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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi sektor industri pakaian naik 

mencapai 29,19% karena besarnya permintaan konsumen, terutama dari sektor 

ekspor. Hal ini memengaruhi kenaikan produksi industri manufaktur besar dan 

sedang (IBS) pada kuartal I-2019 naik hingga 4,45% bila dibandingkan dengan 

tahun 2018 (Kementrian Perindustrian, 2019). Produksi industri tekstil dan pakaian 

pun naik hingga 18,98% sepanjang kuartal I-2019 berkembang cukup besar, 

terhitung sejak tahun lalu yang hanya sebesar 7,46% (Pablo, 2019). 

Perkembangan pesat yang dialami oleh industri tekstil tentu saja dapat berdampak 

baik bagi pertumbuhan ekonomi. Tetapi tidak dapat dipungkiri, dampak negatif dari 

proses produksi yang semakin meningkat juga perlu diperhatikan, limbah-limbah 

dan emisi yang dihasilkan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. 

Dalam menunjang proses produksinya industri tekstil biasanya menggunakan 

boiler berbahan bakar batu sebagai sumber energi. PT. Tata Cakra Investama (TCI) 

merupakan salah satu industri tekstil yang menggunakan bahan bakar batu bara. 

Konsumsi bahan bakar batu bara di PT. TCI dilakukan dalam jumlah yang cukup 

besar.  Pembakaran batu bara pada boiler menimbulkan hasil sisa pembakaran, 

salah satunya yaitu bottom ash. Bottom ash merupakan partikel angular (bersudut), 

berpori, dan menggumpal yang terbentuk pada tungku pembakaran, karena 

ukurannya yang besar dan berat sehingga bottom ash tidak terbawa oleh gas buang 

dan mengenai dinding tungku atau jatuh melalui tungku terbuka menuju hopper di 

bagian bawah tungku (Niu dan  Tan, 2016).  

Tidak adanya upaya penanggulangan pada bottom ash yang dihasilkan maka akan 

mengakibatkan menumpuknya limbah bottom ash, oleh karena itu sebagai upaya 

untuk menanggulangi limbah bottom ash yang dihasilkan, PT. TCI mencoba 

memanfaatkan bottom ash menjadi briket BCF (Biomass Coal Fuel) sebagai bahan 

bakar alternatif, dengan komposisi briket BCF yaitu 60% bottom ash dan 40% 
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campuran sampah. Pada pemanfaatannya briket BCF yang telah diproduksi oleh 

PT.TCI akan digunakan sebagai bahan bakar bersamaan dengan batu bara, atau 

dengan kata lain disebut juga sebagai co-firing. Mengacu pada Suganal dan Hudaya 

(2019) co-firing adalah proses pembakaran dua jenis bahan bakar yang dilakukan 

menggunakan alat yang sama. (Suganal dan  Hudaya, 2019) 

Penggunaan batu bara maupun briket sebagai bahan bakar boiler, guna 

dimanfaatkan menjadi tenaga penggerak produksi dapat menghasilkan emisi udara, 

emisi yang dihasilkan dapat berupa partikulat atau senyawa gas. Berdasarkan 

PerMenLH no. 7 tahun 2007 yang mengatur tentang baku mutu emisi sumber tidak 

bergerak menggunakan bahan bakar batu bara, tercantum bahwa senyawa gas yang 

diukur hanya NO2 dan SO2, kedua bahan pencemar tersebut umumnya bersifat 

sangat beracun (Sugiarto dkk., 2019). NO2 maupun SO2 merupakan pencemar 

primer karena merupakan zat kimia yang mengontaminasi udara dalam konsentrasi 

tertentu dan merupakan pencemar yang dihasilkan langsung oleh suatu sumber 

pencemar (K. Prabowo dan  Muslim, 2018). 

Dampak yang dapat ditimbulkan karena pengaruh SO2 dan NO2 dapat 

menyebabkan kematian pada manusia dan hewan, dan membuat kerusakan pada 

tumbuhan serta menyebabkan hujan asam yang dapat merusak harta benda, seperti 

gedung-gedung dan fasilitas umum lainnya (Budiyono, 2010). 

SO2 merupakan senyawa yang sangat iritan, SO2 dapat menyebabkan 

membengkaknya membran mukosa dan pembentukan mukosa dapat meningkatkan 

hambatan aliran udara pada saluran pernapasan, dan NO2 merupakan gas yang 

paling beracun, dapat menembus ke dalam saluran pernapasan (Tugaswati, 2004). 

Emisi senyawa gas seperti SO2 dan NO2 sangat mungkin untuk menyebar 

dikarenakan faktor meteorologi disekitar cerobong seperti kecepatan angin, arah 

angin, temperatur, dan stabilitas atmosfer, sehingga dapat mengganggu 

keseimbangan unsur-unsur udara di sekitar (Sugiarto dkk., 2019). 

Adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh SO2 dan NO2 dari hasil pembakaran 

batu bara maupun briket BCF, maka diperlukan data dan informasi terkait emisi gas 
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yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar pada boiler, baik pada saat 

penggunaan batu bara ataupun briket BCF, sehingga dapat dilakukannya 

rekomendasi sehubungan dengan data dan informasi yang didapat. 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah briket yang digunakan untuk substitusi bahan bakar sebesar 10% 

akan mempengaruhi kualitas emisi yang dihasilkan oleh boiler? 

2. Apakah kualitas emisi yang dihasilkan memenuhi baku mutu yang 

ditetapkan pemerintah dalam PerMenLH no.7 tahun 2007? 

3. Apakah substitusi briket sebagai bahan bakar akan mempengaruhi beban 

emisi (ton/tahun) secara signifikan? 

4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi emisi gas 

yang dihasilkan oleh boiler akibat dilakukannya substitusi bahan bakar 

briket? 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan studi karakterisasi dari emisi 

yang dihasilkan dari proses pembakaran pada boiler dengan bahan bakar batu bara 

dan briket batubara dengan agregat kompos yang memiliki perbandingan bottom 

ash dan sampah berturut-turut 60:40. Adapun tujuan dari penelitian, yaitu: 

1. Mengukur dan menganalisis konsentrasi emisi gas yang dihasilkan oleh 

boiler, serta membandingkannya dengan baku mutu PerMenLH no. 7 tahun 

2007 lampiran IV untuk bahan bakar batu bara dan lampiran VII untuk 

bahan bakar batu bara + 10% BCF (bahan bakar campuran). 

2. Menganalisis karakteristik batu bara dan briket BCF yang mempengaruhi 

emisi SO2 dan NO2. 

3. Menghitung faktor emisi gas SO2 dan NO2 berdasarkan konsentrasi yang 

didapatkan dari hasil uji emisi. 

4. Menghitung beban emisi gas SO2 dan NO2 berdasarkan hasil pengukuran. 

5. Memberi rekomendasi upaya untuk megurangi emisi gas SO2 dan NO2 yang 

dihasilkan. 
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1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Pengukuran emisi boiler, mengukur konsentrasi emisi senyawa gas SO2 dan 

NO2.  

2. Pegukuran konsentrasi senyawa gas bahan bakar batu bara maupun briket 

dilakukan bersama pihak ke tiga yaitu Balai Besar Pulp dan Kertas, 

pengukuran senyawa gas dilakukan dengan menggunakan alat pengukur 

konsentrasi emisi MRU Optima 7. 

3. Substitusi bahan bakar briket sebanyak 10% jumlah bahan bakar batu bara 

dilakukan pada boiler pipa api (omnical). Perbandingan kandungan briket 

yaitu 60:40, 60% bottom ash dan 40% campuran sampah. 

4. Hasil pengukuran senyawa gas batu bara dan briket dibandingkan dengan 

baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 7 tahun 2007. 

1.5 Sistematika Laporan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud tujuan, ruang 

lingkup penelitian yang dilakukan, dan sistematika laporan. 

BAB II STUDI PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, seperti 

boiler, briket, dan emisi gas. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang metodologi atau langkah-langkah yang dilakukan 

dalam melakukan penelitian, seperti studi literatur, pengumpulan data, pengolahan 

data, dan analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan data uji emisi, analisis konsentrasi emisi, perhitungan faktor 

emisi, dan perhitungan beban emisi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.


