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Salah satu masalah krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat 

in! adalah energi. Pasokan energi dalam negeri mengaiami kendala akibat 

trend produksi yang eenderung lebih rendah dibanding tingkat konsumsinya. 

Kebutuhan energi masyarakat dan industri setiap tahun meningkat. Kondisi 

in! harus diakomodasi oleh pemerintah melalui penyediaan energi dalam 

jumlah yang meneukupi dan harganya harus terjangkau oleh masyarakat. 

Mengingat eadangan minyak bum! Indonesia yang makin menipis, impor 

minyak bumi yang serna kin tinggi dan kenaikan harga minyak bum! dunia 

yang dapat dipastikan akan diikuti oleh kenaikan harga BBM sehingga 

berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat maka 

diperlukan pengembangan energi alternatif terbarukan. Hal ini mengingat 

ketersediaan sumber tanaman penghasil minyak nabati yang eukup tinggi di 

Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel. 

Salah satu bahan baku yang prospektif untuk dimanfaatkan sebagai 

bahan baku biodiesel adalah tanaman jarak pagar (Jatropha curcas Unn). 

Karakteristik biodiesel berbasis jarak pagar lebih mendekati karakteristik 

djesel. . Namun kendala yang dihadapi saat ini untuk mengembangkan 

biodiesel dari jarak pagar adalah tingkat ketersediaan biji jarak pagar yang 

masih rendah dan harga jual bijinya sangat mahal sekitar Rp. 10.000 per kg 

karena adanya kebutuhan biji yang tinggl untuk bibit, sementara penanaman 

jarak pagar masih daiam skala keeil dan upaya perkebunan jarak pagar baru 

mulai dilakukakan seeara komersial awal tahun 2006, dengan areal tanam 

yang masih' terbatas. Untuk mendukung pengembangan jarak pagar di 

Indonesia maka diperlukan penanaman jarak pagar skala besar agar 

pasokan bahan baku terjamin dengan harga jual biji jarak pagar yaitu Rp. 600 

- 750/kg. Nilai tambah jarak pagar dapat lebih ditingkatkan dengan 

mengolahnya lebih lanjut menjadi produk-produk turunan lain. 
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B. Produksi dan Konsumsi Minyak Solar di Indonesia 

Salah satu sumber. pendapatan Indonesia adalah dari sektor migas. 

Namun pendapatan yang diterima dad sektor migas tersebut mulai 

mengalami penurunan. Hal ini berkaitan dengan produksi minyak mentah 

(crude oil) Indonesia yang mengalami penurunan akibat ketersediaan 

cadangan minyak bumi yang terus berkurang. Makin menurunnya cadangan 

minyak bumi Indonesia disebabkan karena rata-rata sumur minyak Indonesia 

merupakan sumur tua. Oiperkirakan sisa umur cadangan minyak bum! 

nasional hanya untuk 15 tahun saja. Secara umum, cadangan dan umur 

sumber energi non renewable nasional disajikan pada T abel 1. 

Tabel1. Cadangan dan umur sumber energi non renewable 

Cadangan Produksi Sisa Umur 
Jenis Energi 

Terbukti (tahun) 

1,126 juta 

Minyak bumi 4,7 milyar barrel barrel/hari 15 

Gas bumi 90,3 TSCF 2,6 TSCF/tahun 35 

81,4 juta 

Batu bara 4,968 milyar ton ton/tahun 61 
.. 

Sumber : BP statistIcal review of World Energy June 2005. 

Pertumbuhan konsumsi energi nasional yang cukup tlnggl, baik dalam 

bentuk bahan bakar maupun listrik mengakibatkan kebutuhan energi dalam 

negeri tidak sanggup lagi dipenuhi oleh kilang domestik. Kondisi ini 

mendorong Indonesia untuk melakukan impor bahan bar:ar. Sebagai 

gambaran pada Tabel2 disajikan jumlah dan nUai impor BBM Indonesia pada 

periode tahun 2001 hingga 2004. 

Tabel 2. Jumlah dan nUai impor BBM Indonesia 

Jumlah Nilai 
Tahun 

(juta barrel) (milyar USO) 

2001 86,6 2,6 

2002 106,9 3,3 

2003 106,4 3,4 

2004 124,8 5,8 

Sumber: Migas (2005). 
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Pad a tahun 2007· diperkirak~m kebutuhan solar nasional akan 

mencapai 30,40 juta liter. Keblituhan solar in! akanmeningkat pada tahun 

2010 hingga mencapai 34,89' jutaliter. Proporsi konsumsi solar terbesar 

adalah untuk transportasi, khususnya transportasi darat yang mencapai 48% 

dar! total konsumsi nasional. Pad a Tabel 3disajikan propors! konsumsi 

bahan bakar nasional. 

Tabel3. Proporsi konsumsi bahan bakar nasional 

No Keterangan Persentase (%) 

1 Listrik 11 

2 Industri 22 

3 Rumah tangga 19 

4 Transportasi non damt 0,5 

5 Transportasi darat 48 

Untuk mengatasi sernakin meningkatnya konsumsi solar sementara 

persediaan minyak bumi Indonesia semakin menipis, maka bahan bakar 

substitusi berbasis sumber daya (okal yang dapat diperbaharui seperti 

blodiesel hams segera dlrealisasikan. 

C. Pasokan Bahan Baku 
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Beberapa negara telah memproduksi biodiesel secara komersial 

dengan menggunakan bahan baku beragam. Diantaranya yaitu : 

.. Perancls dan Austria menggunakan minyak kanola 

.. Amerika Serikat menggunakan minyak kedelai 

.. Spayol menggunakan miyak zaitun 

.. Itatia menggunakan minyak biji bunga' matahari 

.. Mali dan Afrika Selatan menggunakan minyak jarak pagar 

.. Filipina menggunakan minyak kelapa 

It Malaysia dan Indonesia menggunakan minyak sawit. 

Selain beberapa jenis minyak nabati yang tetah digunakan oleh beberapa 

negara tersebut diatas, biodiesel jUga dapat dibuat dar! minyak jagung, 

minyak rapeseed dan minyak lainnyayang potensial. 
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Untuk: memilih jenis. minyak nabati yang akan digunakan sebagai 

bahan baku biodiesel ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi,· yaitu : 

(a) Tanaman tersebut merupakan kekayaan hayati· as!!· negara yang 

bersangkutan 

(b) Dapat dibudidayakan dengan mudah di negara tersebut 

(e) Pemanfaatan minyak tersebut sebagai bahan baku tidak menyebabkan 

terjadinya konflik dengan penyediaan untuk kebutuhan pangan dan 

produk-produk penting lainnya. 

Berdasarkan kriteria tersebut, tanaman yang potensial dikembangkan 

untuk bahan baku biodiesel di Indonesia adalah jarak pagar (Jatropha curcas 

Linn.). Jarak pagar telah lama dikenal masyarakat di berbagai daerah 

Indonesia. Tanaman ini tumbuh tersebar di beberapa daerah di Indonesia 

dan dikenai dengan nama berbeda-beda. Selama ini masyarakat hanya 

mengetahui manfaat tanaman jarak pagar sebagai ta.naman obat tradisionai 

dan dapat dimanfaatkan sebagai pagar hid up, namun belum mengetahui 

potensinya sebagai bahan baku biodiesel, sehingga penanamannya belum 

dilakukan seeara komersial dalam skala besar. 

Karenanya untuk menjamin pasokan bahan baku bagi upaya 

pengembangan biodiesel di Indonesia maka upaya budidaya tanaman jarak 

pagar skala besar harus segera dilakukan. Beberapa perusahaan dan 

kelompok masyarakat telah mulal melakukan penanaman jarak pagar 

walaupun masih dalam luasan yang terbatas berkisar aritara 1 - 100 ha. 

Sementara untuk mengembangkan biodiesel dari jarak pagar dibutuhkan 

kontinuitas pasokan bahan baku biji jarak pagar dalam jumlah besar. 

Selayaknya komersialisasi penanaman jarak pagar harus dilakukan dalam 

skala besar. Sebagai gambaran, penanaman jarak pagar seluas 1 juta ha 

mampu menghasilkan biodiesel sebanyak 25.000 barrel/hari. 

Tanaman jarak pagar termasuk dalam famili Euphorbiaeeae, berupa 

perdu dengan tinggi 1-7 m, bereabang tidak teratur, dan batangnya berkayu 

berbentuk silindris. Daun tanaman jarak tunggal berlekuk dan bersudut 3 atau 

lima. Panjang daun berkisar antara 5-15 em dengan tulang daun menjari. 

Buah tanaman. jarak berupa buah kotak berbentuk bulat telur dengan 

diameter 2-4 em. Panjang buah 2 em dengan ketebalan sekitar 1 em. Buah 

jarak terbagi menjadi tiga ruang, masing-masing ruang berisi satu biji. Biji 
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berbentuk bulat lonjong dan berwarna cokelat kehitaman. Biji mengandung 

minyak dengan kandungan sekitar 30 - 50 %. 

Jarak pagar tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian sekitar 1000 

m dpl. Curah hujan berkisar antara 300-2,380 mmltahun. Suhu yang sesuai 

untuk pertumbuhan tanaman jarak adalah 20-26 cC. Tanaman jarak memiliki 

sistem perakaran yang mampu me nahan air sehingga tahan terhadap 

kekeringan. Tanaman in! dapat tumbuh di atas tanah berpasir, tanah berbatu, 

tanah lempung, atau tanah liat. Tanaman ini juga dapat beradaptasi pada 

tanah yang kurang subur, me mili ki drainase balk, tidak tergenang, dan pH 

tanah 5,0-6,5. 

Bila dipelihara dengan balk, tanaman jarak pagar dapat hidup lebih 

dari 20 tahun. Produktivitas tanaman jarak berkisar antara 2-4 kg 

bijilpohon/tahun. Produksi akan stabil setelah tanaman berumur lebih dar! 5 

tahun. Dengan tingkat populasi tanaman 2.500 pohonlha maka tingkat 

produktivitas antara· 5-10 ton biji/ha. Bila rendemen minyak sebesar 30% 

maka setiap ha lahan dapat diperoleh 1,5-3 ton minyaklha/tahun. Minyak 

dari biji jarak dapat diekstrak dengan cara mekanik ataupun ekstraksi dengan 

pelarut seperti . heksan. Minyak jarak memiliki komposisi trigliserida yang 

mengandung asam lemak oleat dan linoleat. Kandungan 8sam lemak pad a 

minyak.jarak pagar dilihat pada Tabel 4 dan sifat fisik minyak jarak pagar 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 4. Kandungan asam lemak minyak jarak 

Asam lemak Komposisi (% be rat) 

Asam miristat (14:0) 0-0,1 

As?m palmitat (16:0) 14,1 -15,3 

Asam palmitoleat (16:1) 0-1,3 

Asam stearat (18:0) 3,7 - 9,8 

Asam oleat (18:1.) 34,3-45,8 

Asam linoieat (18:2) 29,0 -44,2 

Asam iinoienat (18:3) 0-0,3 

Asam arakhidat (20:0) 0-0,3 

Asam behenat (22:0) 0-0,2 

Sumber: Gubltz et at. (1999). 



Workshop' Pendii"ian Kebun Bibit Sumber, Oeniplot dan Feasibility Study 
unfuK PerkebunanJarak Pagar (Jatropha curcas Linn.) 

12 

Menurut Departemen Kehutanan jumlah total lahan kritis di Indonesia 

hingga akhir tahun 2002 mencapai 23.242.881 hektar, yang terdiri dari 35% 

dalam kawasan hutan dan 65% luar kawasan hutan. Data lahan kritis di 

Indonesia dapatdilihat pad a Tabel6. 

Tabel6. Lahan kritis di Indonesia 

No Propinsi Oalam Kawasan (Ha) Luar Kawasan (Ha) 

1 NAO 24,990 326,025 

2 Sumut 227,146 241,997 

3 Riau 77,961 256,907 

4 Sumbar 20,936 110,219 

5 Jambi 172,046 544,101 

6 Bengkulu 78,724 499,819 

7 Sumsel dan Bangka 1,183,179 2,278,661 

8 Lampung 203,887 95,270 

9 Jabar dan Banten 5,966 362,828 

10 Jateng 11,102 349,725 

11 01 Yogya 749 33,918 

12 Jatim 349,168 953,211 

13 Kalbar 1,25,724 1,811,004 

14 Kaiser 353,781 221,602 

15 Kaltim 953,814 824,968 

16 Kalteng 50,652 1,708,181 

17 Sulut dan Gorontalo 79,594 155,498 

18 Sulteng 260,07 153,151 

T9 f-Sulsel 581,297 451,505 

20 Sultra 53,752 188,059 

21 Bali 9,953 23,472 

22 NTB 54,520 224,178 

23 NTT 299,291 1,057,466 

24 Maluku 180,036 514,875 

25 Papua 1,649,309 1,719,594 

26 OKI Jakarta - -

Sub Jumlah 8,136,647 15,106,234 

Jumlah 23.242.881 
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E. ProduksiBiodiesel. . 

Metil ester (biodiesel) dari minyak jarak pagar dapat dihasilkan meialui 

proses transesterifikasi trigllserida dar! minyak jarak. Transesterifikasi adalah 

penggantlan gugus alkohol dari suatu ester dengan alkohol lain dalam suatu 

proses yang menyerupai hidrolisis. Namun berbeda dengan hidrolisis, pada 

proses transesterifikasi yang digunakan bukanlah air melainkan alkohoL 

Umumnya katalis yang digunakan adalah sodium metilat, NaOH atau KOH. 

Metanol lebih umum digunakan karena harganya lebih murah, walaupun tidak 

menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti 

etanoL Transesterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan. Untuk 

mendorong reaksi agar bergerak ke kanan agar dihasilkan meW ester 

(biodiesel) maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah berlebih atau salah 

satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. 

Faktor utama yang mempengaruhi rendemen ester yang dihasilkan 

pada reaksi transesterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan 

alkohol, jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan 

air, dan kandungan asam lemak bebas pad a bahan baku (yang dapat 

menghambat reaksi yang diharapkan). Faktor lain yang mempengaruhi 

kandungan ester pada biodiesel diantaranya yaitu kandungan gliserol pad a 

bahan baku minyak, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi 

transesterifikasi, jumlah katalis sisa dan kandungan sabun. Untuk membuat 

biodiesel dari minyak jarak pagar dari hasil ekstraksi screw maupun alat 

kempa diperlukan terlebih dahulu ana lisa kadar asam lemak bebas atau 

harus ditentukan terlebih dahulu harga bilangan asam (acid valueAngKOH/g

minyak). Jika harga bilangan asam diatas 4 mgKOH/g minyak (ekivalen 

kadar asam lemak bebas 2%) maka pembuatan biodiesel disarankan melalui 

proses pre-esterifikasi atau dengan menambah porsi kataHs (NaOH atau 

KOH) sesuai bilangan asam· yang didapatnya. Pembuatan biodiesel dari 

bahan baku minyak jarak pagar dengan kadar asam lemak be bas (tinggi 

dalam hal ini makslmum 15%) maka terlebih dahulu harus mereaksikan 

minyak dengan metanol dengan katalis asam (98%-H2S04) sebanyak 5-10 

mlliiter minyak, dengan jumlah metanol yang diperlukan adalah 15 kali 

stoikiometrik sesuai dengan anaiisa bilangan asam minyak yang 

bersangkutan. Reaksi dilaksanakan dengan waktu dua jam. Jumlah metanol 

yang ditambahkan adalah 22,5 ml metanollkgminyakl%FFA Oleh karena 

13 
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kadar asam minyak meningkat dengan pemberian asam katalis maka perlu 

ditambahkan jumlah katalis basa ketika mereaksikannya secara 

transesterifikasi sebanyak 1,2 kall jumlah katalis bas a atau mengekstraksi 

sisa . asam sebagai katalis maupun asam lemak yang belum bereaksi. 

Diagram alir proses produksi biodiesel dapat dilihat pada Gambar 1. Sifat 

fisik biodiesel dari minyak jarak pagar dapat difihat pada Tabel7. 

Pencampuran 

Esterifikasi 

Pencampuran 

Recovery methanol 

Gambar 1. Diagram aiir proses pembuatan biodiesel 
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. Tabel 7 .. Kara!:cteristik biodieseldari jarak pagar 

No Parameter Nitai .' 

1 Densitas (g/cm3
, 20°C) -0,879 

2 Flash point rC) 191 

3 Bilangan setana (ISO 5165) . -57 - 62 

4 Viskositas (mm2ls, 40°C) 4;20 

5 Net Cal.Va!. (MjlL) 32,80 

6 Bilanganiod 95 - 106 

7 Sulphated lod 0,014 

8 Residu karbon 0,025 

F. Produk Turunan Lainnya 

Beberapa produk turunan jarak pagar lainnya yang dapat diperoleh 

selain biodiesel adalah kompos, sabun dan arang briket. 

1. Kompos 

Umbah tanaman jarak yang belum termanfaatkan berupa daun, 

dahan, ranting, kulit, dan bungkil sisa pengepresan buah jarak dapat 

dio(ah menjadi kompos. Kompos adalah pupuk organik yang dibuat 

melalui proses pengomposan. Pengomposan didefinisikan sebagai 

penguraian dan pemantapan bahan-bahan organik secara biologis pada 

suhu tinggi. 

Kompos yang balk adalah yang mengandung bahan asing kurang 

dar! 0.5%. Oleh karena ltll, s6belum dilakukan pengomposan bahan baku 

harus dipilih terlebih dahulu. Beberapa bahan alam! yang dapat dicampur 

dengan bahan baku kompos dan bermanfaat untuk meningkatkan nilai 

unsur hara kompos, diantaranya adalah sumber kapur, nitrogen, fosfor, 

dan kalium. Penambahan dolomit sebagai sumber kapur berfungsi untuk 

meningkatkan pH tumpukan kompos. Kandungan nitrogen dapat 

diperkaya dengan mengomposkan bahan yang banyak mengandung 

nitrogen, seperti kotoran hewan, tinja, residu tanaman Leguminosae, dan 

dapat pula ditambahkan bakteri penambat nitrogen seperti Azetobacter. 

Sebagai sumber fosfor dapat ditambahkan bubuk batuan, fosfat, tulang, 

darah kering, dan limbah pisang. Sebagai sumber kalium dapat 

15 
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Kompos matangdikelompokkan· meiljadi tiga ukuran, yaitu kompos 

harus berukuran maksimal 10 mm, kompos sedang berukuran minimal 16 

mm. dan kompos besar berukuran maksimal 25 mm. Kompos dapat 

dikemas dengan menggunakan karung atau plastik. 

2. Sabun 

Selain untuk biodiesel, minyak jarak juga dapat dimanfaatkan untuk 

bahan baku produk sabun. Produk samping hasH produksi biodiesel yaitu 

gliserol dapat pula dimanfaatkan sebagai bahan baku pad a proses 

pembuatan sabun. Serupa dengan minyak jarak, gliserol yang digunakan 

haruslah yang telah mengalami proses pemurnian. Minyak jarak pagar 

dan gliserol yang telah dimumikan merupakan bahan dasar yang sangat 

balk untuk prod uk kosmetika. 

Berdasarkan jenisnya, sabun dibedakan atas tlga macam yaitu sabun 

opaque, sabun transparan dan sabun translucent. Ketiga jenis sabun ini 

dapat dibedakan dengan mudah dari penampakannya. Sabun opaque 

adalah jenis sabun yang biasa digunakan sehari-hari yang memiliki 

tampilan yang tidak transparan, sedangkan sabun translucent dan sabun 

transparan dari segi bentuk hampir mirip yang membedakannya adalah 

dari segi penampakan. Sabun translucent dari segi penampakan tampak 

cerah dan tembus cahaya tapi tidak terlalu bening dan agak berkabut 

sehingga agak transparan, sedangkan sabun transparan 

penampakannya lebih berkilau dan lebih bening sehingga sisi belakang 

sabun transparan jelas terlihat dad sisi depannya. 

Sabun opaque cocok dibuat di daerah-daerah pedesaan terutama 

oleh industri keell dan menengah bahkan industri rumah tangga. Bahan

bahan yang diperlukan dalam pembuatan sabun opaque in! adalah 

minyak jarak, NaOH, patl dan air. Formulasi sabun opaque dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Tabel 8. Formulasi sabun opaque 

Bahan Jumlah (g) 

Minyak jarak 50 

NaOH 30% 23 

Pati 3 

Air 10 

17 
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. . Sabun transparan lebih cocok diproduksi di daerah perkotaan karena 

beberapa bahan baku' dan. bahan kimia sulit diperoleh didaerah 

pedesaan. Sabun jenisini blasanya digunakan sebagai sabun kecantikan 

dan ornament sehingga sabun transparan relatif lebih mahal 

dibandingkan dengan sabun opaque atau sabun translucent. Pemilihan 

bahan baku khususnya pada asam lemak, akan memberikan pengaruh 

yang signifikan pad a warna produk akhir sablin transparan. Gliserin di 

dalam formula in! berperan sebagai humektan. minyak jarak memegang 

peranan penting dalam memberikan kejernihan yang optimum. Pilihan 

pewangi, bahan aditif dan pewarna lebih terbatas karena kondisi proses 

dan yang penting adalah tidak satupun dari bahan aditif ini memiliki efek 

yang berlawanan dengan transparansi batangan akhir. Pada proses 

produksi sabun transparan, bahan-bahan yang digunakan adalah minyak, 

asam stearat, natrium hidroksida (NaOH), gliserin, surfaktan dan air. 

Formulasi sabun transparan dapat dilihat pad a Tabel 9. 

Tabel9. Formulasi sabun transparan 

Bahan Jumlah (g) 

Asam stereat 7 

Minyak kelapa 10 

Minyak jarak 10 

NaOH 30% 18 

Etanol 15 

Gliserin 13 

Gula 7,5 

Asam sitrat 3 

Betain 5 

Air 4,5 

Seperti sabun transparan, sabun translucent juga cocok dibuat di 

daerah perkotaan karena petimbangan ketersediaan bahan-bahan kimia 

dan bahan pembantu yang .mudah diperoleh. Pada prinsipnya proses 

pembuatan sabun translucent hampir sarna dengan proses pembuatan 

sabun transparan. Yang membedakan adalah konsentrasi bahan yang 

digunakan. Sementara pada proses pembuatan sabun transparan, bahan 
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gliserin yang ditambahkanlebih· banyak, selain penambahan gula pasir 

dan alkohol untuk meningkatkan transparansi' sa bun yang dihasiikan. 

Formulasi sabun translucent dapatdilihat pad a Tabel 10. 

Tabel10. Formulasi sabun translucent 

Bahan Jumlah (g) 

Asam stereat 7 

Minyak kelapa 10 

Minyak jarak 10 

NaOH 30% 18 

Etanol 15 

Gliserin 13 

Asam sitrat 3 

Betain 5 

Air 4,5 

3. Arang Briket 

Arang briket merupakan salah satu sumber energi alternatif yang 

dapat digunakan untuk menggantikan sebagian dari kegunaan minyak 

tanah, seperti untuk pengolahan pangan, pengeringan, pembakaran dan 

pemanasan. Bahan baku pembuatan arang briket pad a umumnya 

berasal dari batubara, tempurung kelapa, serbuk gergaji, dan bungkil 

slsa pengepressan biji-bijian. 

Berkaitan dengan pengembangan biodiesel berbasis minyak jarak 

pagar, maka pengembangan arang briket yang memanfaatkan bungkil 

slsa pengepressan biji jarak akan menjadi salah satu upaya yang 

sinergis untuk semakin meningkatkan nilat tambah dar! tanaman jarak 

pagar. Pada umumnya proses pembuatan arang briket dari bungkil biji 

jarak tidak jauh berbeda dengan pembuatan arang briket berbahan baku 

jenis lain. 

Proses pembuatan arang briket dari bungkil biji jarak dilakukan 

dengan cara mengarangkan bungkii sisa, latu ditumbuk dan dicampur 

dengan bahan perekat. Bahan perekat yang digunakan dapat berupa 

tapioka ataupun campuran tapioka dan tanah liat. Terakhir dilakukan 

pencetakan menggunakan kempa dingin dengan sistem hidrolik manual 
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dan dikeringkan. Pad a Gambar 2 disajikan diagram alir proses 

pembuatan arang briket dari bungkil biji jarak pagar. Formula arang 

briket dari bungkil biji jarak pagar disajikan pada Tabel 11. 

Tabel11. Formula arang briket dari bungkil jarak pagar 

No Bahan Jumlah (%) 

1 Bungkil jarak pagar 90 

2 Sekam 

3 Perekat 

Bahan perekat 

10 

0,1 

Bungkil biji jarak kering 

Peremukan dan Pengayakan 

Proses karbonisasi 
(pengarangan) 

Arang briket 

Gambar 2. Diagram alir proses pembuatan arang briket bungkil jarak 
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