangan 

penebangan liar yang pernah terjadi. 

selain itu pula ukuran kurang dari 2 

meter ini mempermudah tranformasi 

kayu ulin dari hutan menuju sentra 

pemotongan menggunakan kendaraan 

roda 2. 
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Limbah kayu ulin yang tersisa 

saat ini adalah serbuk gergai dan sisa-

sisa akar. Sisa-sisa akar kini telah 

dimanfaatkan menjadi arang dan telah 

dipasarkan diberbagai negara. Namun 

serbuk gergaji direduksi volumenya 

dengan cara dibakar. Pembakaran serbuk 

gergagi dan sisa potongan dapat 

mengakibatkan polusi udara yang akan 

berdampak pada Kesehatan masyarakat 

sekitar. Salah satu upaya untuk 

mengurangi pencemaran lingkungan, 

serta meningkatkan nilai tambah limbah, 

serta mengingat manfaat asap cair dari 

kayu ulin dapat bermanfaat sebagai anti 

bakteri dan mikroba yang mampu 

memperlambat pelapukan pada kayu-

kayu yang terkategori lemah maka 

mengubah asap pembakaran menjadi 

asap cair dan arang pembakarannya 

menjadi briket adalah solusi yang 

menjanjikan untuk dikembangkan. 

 

Tinjauan Pustaka 

Kayu Ulin 

Kayu ulin (Eusideroxylon zwageri 

T & B) disebut dikenal juga sebagai kayu 

belian dan kayu besi borneo. Ulin 

memiliki keunggulan diantaranya 

kayunya sangat kuat dan awet, 

kemampuan bertunas sangat baik, umur 

yang sangat panjang, kerapatannya yang 

tinggi sehingga tahan terhadap 

kebakaran (Effendi, 2009b). 

 
Gambar 1. Kayu Ulin 

Keberadaan kayu ulin di Pulau 

Kalimantan saat ini menurun secara 

drastis. Beberapa lokasi hasil pantauan 

Effendi (2009) dilaporkan bahwa 

terdapat di  KHDTK Samboja, 9,71 

pohon/ha, Riam Kanan 14 pohon/ha, 

Hutan Penelitian Lempake 33 pohon/ha, 

dan TNK Bontang 54 pohon/ha.  

Serbuk gergaji kayu ulin 

merupakan limbah dari hasil kegiatan 

pembalakan maupun pengolahan 

kerajinan kayu ulin seperti limbah dari 

pembuatan kusen, pintu, jendela, 

furniture dan kayu olahan lainnya 

(Moeksin, 2015). Masalah yang 

ditimbulkan dari kegiatan tersebut 

limbah penggergajian yang ditumpuk 

maupun dibakar begitu saja sehingga 

secara tidak langsung dapat menambah 

emisi karbon di atmosfir. 

 

 
Gambar 2. Serbuk Gergaji Kayu Ulin 

 

Kualitas Sifat Briket 

Menurut Departemen 

Pertambangan dan Energi (1997) dalam 

(Mahdie, 2010) menyatakan bahwa 

prosedur pengujian yang dilakukan 

meliputi penerapan kerapatan, penetapan 

kadar air, penetapan kadar abu, 

penetapan zat terbang (volatile metter), 

penetapan nilai kalor, dan penetapan 

karbon sisa. 

1) Uji Kadar Air (%) 

Penentuan kadar air dimaksudkan 

untuk mengetahui kandungan air yang 

terdapat pada suatu bahan. Untuk 

mengetahui kandungan air maka 
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dilakukan pengujian dan dihitung 

menggunakan persamaan sebagai 

berikut (Sarjono, 2013). 

 

(%) 100%
b c

Kadar Air x
b

−
=  (1) 

dimana : b = berat cawan + sampel belum 

dioven (gr), c = Berat cawan + sampel 

setelah dioven (gr) 

 

2) Uji Kadar Abu (%) 

Penentuan kadar abu dimaksudkan 

untuk mengetahui zat anorganik yang 

merupakan sisa hasil pembakaran dan 

mengetahui bahan yang tidak terbakar 

atau tidak memiliki nilai karbon 

(Maryono, 2013). Untuk mendapatkan 

hasil nilai kadar abu maka dilakukan 

pengujian dan dihitung menggunakan 

persamaan berikut (Sarjono, 2013). 

(%) 100%
A

Kadar Abu x
B

=  (2) 

Dimana : A = Berat bahan sebelum 

pengabuan (gr) dan B = Berat residu/abu 

(gr). 

 

3) Uji Nilai Kalor (kal/g) 

Nilai kalor adalah energi panas yang 

dihasilkan oleh pembakaran. Penetapan 

nilai kalor dengan mengukur energi yang 

ditimbulkan pada pembakaran. Untuk 

mendapatkan nilai kalor pada briket, 

pengujian dilakukan dengan Bomb 

Calori. 

 

4) Uji Nyala Api (jam) 

Uji nyala api adalah untuk 

mengetahui berapa lama briket habis 

menjadi abu pada saat pembakaran. 

Pengujian lama api dilakukan dengan 

cara briket di bakar yang selanjutnya 

dilakukan pencatatan waktu mulai ketika 

briket menyala sampai briket habis, alat 

pencatatan waktu menggunakan 

stopwatch.  

 

5) Laju Pembakaran (gr/s) 

Laju pembakaran briket adalah 

kecepatan briket habis sampai menjadi 

abu ketika dibakar dengan berat tertentu 

(Santosa, Mislaini R., 2010). Laju 

pembakaran dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

( / )
M

Laju pembakaran gr s
t

=  (3) 

dimana : M = massa briket (gr) t = Waktu 

pembakaran (s) 

 

Metodologi Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah limbah kayu 

ulin, tempurung kelapa, tepung tapioca, 

aquades, dan tepung tapioca. Sedangkan 

alat yang digunakan adalah peralatan 

pirolisis, mortar, ayakan 60 mesh, oven, 

furnace, dan bomb kalori meter.  

Serbuk kayu ulin dimasukkan 

kedalam tabung reaktor kapasitas 7 kg. 

dikarbonasi hingga mencapai suhu 

pirolisisnya (300C), asap cair yang 

dihasilkan kemudian ditampung pada 

gelas beaker untuk dihitung kuantitas 

yang dihasilkan. Arang kayu ulin hasil 

pirolisis yang telah digerus dan lolos 

ayakan 60 mesh. Serbuk arang 

dihasilkan kemudian dibentuk dijadikan 

briket dengan perekat 5% dari berat 

serbuk arang. Adapun komposisi arang 

yang digunakan adalah 100% Arang 

Kayu Ulin (UL10), 100% tempurung 

kelapa (KT10) dan 40% serbuk ulin-60% 

tempurung kelapa (UK46). Adonan yang 

telah homogen dimasukkan ke dalam 

cetakan silinder dengan diameter 2,8 cm 

dan tinggi 7 cm. 

Briket selanjutnya dilakukan 

pengujian yang meliputi kadar air, kadar 

abu, nilai kalor, uji nyala api dan laju 

pembakaran pengujian. Hasil-hasil 

pengujian ini selanjutnya dibandingkan 

dengan standar nasional Indonesia 

(SNI). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kadar Air  

Penentuan kadar air dimaksudkan 

untuk mengetahui kandungan air yang 

terdapat pada suatu bahan. Kadar air 
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yang tinggi dapat menurunkan nilai kalor 

karena panas pembakaran terlebih 

dahulu untuk menguapkan air yang 

terdapat dalam briket (Maryono, 2013).  

Kadar air yang rendah akan 

meningkatkan daya daya bakar dan 

sebaliknya (Ramadiah, 2016) Adapun 

hasil pengujian kadar air sampel briket 

yang telah dipreparasi ditunjukkan pada 

gambar 3 berikut ini.  

 

 
Gambar 3. Hubungan antara jenis 

sampel dengan kadar air. 

 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa 

seluruh sampel memenuhi SNI dengan 

maksimal kadar air 8%. Briket dengan 

kandungan 100% arang kayu ulin 

memiliki kadar abu yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan tempurung kelapa 

yakni 5,59 % berbanding 5,78 %. Kadar 

abu yang terkandung dalam briket ini 

lebih kecil dibandingkan dengan briket 

cangkang kelapa sawit dengan 

kandungan perekat yang sama besar 

(Saukani et al., 2019). Hasil ini telah 

memenuhi standar Jepang, Amerika dan 

Indonesia. Sedangkan untuk standar 

Inggris tidak terpenuhi yang 

mensyaratkan kadar air 3,6%. 

 

Kadar Abu  

Penentuan kadar abu dimaksudkan 

untuk mengetahui zat anorganik yang 

merupakan sisa hasil pembakaran dan 

mengetahui bahan yang tidak terbakar 

atau tidak memiliki nilai karbon 

(Maryono, 2013). Pada gambar 4 

pengujian kadar abu menunjukkan hasil 

antara 1,18% - 1,5%. Hasil pengujian ini 

telah memenuhi standar Jepang, Inggris, 

Amerika dan Indonesia. Kadar abu 

terendah diperoleh 1,18% untuk UL10 

Sedangkan kadar abu tertinggi diperoleh 

1,5% untuk KT10. Pada penelitian ini 

pencampuran tempurung kelapa dengan 

serbuk kayu ulin tidak terlalu 

berpengaruh terhadap kadar abu. 

 

 
Gambar 4. Hubungan antara jenis 

sampel dengan kadar abu. 

 

Nilai Kalor 

Hasil karakterisasi nilai kalor 

ditunjukkan padagambar 5. Nilai kalor 

yang dihasilkan antara 6.899,82 – 

7.237,60 kal/gr.  Hasil pengujian ini 

telah memenuhi standar Jepang, 

Amerika dan Indonesia, sedangkan 

standar Inggris tidak terpenuhi. Standar 

Inggris mensyaratkan nilai kalor 7.289 

kal/gr, sedangkan hasil nilai kalor pada 

penelitian ini sebesar 7237,60 (kal/gr) 

hasil menunjukan terjadi selisih tidak 

terlalu signifikan. Nilai kalor tertinggi 

7237,60 (kal/gr) pada komposisi serbuk 

kayu ulin 100%, sedangkan nilai kalor 

terendah 6899,82 (kal/gr) pada 

komposisi campuran tempurung kelapa 

dan serbuk kayu ulin (60% : 40%).  
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Gambar 4. Hubungan antara jenis 

sampel dengan nilai kalor. 

 

 

Kesimpulan 

Pembuatan briket serbuk gergaji kayu 

ulin yang dikomparasikan dengan briket 

arang tempurung kelapa telah dilakukan. 

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan 

bahwa briket serbuk kayu ulin, 

tempurung kelapa, maupun campuran 

antara tempurung kelapa dengan kayu 

ulin dari sisi kadar abu, kadar air dan 

nilai kalor telah memenuhi standar 

nasional Indonesia dan standar amerika. 

Namun untuk standar inggris, kadar air 

masih belum terpenuhi.  
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