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PEMANFAATAN CAMPURAN AMPAS TAHU DAN SEKAM PADI
SEBAGAI BAHAN BAKAR BERBASIS BIOMASSA

(A Review on the Use of A Mixture of Tofu Solid Waste and Rice Husk as a
Biomass-based Fuel)
Oleh:
Handaru B. Cahyono
Abstrak
Industri tahu adalah salah satu industri yang menghasilkan limbah berbentuk
padat yaitu ampas tahu dengan kandungan organik yang tinggi dan berpotensi
menimbulkan pencemaran baik cair (lindi), padat maupun pencemaran udara. Telah
dilakukan kajian kelayakan pemanfaatan limbah padat ampas tahu pada industri tahu
dengan kandungan protein 3,46 %, se rat 7,81 % dan kadar air hingga 75 % sebagai
bahan bakar biomassa.
Pemanfaatan ampas tahu sebagai bahan bakar biomassa ini
bertujuan untuk mengatasi masalah timbunan limbah padat ampas tahu yang berdampak
pad a timbulnya berbagai penyakit.
Pencampuran ampas tahu dengan sekam padi
dengan kadar air 10,8 % hingga 9,89 % dengan perbandingan 1 : 4 akan menghasilkan
material baru yang dapat dijadikan bahan bakar biomassa. Kadar air campuran ampas
tahu dan sekam tersebut berkisar 15,20 % dengan terlebih dahulu membuang kelebihan
air ampas tahu sebelum dicampurkan sekam dengan kisaran kadar air 40 %. Material
baru biomassa ini akan memiliki nilai kalori yang lebih rendah dari pada nilai kalori sekam
yaitu 3.600 kkallkg namun jauh lebih tinggi dari ampas tahu yang hanya sekitar 4,14
kkallkg. Material biomassa campuran ampas tahu dan sekam ini akan memlliki nilai kalori
sekitar 2880,89 kkallkg.
Untuk 1 ton bahan baku kedelal per hart, sekam padi yang
diperlukan untuk campuran sekitar 1,4 ton. Ruang simpan material adalah ruang beratap
dan kedap air dengan ukuran 2 x 3 meter dengan ketinggian 2,3 meter. Pengujian secara
laboratorium untuk mengetahui nilai kalori yang sebenamya dari material campuran ini
belum dilakukan.
Kata kunci : energi berbasis biomassa, ampas tahu, sekam padi

Abstract
The tofu industry produces solid waste, i.e the tofu dregs. Tofu dregs have
high organic content and pose a large hazard on the environment. A review has
been done to check the feasibility of using tofu dregs with a protein content of
3.46%, a fiber content of 7.81%, and a water content reaching 75% as a biomass
fuel. The aim of this usage is to minimize the solid waste produced in the industry
that might pose health concems to the community. The mixture of tofu dregs (40%
water content) and rice husk (10.8% to 9.89% water content) at a ratio of 1 :4 will
produce a new biomass material usable as fuel. A pre-processing of the tofu dregs
needs to be done before mixing to lower the water content to 40%. The mixture's
water content is around 15.20%. The new biomass material has a calorific value of
2880,89 kkal/kg. This value is lower than that that of rice husk (3600 kkal/kg) but
much higher than that of tofu dregs (4.41 kkal/kg). For each ton of soya bean used
in the tofu industry per day, 1.4 tons of rice husk is needed to make the mixture
with the appropriate ratio. The laboratory testing of the actual calorific value of the
mixture has not been done.
Keyword:

biomass based energy, tofu dregs, rice husk
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PENDAHULUAN
Salah satu Industri keeil yang
mampu bertahan dalam badai krisis
perekonomian global yang lalu adalah
IKM tahu.
Berbagai upaya dilakukan
oleh IKM tahu demi mempertahankan
eksistensinya
agar
.tetap
dapat
menghadirkan produk makanan tahu
ditengah masyarakat dengan rasa lezat,
harga terjangkau masyarakat keeil eerta
bergizi karena memiliki kandungan
protein yang tlnggi.Perkembangan
sistem informasi dan pembinaan yang
dilakukan pemerintah telah membawa
proses produksi tahu dewasa ini menjadi
produk yang 'ebih sehat dengan anjuran
tidak lagi menggunakan bahan pengawet
(formalin) yang dapat mengganggu
kesehatan. Formalin digunakan dalam
industri ini dengan tujuan agar produk
lebih
tahan
lama
karena
harus
dipasarkan ke daerah lain. Dibeberapa
IKM
tahu
pengembangan
proses
produksi
tahu
dilakukan
dengan
muneulnya produk tahu berkualitas
tinggi, wamanya lebih putih bersih,
teksturnya yang iembut dan kenyal dan
yang pasti rasanya lebih lezat walau
tidak ditambahkan penyedap rasa dalam
penyajiannya, produk tahu takwa yang
banyak diusahakan di Kediri, jawa Timur.
Produk Stick tahu salah satu diversifikasi
olahan tahu dapat bertahan hingga
berminggu - minggu hanya dengan
mengandalkan cara pengolahan dan
pengemasan yang baik sehingga produk
tetap dalam kondisi renyah dan hygienis.
Harapan pengembangan IKM tahu tetap
terbuka seiring dengan peningkatan
permintaan pasar.
Tahu bukanlah makanan· asli
indonesia, tahu atau tofu berasal dari
eina tetapi telah dikenal penduduk
Indonesia sejak berpuluh tahun yang lalu
dan diadopsi menjadi salah satu produk
makanan I lauk orang Indonesia.
Sumber protein tahu berasal dari bahan
bakunya yaitu kacang kedelai yang
memiliki kadar protein tinggi tak kalah
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dengan
bahan
pangan
lainnya.
Perbandingan kadar protein kacang
kedelaidengan bahan pangan lain dapat
dilihat dalam Tabel 1.
Tabel 1 Perbandingan kadar protein
kedelai
dengan
beberapa
bahan
makanan lain
No.
Bshen Makanan
Protein (%)
1. Susu skim kering
36,00
2.
Kedelai
35,00
.3.
Kacang hijau
22,00
4.
Oaging
19,00
5.
Ikan sagar
17,00
6.
Telurayam
13,00
7.
Jagung
9,2
8.
Beras
6,8
9. Tepung singkong
1,10
Sumber: TTG PENGOLAHAN PANGAN,
Kementerian RISTEK BPPT

Disamping jaminan eksistensi dan
tantangan IKM tahu yang begitu dinamis
pada kenyataannya berbagai masalah
dihadapi mulai dart ketersediaan dan
tingginya bahan baku, penyediaan air
bersih
untuk
proses
produkslnya,
masalah energi hingga permasa'ahan
yang menyangkut lingkungan utamanya
masalah pengelolaan limbah yang
dihasilkan.
Di Indonesia IKM tahu banyak
terdapat di pedesaan atau di daerah
pinggiran kota. Mengapa? Bahan baku
tahu yaitu kacang kedelai bukanlah
menjadi alasan utama mengapa industri
ini ada di pedesaan karena kedelai
(kedelai putih) yang digunakan umumnya
..... import.
Tingginya angka import ini
karena kedelai putih bukan tanaman asli
Indonesia yang beriklim tropis sehingga
hasilnya selalu lebih rendah daripada di
Jepang dan Cina. Hingga saat ini pembudidayaan kedelai putih di Indonesia
belum menghasilkan varietas yang baik.
Konsumsi kedelal di Indonesia meneapai
2,2 juta tons per tahun dan dari jumlah
tersebut sekitar 1,6 juta tons harus diimpor.
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Potret IKM tahu dapat digambarkan
sebagai
IKM
dengan
teknologi
menengah
yang
dikeltila
dengan
manajemen keluarga yang sederhana.
Karyawan umumnya berasal dari daerah
sekitar
industri
dengan
tingkat
pendidikan sekolah menengah karena
tidak dituntut untuk mengoperasikan
peralatan proses yang canggih. Menurut
'http://id.wikipedia.org/wiki/Kede·lai.

berdasarkan perhitungan tenaga ke~a
untuk memproduksi 100 kg tahu hanya
dibutuhkan 2 (dua) orang pengrajin saja.
Proses pembuatan tahu dapat dilihat
dalam diagram alir gambar 1.
Walaupun
tergolong
dalam
industri makanan, namun IKM tahu
terkadang mengabaikan faktor hygienis I
kebersihan lingkungan ke~a sehingga
umumnya ruang proses industri terlihat
becek dan kumuh. Hal ini karena dalam
proses produksi tahu dituntut banyak
menggunakan air dalam prosesnya
sementara lantai ke~a yang tak mampu
melenyapkan ceceran air proses dalam
sesaat.
Minimnya pemahaman dan
penerapan cleaner production semakin
memperparah
keadaan.
Berbagai
peluang effisiensi terlewatkan begitu saja
dengan pertimbangan investasi yang
mahal. Oemikian halnya dengan tata
letak (layout)
unit I proses produksi
seringkali
menyesuaikan
keinginan
pemilik industri dengan memaksimalkan --...
lokasi ke~a yang ada.
Disisi lain ketersediaan pasokan bahan
bakar yang mudah dan murah untuk
proses menjadi pertimbangan mengapa
IKM ini banyak terdapat dipedesaan.
Hingga Mei 2010 tercatat sekitar 84.000
industri tahu tersebar di seluruh di
indonesia, dengan produksi lebih dari
2,56
juta
ton
per
hari.
http://uiuntukbangsa.files.wordpress.com
/2011/06/potensi-limbah-tahu-sebagaibiogas-imam-sadzali.pdf

Proses produksi tahu masih
menyisakan beberapa permasalahan
fingkungan terkait dengan limbah yang
dihasilkan.
Pemanfaatan limbah cair
Berita Litbang Industrl

sebagai bahan bakar altematip karena
menghasilkan biogas dirasa tepat dan
sangat membantu industri kecil dalam
penyediaan kebutuhan energinya walaupun seringkali muncul permasalahan
dilapangan ketika industri kecil tersebut
harus dihadapkan pada ketersediaan
lokasi I tanah, teknologi, SOM, serta
biaya yang harus dikeluarkan untuk
pembangunan instalasi pengolah air
limbah (IPAL}, operasi dan perawatannya. Oemi effisiensi maka dibeberapa
daerah telah dilakukan pembangunan
unit pengolah air limbah secara terpusat
I sentralistik, yaitu dengan mengolah
limbah cair dari beberapa IKM tahu pada
satu tempat dan dikelola sehingga
menjadi tanggungjawab bersama.
Sementara itu timbunan limbah
padat yang berupa ampas tahu yang
berasal dari ekstraksi protein dari bubur
kedelai
serta
kulit
(ari)
kedelai
menimbulkan permasalahan tersendiri
pada IKM ini. Pemanfaatan Ampas tahu
sebagai "tempe gembus" yang banyak
dikenal di Jawa Timur, ataupun sebagai
bahan baku dalam pembuatan krupuk
tahu belum banyak memberikan nilai
positif karena pangsa pasamya sangat
terbatas. Pada IKM tahu yang telah
memiliki jaringan usaha dengan industri
temak dapat memanfaatkan ampas tahu
dengan kadar air sekitar 60 - 70 %
secara
kontin9u
sebagai
bahan
pensubstitusi pakan temak dengan
harga jual sekitar Rp.15,-lkg hingga
Rp.40,-lkg
(survey
lapangan
di
Kab.Ponorogo,2008), namun harga ini
sangat dinamis dapat menjadi sangat
tinggi dan variatif tergantung lokasi dan
musim.
Akan tetapi tidak selalu seperti
gambaran di atas, pada beberapa IKM
tahu, ampas tahu dapat menimbulkan
permasalahan lingkungan yang cukup
serius manakala te~adi penimbunan
ampas tahu pada lokasi terbuka di
sekitar industri yang bersangkutan.
Timbunan
ampas
tahu
dengan
kandungan material organik menimbul28
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kan bau busuk yang akan menurunkan
kualitas lingkungan dan kesehatan
karena sangat terbuka kemungkinan
menjadi faktor berbagai macam penyakit
dan tempat berkembang biaknya lalat.
Bau ini muncul karena. timbulnya gasgas akibat dekomposisi ampas tahu
seperti karbon dioksida (C02), hydrogen
sulfide (H2S), CH2 dan NH3 (Oepkes RI,
1987 dalam http://eprints.ums.ac.id/518/
1/infokes 8(1) ambarwatLpdf).
Selain
itu juga akan dihasilkan lindi I /eachate.
Keberadaan /eachate dalam tanah
berbahaya
bagi kesehatan karena
mengandung bahan terlarut (nitrit) dan
dapat mencemari air permukaan, air
tanah serta badan-badan air (Oepkes.
RI, 1980). Menurut Ojabu et al. (1991)
gerakan leachate dalam tanah akan
mengikuti aliran air melebar sepanjang 9
m, sejauh 25 m dan menciut lagi sampai
sejauh
95 m.
Hal ini tentu
mendatangkan masalah kesehatan y~:mg
cukup serius.
Kerugian terbesar dari diabaikannya permasalahan lingkungan ini adalah
terhentinya proses produksi tahu karena
komplain
dan
keberatan
atas
keberadaan industri oleh masyarakat
sekitar industri. Seringkali masyarakat
mudah terpancing untuk mengadili
industri walaupun hanya dengan data
maupun sumber yang kurang dapat
dipertanggungjawabkan utamanya menyangkut masalah lingkungan.
Pemanfaatan
ampas
tahu
sebagai bahan ~akar biomassa dihar.¥-

kan dapat menjadi jalan ke/uar terakhir
terhadap masalah lingkungan dari
ampas tahu manakala ampas tahu tak
dapat lagi dimanfaatkan sebagai produk
baru selain juga sebagai effisiensi
pembiayaan energi dalam proses.
Permasalahan yang kemudian muncul
adalah, apakah nilai kalori ampas tahu
cukup tinggi sehingga dapat dijadikan
sebagai salah satu altematif sumber
energi I bahan bakar dan bagaimana
preparasi nya.
Tinjauan ini bertujuan menyediakan gambaran tentang potensi ampas
tahu yang memungkinkan dijadikan
sumber bahan bakar altematip (biomassa)
non
migas
yang
dapat
dimanfaatkan oleh industri tahu sendiri
ataupun masyarakat sekitar industri
sebagai
bentuk
corporate
social
responsibility (CSR) untuk meminimalkan
resiko lingkungan terhadap keberadaan
limbah padat ampas tahu.
PROSES PRODUKSI TAHU
Tahu adalah salah satu produk
utama olahan dari kacang kedelai. Jenis
bahan baku kedelai akan menentukan
kualitas tahu yang diperoleh. Umumnya
kedelai sebagai bahan baku tahu adalah
kedelai putih dengan kualitas yang
bagus : berbiji besar dengan kadar
protein yang tinggi (35 - 40%). Urutan
proses produksi tahu seperti tergambar
dalam diagram alir berikut.
Limbah cair

Kulit ari kedele
Perendaman

kedele

Perebusan bubur kedele
Ampastahu

Penambahan cuka pada filtrat

Pemisahan gumpalan tahu

Limbah cair

Gambar 1 Diaaram Alir Proses Pembuatan Tahu
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Tahu termasuk bahan makanan
yang berkadar air tinggi yaitu sekitar 80
% dan kadar protein 20 %. Besamya
kadar air dipengaruhi oieh bahan
penggumpal yang dipakai pada saat
pembuatan tahu. Bahan penggumpal
asam mengasilkan tahu dengan kadar
air lebih tinggi dibanding garam kalsium,
meskipun kadar protein perberat kering
tahu hampir tak berbeda. (Lu dkk,1980).
http://septaayatullah.blogspot.com/2008/12/pengaru
h-kadar-air-terhadap-tekstur. html
Bahan pembantu dalam pembuatan tahu
adalah asam cuka dengan kadar sekitar
90% sebagai bahan penggumpal protein
atau dapat pula dipakai batu tahu
(CaS04). Air proses digunakan antara
lain sebagai :
1. Pencuci kedelai.
2. Perendam kedelai.
3. Pemasakan.
4. Steam pemanas.
Bebari bahan pencemar dan
volume limbah cair yang boleh dibuang
oleh industri tahu ke perairan di Jawa
Timur telah diatur dalam Keputusan
Gubemur Jatim No. 45 tahun 2002,
tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri.
Volume pembuangan timbah cair yang

diijinkan sebanyak 20 m3lton bahan
baku. Air ini sebagian besar berpotensi
menjadi limbah cair yang kemudian
dimanfaatkan sebagai bahan bakar
biogas. Dari beberapa artikel diperoleh
informasi untuk menghasilkan biogas
setara dengan 2 liter minyak tanah
diperlukan minimum sebesar 50 kg
limbah tahu.
AMPASTAHU
Ampas tahu digolongkan daIam
Iimbah industri hasil pertanian yaitu sisa
proses hasil pertanian yang dibuang
karena dipandang tidak mempunyai nilai
ekonomis lagi, Ampas tahu dapat
dikatakan produk samping
proses
produksi tahu ketika ampas ini masih
memiliki added value dan dapat
dimanfaatkan untuk berbagai produk
baru.
Kandungan protein dan aimya
yang
masih tinggi mengakibatkan
ampas tahu mudah sekali mengalami
kerusakan (perombakan biologi). Proses
pembusukan ampas tahu mulai tampak
pada 3 - 4 jam setelah proses ekstraksi
diselesaiakan.
Hal ini berpotensi
menjadi sarang bakteri perribusuk jika
dibuang dan ditimbun dalam tempo lebih
dari 24 jam

~----

Gambar 2 Beberapa sudut dalam proses pembuatan tahu : ampas tahu,
kulit kedelai, proses produksi
Komposisi kimia ampas tahu
yang paling dominan adalah kandungan
protein dan serat kasar. Kandungan
protein yang dianggap masih tinggi inilah
kemudian dimanfaatkan untuk beberapa
produk lain.
Tbl3K
a e

. ampas tahu.
and ungan k'irma

No

Parameter

1.

Protein
Seratkasar
Gulatotal

2.
. 3.
4.

Kadar(%)
3,46
7,81

Pati
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0.11
0,51

~'!}P,fcfultryindonesia. corn/modules.php'
?name=News&file=article&sid= 1028.
PEMANFAATAN AMPAS TAHU CAN
SEKAM SEBAGAI ENERGI BIOMASSA
Menurut
material
biomassa
adalah segala bahan organic yang dapat
digunakan sebagai bahan bakar /
sumber energy selain minyak bumi.
IKM tahu termasuk salah satu
industri kecil yang memiliki resiko
lingkungan yang cukup tinggi.
Dari
30
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proses pembuatan tahu akan dihasilkan
limbah dalam bentuk cair, maupun padat
dengan kandungan bahan organic yang
tinggi. Pencemaran udara dapat muncul
karena dampak timbunan limbah padat
disekitar industri. Pengelolaan limbah
cair dengan kadar Chemical Oxigen
Demand (COD) sekitar -6.000 hingga
8.000 mglliter telah menemukan solusi
yang
dipandang
tepat
dengan
memproses limbah cair secara anaerobic
untuk menghasllkan bahan bakar biogas.
Biogas ini dapat dimanfaatkan kembali
oleh
industri
yang
bersangkutan

sehingga dapat menekan konsumsi
BBM.
Potensi yang sama dapat pula
diisi oleh limbah padat yaitu ampas tahu.
Hal ini karena ampas tahu masih
memiliki unsur yang dapat terurai
menjadi material sederhana dengan
lepasan energy. Ampas tahu diperoleh
dari pemerasan bubur kedelai yang telah
_dimasak dengan air sebagai sOlventnya.
Neraca massa proses produksi tahu
seperti terlihat dalam gambar 2 berikut
ini:

I

Tahu 80 kg

I

Kedelai 60 kg
Ampas Tahu 70 kg

Air 2.700 kg

I

Whey 2.610 kg

Gambar 4 Neraca massa produksi tahu
Maka dengan basis di atas
(gambar 4) untuk industri tahu dengan
kapasitas produksi sekitar 1 ton bahan
baku (kapasitas kecil menengah) akan
dihasilkan ampas tahu sekitar.
= (1.000 kg 1 60 kg) x 70 kg 1 hari=
1.166 kglhari atau sekitar 58 karunglhari
dengan bobot 20 kg/karung.
Kadar air ampas tahu berkisar 65 %
hingga 80 %, sehingga untuk 1 ton
bahan baku kedelai dengan kadar air
sekitar 9 %, akan dihasilkan ampas tahu,
= «100 -75)% 1100 %) x 1.166 kglhari
291 kg hingga 408 kg (basis tertinggi) --...
atau rerata 350 kg arnpas tahu kering
per hari.
Massa kulit kedelai dapat
diabaikan karena hanya sedikit saja.
Selama proses penimbunan, jumlah air
ampas akan berkurangkarena proses
penguapan dan gravitasi, tetapi proses
pembusukan ampas tahu akan kembali
menghasilkan air lindi yang segera
menggantikan posisi air yang telah
hilang dengan kata lain jumlah air
sebenarnya
hampir
tetap
selama
beberapa waktu. Kadar air ampas tahu
bervariasi
dan
sangat
tergantung

=
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beberapa hal antara lain kemampuan 1
tenaga pemeras dan peralatan proses
yang digunakan yaitu penggiling dan
pemeras.
Penggilingan yang kurang
sempurna mengakibatkan bulir kedelai
tak dapat hancur sehingga protein yang
semestinya dapat terekstrak keluar
menjadi tahu masih banyak tertinggal
pada ampas. Hal ini mengakibatkan
massa
ampas
akan
meningkat.
Demikian halnya jika proses ekstraksi
kurang sempuma, maka volume ampas
akan meningkat. Kain saringan yang
kurang
bagus
I
bocor
dapat
mengakibatkan -. beban COD dalam
limbah cair semakin tinggi karena
banyak material padat yang terikut dalam
aliran limbah cair,
Ampas tahu memiliki nilai kaloti
sekitar 414 kall100 gram atau 4.140
kkal/kg (Sumber : KLH, 2006) dalam
http://eprints.undip.ac.id/17407/1/Fibria
Kasw~na~ni.pdf,suatu nilai kalori yang
kecil jika dibandingkan dengan beberapa
material
lain
yang
umumnya
dimanfaatkan sebagai sumber energy 1
bahan bakar.
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Tabel 4 Nilai Kalori berbagai bahan

Jenis Bahan Bakar
Ampas tahu

Nilal kalor
414

Satuan
kall100 gr

Sekam padi

3.300 - 3.600

k.kallkg

49
31
32
45
48
34
18
142
2.864,79
1.104,39
2.077,56
498,5
584,76
550,83
3400
1890
2830
2900

KJ I gram
KJ I gram
KJ I gram
KJ I gram
KJ I gram
KJ I gram
KJ I gram
KJ I gram
KJ/kg
KJ/ka
KJ/kg
KJlkg
KJlkg
KJlkg
Kkallkg
Kkallkg
Kkallkg
Kkallkg

Gas alam
Batu bara (antrasit)
Batu bara (bituminous)
Minyak tanah
Bensin
Arana
Kavu
Hidrogen
Sampah makanan
Aneka kertas
Plastik
Kavu
Kain tekstil
Karet
Jaauna
Dedak Padi
Ampastahu (Fermentasi)
Tepungikan

Dari table 4 dapat dilihat bahwa nilai
kalori ampas tahu 4,14 kkal/kg sangat
rendah dari pada nilai kalori kayu yang
umum digunakan sebagai bahan bakar
sebesar 498,5 KJ/kg maupun sekam
padi pada kisaran 3.500 kkallkg. Namun
sangat
sayang
untuk
disiasiakan
sehingga bahan ini dapat dijadikan
material bahan bakar biomassa sehinggs
harus disiasati untuk dicampurkan
dengan material lain yang memiliki nilai
kalori yang lebih tinggi serta mudah
dalam pengolahannya. / 'Selain itu-',
sangat mustahil pula ampas tahu dapat
langsung dimanfaatkan tanpa dilakukan
oreoeres; untuk mengurangi kadar
airnya. Kadar air yang tinggi dari ampas
tahu dapat dibuang dengan proses
pengepresan secara mekanik manual.
Dengan cara ini kadar air material dapat
ditekan hingga 40 %.
Pengepresan
secara mekanik baik dengan system ulir
maupun
kempa
hidrolik
akan
memperpendek tempo pengurangan air
hingga beberapa hari sehingga resiko
proses pembusukan dapat dikurangi.
Sekam padi merupakan lapisan
keras kulit padi yang meliputi kariopsis
yang terdiri dari dua belahan yang

Sumber:
mna I\at

htto://eorints.undIO.aC.lrll
r4l
rni.pdf,
htto:llecnn s.un ID.aC.lOI f4L
rni.pdf,

try.org/materi

I
I\a~

http://www.chem-iskimia/kimia fisika1/termoki~
or -pembakaranl

~
http://www.scribd.com/doc/8645248/Jurnali
Kalor-Sampah-Kota-Mataram

http://far71.wordpress.com7201110571Olra
itik-petelurl

1

disebut lemma dan palea yang saling
bertautan. Pada proses penggilingan
beras sekam akan terpisah dari bulit
beras dan meniadi bahan sisa atau
limbah penggilingan.
Hingga saat ini
pemanfaatan sekam. belum optimal dan
hanya teronggok tinggi pada lokasi
penggilingan padi.
Dari proses
penggilingan padi biasanya diperoleh
sekam sekitar 20% - 30%, dedak antara
8% - 12% dan beras giling antara 50% 63,5% data bobot awal gabah. Sekam
dengan persentase yang tinggi tersebut
dapat menimbulkan problem lingkungan.
Sekam padi dapat dikategorikan sebagai
material biomassa yang dapat digunakan
untuk bahan bakar. Nilai kalori sekam
padi diperoleh dari kandungan serat
kasarnya yang cukup tinggi.
Komposisi kimia sekam padi menurut
Suharno (1979) adalah sebagai berikut :
.• Kadar air: 9,02 %
• Protein kasar: 3,03 %
• Lemak: 1,18 %
• Serat kasar : 35,68 %
• Abu: 17,17 %
• Karbohidrat dasar: 33,71
Komposisi kimia sekam padi menurut
DTC·IPB:

M
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tungku berdiameter 6 inci dan tinggi 60
cm. Massa sekam curah 1,2 kg dapat
mendidihkan 5. liter air dalam waktu 45.
menit dan waktu nyala juga 45. menit.
Sedangkan untuk sekam padat (telah
dibentuk briket) dengan massa 1,7 kg
dapat mendidihkan 5 liter air da/am
waktu 25. menit dan waktu nyala 45.
menit.
Pada uji coba lebih lanjut
diperoleh informasi bahwa untuk 40 liter
minyak tanah dengan harga Rp.6.000,inter setara dengan sekitar 166 kg sekam
dengan harga Rp. 300,-lkg. Beberapa
material biomassa lain juga diujicobakan
antara lain : tongkol jagung dan
cangkang kelapa sawit dengan hasil
positip (Sumber : In Country Training
Programme On Biomassa Energy,
Baristand Ind.Surabaya - JICA, 2009).

•
•
•
•
•

Karbon (zat arang) : 1,33 %
Hidrogen: 1,54 %
Oksigen: 33,64 %
Silika: 16,98 %.
Sekam memiliki kerapatan jenis
(bUlk densilty) 125. kg/m3, dengan
nilai kalori 1 kg sekam sebesar
3300 K.kalorilkg. Menurut Houston
(1972) sekam memiliki bulk
density 0,100 glml, nilai kalori
antara 3.300 - 3.600 K.kalorilkg
sekam
dengan
konduktivitas
panas 0,271 BTU.
Potensi sekam padi sebagai
salah satu sumber bahan bakar sangat
tinggi. Indonesia yang agraris mampu
menyediakan sekam padi sekitar 10,36
juta
tonltahun
(sumber
http://www.litbang.deptan.go.id/special/k
omoditas/b1 asca anen).

urang
memasyarakatnya
pemanfaatan penggunaan sekam padi
sebagai salah satu altematip sumber
energi masyarakat pedesaan lebih
dikarenakan antara lain:
masih terbiasanya menggunakan
kayu bakar,
penggunaan yang kurang praktis dan
penyediaan ruang simpan yang lebih
besar terhadap sekam daripada kayu
bakar.
Nilai kalori kayu bakar yang tinggi
jika dibanding sekam padi, hal ini
berdampak pada penyediaan jumlah
bahan bakar sekam jauh lebih
banyak dari pada kayu bakar untuk
pemasakan material dalam jumlah
yang sama.
Dapat diperkirakan besamya nilai kalori
yang terdapat dalam sekam padi jika
seluruh
potensi
sekam
padi
dimanfaatkan adalah sekitar :
10,36 juta ton x 3.300 K.kalorilkg
= 3,418 x 1013 Kkal
Sekam padi telah diuji coba
dimanfaatkan sebagai bahan bakar
biomassa dibeberapa lokasi di daerah
Kab. Jombang - Jawa Timur. Pada uji
gasifikasi, feed stock sekam padi dengan
kadar air 12,03 % diumpankan dalam

Berita Litbang Industri

Gambar 5 Kompor biomassa

.

.

Dengan keberhasilan 1nl secara
bertahap akan dilakukan pemanfaatan
sekam padi sebagai bahan bakar
biomassa
secara
berkelanjutan.
Pemanfaatan
ampas
tahu
yang
dikombinasikan dengan sekam padi
sebagai material bahan bakar biomassa
diharapkan dapat dimanfaatkan baik
bagi /KM tahu maupun masyarakat
sekitar permasalahan lingkungan dapat
teratasi
dengan
dampak
positip.
Pencampuran ampas tahu dan sekam
dalam komposisi tertentu pasti akan
menggeser nilai kalori kedua material
bahan baku setara dengan persentase
komposisi masing - masing bahan.
Secara matematis di atas kertas, dapat
diperkirakan nilai kalor dari bahan baru
sesuai persentase bahan asalnya seperti
dalam tabel 6.
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Tabel performa nilai kalori material biomassa campuran ampas tahu dan sekam
padi pada berbagai variasi bobot.

KOMBINASI PERSENTASE MATERIAL

PERKlRAAN KADAR AIR AWAL

Ampas : sekam

= 1:1
= 2·: 3
Ampas : sekam = 1 : 2
Ampas : sekam = 3 : 7
Ampas : sekam = 1 : 3
Ampas : sekam = 1 : 4
Ampas : sekam = 1 : 5
Ampas : sekam = 1 : 9
Ampas : sekam = 3 : 2
Ampas : sekam = 2 : 1
Ampas : sekam = 7 : 3
Ampas : sekam = 3 : 1
Ampas : sekam = 4 : 1
Ampas : sekam = 5 : 1
Ampas : sekam = 9 : 1

24.50%

1,802.24

Ampas : sekam

21.40%

2,161.79

19.33%

2,401.49

18.30%

2,521.34

16.75%
15.20%

2,701.12
2,880.89

PERKlRAAN NlLAI KALORI

14.17%

3,000.75

12.10%

3,240.45

27.60%

1,442.68

29.67%

1,202.98

30.70%

1,083.13

32.25%

903.35

33.80%
34.83%

723.58
603.73

36.90%

364;02

Keterangan :
•
*) Kadar air (k.a) campuran dihitung dengan rumus
Kadar air Camp = «k.a. A x Massa A) + (k.a.B)( Massa B» I (Massa A +
Massa B)
• **) Nilai kalori (n.k )campuran dihitung dengan rumus :
Nilai kalori Camp = «n.k.A x % fraksi A) + (n.k. B x % fraksi B» I Fraksi (A
+ 8)

Dari tabel 6 di atas dapat dilihat
bahwa semakin tinggi massa sekam
yang dicampurkan pada ampas tahu,
maka kadar air campuran bahan
semakin kecil dengan nilai kadar air
terrendah
adalah
14,17 %
dan
perbandingan material ampas tahu :
sekam adalah 1 : 5. Sementara nilai
kalori yang diperoleh campuran material
tersebut di atas kertas sekitar 3.000,75
kkaVkg.
Sementara itu penambahan ampas tahu
dengan
komposisi
sebaliknya
mengakibatkan
kadar air material
campuran akan lebih basah.
Pada
perbandingan ampas tahu : sekam pada
posisi 2 : 1, kadar air campuran berkisar
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29,67 %, semantara nilai kalor yang
diperoleh 1.202,98 kkallkg dan akan
terus meningkat seiring peningkatan
massa ampas tahu. Nilai ini lebih rendah
dari formulasi pertama dimana massa
sekam lebih banyak dari pada massa
ampas tahu. Sehingga dapat diperoleh
J~kta bahwa penarnbahan ampas tahu
yang lebih banyak persentasenya
daripada sekam menyebabkan material
campuran menjadi lebih basah dan
memiliki nilai kalor rendah.
Harus
dilakukan
banyak
penguapan
I
pembuangan air dari material campuran
hingga mendekati kadar air sekam curah
maupun briket pada kisaran k.a. 10,8 %9,89%.
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Gambar 6
Grafik hubungan perbandingan ampas tahu dan sekam terhadap kadar air
dan nilai kalori material campuran ampas tahu dan sekam padi.
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Mesin press diinvestasikan dengan
tujuan untuk membuang kelebihan kadar
air ampas tahu dari sekitar 80 % - 70 %
menjadi sekitar 40 % saja yang mana
ketika 1 bagian ampas tahu ini mulai
dicampurkan dengan 4 bagian sekam
akan diperoleh material campuran
dengan kadar air 15,20 % dan siap untuk
dikeringkan. Pemilihan perbandingan ini

lebih disarankan untuk memudahkan
proses pembentukan briket.
Kondisi
terlalu kering I terlalu banyak campuran
sekam memungkinkan briket mudah
hancur. Namun jika dalam bentuk curah
hal ini tidak mengakibatkan masalah
berarti, hanya
penyediaan
sekam
menjadi lebih tinggi.

Tabel7 Kadar air material campuran dengan kondisi kadar air ampas tahu 70 %.
KOMBINASI PERSENTASE MATERIAL

= 1: 1
Ampas : sekam = 1 : 2
Ampas : sekam = 1 : 3
Ampas,: sekam = 1: 4
Ampas : sekam = 1 : 5
Ampas : sekam = 2 : 1
Ampas·: sekam = 3: 1
Ampas : sekam = 4 : 1
Ampas : sekam = 5 : 1
Ampas : sekam

39.50%
29.33%
24.25%
"--....

Pada kondisi tanpa perlakuan
pembuangan air (tabel 7) terlihat kadar
air material campuran terendah adalah
19,17 % dengan perbandingan ampas
dan sekam 1 : 5. Nilai kalori pada
perbandingan ini tidak berubah. Tetapi
proses penguapan air dari 19,17 %
menjadi sekitar 10,8 % akan memakan
Berita Litbang Industri

PERKIRAAN KADAR AIR

2:1.20%
19.17%
49.67%
54.75%
57.80%
59.83%

waktu yang cukuplama,
sehingga
kurang disarankan.
Persentase massa sekam padi
yang tinggi akan meningkatkan nilai
kalori bahan bakar biomassa campuran
ampas tahu dan sekam.
Pengujian
laboratorium diperlukan untuk masing masing persentase campuran dengan
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peralatan
bom
kalorimeter
untuk
mengetahui
nilai
kalor
yang
sesungguhnya dari campuran tersebut.
Pada
praktek
dilapangan
dapat
dilakukan dengan mendidihkan 1 liter air

untuk setiap persentase campuran
meterial.
Rancangan pengelolaan ampas
tahu dan sekam sebagai bahan bakar
biomassa seperti dalam diagram alir
gambar 5 berikut.
Limbah cair dari proses utama

Ampas tahu basah k.a 70 %
Pengepresan I f---+ Air perasan -pembuanaan air

••1

Ampas tahu basah 40% k.a
Sekam

•

Pengeringan
Bahan ba~omassa

Gambar 5 Rancangan pembuatanoahan bakar biomassa campuran ampas tahu dan sekam
Pembuangan air dari dalam
ampas tidak perJu dilakukan hingga
ampas benar - benar kering. Pada
umumnya pengepresan manual dengan
kadar air dibawah 40 % sulit dilakukan
sehingga proses menjadi tidak effisien,
spesifikasi peralatan menjadi lebih sulit
dan akan memakan waktu lebih lama.
Keberadaan air dalam ampas tahu
dengan jumlah sekitar 40 % bermanfaat
sebagai pengikat sekam padi yang
kondisinya jauh lebih kering sehingga
terjadi keseimbangan kadar air dalam
material baru. Material yang basahpun
akan lebih mudah dibentuk briket
daripada yang kering. Maka volume
ampas tahu yang dicampurkan harus
tepat untuk mendapatkan produk yang
diinginkan.
Produk bahan bakar biomassa
disamping berbentuk curah dapat pula
dibentuk sebagai suatu briket bahan
bakar yang dibentuk dengan ukuran
tertentu
sehingga
mudah
untuk
Berita Litbang Industri

dimanfaatkan.
Pembentukan material
yang tidak pejs! (berrongga pada bagian
tengah) akan membuat pengapian
semakin baik karena suply oksigen yang
sinambung.
Dengan perbandingan ampas
dan sekam padi adalah 1 : 4 maka untuk
"-;"dustri tahu dengan" bahan baku 1 ton
kedelai dan menghasilkan sekitar 350 kg
ampas tahu kering setiap hari, maka
sekam padi yang diperlukan sekitar 1,4
ton.
Dengan kerapatan jenis (bulk
densilty) sekam 125 kg/m3, maka ruang
yang hendak disediakan untuk bentuk
curah sekitar 11,2 m3 atau sekitar 2 x 3
meter dengan ketinggian material sekitar
2,3 meter. Ruang ini hendaknya beratap
dan kedap air.

KESIMPULAN
1. Timbunan ampas tahu berpotensi
menimbulkan masalah Iingkungan
dengan berbagai dampak negatip
ikutannya.
Proses pembusukan
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5.
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menimbulkan bau tak sedap. menjadi .
vector penyakit dan menimbulkan
Hndi yang dapat meresap masuk
dalam air tanah.
Pemanfaatan ampas tahu sebagai
bahan
bakar
biomassa
dapat
menjadi salah satu altematip dalam
pengendalian pencernaran limbah
padat industri tahu.
Nilai kalor ampas tahu yang sangat
rendah 4.14 K.kallkg memaksa
ampas tahu harus dicampurkan
dengan material lain yang memiliki
nilai kalor lebih tinggi untuk dapat
dimanfaatkan secara optimal.
Pencampuran ampas tahu dengan
sekam padi yang yang memiliki nilai
kalori lebih tinggi 3.596 K.kallkg dari
ampas tahu akan menaikkan nilai
kalor ampas tahu. Agar lebih mudah
dalam pemanfaatannya. campuran
bahan bakar biomassa ini dapat
dicetak dan dibentuk menyerupai
briket atau bentuk curah.
Pengurangan air dari dalam ampas
tahu
mutlak
diperlukan
untuk
mempermudah proses pembentukan
briket dan mempercepat proses
pengeringan produk biomassa.
Pencampuran ampas tahu dengan
kadar air 40 % dan sekam padi kadar
air 9.89 % pada komposisi 1 : 4 akan
menghasilkan bahan bakar biomassa
dengan nilai kalori sekitar 2.880.89
kkallkg dan kadar air sebesar 15.2
%.
Pencampuran ampas tahu dengan
kadar air 70 % dan sekam padi kadar
air 9,89 % pada kornposisi 1 : 4 akan
menghasilkan bahan bakar biomassa
dengan nilai kalori sekitar 2.880,89
kkallkg dan kadar air sebesar 21,20
%.

SARAN
1. Sebaiknya
dilakukan
penelitian
dengan
mengujikan nilai kalori
material biomassa campuran ampas
tahu dan sekam pada berbagai
persentase campuran.
2. Pengujian terhadap komposisi gas
yang dihasilkan sehingga dapat
mengetahui unsure - unsure yang
terbentuk untuk penelitian lebih lanjut
terkait pencemaran udara.
Berita Litbang Industri
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