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ABSTRAK 

Jumlah timbulan  sampah  yang  semakin  meningkat  yang  dapat  menimbulkan 

pencemaran lingkungan, sampah organic, serbuk gergaji dan sekam padi selama 

ini telah dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar tetapi menimbulkan 

banyak  asap  yang  menimbulkan  pencemaran  berupa  asap  yang  mengganggu 

kesehatan, sedangkan asap sendiri masih  mengandung energi sehingga masih 

banyak  energi  yang  terbuang.  Kelangkaan  bahan  bakar  minyak  tanah  yang 

harganya  mahal  sehingga  masyarakat  pedesaan  sulit  menjangkaunya.  Belum 

bermanfaatnya sampah organic rumah tangga serbuk gergaji dan sekam padi 

yang   merupakan   limbah   padat sebagai   briket   arang.   Tujuannya   untuk 

mengurangi dan memangfaatkan timbulan sampah yang semakin meningkat yang 

dapat   mencemari  lingkungan,  mensubstitusikan  bahan  bakar  minyak  yang 

jumlahnya semakain  menipis,sebagai energi alternatif. Metode yang digunakan 

dalam kegiatan ini adalah secara  penyuluhan yang dilakukan di Ngepungrejo- 

Pati dan praktek lapangan. 
 

Kata Kunci : pengolahan sampah organik skala rumahtangga 
 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Jumlah timbulan sampah yang ada di lingkungan kita semakin meningkat, hal 
tersebut sebagai akibat adanya berbagai macam kegiatan industri maupun rumah 

tangga yang semakin beragam jenisnya. 

Sampah tersebut dapat berupa sampah organic maupun sampah anorganik yang 

dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sampah biomassa adalah termasuk 

sampah organic. Sampah biomassa adalah merupakan sampah yang berupa bahan- 

bahan  hayati  seperti  daun-daunan,  rerumputan,  reranting,  dll.  Potensi  sampah 

biomassa tiap harinya banyak dihasilkan secara alami baik di pedesaan maupun di 

perkotaan. 

Jumlah  timbulan  sampah  rumah  tangga  diperkirakan  akan  meningkat 

sesuai  dengan  perkembangan jumlah penduduk. Desa Ngepungrojo terletak di 

Kabupaten  Pati,  sebagian  besar  penduduknya  adalah  petani.  Penduduk  yang 

berkategori  miskin  sebanyak   42   %  dari  jumlah  penduduk  sehingga  untuk 

memenuhi kebutuhan bahan bakar mereka  masih menggunakan kayu bakar (85 

%), sedangkan  sebagian  kecil  menggunakan  minyak  tanah.  Sedangkan  untuk 

minyak tanah sekarang sulit didapat dan harganya relative mahal. Sampah yang 

digunakan  dalam  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  berupa  sampah  organic, 

serbuk gergaji dan sekam padi. 
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Kadar  air  sampah  pemukiman  bervariasi  antara  26,66  –  38,08  %, 
sedangkan kandungan karbon relative tinggi antara 66 – 87 % untuk skala kecil. 

Berdasarkan hal tersebut  maka sampah pemukiman relative baik sebagai bahan 

baku bioarang. Sekam padi (kulit gabah)  merupakan limbah hasil penggilingan 

atau penumbukan gabah. Disamping dapat dimanfaatkan  sebagai bahan untuk 

membuat produk untuk keperluan industri kimia, bahan bangunan, sekam ini juga 

dapat   dimanfaatkan   sebagai   bahan   bakar.   Selama   ini   sekam   padi   telah 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang langsung dilakukan pembakaran sehingga 

banyak menimbulkan asap yang dapat menyebabkan pencemaran dan asap sendiri 

masih  banyak  mengandung  energi  sehingga  akan  terbuang  dengan  percuma. 

Serbuk gergaji dihasilkan dari  penggergajian kayu. Selama ini serbuk gergaji 

hanya ditumpuk begitu saja dan sebagian dibuang ke aliran sungai (pencemaran 

air), atau dibakar secara langsung (menambah emisi karbon di atmosfer). Arang 

serbuk gergaji mempunyai nilai karbon terikat sebesar 50 – 72 kal/gr. Sehingga 

dengan  adanya  sampah  biomassa  yang  jumlahnya  berlebihan  tersebut  serta 

pemanfaatan yangkurang optimaldan dapat menyebabkan pencemaran terhadap 

lingkungan  maka  sebagai alternatifnya selain dengan cara pembuatan kompos 

maka sampah tersebut  dapat  dimanfaatkan sebagai energi rumah tangga untuk 

memasak yaitu dengan jalan dibuat menjadi briket arang. 

Briket atau bioarang  yang diperoleh dengan membakar tanpa udara (pirolisis) dari 

biomassa  kering  (Seran,  1991).  Sedangkan  menurut  Roejianto  (1988)  briket 

adalah hasil cetakan  serbuk dengan perekat tertentu dan dengan perbandingan 

jumlah tertentu dan tekanan tertentu pula. 

Nilai kalor  briket  bioarang  yang  diharapkan  adalah  sesuai  dengan  SII 

2041-87 yang merupakan nilai kalor dari arang kayu sebesar minimum 7.000 

kal/gr dan sesuai dengan nilai kalor briket arang beberapa Negara. 

Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan masyarakat dapat membuat 

sendiri  bahan bakar alternative dan dapat mengatasi masalah kelangkaan bahan 

bakar  dan  pencemaran   lingkungan  serta  didapat  bahan  bakar  yang  ramah 

lingkungan. 
 
 

Perumusan Masalah 
 

 Adanya  jumlah  timbulan  sampah  yang  semakin  meningkat  yang  dapat 

menimbulkan pencemaran tanah, air dan udara 

 Belum  optimalnya  pemanfaatan  sampah  yang  selama  ini  hanya  15  % 

digunakan sebagai kompos. 

 Memanfaatkan sampah organik rumah tangga, serbuk gergaji dan sekam padi 

yang  merupakan limbah padat sebagai briket arang yang merupakan salah 

satu energi alternatif. 

 Sampah organik dalam keadaan kering, serbuk gergaji dan sekam padi selama 

ini  telah  dimanfaatankan  sebagai  bahan  bakar  tetapi  karena  pembakaran 

dilakukan secara langsung maka menimbulkan banyak asap yang 

menimbulkan  pencemaran  dan  asap  sendiri  tersebut  masih  mengandung 

energi, sehingga masih banyak energi yang terbuang. 
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Tujuan Program 
 

 Meningkatkan nilai guna sampah organik dengan mendaur ulang menjadi 

briket bioarang sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. 

 Mencari energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar yang jumlahnya 

semakin  menipis,  yaitu  dengan  menggunakan  sampah  organik  rumah 

tangga, serbuk gergaji dan sekam padi sebagai briket arang. 

 Menganalisis besarnya variasi komposisi sampah organik rumah tangga, 

serbuk gergaji,  sekam padi dan perekat sehingga dihasilkan briket arang 

dengan nilai kalor yang maksimum. 

 Menganalisis besarnya nilai kalor briket arang yang berasal dari sampah 

organik, serbuk gergaji dan sekam padi sehingga sesuai dengan SII 2041 – 

87 dan dibandingkan dengan bahan bakar yang lain. 
 
 

METODE PENDEKATAN 
 

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

meliputi: 

1.  Penyuluhan 

Penyuluhan dilakukan terhadap masyarakat Desa Ngepungrejo Pati 

sebanyak 40 orang, dipilih tokoh masyarakat, pengurus PKK dan pamong 

desa. 

Adapun materi penyuluhan meliputi: 

a.  Metode pembuatan briket bioarang dan sampah biomassa 

b.   Tahap-tahap proses pembakaran secara pirolisis 

c.  Disain tungku yang ramah lingkungan 

2.  Praktek lapangan 

a.  Alat dan Bahan 

Alat: 

• Sebuah drum atau tong sampah dengan tinggi 38 cm, diameter 

28 cm. bagian atas dilubangi dengan diameter 14 cm dan 

dilengkapi sebuah penutup. 

• Grinder (mesin pencacah) 

• Sebuah kayu pengaduk panjang 1 m. 

• Wadah penampung bioarang yang telah ditumbuk 

• Sebuah mal cetakan dari besi yang berbentuk silinder dengan 
diameter 3,9 cm dan tingginya 3,5 cm. 

• Hydraulic press 

• Sebuah ember untuk wadah air 

Bahan: 

• Sampah organik rumah tangga 

• Serbuk gergaji dari industri penggergajian kayu 

• Sekam padi dari limbah hasil pertanian 

• Air 

• Korek api 

• Perekat (kanji) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Proses Pembuatan Briket dari sampah organik ini meliputi: 

1.  Pemilahan sampah, Pisahkan antara sampah organik dan 

anorganik.Sampah organik adalah sampah dari pekarangan dan sampah 

dapur dari bahan daunan. 

2.  Pengeringan. Sampah organik dijemur dipanas matahari agar kering. 

3.  Pembakaran pirolisis.Sampah kering dibakar pada ruang tertutup (sedikit 

udara sehingga pembakaran tidak sempurna) 

4.  Penggerusan.Arang ditumbuk /digerus. 

5.  Bila perlu tambahlah serbuk gergajian atau sekam padi. 

6.  Campur dengan perekat (pati kanji). 

7.  Pencetakan.  Adonan  kemudian  dicetak  dengan  cara  dipress  menjadi 

briket. 

8.  pengeringan. Keringkan briket. 

9.  briket siap digunakan. 

 
Sifat Pembakaran 

• pembakaran  yang  tidak  sempurna  (kurang  udara)  akan  menghasilkan 

arang. 

• Pembakaran sempurna (udara cukup) akan menghasilkan abu. 

• Setelah  semua  terbakar  maka  asap  mulai  menipis,  sampah  kering 
dimasukan lagi, demikian secara bertahap dan berulang-ulang hingga isi 

arang setengah drum. 

• Sampah  yang  masih  membara  disiram  air  agar  menjadi  arang  (tidak 
menjadi abu). 

 
 

KESIMPULAN 
 

 Pemanfaatan sampah organik rumah tangga sebagai briket arang dapat 

mengurangi  jumlah timbulan hingga 70 % dari jumlah timbulan sampah 

organik rumah tangga  yang ada. 

 Memanfaatkan sampah organik rumah tangga selain sebagai kompos yaitu 

sebagai briket arang untuk bahan bakar alternatif. 

 Dengan adanya briket bioarang yang terbuat dari 80% sampah organic, 

10% sekam  padi,  tapioca  10%  atau  80%  sampah  organic,  10%  sebuk 

gergaji  dan   10%  tapioca  akan  terjadi  penghematan  keuangan.  Jika 

dibandingkan membeli minyak tanah 1 liter Rp 3.000,00 untuk pemasakan 

selama 1 har, sedang menggunakan  bioarang 1 kg hanya Rp 1.400,00 

terjadi penghematan 53%. Pengabdian masyarakat  ini telah dilaksanakan 

di Desa Ngepungrejo, Pati. 
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